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RESUMO 
 

A concorrência acirrada sofrida pelos destinos faz com que estes desenvolvam 

diferentes estratégias para obterem sucesso no mercado. Com isso as estratégias 

de marketing de lugares e de imagem do destino passaram a ser relevantes ao 

planejamento das cidades, a fim destes conseguirem alcançar diversos públicos, 

como residentes, empresas e turistas. Este trabalho visou, portanto, estudar como a 

imagem do município de Macaé é percebida por meio das estratégias de marketing 

de lugares e como destino turístico, além de verificar se estas imagens beneficiam a 

cidade. Com a finalidade de atingir os objetivos do trabalho, foram realizados dois 

estudos por meio de uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos. O 

estudo 1 foi conduzido com o uso da técnica free elicitation e o estudo 2 pela técnica 

de survey. Os resultados, trabalhados com auxílio do Software SPSS 17.0, 

indicaram que o município de Macaé é visto como destino, quase que 

exclusivamente, voltado ao segmento de negócios, mas que apresenta um potencial 

turístico de lazer a ser desenvolvido. Com relação ao marketing de lugares, a 

imagem da cidade é percebida negativamente, pois sua infra-estrutura foi 

considerada deficitária. Foram verificados, portanto, que as imagens percebidas de 

Macaé, não são favoráveis ao seu desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras chaves: Marketing de lugares. Imagem do destino turístico. Cidade de 

Macaé. 
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ABSTRACT 

 

The intense competition suffered by the destinations, causes them to develop 

different strategies to achieve success on the market share. Thus, the city marketing 

and destination image, began to be relevant to the cities’ planning, with the purpose 

of succeed to reach diverse stakeholders, as residents, companies and tourists. This 

research was therefore to study how the image of the city Macaé is perceived 

through the strategies of city marketing and as tourist destination, beyond verify if 

these images benefit the city. In order to achieve the objectives of the research, two 

studies were undertaken through a combination of qualitative and quantitative 

methods. The study 1 was conducted by using the free elicitation technique and the 

study 2 through the survey technique. The results, analyzed with the aid of SPSS 

17.0 software, showed that the town of Macaé is perceived as a destination, almost 

exclusively, focused on the business segment, but which featuring a potential for 

leisure tourism to be developed. Regarding the city marketing, the city's image is 

perceived negatively, because its infrastructure was considered deficient. It were 

verified, therefore, that the images perceived of Macaé are not conducive to 

sustainable development of the city. 

 

Keywords: City marketing. Tourist destination image. Macaé city. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Com os avanços da globalização, os lugares foram obrigados a permanecer 

em constante alerta em relação às mudanças do mercado mundial, a fim de obterem 

um posicionamento adequado perante os diferentes públicos. 

 Os destinos, então, passaram a ter que criar estratégias para se destacarem 

dos demais. Esta busca pela diferenciação só estimulou cada vez mais a 

concorrência. Os lugares hoje competem para captar diferentes segmentos de 

públicos, como empresas, moradores e turistas. Sendo assim, as cidades precisam 

desenvolver projetos, que permitam que estas sejam atraentes tanto em suas infra-

estruturas básicas como em seus equipamentos turísticos. 

 A imagem do destino, portanto, passa a ser um grande aliado ao 

desenvolvimento dos lugares. Assim, pode-se considerar o estudo da imagem como 

essencial ao planejamento, principalmente das estratégias de marketing, pois 

permite ao lugar conhecer como é percebido pelo mercado, possibilitando que suas 

ações sejam executadas de maneira eficaz para alcançar todos os públicos. 

 A cidade de Macaé foi escolhida como objeto do estudo deste trabalho por 

apresentar grande importância na economia brasileira, devido ser sede das 

instalações da PETROBRAS na Bacia de Campos, maior reserva petrolífera do país, 

assim como por apresentar diversos atrativos turísticos. Ainda para escolha do 

município levou-se em consideração o grande fluxo de pessoas que passam pela 

cidade.  

 O presente trabalho tem como propósito fazer um diagnóstico de como a 

imagem do município de Macaé, localizado no estado do Rio de Janeiro, é 

percebida. 

  Assim foram formuladas as questões-problemas do estudo: Como a imagem 

de Macaé é percebida sob as perspectivas do marketing de lugares e de destino 

turístico?  Estas percepções de imagens são favoráveis ou não ao município? Para 
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responder a estas questões foram realizadas duas pesquisas de campo, 

desenvolvidas a partir do estudo do livro Marketing de Lugares. (KOTLER et al. 

2006) 

 Visando, portanto, fundamentar as questões propostas acima, este trabalho 

monográfico foi organizado em sete capítulos, conforme descritos abaixo. 

 O primeiro capítulo, introdução, apresenta o tema do trabalho, assim como 

sua justificativa e objetivos. 

 O capítulo 2 aborda os aspectos referentes ao marketing de lugares, com 

ênfase no desenvolvimento dos lugares por meio das estratégias de infra-estrutura, 

atrações, imagem e pessoas. 

 Na seqüência, o terceiro capítulo apresenta dados referentes ao mercado de 

turismo, abordando pontos sobre a segmentação do mercado e sobre a imagem do 

destino turístico. 

 O município de Macaé é apresentado no capítulo 4. Neste os assuntos 

abordados são o desenvolvimento da cidade por meio da sua história, e os aspectos 

pertinentes a atividade turística do município. 

 A metodologia utilizada para elaboração do trabalho é exposta no capítulo 5. 

Neste são descritos os tipos de pesquisa, free elicitation e survey*, de amostras por 

conveniência e não-probabilísticas. E descrito, também, o tratamento de dados 

realizado com ajuda do software SPSS 17.0. 

 No capítulo 6 são encontrados os resultados obtidos com as pesquisas, assim 

como as discussões feitas a partir destes. 

 E por fim, no capitulo 7, são apresentadas as conclusões do presente 

trabalho, além da descrição das limitações da pesquisa e sugestão para futuros 

estudos.  

   

  

 

 

 

 

 

                                                 

 
*
 Métodos de pesquisas que serão descritos nos capítulos 3 e 5. 
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2 MARKETING E SUA RELAÇÃO COM OS LUGARES 

  

 Neste capítulo há uma abordagem dos conceitos de marketing de lugares. 

Dentro deste tema, são discutidas questões relacionadas com o desenvolvimento 

dos lugares e do marketing de lugares através das estratégias de marketing de infra-

estrutura, atrações, imagem e pessoas. 

 

2.1 MARKETING DE LUGARES 

 

 As cidades, atualmente, enfrentam um ambiente cada vez mais acirrado. Esta 

concorrência faz com que os lugares procurem criar estratégias que os diferenciem 

dos demais a fim de conseguirem um maior desenvolvimento nos setores que o 

tangem.  

 Para Kotler et al. (2006, p.43) “as cidades competem por investidores, 

talentos e turistas em um ambiente que poderia ser mais bem descrito como uma 

guerra de localidades”. Nessa guerra, as cidades precisam constituir planos em 

longo prazo, tendo em vista que seus atributos passam a ser produtos, ou seja, as 

cidades para sobressaírem perante a concorrência devem pensar em “termos de 

negócios, com produtos e consumidores específicos” (RODRIGUES, 2006, p.27) 

 Devido a este ambiente, em que as cidades se colocam como produtos, são 

feitos uso de técnicas de marketing, a fim de atrair novos moradores, investimentos 

ou visitantes. Hospers (2010, p.183) confirma isto ao dizer que “muitas cidades 

usam o marketing na esperança de se diferenciar da concorrência, e, portanto, atrair 

novos investimentos e companhias”.  

 Apesar de serem tratadas como produtos, as localidades necessitam de um 

marketing diferenciado destes, já que estas não são tangíveis aos consumidores. 

Assim surge o conceito de marketing de lugares propostos por Kotler et al. (2006), 

onde esta categoria de marketing pode ser definida como: 
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A utilização coordenada das ferramentas de marketing apoiada por 
uma filosofia orientada ao consumidor, para criar, comunicar, 
entregar e trocar as ofertas urbanas que possuem valor para os 
clientes e para a comunidade da cidade, em geral. (BRAUN, 2008 
apud HOSPERS, 2010, p.184) 
 
 

 Kotler et al. (2006) expõem que o marketing de lugares abrange basicamente 

quatro atividades, que são desenvolver um posicionamento e uma imagem forte; 

estabelecer incentivos atraentes para os atuais ou potencias usuários de seus bens 

e serviços; o fornecimento de produtos e serviços urbanos eficientes que assegurem 

a satisfação dos residentes e visitantes; e , a promoção dos valores e imagem do 

lugar, de forma que estas sejam realmente percebidas pelos usuários, reais ou 

potencias, como vantagens. 

 Segundo Rodrigues (2006) o marketing de lugares aliado a um planejamento 

estratégico de forma participativa, ou seja, com diferentes atores dos setores 

públicos e privados, além da comunidade, se torna uma importante ferramenta para 

o desenvolvimento local. 

 As localidades que desejam obter resultados positivos quanto a se tornarem 

comunidades sustentáveis, devem projetar o seu futuro norteado por algumas 

abordagens importantes do desenvolvimento local: 

 

 Desenvolvimento de serviços comunitários: esta abordagem está vinculada 

com a qualidade de vida da localidade, sendo tanto para os cidadãos que já 

vivem nesta, quanto para os futuros que ainda irão se instalar. Esta qualidade 

de vida envolve os serviços de educação, saúde, assim como outros serviços 

que podem ser criados ou estimulados pelo poder público. 

 Planejamento urbano: está relacionado ao design urbano, na melhoria do 

ambiente do lugar. Nesta implica as mudanças do layout das ruas, limpeza 

urbana, projetos que facilitem o fluxo de carros, além de melhorias na 

qualidade ambiental. 

 Desenvolvimento econômico: esta abordagem está ligada com a 

diversificação econômica do local, com o desenvolvimento de novas 

indústrias e recursos. Este desenvolvimento pode ser controlado pelo poder 

público, ou desenvolvido juntamente com outros setores da comunidade, ou 

até mesmo pode ser terceirizado a consultorias especializadas. 
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 Planejamento estratégico de mercado: implica no conceito de 

desenvolvimento de estratégias para o posicionamento no mercado, levando 

em consideração as vantagens especificas da localidade. Vantagens, estas, 

que se relacionam com o desenvolvimento das outras abordagens 

apresentadas anteriormente. 

 

 Pode ser constatado, portanto, que para um lugar iniciar um processo de 

desenvolvimento, deve investir em bons projetos de infra-estrutura básica, que 

proporcionem uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, para que consiga 

assim divulgar uma imagem positiva, que atraia novos investimentos em diferentes 

áreas.  

 Estas etapas do processo estão fundamentadas no planejamento estratégico 

do marketing de lugares. Este planejamento consiste na elaboração de planos que 

primeiramente, realizem um diagnóstico das condições que se encontra o lugar no 

mercado, uma auditoria equivalente à análise SWOT do lugar. Kotler et al (2006, 

p.127) corroboram ao dizer que “a primeira tarefa [...] é compreender profundamente 

essa comunidade e por que ela é como é”. Ainda de acordo os autores, esta 

“auditoria do lugar precisa começar com boas informações sobre os fatores de 

atratividade”. (KOTLER et al. 2006, p.128) 

 Após a identificação dos pontos fracos e fortes, assim como oportunidade e 

ameaças da localidade, devem ser definidos a visão, objetivos e metas para o lugar. 

Estes pontos devem ser orientados pelo que a comunidade, moradores e empresas, 

querem que o local se torne. 

 O terceiro estágio do planejamento é formado pela elaboração da estratégia, 

que deve ser pensada como uma solução em longo prazo para os problemas do 

lugar. “Essa estratégia deve ser fundamentada por uma combinação de fatores que 

sejam exclusivas e comercialmente viáveis sobre os quais possa ser implementado 

um processo de valor agregado.” (KOTLER et al, 2006, p.44).  

 E por fim, deve ser criado um plano de ação, que colocará em prática as 

estratégias elaboradas no estágio anterior. Segundo Kotler et al (2006) nestes 

planos de ação devem estar bem definidos a responsabilidade, o modo de 

implementação, o custo e a data prevista para obter os resultados. 

 O planejamento estratégico é de suma importância para os locais, pois este 

junto com as estratégias de marketing de lugares permite que as localidades 
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absorvam as possíveis adversidades que possam ser enfrentadas, e se adaptem, 

sendo possível a tomada de decisões que estabeleçam um futuro com poucas 

ameaças. 

 Segundo Kotler et al. (2006) as comunidades para criarem valor agregado, a 

fim de atrair e sustentar os investimentos, estão relacionadas com quatro relevantes 

fatores de marketing: infra-estrutura; atrações; imagem, e, pessoas e instituições. 

(Figura 1) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Elementos do marketing estratégico de lugar. 
Fonte Kotler et al. (2006) 

  

 O fator infra-estrutura desempenha um papel importante para o 

desenvolvimento de um lugar. Kotler et al (2006, p.78) confirmam este fato ao 

afirmarem que os “investimentos nessa áreas não são apenas desejáveis, mas 

também ajudam a reduzir o desemprego, e tem o apoio substancial de instituições 

de investimentos multilaterais” 
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 Os autores supracitados ainda observam que as melhorias mais freqüentes 

nesta área ocorrem nos projetos de rodovias, ferrovias, aeroportos e redes de 

telecomunicações, o que leva a percepção de que a maior parte dos projetos de 

infra-estrutura é de competência do poder público. 

 Cada localidade deve avaliar as reais necessidades que possuem, para então 

criarem os seus planos de desenvolvimento de infra-estruturas. Porém as principais 

melhorias que devem ser feitas, caso seja pertinente ao local, estão relacionadas 

com as questões do design urbano, sistemas de transportes, assim como serviços 

básicos de segurança, saúde e educação. 

 Os projetos urbanísticos conferem as cidades melhorias na qualidade de vida, 

por exemplo, com a revitalização da história, por meio de monumentos e prédios, 

assim como, com construções de áreas de lazer para a população. 

 Os problemas de congestionamentos enfrentados hoje por muitos locais, 

também devem representar uma parcela importante no desenvolvimento da infra-

estrutura por meio de melhorias nas vias de acesso e, principalmente no sistema de 

transporte urbano, pois segundo Kotler et al. (2006, p.160) “as escolhas de 

transportes e o tempo de percurso afetam as decisões das pessoas”.  

 Os autores supracitados ainda afirmam que “serviços públicos de má 

qualidade, principalmente referentes à educação e à segurança, podem criar sérios 

problemas de posicionamentos” (2006, p. 163). Portanto os lugares devem investir 

seus recursos nestas áreas. Até porque, investimentos voltados ao sistema 

educacional podem trazer benefícios futuros, devido à qualificação da população, o 

que pode ser um fator de decisão para escolhas de empresas. Assim como os 

investimentos na segurança pública, pois locais com altos índices de criminalidade 

não são atrativos ao mercado. 

 “Outros investimentos em infra-estrutura importantes incluem geração e 

distribuição de eletricidade e aquecimento, instalações de fornecimento de água, 

disponibilidade de terras e áreas residenciais e comerciais”. (KOTLER et al., 2006, 

p.80) 

 Estas melhorias de infra-estrutura são usadas principalmente, para diminuição 

do desemprego e combate a pobreza. 

 O segundo fator relevante de marketing de lugares é o de atrações. Neste 

fator os lugares devem investir em atrações especificas que irão retornar em 

benefícios. Para Kotler et al. (2006) algumas cidades conseguem atrair visitantes de 
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distâncias maiores, porém não possuem atrativos suficientes para mantê-los por 

mais tempo no local, o que fortalece a importância dos investimentos  pelas lugares 

nesta área. 

 As atrações podem ser características específicas que o lugar possui, ou 

então, podem ser eventos ou espaços físicos que satisfaçam aos diferentes 

públicos-alvo. 

 As belezas e características naturais são um dos principais tipos de atrações 

de um lugar. Pois as localidades que possuem belas paisagens naturais, precisam 

apenas de investimentos na manutenção e preservação desses atrativos. Os lugares 

podem fazer uso de projetos urbanos que valorizem a estética, o que 

conseqüentemente iria valorizar e destacar as atrações. 

 Outro tipo de atração que pode ser contemplado por diferentes lugares está 

relacionado com a história do local. Este formato de atração utiliza fatos importantes 

que o local sofreu ou de pessoas importantes que ali, de certa forma, foram 

influentes para se promoverem. 

 Os estádios, assim como, as equipes esportivas, representam um tipo 

importante de atração para os lugares. Devido ao vínculo que os esportes criam com 

o lugar. Kotler et. al. (2006, p. 172) descrevem que em muitos lugares “é possível 

identificar alianças entre comunidades, algumas empresas líderes e os clubes 

esportivos”. Com essas alianças o lugar passa a ser divulgado de forma indireta, o 

que pode fazer com que haja um aumento na atratividade do mesmo. Um exemplo 

que comprova este modelo de atração seria o Estádio Jornalista Mario Filho, o 

Maracanã, localizado no Rio de Janeiro. Reconhecido mundialmente, é um dos 

principais atrativos da cidade, tanto para os cidadãos que vão ao local para assistir 

partidas de seus times, quanto para visitantes que vão para conhecer, e até mesmo 

para as empresas que divulgam suas marcas nos jogos que ali acontecem. 

 Ainda, pode ser citada, como um tipo de atração importante no 

desenvolvimento de um lugar, a hospitalidade de seus residentes, pois esta pode 

afetar a atratividade do local tanto positivamente quanto negativamente. “Um lugar 

pode possuir uma excelente infra-estrutura e muitas atrações e, ainda assim, não 

ser bem-sucedido em razão da maneira como os visitantes percebem o seu povo”. 

(KOTLER et al, 2006, p.177) 
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 Por último, um modo de aumentar a atratividade de um local, seriam as 

construções de centros de exposições e convenções. Estes locais se tornam 

atrações para diferentes públicos.  

 Entretanto, não adiantaria para um lugar investir em infra-estrutura e atrações, 

se não se divulgasse todas essas características e benefícios aos mercados-alvo. 

Então, também se faz necessários investimentos na imagem do lugar, assim como, 

nos meios de promoção desta, o que representa o terceiro fator de marketing. 

 Os princípios da imagem de um lugar mostram que sem uma imagem forte e 

diferenciada, os locais com potencial de atratividade podem passar despercebidos 

diante do vasto número de opções do mercado. Assim, uma das metas do marketing 

de imagem é criar um slogan que seja válido e que seja comunicado por diferentes 

canais de divulgação. 

 De acordo com Kotler et al. (2006) existem cinco situações em que a imagem 

de um lugar pode estar posicionada: 

 Imagem excessivamente atraente: nesse caso os lugares são muito 

atraentes, e com isso ficam saturados e passam enfrentar problemas 

relacionados à infra-estrutura, devido ao excesso de pessoas. 

 Imagem positiva: os lugares possuem pontos positivos em sua imagem, que 

servem como atrativo.  

 Imagem fraca: esta situação acontece quando os lugares não fazem o uso 

correto de seus atrativos, que teriam potencial, porém acabam não sendo 

conhecidos devido a divulgação inadequada. 

 Imagem contraditória: este caso ocorre quando as pessoas possuem opiniões 

diferentes quanto ao mesmo lugar. Ou seja, o público percebe tanto uma 

imagem positiva em alguns aspectos, quanto uma imagem negativa em 

outros. 

 Imagem negativa: ocorre quando os lugares passam por dificuldades ou 

problemas que não se associam com aspectos positivos, como por exemplo, 

criminalidade intensiva. 

 

 Sendo assim, é preciso que haja um gerenciamento da imagem por parte dos 

lugares, a fim de que esta seja transmitida da maneira mais coerente. Pois “a 
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imagem é um determinante da forma como os cidadãos e empresas reagem ao 

lugar.” (KOTLER et al, 2006, p.182) 

  Este gerenciamento é formado por uma constante pesquisa de percepção da 

imagem do lugar nos diversos públicos-alvo. Para obter informações suficientes que 

permitam ao lugar segmentar e definir os públicos específicos, para então 

posicionar-se com suas atrações perante estes. 

 Para uma imagem ser eficaz aos públicos, ela deve atender a alguns critérios, 

como ser válida, a imagem divulgada pelo lugar deve ser coerente a realidade do 

mesmo; a imagem deve ser crível, ou seja, o público deve acreditar no que esta 

sendo transmitido; a imagem também deve ser simples, o lugar deve evitar divulgar 

diferentes imagens que possam ficar confusas ao mercado; a imagem deve ser 

atraente, deve mostrar o porquê as pessoas gostariam de investir, residir ou visitar 

aquele local; e por fim, a imagem também deve ser diferenciada, para que o lugar se 

destaque da concorrência. 

 Na transmissão da imagem, os lugares podem utilizar três ferramentas 

importantes, que são: slogans, símbolos visuais e eventos. 

 Os slogans são uma forma de traduzir em “poucas palavras o conceito que 

um produto ou serviço, deseja passar e, principalmente fixar na mente de seu 

público”. (CAMPOS; VIANA, [s.d.], p.1) Portanto, um slogan utilizado para o 

marketing de imagem pode gerar motivação do público quanto ao local. 

 Os símbolos visuais são as representações de marcos na forma de uma 

imagem visual. Na cidade de Niterói, por exemplo, o símbolo visual é o Museu de 

Arte Contemporânea, que pode ser visto como uma referência da cidade em 

diferentes meios. 

 Outra ferramenta utilizada para divulgação da imagem de um lugar é a 

realização de eventos. Por meio de feiras, congressos ou festivais, os lugares 

conseguem mostrar ao mercado seus principais atributos, e se estes eventos forem 

bem-sucedidos, trazem ao lugar uma imagem positiva. 

 Para a promoção do lugar podem ser utilizados diferentes meios, as principais 

ferramentas são a propaganda, marketing direto, promoção de venda e relações 

públicas. (KOTLER et al, 2006) 

 O último fator de marketing que influencia no desenvolvimento do local, por 

meio de atração e satisfação dos públicos-alvo é o apoio que esta localidade tem 

das pessoas e instituições dali, para que então o povo seja considerado hospitaleiro. 
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 Esta estratégica de marketing de pessoas consiste em promover as pessoas 

do lugar, promoção que pode ser realizada de por meio de cinco maneiras: 

 Pessoas famosas: a associação de uma pessoa famosa com um lugar na 

maioria das vezes cria um vínculo positivo. Sendo assim, pessoas famosas 

podem servir de porta-vozes aos lugares. 

 Líderes entusiasmados: líderes que realizam projetos importantes no lugar 

podem contribuir positivamente para a divulgação deste. 

 Pessoas competentes: lugares que possuem pessoas com mais qualificações 

constituem um fator maior de atração. 

 Pessoas com perfil empreendedor: a divulgação de perfis empreendedores de 

um lugar pode fortalecer a identidade do mesmo, e assim ser considerado um 

fator de atração importante. 

 Pessoas que se mudaram para o lugar: as pessoas que mudaram para um 

lugar podem aumentar a atratividade do mesmo, de acordo com suas 

experiências positivas. 

 

 Portanto, pode se afirmar que o marketing estratégico de lugares é a projeção 

de uma localidade, por meio das estratégias de infra-estrutura, atrações, imagem e 

de pessoas, a fim de satisfazer as necessidades e atrair os mercados-alvo, que 

conforme visto na Figura 1, são formados por investimentos de exportação, 

fabricantes de bens e serviços, sedes empresariais, novos moradores e os turistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 23 

 

 

 

 

 

 

3 MERCADO DO TURISMO 

 

 No presente capítulo, são abordados aspectos relacionados ao mercado do 

turismo. Primeiramente pela contextualização da atividade no mundo atual, seguido 

das questões de segmentação do mercado, trazendo as diferenças de turismo de 

lazer e não-lazer, e por fim aborda-se a imagem do destino turístico. 

 
 

3.1 IMPORTÂNCIA DO MERCADO TURÍSTICO. 

 

 O turismo, atualmente, é considerado como uma das atividades econômicas 

que mais crescem no mundo. Segundo a Organização Mundial de Turismo (WTO, 

2011, [s.p]) “o volume de negócios do turismo se iguala ou até mesmo supera o das 

exportações de petróleo, alimentos ou automóveis”. 

 A importância da atividade no cenário mundial é decorrente do 

desenvolvimento econômico e social que a mesma proporciona aos lugares, pois 

esta proporciona a geração de muitos empregos diretos e indiretos. Segundo dados 

do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, 2011, [s.p.]) o setor empregou 

aproximadamente 259 milhões de pessoas no mundo todo, o que representa 8,8% 

do total de empregos no ano de 2010, e a instituição ainda acredita que estes 

números devem aumentar para algo em torno de 324 milhões de empregos, o que 

significará 9.7% do total de empregos no ano de 2021. 

 Com o crescimento do turismo mundial, e o conhecimento dos benefícios que 

esta atividade pode trazer ao local, muitas autoridades públicas passaram a 

considerar a atividade como uma relevante estratégia de desenvolvimento, o que 

contribui com a diversificação de opções de destinos turísticos, pois cada vez mais 

cidades, regiões e nações investem muito na atividade. 
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 O surgimento de novos destinos fez com que houvesse um aumento na 

competição no mercado do turismo. Com uma gama maior de opções de lugares 

para escolha do turista, os destinos tiveram que tomar decisões e iniciativas a fim de 

driblar a concorrência do mercado. 

 

3.2 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

 Os crescentes fluxos turísticos mundiais elevaram o grau de competitividade 

entre as várias destinações, por isso, a estratégia de comunicação das organizações 

turísticas deve considerar a concorrência de mercado e posicionar-se 

(RUSCHMANN, 2001). Esse posicionamento é uma das estratégias a ser adotada 

pelo planejamento do marketing turístico.  

 Devido ao grande leque de ofertas que o turista encontra na hora de planejar 

sua viagem, é necessário com que o destino esteja bem posicionado perante o 

mercado que deseja atingir, para que assim consiga captar os visitantes. 

 O posicionamento de mercado tem início com a identificação e seleção de um 

mercado ou segmento, que represente um potencial negócio, no qual possam ser 

identificados os competidores e para qual possa ser elaborada uma estratégia de 

competição. (NINO; GOUVÊA, 2004, p.65) 

 No turismo, é fato de que a segmentação de mercado se trata de uma 

estratégia essencial para a sobrevivência do destino, devido à atividade ser muito 

heterogênea, pois lida diretamente com diferentes tipos de pessoas, que possuem 

diversos motivos, desejos, necessidades e valores, o que faz com que um único 

destino seja incapaz de satisfazer a todos os públicos. 

 Niño e Gouvêa (2004) corroboram essa idéia ao dizer que uma empresa não 

pode atender as necessidades individuais de todos os compradores em um 

mercado, ou pelo menos, não da mesma forma. Conseqüentemente a busca de 

grupos mais semelhantes nas exigências de compra torna-se fundamental para se 

destacar a posição organizacional em relação à concorrência. 

 O mercado turístico, portanto, necessita ser dividido em diferentes nichos, 

para que ocorra uma homogeneidade entre os visitantes, “possibilitando que a oferta 

turística seja adequadamente estruturada” (PETROCCHI, 2009, p.215). 

 Para Kotler e Armstrong (1993) apud Rigatto (2007, p.31) a segmentação de 

mercado orienta a estratégia ao lado do posicionamento e da definição do público-
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alvo, e começa não com a distinção de possibilidades de produtos, mas sim com a 

distinção de interesses ou de necessidades dos clientes. Assim os autores 

supracitados colocam que a base de segmentação do mercado é composta por 

quatro grupos: 

Grupo 1 - Segmentação Geográfica, o mercado é dividido em unidades 

geográficas, tais como países, regiões, municípios, entre outros; 

Grupo 2 - Segmentação Demográfica, a divisão ocorre através das 

características como idade, sexo, renda, nível de escolaridade, etc.; 

Grupo 3 - Segmentação Psicográfica, a divisão é baseada nas características 

sociais, estilo de vida, personalidades, entre outras; 

Grupo 4 - Segmentação Comportamental, os consumidores são divididos de 

acordo com atitudes, conhecimentos, uso e resposta ao produto. 

 

 No contexto do turismo, pode ser visto cada vez mais a utilização da 

estratégia de segmentação, para que assim se possam atender as especificidades 

do mercado. Assim, surgem novos tipos de turismo, roteiros diversificados ou únicos, 

diferentes meios de hospedagem, e isto tudo sempre no intuito de suprir as vontades 

dos turistas potenciais e reais. 

De acordo com o Ministério de Turismo (2007) o mercado brasileiro está 

segmentado em 12 nichos diferentes, são estes: turismo social; ecoturismo; cultural; 

de estudos e intercâmbio; de esportes; de pesca; náutico; de aventura; sol e praia; 

negócios e eventos; rural; e de saúde. 

Através desta segmentação, classifica-se, quanto às características 

motivacionais da demanda, o turismo em duas vertentes, a de Turismo de Lazer e 

de Não Lazer.  

No turismo de lazer identificam-se as viagens com propósitos relacionados 

com o tempo livre, com a fuga do cotidiano e qualidade de vida, por exemplo, como 

corrobora Franzini (2003, p.2) ao colocar que “o lazer turístico é uma opção que o 

indivíduo faz para utilização de seu tempo livre, deslocando-se para um determinado 

local, com o objetivo de recuperar ou encontrar um bem estar que lhe falta.” 

Este pensamento, do turismo como uma opção de lazer, é a principal base do 

desenvolvimento da atividade, pois ao longo da história é constatado que os 

investimentos no turismo foram crescendo à medida que mudanças ocorriam na 

sociedade, como por exemplo, diminuição da carga horária de trabalho, férias 
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remuneradas, entre outros fatores sociais. Moesch (2002) apud Salles e Salles 

(2003, p.6) afirma que o turismo “se desenvolveu com o capitalismo, a cada avanço 

capitalista, há um avanço do turismo”. A autora ainda coloca que “o turismo explodiu 

como atividade de lazer, envolvendo milhões de pessoas e transformando-se em 

fenômeno econômico” (MOESCH apud SALLES; SALLES, 2003, p.6).  

De acordo com Camargo (2000) não há por que hesitar em dizer que o 

fenômeno turístico surgiu e afirmou-se basicamente como uma atividade de lazer, 

que se busca e experimenta fora do domicílio habitual. 

Na segunda categoria, Turismo de Não-Lazer, são identificados os 

segmentos de estudos e intercâmbios, de saúde, e principalmente o segmento de 

turismo de negócios e eventos, onde englobam as viagens realizadas para compras 

de negócios, transações empresariais, congressos e feiras. 

O turismo de negócios só foi oficialmente considerado como segmento a partir 

da definição do conceito de turismo da OMT adotada em 1994, onde dizia que “o 

turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e 

estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo 

inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outros objetivos.” (SALLES; 

SALLES, 2003, p.11) 

Para Andrade (1997, p.73), o turismo de negócios pode ser compreendido 

como: 

 
 
o conjunto de atividades de viagem, de hospedagem, de alimentação 
e de lazer praticado por quem viaja a negócios referentes aos 
diversos setores da atividade comercial ou industrial ou para 
conhecer mercados, estabelecer contatos, firmar convênios, treinar 
novas tecnologias, vender ou comprar bens ou serviços.  

 
 

Este segmento atualmente representa uma parcela de alto valor na economia 

do turismo. De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens 

Corporativas – ABRACORP o faturamento no segmento de negócios em 2009 foi de 

R$6.23 bilhões, o que comprova a importância do mesmo para a atividade turística.  

Outro ponto que também justifica a importância e o desenvolvimento do 

turismo de negócios é a alta rentabilidade devido aos gastos dos turistas desse 

segmento. Este dado pode ser verificado no Anuário Estatístico, publicado pelo 

Ministério de Turismo (2010) que mostra que no ano de 2009 os turistas de 

demanda internacional que vieram ao Brasil tiveram gasto médio per capita de 
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U$106,14 ao dia. Enquanto que na demanda internacional, do mesmo ano, motivada 

pelo turismo de lazer foi de U$63,26 o gasto médio per capita diário.  

A sazonalidade também pode ser considerada como característica importante 

ao fomento do segmento, já que para este, não é algo a ser considerado um 

problema, pois esta não afeta a demanda para os destinos, ou seja, “há um 

equilíbrio na relação entre a oferta e a demanda durante o ano, pois independe de 

condições climáticas ou períodos de férias.” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007). As 

viagens do segmento possuem datas pré-definidas e são pouco modificadas durante 

o percurso, além de possuírem atividades programadas com antecedência, 

confirmando assim que a sazonalidade não causa impactos negativos. 

A continuidade da ocorrência das viagens de negócios e eventos, também faz 

com que o segmento tenha forte influência na economia do turismo. Swarbrooke, 

(2000) apud Souto (2007, p.4) torna válida esta afirmação ao dizer que o turista de 

negócios realiza mais viagens por ano do que o turista de lazer, sendo assim mais 

exigente em relação à infra-estrutura de transportes e serviços. 

Em relação aos serviços, os turistas de negócios e eventos tendem a 

utilizarem equipamentos que de certa forma sejam mais eficientes para o seu 

propósito, não sendo influenciados pelo valor ou diferenciais de serviços, como 

normalmente acontece com os turistas do segmento de lazer. Segundo Braga (2007) 

o turista de negócios precisa de serviços eficientes, que atendam às suas 

necessidades que, usualmente, são individualizadas e próprias, pois elas não se 

enquadram no perfil de produtos estruturados para o turismo de lazer, como pacotes 

turísticos ou serviços padronizados. 

Uma das vantagens para um destino que busca incentivar e estabelecer 

equipamentos turísticos, como redes hoteleiras ou centro de convenções, voltados 

para o turismo de negócios e principalmente de eventos, é que atraindo estes 

turistas, conseqüentemente ele irá se promover, pois assim estará expondo ao 

mercado seus atrativos em geral. Deste modo faz com que estes turistas que 

estiveram na localidade para um congresso, por exemplo, volte para outros fins 

como o de lazer. 

É importante ressaltar que umas das principais características relacionadas 

ao segmento do turismo de negócios e eventos é a “possibilidade de interiorização 

da atividade turística, pois podem ser realizados em cidades menores, desde que 
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apresentem as condições e estruturas necessárias”. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2007) 

 Uma estratégia que os destinos podem utilizar para o desenvolvimento das 

estruturas e condições que o segmento de negócios exige, é a criação dos 

Convention & Visitors Bureaux, C&VB, entidade formada pelo trade turístico, que 

tem como papel promover o aumento do fluxo de visitantes como forma de 

alavancar as economias regionais; o principal trabalho exercido por estas são o 

apoio à captação de eventos e também a divulgação dos atrativos turísticos. 

Carvalho [s.d.] (p.43) considera que os Convention & Visitors Bureaux são “uma das 

ferramentas mais eficazes (e desconhecidas) à disposição do mercado para 

promover o desenvolvimento turístico, principalmente o turismo de negócios.” 

 

3.3 IMAGEM DO DESTINO TURÍSTICO 

 

 A atividade turística apesar de ser considerada como uma atividade cultural e 

de lazer, possui fortes e representativas características econômicas. Já que em 

muitos lugares, o turismo possui sua utilização como fator de desenvolvimento. 

 Cada vez mais, cidades buscam aprimorar seus planejamentos na atividade, 

com intenção de se divulgar perante o mercado como um destino turístico 

consolidado, a fim de fazer com que o turismo seja uma dos principais fontes de 

investimentos. 

 Com essa forte concorrência os destinos devem achar uma maneira de atingir 

seus mercados, pois “para alcançar sucesso, o destino deve ser mais eficaz que os 

destinos concorrentes na integração das atividades de marketing, satisfazendo com 

maior competência as necessidades e desejos dos mercados-alvos” (PETROCCHI, 

2004, p.45). 

 As principais estratégias, consideradas importantes, são a criação e 

divulgação de uma imagem positiva do local, pois o transforma em um destino mais 

atraente. Os destinos necessitam de uma projeção de imagem forte para que assim 

possam atrair potenciais compradores. Kotler (2004) apud Machado (2010) observa 

que “sem uma imagem original e diferenciada um lugar potencialmente atraente 

pode passar despercebido em meio ao vasto mercado de lugares disponíveis.” 
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 Uma imagem é definida por Lindon et al (2004) apud Pimentel, Pinho e Vieira 

(2006, p.286) como um “conjunto simplificado e relativamente estável de percepções 

e de associações mentais ligadas a um produto, uma empresa, um indivíduo, etc.” 

 Já a imagem de destino foi conceituada por Kotler e Gertner (2002, p.251), 

como: 

 
 

conjunto de crenças e impressões que as pessoas possuem sobre 
lugares. Imagens representam a simplificação de um grande número 
de associações e informações conectadas a um lugar. Elas são um 
produto da mente tentando processar e selecionar informações 
essenciais de uma grande quantidade de dados sobre um lugar. 

 
 

 A imagem de uma localidade pode ser entendida como uma simplificação de 

várias associações e informações ligadas ao local. Elas são o produto de uma mente 

que tenta processar e resgatar a essência de uma série de dados sobre um local. 

(MACHADO, 2010, p.42) 

 Pelas conceituações compreende-se que a imagem de um destino se origina 

das informações coletadas pelo indivíduo através de diferentes canais de 

divulgação. De acordo com Sá (2002, p.47) “a imagem de um lugar não depende 

somente de uma campanha inteligentemente montada, mas é fruto do acúmulo de 

conhecimentos a respeito dele, decorrente de várias fontes e por meio de diferentes 

processos”. E é com este conhecimento adquirido que os potenciais turistas são 

influenciados no momento da escolha entre um destino turístico em detrimento de 

outro. 

 Leinsen (2001, p. 49) afirma que: 

 
 
posteriormente à busca de informações, o consumidor trata de 
consolidar e avaliar tais informações que procurou. Assim, antes de 
qualquer viagem, o turista prevê experiências que terá com o destino, 
evocando emoções positivas, e a escolha desta viagem para férias 
vai depender largamente do favoritismo desta imagem de destino. 
 
 

 Os turistas buscam descobrir informações básicas ou curiosidades acerca de 

um destino fazendo o uso de diferentes fontes, como propagandas, mídia, 

divulgação pelo próprio poder público do destino, e principalmente através de 

experiências vividas por outras pessoas conhecidas ou não, já que muitos utilizam a 

internet como meio de pesquisa, atualmente. Conforme constatação dos autores 

Pan, MacLaurin e Crotts (2007) a internet se tornou a principal fonte de informações 
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para os viajantes, pois ela fornece novas formas para os indivíduos de conhecer os 

destinos turísticos, seus produtos e serviços, diretamente de outros consumidores. 

 Pérez-Nebra e Torres (2010, p.83) consolidam o pensamento sobre as 

diferentes fontes de informações pesquisadas pelos turistas, afirmando que este 

“antes de viajar, faz previsões das experiências que pretende ter. Estas estão 

fundamentadas nas emoções que o destino evoca na sua memória, por comentários 

de amigos, pela leitura da folheteria, anúncios publicitários”. 

 Deste modo pode-se afirmar que todas as fontes de informações sobre um 

destino possuem um papel de suma importância da formação da imagem do mesmo 

na mente dos potenciais visitantes. 

 O processo de formação da imagem de um destino segundo a teoria de Gunn 

(1972) é desenvolvido em dois estágios: imagem orgânica e imagem induzida. 

 O primeiro estágio, imagem orgânica, acontece internamente em cada 

indivíduo devido às interações com as informações que captam através das mídias, 

que não sejam ligadas diretamente com a atividade turística, como revistas ou 

jornais e com comentários de pessoas conhecidas sobre as visitas e experiências 

vividas no local. 

 A imagem induzida, segundo nível na construção da imagem de um destino, é 

formada pelas informações que o indivíduo recebe de mídias relacionadas com o 

turismo, como propagandas, brochuras das cidades e agências de viagem. Este 

estágio é visto como “uma função dos esforços do marketing, promoção e 

divulgação de um destino, via pagamento.” (MCCARTNEY; BUTLER; BENNETT, 

2008) 

 Gartner (1993, apud SÖNMEZ; SIRAKAYA, 2002) amplia a teoria de Gunn, 

dizendo que um contínuo das fontes de informações caracterizado por diferentes 

tipos e níveis de credibilidade, custo e penetração no mercado, é totalmente 

influente na formação da imagem. O autor divide essas fontes de informações em 8 

grupos distintos: 

 Induzida aberta I: são as formas tradicionais de publicidade; 

 Induzida aberta II: são as informações fornecidas pelos intermediários de 

viagem, como agentes; 

 Induzida fechada I: são as informações provenientes de recomendações 

de um porta-voz famoso, celebridade; 
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 Induzida fechada II: informações vindas de relatos, histórias e artigos 

sobre o destino; 

 Autônomas: informações independentes, tais como noticiários e filmes; 

 Orgânicas não-solicitadas: informações espontâneas de amigos e 

conhecidos; 

 Orgânicas solicitadas: são as informações pedidas para amigos, parentes, 

informações boca-a-boca; 

 Orgânica: informações provenientes das próprias experiências de viagens 

anteriores ao destino. 

 

 Outra teoria desenvolvida por Gunn (1972) sobre a formação de imagem, 

importante nos estudos de marketing, é o modelo de sete fases da experiência 

turística (Figura 2), nela o autor coloca diferentes etapas da construção da imagem, 

onde mostra que o indivíduo altera sua concepção sobre a imagem do destino de 

acordo com sua interação com o mesmo. Assim, conforme a teoria, afirma-se que a 

imagem formada por um turista em potencial será diferente da pessoa que já visitou 

o local.  

 

Figura 2 – Modelo de Sete Fases da Experiência Turística 
Fonte Elaboração própria a partir de Gunn (1988) apud Echtner e Ritchie (2003) 
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 Chagas (2008) apud Machado (2010, p.41) afirma que a pesquisa para 

compreender a formação da imagem do destino é de suma importância para o 

desenvolvimento turístico do mesmo:  

  
 

O conhecimento do processo de formação da imagem do destino 
perante seu público alvo é considerado um grande trunfo para o 
desenvolvimento turístico. Afinal, deter a maneira pela qual é 
formada a própria imagem fará com que o destino possa desenvolver 
melhor seus atrativos, tornando-se, desta forma, mais competitivo no 
mercado global. 

 
 

 Portanto, pode ser compreendido que o destino deve buscar entender a 

imagem que o indivíduo forma da localidade, para que assim, possa se desenvolver 

e se colocar no mercado de forma eficaz, porém existe outra vertente para esta 

compreensão, que se baseia na teoria da seleção do destino pelos visitantes. 

Segundo diferentes autores, a imagem é um dos pontos influenciadores no momento 

da escolha do local, tendo como finalidade dar suporte a esta seleção. (TONI; 

SCHULER, 2007; MACHADO, 2010; UM E CROMPTON, 1992; WOODSIDE ; 

LYSONSKI, 1989) 

 Para Machado (2010, p.45) alguns trabalhos “enfatizam que para que um 

potencial visitante pense na possibilidade de ir até uma destinação ele tem que ter 

alguma exposição prévia a ela, inclusive por meio de imagens” 

 Toni e Schuler (2007, p.1) afirmam que “a imagem que o consumidor tem de 

um produto influencia fortemente sua decisão de compra. É através dessa imagem 

que ele vai pensar no produto, durante seu processo de decisão.” 

 Com intuito de examinar este processo de tomada de decisão dos turistas, 

foram realizados muitos estudos, conseqüentemente muitos modelos foram 

propostos, a fim de explicar tal fato. 

 Dentre esses modelos, é possível verificar que a intangibilidade da atividade 

turística é indicada como um dos fatores relevantes na justificativa da importância 

que a imagem do destino turístico possui para os visitantes na hora de suas 

decisões. Pois devido à grande variedade de opções apresentadas no mercado e a 

impossibilidade de avaliar os destinos turísticos no momento da compra, os 

visitantes utilizam a imagem que possuem da localidade como um de seus principais 

instrumentos de avaliação e decisão. 
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 Machado (2010, p.46) fortalece esta opinião ao afirmar que o consumidor 

decide em função de uma construção mental que faz do destino. 

Conseqüentemente, na pesquisa em turismo, “imagens são mais importantes que 

recursos tangíveis, porque, percepções, mais do que a realidade, são o que motivam 

os consumidores a agir ou não agir” (GUTHRIE; GALE, 1991 apud MACHADO, 

2010). 

 A teoria proposta por Bramwell e Rawding (1996) apud Tasci e Gartner (2007) 

estabelece que os destinos devem possuir imagens distintas, sugerindo 

características diferentes das experiências da vida cotidiana dos turistas para serem 

escolhidos como destino de viagens. 

 Os principais modelos de estudos sobre a influência da imagem na seleção 

do destino estão baseados nos “conjuntos de escolhas” (WOODSIDE; LYSONSKI, 

1989; CROMPTON, 1992; UM; CROMPTON, 1992). O conceito central destes 

modelos sugere que os turistas em potencial realizam um processo de três fases 

para escolher seus destinos. Na primeira, eles desenvolvem um conjunto inicial de 

possíveis destinos a serem visitados; deste eles reduzem o número de locais pré-

selecionados, formando o conjunto de prováveis alternativas; e na última fase, os 

turistas em potencial fazem suas ponderações finais, selecionando do segundo 

conjunto de destinos, o que realmente irá visitar. 

 Sirakaya e Woodside (2005) destacam que neste principal conceito, o 

processo de seleção do destino pelos turistas acontece como um funil, aonde eles 

vão apurando e descartando as escolhas dentre as alternativas, sendo influenciados 

tanto por fatores sócio-psicológicos quanto por fatores não-psicológicos. Os autores 

ainda categorizam em quatro grupos distintos, as variáveis que acreditam ser 

levadas em consideração no processo de decisão do destino turístico. São eles: 

 Variáveis internas: atitudes, valores, estilo de vida, motivação, crenças, 

características da personalidade; 

 Variáveis externas: fatores de atração do destino, mix de marketing, 

influências de conhecidos, cultura, classe social e estrutura de poder; 

 Características da viagem: distância, tempo, duração; 

 Experiências da viagem: humor e sentimentos durante a viagem, e avaliações 

pós-viagem. 
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 A imagem de um destino pode ser, pois considerada como uma importante 

estratégia do marketing, conforme explicitam Pimentel, Pinho e Vieira (2006, p.294):  

 
 

A imagem de um destino é uma importante ferramenta do marketing 
e da gestão. Conhecendo-se a imagem que o público tem sobre o 
local é possível identificar como os pontos fracos do destino e adotar 
estratégias para reposicioná-lo no mercado, assim identificar falhas 
na percepção da imagem que o destino quer transmitir.  
 
 

 Assim, pode ser afirmar que se forem realizadas pesquisas de como os 

integrantes da atividade turística vêem o destino, este pode utilizar esta informação 

para o aumento de sua demanda, e conseqüentemente para o seu desenvolvimento 

turístico. 

 Podem ser encontrados diferentes métodos de pesquisa para a mensuração e 

avaliação da imagem dos destinos turísticos, e com isso Jenkins (1999, p.5) coloca 

que um dos problemas básicos dessas pesquisas é que as imagens dos destinos 

são representações holísticas de um lugar, e que ao tentar medi-las, os 

pesquisadores são forçados a observar somente os atributos, e que alguns aspectos 

como aura e atmosfera não são reconhecidos. Contudo, a autora acrescenta que o 

modelo proposto por Echtner e Ritchie (1991; 2003) sobrepõe este problema. 

 Para os autores supracitados (2003, p.43) a imagem do destino é definida não 

só como as percepções de atributos individuais, mas também como as impressões 

holísticas geradas pelo destino. Os autores descrevem que a imagem do destino 

também consiste de características funcionais, relacionadas com os aspectos 

tangíveis, e das características psicológicas, quanto aos aspectos intangíveis. Para 

tanto, o modelo proposto pelos autores (Figura 3) considera a imagem do destino 

em três dimensões, a cognitiva, associada a aspectos de atributos e características 

funcionais da imagem; a dimensão afetiva, que associa as impressões holísticas e 

aspectos psicológicos; e a terceira dimensão compreende a imagem comum e a 

imagem de característica única, mas em vertentes opostas. (KASTENHOLZ, 2002 

apud PIMENTEL; PINHO ; VIEIRA, 2006) 
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   Figura 3: Componentes da imagem dos destinos 
   Fonte: Echtner; Ritchie (2003) 

 

 De acordo com Jenkins (1999) o modelo pode ser compreendido através da 

dimensão Comum-Única, devido ao fato que a atividade turística refere-se a visitar 

algum lugar único ou pelo menos diferente do cotidiano. Assim, a autora explica os 

atributos desta dimensão como: o atributo comum-funcional, onde são incluídas 

características pela qual a maioria dos destinos é comparada (clima, preço, espaço 

geográfico); o atributo único-funcional, que consistem nos ícones ou eventos 

especiais de um destino (Carnaval no Brasil, ou Moinhos de Vento na Holanda); 

comum-psicológico consiste em características intangíveis encontrados na maioria 

dos destinos (hospitalidade dos residentes, notoriedade ou beleza do lugar); e por 

último, o atributo único-psicológico que é formado por características intangíveis 

especiais (sentimentos associados com destinos históricos, ou de peregrinação 

religiosa). 

 A maioria dos modelos de pesquisa por não levar em consideração as 

representações holísticas do destino faz uso apenas da metodologia quantitativa o 

que, ao ver de Echtner e Ritchie (2003), está incorreto, pois segundo os autores a 

medida a mensuração mais completa da imagem do destino deve incluir ambos os 

tipos de metodologias, qualitativa e quantitativa. Podendo assim medir a percepção 

quanto aos atributos funcionais e psicológicos, e também determinar impressões 

holísticas, captando os aspectos exclusivos. 
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 O levantamento das impressões da população estudada através de uma 

pesquisa qualitativa minimiza o perigo de forçar os respondentes a reagir de forma 

padronizada, o que pode não ser uma representação precisa da sua imagem. 

(JENKINS, 1999) 

 Logo, as pesquisas da imagem do destino turístico, primeiramente, precisam 

estar baseadas em uma pesquisa qualitativa, fazendo uso de técnicas não-

estruturadas, que fornece os atributos relevantes para o mercado ser estudado; e 

em seguida, deve ser realizada a pesquisa quantitativa, usando técnicas 

estruturadas, levando em conta os atributos obtidos na pesquisa anterior, com intuito 

de investigar as imagens para diferentes indivíduos e grupos. 

 Ao ser realizada a análise de alguns trabalhos sobre a imagem de destino 

turístico (LEAL, 2004; REZENDE et al, 2003; PEREZ-NEBRA; TORRES, 2010) 

percebe-se que os métodos mais recorrentes, utilizados nas pesquisas qualitativas 

são a análise do material promocional do local, e a free elicitation na forma de 

associação de palavras. Este método consiste no público respondente citar de forma 

espontânea e livre, palavras que lhe vem ao pensamento quando perguntados sobre 

o objeto de estudo. Reilly (1990) apud Jenkins (1999, p.8) descreve sobre o método 

nas pesquisas de turismo: 

 
 

A principal vantagem da free elicitation para pesquisas de imagens 
de destinos é que permite que o respondente descreva os alvos de 
estímulo em termos de importância individual, ao invés de responder 
aos pesquisadores as dimensões da imagem pré-determinada. 

 
 

A fase da pesquisa quantitativa dos estudos tem como objetivo medir através 

de técnicas como Survey, que compreende na aplicação de questionários, a taxa de 

concordância dos entrevistados em relação aos atributos gerados com o destino. 

Assim, muitos trabalhos tendem a usar a técnica de escala pontos de Likert. Este 

tipo de técnica “na sua forma típica, apresenta ao respondente um série de 

declarações, a que eles devem reagir numa escala de cinco pontos, variando de 

discordo totalmente a concordo totalmente.” (KLOOSTER; VISSER; JONG, 2008) 

Em 2007, Alves realizou um trabalho com o intuito de analisar a imagem da 

cidade de São Paulo para o público jovem da região metropolitana do Rio de 

Janeiro, e também com o objetivo de verificar se esta imagem percebida pelo 

público se relacionava com a intenção do mesmo em visitar o destino. A autora 
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realizou duas pesquisas, a primeira de cunho qualitativa, foi dividida em duas 

etapas, análise do material promocional do destino e aplicação da free elicitation, a 

fim de gerar a lista de atributos a ser usada na segunda pesquisa, que foi de caráter 

quantitativo, aplicado na forma de questionários, dentre as técnicas utilizadas 

percebe-se o uso da escala de Likert. As pesquisas foram realizadas pela internet, e 

obtiveram 64 e 217 respondentes, respectivamente. O resultado encontrado foi que 

a marca da cidade não está bem posicionada perante o público, e o mesmo possui 

baixos níveis de interesse e intenção em visitar a cidade de São Paulo. 

Chaudhary (2000) aplicou um questionário a turistas estrangeiros na Índia em 

lugares como aeroportos e hotéis, a fim de determinar as percepções pré e pós-

viagem dos mesmos no destino. Foram utilizadas perguntas fechadas para as 

questões sócio-demográficas e a escala de Likert para identificar os níveis de 

expectativa e satisfação dos visitantes. A pesquisa teve no total 152 respostas, onde 

o resultado encontrado indicou que o país é bem avaliado quanto sua arte e herança 

cultural, porém os fatores como falta de segurança, mendigos, enganação e 

condições de higiene, diminuem a satisfação dos turistas. Levando a consideração 

final que com mudanças nesses fatores, a Índia pode se desenvolver e conseguir 

ficar bem posicionada no mercado do turismo. 

A mensuração da imagem do destino turístico é inestimável para que o poder 

público e trade da atividade compreendam as diferentes imagens que os visitantes e 

não visitantes possuem, “pois permite que os atributos mais salientes da imagem 

ingênua ou da imagem reavaliada possam ser incorporados ao planejamento de 

marketing turístico.” (SELBY; MORGAN, 1996 apud JENKIS, 1999) 
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4 MACAÉ: DE VILAREJO À CAPITAL NACIONAL DO PETRÓLEO 

 

 Neste capítulo apresenta-se a cidade de Macaé, trazendo aspectos da sua 

história e desenvolvimento econômico e social. Assim como questões relacionadas 

com o desenvolvimento da atividade turística no município.  

 

4.1 MACAÉ: CIDADE DO INTERIOR 

 

 O município de Macaé localizado na região Norte-Fluminense do estado do 

Rio de Janeiro, a 188 km ao norte da capital, é composto por seis distritos, a saber: 

Macaé (Sede), Cachoeiros de Macaé, Córrego do Ouro, Glicério, Frade e Sana. 

 O surgimento deste território remonta ao século XVII, durante o domínio da 

Espanha sobre Portugal. Nesta época o governo espanhol foi alertado quanto ao 

contrabando de pau-brasil que ocorria na região, juntamente com o alerta da 

pretensão de invasão de aventureiros ingleses.  

 O governo conseguiu fazer com que a invasão não fosse concretizada, 

porém, a fim de prevenir-se contra novas tentativas de tomada do território pelos 

inimigos, o governo espanhol ordenou ao governador-geral Gaspar de Souza que 

“estabelecesse de cem a duzentos índios numa aldeia sobre o rio Macaé em frente à 

ilha de Santana, e que fundasse um povoamento semelhante sobre o rio Leripe, 

atual Rio das Ostras.” (PREFEITURA DE MACAÉ, 2011) E que nestes novos 

povoamentos tivessem jesuítas para catequizar e colonizar os índios que ali 

habitavam. 

 Somente ao final do ano de 1630 que os jesuítas oficializaram a colonização 

da região, ao iniciarem a construção da Capela de Santana, juntamente com um 

engenho e um colégio, todos localizados no morro de Santana, lugar que 

posteriormente ficou conhecido como a Fazenda dos Jesuítas de Macaé. 
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 Em 1759, com a expulsão dos jesuítas, em virtude da ordem dada pelo 

Marquês de Pombal, a região foi redistribuída, fazendo com que esta recebesse 

novos imigrantes, em sua maioria, vindos de Cabo Frio e de Campos. O novo 

povoado, então, teve um grande aumento da sua população com o surgimento de 

novas fazendas e engenhos, e, conseqüentemente, a localidade obteve seu 

progresso. 

 Devido ao desenvolvimento que ocorria na região, esta se elevou a categoria 

de Vila em 1813, mais precisamente em 29 de julho, quando a localidade obteve a 

nomeação de São João de Macaé, separando se das regiões de Cabo Frio e São 

Salvador dos Campos, atualmente conhecido como município Campos dos 

Goytacazes. No ano seguinte passa a ser constituída de dois distritos, Macaé e 

Quissamã. 

 A vila, devido sua posição geográfica que proporcionava maior acessibilidade 

a região Norte-Fluminense, era a passagem terrestre obrigatória entre o Rio de 

Janeiro e Campos. Conseqüentemente seu processo de evolução aconteceu de 

forma rápida, o que fez com que o local fosse novamente elevado, desta vez passou 

à categoria de cidade, em 15 de abril de 1846, com a denominação de Macaé. 

 “O cultivo da cana-de-açúcar, que por muitos anos foi a base da economia de 

Macaé, respondeu por um crescimento demográfico significativo nos séculos XVIII e 

XIX.” (PONTES, 2004, p.36) 

 Durante muitos anos Macaé teve papel importante na economia norte-

fluminense, devido ao porto de Imbetiba que era utilizado como escoadouro da 

produção agrícola da região, principalmente da produção açucareira proveniente de 

Campos dos Goytacazes, que era transportada através do Canal Campos a Macaé, 

construído em 1874.  

 Com a criação da via férrea através das companhias concessionárias das 

Estradas de Macaé, do Barão de Araruama, do ramal de Quissamã e da Urbana de 

Macaé, houve um novo impulso a economia da região. Porém estas companhias 

foram extintas “com a construção da Estrada de Ferro Leopoldina, cujos trilhos 

passaram a ter preferência para o transporte de mercadoria, o que acarretou o 

declínio do porto.” (IBGE, 2011) 

 Até o início do século XX, a economia do município baseava-se no cultivo da 

cana-de-açúcar, do café, da pecuária e da extração do pescado (Pontes, 2004, 

p.36).  
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4.2 MACAÉ PÓS-DESCOBRIMENTO DO PETRÓLEO 

 

 Foi a partir da década de 70 que se iniciou uma mudança no cenário 

econômico de Macaé, isto aconteceu devido à descoberta do petróleo na Bacia de 

Campos, e principalmente com a escolha do município para sediar as instalações da 

Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS. 

 O petróleo brasileiro, em sua maioria, é extraído da Bacia de Campos, valor 

que chega a aproximadamente 80% da exploração nacional. Segundo Pontes (2004, 

p.36) este foi um dos motivos que “levou a mídia e os veículos informacionais a 

conferir à Macaé o título de capital nacional do petróleo.”  

 No município além da base de apoio operacional da PETROBRAS, foram 

instaladas as sedes ou filiais, de muitas empresas do ramo offshore, prestadoras de 

serviços. Portanto, “podemos dizer que a partir desta situação a cidade passou por 

um boom industrial no setor petrolífero”. (PONTES, 2004, p.36) 

 Esse boom refletiu em diferentes aspectos do desenvolvimento, porém uma 

das mudanças mais radicais ocorridas na região Norte-Fluminense foi a alteração na 

economia da cidade de Macaé. Esta que antes da década de 70, estava voltada 

para o setor agrícola e pesqueiro, passou a estar diretamente ligada com a 

exploração e produção de petróleo e gás. O que fez com que a cidade recebesse 

muitas empresas de níveis multinacionais, investimentos e principalmente os 

royalties ligados ao setor. De acordo com Weber e Herkenhoff (2005, p.8) os 

royalties podem ser entendidos como: 

 
 

uma compensação financeira devida pelos concessionários de 
exploração e produção de petróleo ou gás natural, e são pagos 
mensalmente, com relação a cada campo, a partir do mês em que 
ocorrer a respectiva data de início da produção, sendo vedada 
quaisquer deduções. 

 
 

 O município de Macaé é o segundo do estado na divisão da parcela dos 

royalties, com uma análise a Figura 4, é possível verificar que no ano de 2010 a 

cidade recebeu o valor de R$356.017.093,59 equivalentes aos pagamentos dos 

royalties. (INFOROYALTIES, 2011) 
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 Figura 4 – Royalties Anuais em Valores Correntes, 2000/2010 – Macaé 
Fonte: Inforoyalties, 2011 

 

 

 Pode-se observar que após a mudança para o setor econômico voltado à 

extração de minerais, a cidade passou por um grande processo de crescimento, 

especialmente no que tange as características econômicas. Com o levantamento do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2008) sobre o Produto Interno 

Bruto – PIB dos municípios do país, mostrou que Macaé no ano de 2008 

apresentava PIB per capita de R$42.393,66; valor este 170%, aproximadamente, 

superior a média nacional. 

 A importância da economia vinculada ao petróleo é sentida por meio da 

constatação que em 2004, Macaé ingressou na lista das dez maiores economias do 

Brasil, na oitava posição. Conforme dados do IBGE, em 2004, apenas 10 municípios 

brasileiros concentravam 25% do PIB nacional. 

 
 

Macaé também subiu no ranking, com um aumento da participação 
relativa de 0,91% para 1,04%, de 2003 para 2004. O município 
fluminense, que não figurava entre os dez principais PIBs municipais, 
entrou no ranking na oitava posição, impulsionado pela indústria 
extrativa, especificamente do petróleo. (IBGE, 2006, [s.p].) 
 
 

 A chegada do capital proveniente da economia extrativista na cidade incita a 

aceleração do crescimento da mesma, fazendo com que Macaé passe a ser 

identificada como um grande centro de negócios, e principalmente, de oportunidades 
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de emprego, criando assim um rótulo de cidade pólo de desenvolvimento. 

Realmente pode ser observada uma transformação no quesito geração de emprego, 

pois com a instalação da PETROBRAS, e das empresas que prestam serviços a 

esta direta ou indiretamente, houve um significativo aumento nas vagas no mercado 

de trabalho. 

 
 

Pode-se afirmar que o enorme crescimento no número de empregos 
na cidade de Macaé, está associado ao fantástico crescimento da 
produção de petróleo na Bacia de Campos, que tem o potencial de 
dinamizar outros segmentos industriais, de serviços e o comércio 
local. Todo esse dinamismo econômico é fruto dos grandes 
investimentos privados nas atividades ligadas à exploração de 
petróleo e públicos nas áreas de infra-estrutura e seus efeitos sobre 
os demais segmentos econômicos da cidade de Macaé (BORBA; 
SILVA NETO, 2008) 
 
 

 Com a análise da Figura 5, pode ser comprovado que o setor econômico de 

extração de minerais, no caso do município a extração de petróleo, teve crescimento 

constante entre os anos de 2005 e 2009. Ficando atrás somente do setor de 

serviços, que de forma indireta contribui para o desenvolvimento do outro setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Figura 5 – Evolução do Emprego Formal por Sub-Setor Econômico - Macaé 2005 - 2009 
 Fonte: RAIS – Ministério do Trabalho e do Emprego, 2011 

 
 
 Segundo pesquisa realizada em 2010, com ano base 2007, pela Federação 

das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN - que estabelece o índice FIRJAN de 

desenvolvimento municipal (IFDM), baseados em dados relativos a três áreas de 

desenvolvimento, a saber, Emprego e Renda, Educação, e Saúde; o município de 

Macaé obteve as seguintes posições nos rankings: de nível estadual, ficou em 
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primeiro lugar, e em nível nacional ficou em 11º lugar, ficando atrás somente de 

municípios do Estado de São Paulo. De acordo com a pesquisa, os resultados 

variam de 0 a 1, sendo as cidades que obterem IFDM mais próximo do valor máximo 

com maior nível de desenvolvimento. No caso de Macaé, o IFDM teve valor de 

0,9038; valor este acima da média do Estado do Rio de Janeiro que possui IFDM 

igual a 0,7985.  

 Ao ser feita uma análise mais específica dos resultados (Tabela 1) verifica-se 

que o maior desenvolvimento ocorre na área de emprego e renda, pode-se dizer que 

isto ocorre, principalmente, por causa do elevado nível de geração de emprego que 

a indústria do petróleo traz a cidade. Mas observa-se também que as outras áreas, 

apesar de não serem as que possuem maiores variações, apresentam níveis 

elevados, o que representa o desenvolvimento das mesmas. 

 

Tabela 1 - Variação do IFDM – Macaé 2000/2007 

 
IFDM Macaé 

 
2000 

 
2007 

 
Variação 

Emprego e Renda 0,8264 0,9746 17,9% 

Educação 0,7104 0,8357 17,6% 

Saúde 0,8053 0,9012 11,9% 

                          Fonte: FIRJAN. Elaboração própria. 

 

 Com esse aumento do número de vagas de emprego, uma das 

conseqüências que pode ser constatada, está relacionada com a questão do 

aumento populacional. Segundo dados do Censo de 2010 (IBGE) a população de 

Macaé, hoje é de 206.748 habitantes, muito superior a realidade encontrada na 

década de 70, que tinha uma população de 47 mil habitantes. (Figura 6) 

 Diante do dinamismo das atividades petrolíferas, Macaé atraiu um número 

significativo de migrantes regionais, nacionais e até internacionais. Um dado 

impressiona: cerca de 43,7 % da população macaense é composta por não nativos. 

(BORBA ; SILVA NETO, 2008) 

 A maior parte desses imigrantes chega à cidade com aspirações de melhoria 

de vida, o que muita vezes não se concretiza, uma vez que muitos postos de 

trabalhos gerados, buscam pessoas mais qualificadas e especializadas, o que faz 

com que este contingente de pessoas não seja absorvido no mercado de trabalho 

formal, porém permaneçam na cidade, criando um inchaço populacional, assim 
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como problemas sociais, devido a falta de planejamento para suportar este elevado 

número de pessoas que escolhem Macaé como moradia. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Figura 6 – Crescimento da População em Macaé 
                Fonte: Elaboração própria a partir de dados de IBGE, 2011 

  

 A presença da indústria petrolífera em Macaé gera, em toda a Região Norte 

Fluminense, mudanças em sua realidade espacial, social, política e econômica. 

(SILVA, 2006, p.35). 

 No município de Macaé percebe-se que por conseqüência deste crescimento 

frenético induzido pelo setor do petróleo, houve uma brusca alteração na paisagem 

urbana da cidade devido ao desenvolvimento desordenado. Para Silva Neto et al. 

(2007, p.69) “apesar de ser a melhor locação para as empresas que visam fazer 

negócios na Bacia de Campos, a cidade, desde o início, não contava com uma infra-

estrutura adequada à grandeza dos empreendimentos”. E isto, portanto fez com que 

o município passasse por muitas modificações em sua organização espacial. Uma 

destas pode ser corroborada com os dados referentes à densidade demográfica, já 

que este se refere à ocupação de habitantes pela superfície do território. No caso de 

Macaé, que na década de 70 possuía uma densidade demográfica de 38,22 

hab./km², passou a ter no ano de 2010, um valor igual a 169 hab./km². Sendo a 

concentração da população no distrito sede, onde se encontram as empresas do 

ramo petrolífero. 

 No âmbito espacial, outro problema encontrado após o desenvolvimento 

econômico da cidade, “foi o intenso processo de especulação imobiliária e de 
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inflacionamento do solo urbano”, (SILVA et al. , 2007, p.70) gerado pela crescente 

demanda de espaço pelas empresas, problema este que dá origem a outros como a 

ocupação ilegal e áreas favelizadas, que possuem como características a 

precariedade e falta de infra-estrutura urbana. Os autores supracitados (2007, p.71) 

colocam que as “ocupações ilegais tem se proliferado pela cidade em virtude da 

incapacidade da população de baixa renda” ter poder aquisitivo para “comprar os 

cada vez mais inflacionados terrenos da cidade.” 

 De acordo com a matéria publicada no Jornal Folha de São Paulo (SOARES, 

2010, p.6), a instalação da PETROBRAS gerou empregos na cidade, porém também 

impulsionou as favelas.  

  

 

O rio que dá nome a Macaé (norte fluminense) e a corta ao meio 
também a divide em duas realidades. Ao norte avolumam-se os 
problemas: falta saneamento, a favelização impera, o comércio é 
quase todo informal e o tráfico domina algumas áreas. [...] Ao sul do 
rio, a cidade cresce com a expansão de empresas fornecedoras da 
Petrobras e com a oferta de novos serviços. [...] Boa parte da 
população, porém, não tem acesso a tal infraestrutura. A prefeitura 
estima que cerca de 35% dela viva em condições precárias e sem 
saneamento básico. 
 
 

 Um dos problemas citados na matéria é a questão da violência, trazido com o 

aumento do tráfico de drogas nas áreas sem infra-estrutura. Para Silva (2003, p.25) 

“está ocorrendo uma expansão da criminalidade urbana associada ao tráfico de 

drogas para o interior do Estado, sendo Macaé um dos alvos deste processo, 

apresentando elevados índices de criminalidade.” A autora acredita que “o 

desenvolvimento rápido e descontrolado pode garantir o crescimento econômico, 

mas pode gerar também inúmeras conseqüências sociais, dentre elas a expansão 

da criminalidade urbana.” (SILVA, 2003, p.9) 

 A segurança pública em Macaé está inserida dento da 32ª Área Integrada de 

Segurança Pública – AISP – do Estado do Rio de Janeiro (Figura 7). As AIPSs são 

organizações sistemáticas constituídas “em torno de cada uma das unidades da 

Polícia Militar (batalhões, companhias independentes etc.), atuando de forma 

coordenada com as delegacias de polícia próximas e contidas na mesma área 

delimitada”. (SILVA, 2003, p.21) 
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 Figura 7 – Região da 32ª AISP do Estado do Rio de Janeiro 
 Fonte: ISP – Instituto de Segurança Pública/RJ 
 

 A delegacia presente no território do município é 123ª D.P. Legal. Nesta foram 

registrado no ano de 2010, o total de 7.914 ocorrências, sendo que os principais 

delitos estão relacionados com roubos e furtos, que possuem o número total de 

ocorrências de 1.350 e 2.898, respectivamente. (Tabela 2) 

  

     Tabela 2 - Registros de Ocorrências – Macaé 2010 
 

 Apreensão 
de drogas 

Roubo a 
transeuntes 

Roubo a 
coletivos 

Total de 
Roubos 

Total de 
furtos 

Total de 
Registros de 
Ocorrências 

JAN 8 63 6 81 233 601 

FEV 4 61 14 102 210 571 

MAR 6 49 21 103 228 622 

ABR 0 51 15 106 249 630 

MAIO 3 56 11 111 240 637 

JUN 7 45 18 86 230 590 

JUL 2 66 12 130 301 694 

AGO 7 74 18 124 245 708 

SET 13 66 37 142 263 721 

OUT 4 73 23 132 260 801 

NOV 5 51 20 120 208 657 

DEZ 11 59 15 113 231 682 

Total 
2010 

70 714 210 1350 2898 7914 

   Fonte: ISP. Elaboração própria. 

  

 O crescimento da violência em Macaé é tão notório que em 2008, foi criado 

pelo poder municipal, conveniado com o federal, o Gabinete de Gestão Integrada 
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que tem por objetivo executar e monitorar as ações de redução da violência no 

município. Carvalho (2009, p.61) corrobora ao dizer que o “município é o único do 

interior que foi contemplado com um programa do governo federal de combate à 

violência, destinado inicialmente apenas as capitais dos Estados e regiões 

metropolitanas.” 

Outra medida, de cunho paliativo, para conter a violência na cidade foi a 

ocorrência no início de 2011 de forças-tarefas de ordem da segurança pública 

estadual, com a finalidade de conter o desenvolvimento da criminalidade urbana em 

alguns bairros do distrito sede, considerados tão violentos quanto locais da capital 

fluminense.  

  Uma pesquisa realizada pelo Setor de Estudos Urbanos e Regionais do 

LEEA – UENF em 2002 (SILVA, 2003, p.47) mostrou que a violência foi apontada 

pelos 400 entrevistados, residentes de Macaé, como um dos problemas mais 

recorrentes em seus bairros (Tabela 3). Seguido da falta de áreas verdes e trânsito, 

problema este que cresceu muito nos últimos anos, conseqüência do aumento de 

residentes. 

 
Tabela 3 - Percepção da população sobre os problemas em Macaé (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Fonte: SEUR – LEEA – UENF apud Silva (2003) 
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Com o ritmo intenso do crescimento populacional, muitos impactos negativos 

sociais e ambientais podem ser percebidos em Macaé. Os fatores mais impactantes, 

além dos discutidos anteriormente, são educação, saúde e degradação de 

ecossistemas. Silva (2008, p.51) valida esta declaração ao afirmar que:  

 
 
os imigrantes ajudaram a aumentar enormemente o tamanho e a 
quantidade de moradias em áreas invadidas na cidade, gerando um 
crescimento desordenado e pressionando diretamente as áreas de 
infra-estrutura, ensino e saúde. 
 
 

 Alguns índices relacionados com a educação, como o IFDM ou IDHM, 

mostram que o município possui elevados níveis de escolaridade. Mesmo 

apresentando resultados satisfatórios, o crescente fluxo migratório que chega a 

Macaé faz com que esse nível tenha uma grande variação, além de fazer com que 

sejam necessários cada vez mais investimentos do governo municipal no setor 

educacional (Figura 8). Atualmente, a cidade conta com 113 unidades municipais de 

ensino, assim como um complexo universitário com diferentes instituições federais e 

uma municipal , além de vários projetos que visam a profissionalização dos cidadãos 

para o mercado. (PREFEITURA DE MACAÉ, 2009) 

 Figura 8 – Evolução das despesas com educação em Macaé  
 Fonte: Confederação Nacional de Municípios (2011) 
 
 

 Na questão da saúde, Macaé apresenta um modelo de gestão municipal 

voltado para a gestão plena de atenção básica. (SILVA, 2008, p.53) Ou seja, oferta 

de serviços ambulatórios básicos, como unidades de pronto-atendimento e 

programas da saúde da família. A cidade apresenta em sua rede de saúde dois 

Hospitais Municipais, localizados um no distrito sede e o segundo na serra 

macaense; 7 Unidades Básicas de Saúde, 9 Unidades de emergências, dois Centros 

de Especialidades, assim como 29 equipes do programa Estratégia Saúde Familiar. 



 49 

(PREFEITURA DE MACAÉ, 2011) Apesar destas estratégias oriundas do governo, a 

maior parte dos estabelecimentos de saúde é privada, o que mostra que ainda há 

muito que ser realizado para melhoria da estrutura pública.  

 

 

   
  
 
 
 
 
 
  Figura 9: Estabelecimentos de Saúde em Macaé  
  Fonte: CNES/DATASUS. Elaboração Própria. 
 
 

 A degradação ambiental, também é um dos principais problemas encontrados 

em Macaé. Isto se deve ao elevado crescimento da taxa da população em pouco 

tempo, o que acarretou nas ocupações ilegais em áreas de restingas e manguezal, 

ocupações estas que não possuem infra-estrutura, como saneamento básico, e 

acabam poluindo as águas com o despejo do lixo. Além também das empresas do 

setor petrolífero que necessitam de espaços para se instalarem na cidade, e com 

isso áreas verdes acabam sendo desmatadas para venda de terrenos. Entre tantos 

outros problemas que o crescente aumento da população, sem planejamento, traz 

ao meio ambiente. 

 A fim de tentar reverter ou ao menos minimizar, este quadro de segregação 

sócio-ambiental que a economia trouxe ao município a Prefeitura lançou em junho 

de 2010, o projeto Planejando Macaé, que tem por objetivo planejar e promover um 

desenvolvimento urbano sustentável. Neste projeto a Prefeitura da cidade contratou 

a equipe do arquiteto e urbanista Jaime Lerner, reconhecido mundialmente por seus 

projetos urbanísticos, principalmente na cidade de Curitiba. Os principais pontos a 

serem contemplados no projeto são intervenções na zona central da cidade; infra-

estrutura de alguns bairros, requalificação urbana da Orla de Imbetiba e o sistema 

viário, com o projeto de duplicação da Rodovia Amaral Peixoto, RJ-106, via com 

maior fluxo de movimento da cidade, além do projeto de implantação do Veículo 

Leve sobre Trilhos, VLT – Metrô Macaé, que visa à melhoria do sistema de 

transporte urbano. 
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 Além do projeto Planejando Macaé, a Prefeitura já havia criado com o mesmo 

intuito de planejamento sustentável a Secretária de Desenvolvimento em 2008, que 

tem como “objetivo desenvolver os diversos segmentos economicamente e de forma 

sustentável, priorizando a melhoria da qualidade de vida dos habitantes.” 

(PREFEITURA DE MACAÉ, 2011).  

 

4.3 CAPITAL DO PETRÓLEO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 É fato que após o descobrimento de petróleo na Bacia de Campos, na década 

de 70, o município de Macaé foi um dos principais impactados tanto positivamente 

quanto negativamente. A economia voltada, praticamente em seu total, para a 

exploração do petróleo e gás, fez com que o crescimento da cidade ficasse 

dependente ao desenvolvimento do setor. Essa dependência pode trazer 

futuramente um dos maiores impactos negativos à Macaé, visto que o petróleo é um 

recurso natural não-renovável, e, portanto a cidade necessita desenvolver projetos 

de cunho sustentável, baseando-se no desenvolvimento de outros setores 

econômicos, para que assim não tenha um limite em seu crescimento. Para Barbosa 

(2002, p.1): 

 
 

Macaé precisa criar bases para a construção de seu futuro, 
visualizando o dia em que os seus poços de petróleo começarão a se 
esgotar, podendo ocasionar diversos distúrbios econômicos e 
sociais. 
 
 

 De acordo com La Rovere et al. (2005) apesar do alto valor proveniente do 

repasse dos royalties, os municípios da Região Norte Fluminense, inclui-se Macaé, 

não obtiveram melhorias em seus índices de desenvolvimento humano, isto deve-se 

ao fato que não há uma política de desenvolvimento que aplique os recursos em 

atividades destinadas a diversificação das atividades econômicas dos municípios. 

Os autores ainda reforçam esta teoria ao dizerem que a aplicação dos royalties é 

importante para a diversificação das atividades produtivas, para então, a receita 

gerada por estas outras atividades possa substituir, pelo menos parcialmente, os 

recursos dos royalties, fazendo assim, com que a cidade seja menos dependente 

das receitas da indústria petrolífera. 
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 Neste intuito, a Prefeitura de Macaé criou no ano de 2005 o Fundo Municipal 

de Desenvolvimento Econômico, FUMDEC, com o objetivo de estimular o 

desenvolvimento na cidade. “A meta é estimular cada vez mais o crescimento 

industrial sustentável, principalmente nos setores de pesca, agronegócios, turismo, 

inovação tecnológica e construção civil.” (PREFEITURA DE MACAÉ) 

 A cidade, por inicialmente ter tido sua economia voltada para os setores da 

pesca e agroindústria, investiu na criação de órgãos que de certa forma, 

estimulassem a continuação destas práticas econômicas. 

 Uma das iniciativas foi a criação da Subsecretaria Municipal de Pesca, que 

conveniado ao FUMDEC, desenvolvem projetos que tem por finalidade o aumento 

da eficiência da atividade, como por exemplo, reforma do mercado de peixes e cais 

do município, e cursos de aperfeiçoamento. 

 Existe na cidade a Cooperativa Agropecuária de Macaé – COAPEM, que 

também possui convênio com o FUMDEC, a cooperativa investe no agronegócio 

leiteiro, investindo principalmente em produção de derivados. 

 Outro setor que pode ser considerado como um potencial para esta 

diversificação econômica em Macaé “é o setor de turismo de lazer, aproveitando 

suas prodigalidades de natureza e cultura e utilizando a infra-estrutura local 

desenvolvida para o turismo de negócios.” (BARBOSA, 2002 p.1) 

 

4.4 MACAÉ E O TURISMO 

 

 O território de Macaé abrange tanto o litoral quanto a parte serrana, o que 

possibilita um grande potencial turístico. Pois a cidade pode atrair turistas por suas 

belezas naturais, sejam estas praias ou cachoeiras. 

 Segundo informações obtidas junto a Subsecretaria de Turismo e por meio do 

Guia Sol Macaé, os atrativos turísticos da cidade são: 

 

 Forte Marechal Hermes: Não se sabe ao certo a data de sua construção, 

porém sabe-se que foi construído com o objetivo de defender o litoral. Em 

1908 por mando do Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, o pavilhão foi 

reformado, sendo reinaugurado em 1910. A fortificação ainda tem uso militar. 

As visitas são permitidas  aos finais de semana. 
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 Farol Velho: localizado em um rochedo na Praia da Imbetiba, foi construído 

em 1880 com o intuito de atender as necessidades do Porto de Imbetiba. 

Hoje, encontra-se em estado precário, sendo considerado apenas como 

ruínas do antigo farol.  

 Castelo Solar Monte Elísio: Solar construído em 1852, segundo a tradição, 

neste castelo hospedou-se D. Pedro II e Princesa Isabel. Hoje funciona o 

Instituto Nossa Senhora da Glória, colégio administrado por imãs salesianas. 

Deve se agendar previamente para visitá-lo. 

 Palácio do Legislativo: Sua construção data de 1837, serviu como moradia da 

família do Comendador português Francisco Domingues de Araújo. O poder 

público adquiriu o prédio em 1906, hoje abriga a Câmara Municipal 

 Solar dos Mellos – Museu da Cidade: Construído em 1891, para abrigar a 

família do Coronel Bento de Araújo Pinheiro, serviu de moradia também a 

família Mello, daí o nome que ficou conhecido o casarão. Hoje abriga o 

Museu da Cidade. 

 Igreja de Sant’Anna: Localizada na Ladeira de Sant’Anna, tem sua construção 

datada em 1630, erguida pelos jesuítas. Sua porta de entrada está voltada 

para o oeste, pois segundo a lenda, a imagem da Santa sumia e era 

encontrada sempre no mesmo lugar, na ilha em que foi encontrada pela 

primeira vez. Sendo assim, os devotos acreditavam que a Santa fugia, pois 

do altar era possível ver a ilha de origem, assim modificaram a entrada da 

Igreja. A visitação pública só é permitida no horário da missa de domingo às 9 

horas da manhã. 

 Lyra dos Conspiradores: Sociedade musical fundada em 1882, tinham como 

objetivo lutar contra a escravidão da época. Seu prédio foi utilizado como 

sede de reuniões do movimento abolicionista.  

 Sociedade Particular Nova Aurora: Primeira sociedade musical da cidade, 

fundada em 1873.  

 Feira Cria-Sana: Inaugurada em 2008, a feira possui 17 boxes para 

divulgação e comercialização dos produtos da região serrana. Funciona 

somente aos finais de semana e feriados. 
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Os atrativos de cunho natural são: 

 

 Praia dos Cavaleiros: localizada no bairro de mesmo nome, a praia possui 

cerca de 1500m de extensão e abriga em sua orla os principais bares e 

restaurantes da cidade. 

 Praia do Pecado: Esta praia é mais procurada para a prática de surfe e 

para o bodyboard. Em sua orla, há uma ciclovia, pista para caminhada e 

alguns quiosques. 

 Praia da Barra de Macaé: sua extensão é de quase dois quilômetros, 

porém não é aconselhada para banho. 

 Praia São José do Barreto: esta é um prolongamento da Praia da Barra, 

procurada mais por pescadores, por ser de mar aberto. 

 Praia Campista: esta praia é pouco procurada por banhistas por ser de 

mar aberto e agitado. Porém é muito usada para a pesca e atualmente 

para a prática de kitesurfe. 

 Prainha do Farol: com apenas 500m de extensão, possui águas 

transparentes. Nesta localiza-se o Farol da Imbetiba 

 Praia da Imbetiba: abriga a base do Terminal Marítimo de apoio as 

atividades da indústria petrolífera. A orla é utilizada para prática de cooper. 

 Arquipélago de Sant’Anna: Formado por três ilhas, Francês; Ilhote Sul e 

Sant’Anna. Utilizado para lazer e pesca. Em 1989, foi instituída a APA no 

arquipélago, com intuito de estabelecer diretrizes para seu uso consciente. 

 Lagoa de Imboassica: é o limite natural entre os municípios de Macaé e 

Rio das Ostras. Uma estreita faixa de areia separa as águas da Lagoa das 

do oceano. Possui bons ventos, o que estimula a prática de esportes 

náuticos. 

 Parque Nacional de Jurubatiba: Criado em 1998, possui uma área de 

14mil hectares, localizados nos municípios de Macaé, Carapebus e 

Quissamã. Abriga diversas espécies de fauna e flora, muitas delas em 

extinção. As visitas devem ser orientadas pelo IBAMA, órgão responsável 

pelo parque. 



 54 

 Parque Municipal do Atalaia: localizado na região serrana do município, foi 

criado em 1995.  Possui uma área de 235 hectares, sendo maior parte 

deste território constituído por Mata Atlântica. 

 Pico do Frade: O ponto mais alto da cidade, sua altitude é de 1.429m. 

Atrai muitos adeptos do ecoturismo, por causa de caminhadas e 

escaladas. 

 Peito do Pombo: localiza-se no distrito do Sana, tem 1.120m de altitude. 

Para visitar o local, deve ser contratado um guia cadastrado pela 

Secretaria de Meio Ambiente. Sua formação rochosa assemelha-se com a 

silhueta de um pombo pousado sobre a rocha, daí o nome. 

 Corredeiras de Glicério: localizado no distrito Glicério, é conhecida por 

favorecer práticas de canoagem. 

 Serra da Bicuda Grande e Pequena: formada por uma série de elevados, 

que possuem altitude média de 600m. Sua extensão abrange os distritos 

Cachoeiros de Macaé, Sana e Glicério. 

 Cachoeira da Bicuda: esta é formada por seis quedas d’água, que formam 

uma piscina natural de águas tranqüilas, o que a deixa apropriada para 

banho. 

 Rio Macaé: rio de grande extensão, sua nascente localiza-se na região 

serrana, e suas águas deságuam no oceano. Possui boa parte do seu leito 

navegável, utilizado para prática de esportes de aventura. 

 

 A cidade possui também o Parque de Exposições Latiff Mussi, localizado no 

bairro São José do Barreto. O parque possui 99mil metros quadrados, e nele são 

realizados alguns eventos importantes da cidade, como a Exposição Agropecuária. 

 Localizado ao lado do Parque de Exposições, encontra-se o Centro Municipal 

de Convenções Jornalista Roberto Marinho, conhecido como Macaé Centro. 

Inaugurado em 2003, foi construído em uma área de 110mil metros quadrados. O 

centro de convenções foi construído com intuito de abrigar grandes eventos, sendo 

assim, possui infra-estrutura para tal, como auditórios, salas de imprensa e 

estacionamento com vagas para 1.500 veículos. O principal evento realizado no 

Macaé Centro é a Feira Brasil Offshore, maior feira da indústria do petróleo da 

América Latina. 
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 Em relação aos eventos que ocorrem na cidade, Macaé possui um calendário 

de eventos que abrange todos os meses do ano, assim como os diferentes distritos 

do município. Ocorrem no município eventos relacionados com a atividade 

petrolífera, como citado anteriormente, assim como eventos culturais e de outros 

tipos. 

 Outro ponto que pode ser considerado atrativo turístico é o Estádio Cláudio 

Moacyr de Azevedo, inaugurado em agosto de 2010, trouxe à cidade um pouco mais 

de visibilidade, por causa das partidas de futebol que estão ocorrendo desde então, 

e por muitas destas serem transmitidas pela televisão. 

 O turismo de negócios, que representa no município 71% de toda a atividade 

turística, assim como 10% do PIB da cidade, contribui para o desenvolvimento da 

atividade no município. Devido a este, a cidade hoje, conta com um extensivo 

parque hoteleiro, que possui cerca de 3.500 leitos, divididos em aproximadamente 

120 meios de hospedagem. (SUBSECRETARIA DE TURISMO DE MACAÉ) 

 Em relação aos equipamentos de transportes de apoio ao turismo, a cidade 

conta com a estrutura de um terminal rodoviário e um aeroporto, que funciona em 

prol da indústria do petróleo, recebendo vôos direcionados as plataformas. 

 Tendo em vista, esse potencial turístico, foi criado na cidade o Macaé 

Convention & Visitors Bureau (Macaé CVB), com objetivo de incrementar o turismo 

no município e promover o destino. Um dos projetos realizados pela entidade foi o 

desenvolvimento do Festival Macaé de Cultura & Gastronomia, idealizado em 2010, 

que reúne profissionais da gastronomia que fazem demonstrações por meio de 

pequenos eventos como festins, oficinas, cursos e wokshops. Outro projeto 

desenvolvido pelo Macaé CVB foi a participação no Conselho Estadual de Turismo. 

 Apesar de Macaé, apresentar diversos atrativos turísticos, tanto no distrito 

sede, como na região serrana, a cidade apresenta somente um ponto de 

informações turísticas, localizado no portal do Sana. No distrito sede existia a alguns 

anos dois outros pontos de informações, um na rodoviária, e o outro na Praia dos 

Cavaleiros, porém foram desativados e até hoje não foram reabertos ou implantados 

em outros lugares. 

 De acordo com a Subsecretaria de Turismo, a divulgação da cidade ocorre 

apenas em feiras de turismo, não tendo investimentos em outros canais. 

 Macaé recebe grande fluxo de pessoas motivadas pelas possibilidades de 

negócios que ela contém, daí a importância de se estudar a respeito da imagem 



 56 

gerada pela cidade que reúne atrativos turísticos interessantes e ao mesmo tempo 

constitui-se um pólo de desenvolvimento da área petrolífera. 
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5 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

  

 Para este trabalho foram desenvolvidos dois estudos, o primeiro estudo teve 

como objetivo servir de base para a formação do estudo dois. A amostra de ambos 

foi de conveniência e não probabilística. Nos dois estudos também foi utilizado o 

mesmo método de coleta de dados: questionários on-line hospedados na plataforma 

de pesquisa www.qualtrics.com. 

 A metodologia adotada no estudo 1 teve como objetivo gerar uma lista de 

atributos que compõem a imagem de Macaé como destino turístico e que 

contribuíssem posteriormente para a pesquisa do estudo 2, que buscou 

compreender a imagem da cidade por meio das estratégias adotadas no marketing 

de lugares. 

 

5.1 ESTUDO 1 

 

 No estudo 1 foi realizada uma pesquisa qualitativa utilizando o método Free 

Elicitation, que foi visto ser um dos métodos mais utilizados para pesquisas que 

buscam verificar a imagem de destino turístico.  

 A metodologia escolhida teve como finalidade gerar uma lista de atributos que 

identificasse como o público, no caso, residentes ou não, percebia a atividade 

turística no Município de Macaé. 

 A amostra deste primeiro estudo foi não probabilística e por conveniência, 

sendo correspondente a um total de 46 respostas. A pesquisa foi enviada por email 

durante o período de 01 de fevereiro a 15 de abril de 2010. 

 O questionário (Apêndice A) foi elaborado com apenas quatro perguntas, a 

primeira buscou identificar a origem do respondente, para que houvesse uma 

distinção entre os residentes dos não-residentes; a segunda pergunta identificava a 

faixa etária dos respondentes; a terceira pergunta, específica para a Free Elicitation,  
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foi: “Quais são as três primeiras palavras que vêm a sua mente quando ouve a 

expressão Turismo em Macaé?”. 

 Com as palavras que obtiveram maior número de repetições por parte dos 

entrevistados no estudo 1, foi possível elaborar uma lista de atributos que 

representassem o turismo do município de Macaé, a fim de contribuir na construção 

do segundo estudo. 

 

5.2 ESTUDO 2 

 

 O estudo 2 foi elaborado a partir dos resultados encontrados no estudo 1, 

juntamente com a revisão de literatura sobre marketing de lugares, cujo conceitos 

nortearam a formação do questionário. (Apêndice B) 

 A aplicação do questionário ocorreu entre 15 de dezembro de 2010 e 11 de 

abril de 2011, por meio do sitio eletrônico www.qualtrics.com. A divulgação do 

mesmo ocorreu por meio de e-mail e também por meio do site de relacionamento 

Orkut, onde o questionário foi divulgado para membros de comunidades dos 

municípios vizinhos a Macaé, assim como para membros da comunidade do distrito 

Sana, pertencente à cidade. 

 No estudo 2, foi também foi utilizada uma amostra de conveniência não-

probabilística, novamente escolhida pela facilidade de acesso aos entrevistados. Ao 

todo foram recebidos 147 questionários válidos. 

 O questionário foi dividido em 7 partes. A primeira parte buscou identificar o 

perfil sócio-demográfico dos entrevistados, por meio das seguintes perguntas: 

cidade de residência; área da economia em que trabalha; faixa etária; sexo; e 

rendimento mensal. 

 A segunda parte do questionário foi constituída de duas perguntas, a primeira 

foi aberta e questionava se o respondente lembrava-se de algum atrativo turístico ao 

pensar no município de Macaé. Já a segunda buscou conhecer se a pessoa já havia 

visitado o município. Caso a resposta a última pergunta fosse afirmativa, o 

entrevistado era questionado sobre a freqüência das visitas e as motivações das 

mesmas. Em caso negativo, continuaria com a próxima parte do questionário. 

 A terceira parte apresentou uma lista de 31 atributos, geradas a partir do 

estudo 1, relacionados ao turismo na cidade de Macaé. Nesta parte buscou-se 

identificar como a cidade era percebida pelos respondentes como destino turístico. 
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Para isso foi feito uso da escala de Likert de 5 pontos, variando de total discordância 

(1) a total concordância (5).  

 Na quarta parte foram apresentadas 15 expressões sobre o município de 

Macaé, relacionadas com turismo, infra-estrutura, segurança e trabalho. A fim de 

obter a concordância dos entrevistados quanto ao desenvolvimento nestes aspectos. 

Igualmente a parte anterior, foi usado a escala de Likert de 5 pontos, sendo discordo 

totalmente (1), discordo parcialmente (2), nem concordo, nem discordo (3), concordo 

parcialmente (4) e concordo totalmente (5). 

 A quinta parte do questionário teve como objetivo identificar o conhecimento 

dos respondentes acerca dos atrativos turísticos da cidade. Assim foram 

apresentadas 6 imagens que deveriam ser classificadas como locais e atrações que 

ficam ou não no município de Macaé. 

 A sexta parte incluiu dois tipos de questões, a primeira relacionada com os 

eventos que ocorrem no município, buscando verificar o conhecimento e a 

participação dos respondentes nos mesmos. E na segunda buscou se avaliar o 

interesse e intenção dos respondentes em visitar a cidade de Macaé. 

 E por último, a sétima parte do questionário disponibilizava um espaço para 

os respondentes escreverem livremente sua opinião sobre a cidade ou sobre a 

pesquisa. 

 Todos os dados obtidos, tanto no estudo 1 quanto no estudo 2, foram tratados 

estatisticamente, no intuito de propiciar uma análise dos resultados finais. 

 

5.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 No estudo 1 foi realizado uma tabela de freqüência dos dados obtidos por 

meio da free elicitation, para que fosse efetuada uma análise qualitativa do 

conteúdo. 

 No estudo 2 foi feita uma análise quantitativa dos dados, tratados por meio do 

uso do software SPSS 17.0.  

 Para tratamento dos dados obtidos na questões 8 e 9 foi utilizado o método 

de análise fatorial exploratória. Este método constitui-se de técnicas estatísticas que 

tem por objetivo analisar e representar as inter-relações entre um número maior de 

variáveis iniciais, por meio de dimensões básicas comuns, conhecidas como fatores. 

(REIS, 2001; HAIR et al, 1998) 
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 O método de análise fatorial foi utilizado no presente trabalho, a fim de reduzir 

o números iniciais de 31 variáveis (palavras citadas na free elicitation), na questão 8, 

e das 15 variáveis, na questão 9, relacionadas ao município de Macaé em um 

conjunto menor de dimensões, no intuito de tornar fácil a compreensão dos 

resultados. 

 O primeiro procedimento a ser realizado na análise fatorial é a verificação da 

adequação dos dados. Esta verificação foi conduzida por meio dos testes Kaiser-

Meyer-Olkin, KMO, e do Teste Bartlett de Esfericidade. 

 O KMO testa quanto ao grau de correlação parcial entre as variáveis. Se o 

grau representar um valor pequeno significa que os fatores explicam a maioria das 

dimensões. A medida do KMO deve ser maior ou igual a 0,5 para a análise fatorial 

ser considerada conveniente, pois os valores mais próximos de zero indicam uma 

análise inadequada, conforme observado na Tabela 4. (BELFIORE; FÁVERO; 

ANGELO, 2005) 

 O Teste Bartlett de Esfericidade é utilizado para testar a hipótese de que a 

matriz das correlações seja a matriz identidade, o que determinaria a não correlação 

entre as variáveis. Neste teste procura-se um nível de significância menor do que 

5% (0,05) para rejeição desta hipótese podendo considerar a análise satisfatória. 

(BELFIORE; FÁVERO; ANGELO, 2005) 

 

                              Tabela 4 - Teste KMO 
 

VALOR DO KMO ANÁLISE FATORIAL 

1 – 0,9 Excelente 

0,8 – 0,9 Boa 

0,7 – 0,8 Média 

0,6 – 0,7 Razoável 

0,5 – 0,6 Ruim 

< 0,5 Inaceitável 

Fonte: Elaboração própria a partir de Belfiore; Fávero; Angelo, 2005. 

 

 

 No segundo procedimento é efetuada a extração dos fatores, esta foi feita por 

meio do método de componentes principais, por este ser o método mais utilizado em 

pesquisas de marketing (HAIR et al, 1998). A técnica adotada para extração dos 

fatores foi o critério da raiz latente (eigenvalues), pois este é considerado mais 
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confiável para estabelecer um corte quando o número de variáveis existente está 

entre 20 e 50, como é o caso do presente estudo. Nesta técnica são considerados 

significantes apenas os fatores com valores acima de 1,0. (HAIR at al.,1998) 

 Posteriormente a extração, foi executada a rotação dos fatores, este 

procedimento é necessário para que a matriz dos fatores se torne mais fácil para 

interpretação. O método escolhido para a rotação foi o Varimax, por ser o mais 

comumente utilizado. A lógica deste método consiste em que a interpretação é 

facilitada quando as cargas fatoriais ficam próximas de 0 e 1. (HAIR et al, 1998) 

 O terceiro procedimento efetuado na análise fatorial exploratória foi análise 

das cargas fatoriais, que representam as correlações entre as variáveis originais e 

os fatores gerados. O critério selecionado de considerar a significância das cargas 

fatoriais conforme o tamanho da amostra foi indicado por Hair et al (1998, p.107). 

Portanto para uma amostra entre 120 e 150 o nível de significância da carga fatorial 

adotado é de 0,50. (Tabela 5) 

 

Tabela 5 - Orientações para identificação de cargas fatoriais significantes com base 

no tamanho da amostra 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Hair et al., 1998. 
 
 

 O último procedimento realizado foi a submissão dos fatores gerados à 

análise de confiabilidade, por meio da utilização do coeficiente alfa de Cronbach. 

Para Hair et al. (1998, p. 112) este método é o mais utilizado, e ainda de acordo com 

os autores, o valor limite inferior aceito é 0,7, podendo ser diminuído para 0,6 em 

casos de pesquisas exploratórias, para aceitação da confiabilidade do fator. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nos dois estudos, 

seguidos de comentários e discussões acerca destes. Estes resultados não 

representam a opinião do universo total dos públicos pesquisados, porém podem 

representar material significante para aqueles que gerenciam o município de Macaé. 

 

 

6.1 RESULTADOS DO ESTUDO 1 

 

 

 A amostra do estudo pode ser considerada parcial em relação a procedência 

dos respondentes, pois dos 46 pesquisados 50% são residentes de Macaé e os 

outros 50% de não-residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 10 – Cidade de Residência  
  Fonte: Elaboração própria. 
 
 

 Pela facilidade de acesso aos entrevistados, a amostra é composta em sua 

maioria por jovens, sendo 63% pertencentes à faixa etária de 15 a 25 anos, e 26% 

na faixa de 26 a 35 anos. Houve uma pequena parcela com entrevistados acima dos 

36 anos, que representaram 11% do total. 
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6.1.1 FREE ELICITATION 

 

Foram obtidas pela free elicitation 138 respostas. Os resultados podem ser 

observados pela tabela 6.  

 

Tabela 6 - Resultado da Free Elicitation. 

 Itens Avaliados Freqüência 

Praia/ Mar 28 

Serra 12 

Petróleo 10 

Inestruturado/ Precisa melhorar/ Deficiente 7 

Negócios/ Trabalho 5 

Ruim / Péssimo/ Horrível 5 

Inexistente / Nada/ Desconhecido 5 

Bar/ Cerveja/ Restaurante 5 

Sana 4 

Fraco 4 

Potencial 3 

Hotel/ Hotelaria/ Pousadas 3 

Ilhas 3 

Bonito/ Lindo 3 

Boate 2 

Lagoa 2 

Cachoeira 2 

Sol 2 

Longe/ Distância 2 

Caro 2 

Compras/ Shopping 2 

Pessoas/ Família 2 

Novidade 2 

Oportuno/ Vantagens 2 

Desperdício/ Sem grandes atrativos 2 

Outro 2 

Região dos Lagos 1 

Eventos 1 

Esportes 2 

Buracos 1 

Parque Ecológico 1 

Dinheiro 1 

História 1 

Passear 1 

Pescadores 1 

Fest Verão (show) 1 

Cidade pequena 1 

Crescimento 1 

Acessível 1 

Praças 1 

Descanso 1 

Incentivo 1 

Fonte: Elaboração própria.  
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Como se pode ver na tabela, os itens mais citados pelos respondentes da 

pesquisa foram: Praia e Mar; Serra; Petróleo; e, Inestruturado e Deficiente. 

 

6.1.2 DISCUSSÃO DO ESTUDO 1 

 

 Com a análise das respostas obtidas, pode se perceber que o turismo no 

município de Macaé é lembrado principalmente por suas praias e serra, já que estas 

palavras foram citadas com maior freqüência.  

 Entretanto, apesar dos atrativos turísticos serem os mais citados pelos 

entrevistados, pode se observar que o turismo não foi considerado como uma 

atividade relevante para a cidade, pois com a análise do resultado, verifica-se a 

presença de muitas palavras que classificam o turismo como inexistente, 

inestruturado, ruim e desconhecido, no entanto pode se verificar também a citação 

de palavras como potencial, novidade e oportuno, o que pode ser considerado 

positivo à atividade, pois mostra que mesmo com a pouca infra-estrutura pertinente 

ao desenvolvimento da atividade, o município é considerado por alguns como capaz 

de atrair visitantes. 

 Também foi possível identificar uma freqüência de palavras que relacionam a 

atividade turística com a indústria do petróleo, o que mostra que os entrevistados 

caracterizam a atividade como pertencente ao segmento de turismo de negócios. 

 Por meio destas palavras, criou-se uma tabela de 31 atributos, que 

proporcionou no estudo 2 a verificação da imagem do município de Macaé sob a 

visão do marketing de lugares. 

 

6.2 RESULTADOS DO ESTUDO 2 

 

 Do total de 147 participantes, 51% atuam na indústria do petróleo e 49% 

trabalham em outros setores da economia, com este resultado foi possível obter um 

equilíbrio na amostra em relação ao setor da economia. 
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Figura 11- Trabalha na indústria do petróleo? 
  Fonte: Elaboração própria. 

 

 Os dados da Figura 12 mostram que a predominância no critério idade é de 

público jovem, pois 75% dos respondentes possuem de 15 a 35 anos.  

 
 Figura 12: Faixa Etária. 
 Fonte: Elaboração Própria. 

 

 Em relação ao local de residência dos participantes, há uma variação de 30 

cidades, sendo 28 nacionais e 2 internacionais, conforme pode ser constatado pela 

Tabela 7. 
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Sim 

Não 
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Tabela 7 - Cidade de Residência 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A amostra também pode ser caracterizada pelo equilíbrio do critério sexo, 

pois dos 147 respondentes, 81 eram homens e 66 mulheres, o que representa 55% 

e 45% respectivamente. 

 Outro resultado que pode ser observado diz respeito ao rendimento mensal 

dos participantes que pode ser considerado alto já que 42% possuem renda maior a 

R$4.081, o que pode ser explicado pelo fato de que metade dos respondentes 

trabalha no setor petrolífero. 

  Freqüência Percentual 

Angra dos Reis 5 3,4 

Aracaju 1 0,7 

Astolfo Dutra 1 0,7 

Barra de São João 2 1,4 

Belém 1 0,7 

Belo Horizonte 1 0,7 

Cabo Frio 4 2,7 

Campos dos 
Goytacazes 

5 3,4 

Coimbra 1 0,7 

Curitiba 2 1,4 

Macaé 37 25,2 

Niterói 8 5,4 

Nova Friburgo 3 2 

Passos 1 0,7 

Petrópolis 1 0,7 

Pinheiro 1 0,7 

Pirapora 1 0,7 

Porto Alegre 1 0,7 

Recife 1 0,7 

Rio das Ostras 9 6,1 

Rio de Janeiro 43 29 

Salvador 2 1,4 

Santos 1 0,7 

São Gonçalo 3 2 

São Paulo 2 1,4 

São Pedro da Aldeia 1 0,7 

Talatona 1 0,7 

Vila Velha 3 2 

Vitória 1 0,7 

Volta Redonda 4 2,7 

Total 147 100 
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  Figura 13: Rendimento mensal 
  Fonte: Elaboração própria 

 

 No questionário do estudo 2 foi feita uma pergunta que buscava identificar 

quais atrativos turísticos do município de Macaé os respondentes se lembravam ao 

pensar na cidade, mais de uma resposta era permitida. Sendo assim, obteve-se um 

total de 195 citações, sendo que destas houve uma predominância em apenas três 

tipos: 46 citações da Serra e distritos serranos do município; 50 citações sobre as 

praias, principalmente a dos Cavaleiros; e 52 citações relacionavam-se com não 

lembrar ou não conhecerem nenhum atrativo turístico. (Tabela 8) 

 Outro resultado interessante obtido com esta pergunta, é que foram citados 4 

atrativos que não pertencem à Macaé, o que manifesta que as pessoas realmente 

não possuem claro conhecimento sobre os atrativos da cidade, e relacionam estes 

com atrativos da região. 

 Ainda foram citadas palavras relacionadas com a indústria petrolífera, o que 

mostra que alguns respondentes mesmo sendo questionados sobre a atividade 

turística, não deixam de relacionar Macaé como uma cidade voltada para os 

negócios. 
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Tabela 8 - Citações de atrativos turísticos de Macaé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Fonte: Elaboração própria. 

 

 Em seguida, no questionário buscou-se identificar se os participantes já 

haviam visitado o município, o resultado foi que 136 (93%) respondentes já tinham 

estado em Macaé, e apenas 11 (7%) participantes nunca tinham visitado a cidade. E 

dentro destes 93% que já estiveram, boa parte admitiu visitar a cidade algumas 

vezes ou freqüentemente por motivos de trabalho. 

 Já na questão 8 do questionário, como explicado anteriormente pela 

metodologia, foram aplicados os testes KMO e o Bartlett de Esfericidade, para testar 

se a amostra era adequada. O resultado do KMO foi de 0, 820 e o Bartlett de 

Esfericidade obteve significância de 0,000 confirmando a adequação da amostra. 

(Tabela 9) 

 

 

Citações  Freqüência 

Serra (Sana, Glicério, Frade) 46 

Ilha de Santana 14 

Estrada 1 

Não lembra/ Não conhece 52 

Praias 50 

Lagoa de Imboassica 2 

Restinga de Jurubatiba 1 

Parque Municipal do Atalaia 1 

Cachoeiras 4 

Morro de Santana 1 

Shopping Plaza 2 

Parque da Cidade 1 

Petróleo – Negócios 3 

Quilombo em Quissamã 1 

Praia Mar do Norte (Rio das 
Ostras) 

1 

Forte Marechal Hermes 4 

Costa Azul (Rio das Ostras) 1 

Farol Velho 1 

Solar dos Mello 1 

Escultura de Louis Braille 1 

Monumento da Cidade 1 

Esportes de aventura 3 

Encontro de Motociclistas 1 

Praia das Pedrinhas (Rio das 
Ostras) 

2 

 TOTAL 195 
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Tabela 9 - KMO e Teste Bartlett de Esfericidade 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,820 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 2192,505 

df 465 

Sig. ,000 

  Fonte: Elaboração própria. 

 
 Posteriormente a verificação da adequação da amostra, foi realizada a análise 

fatorial, que gerou 9 fatores com 69,025% de variância, por meio do critério da raiz 

latente (eigenvalues), onde são considerados apenas os valores acima de 1,0. 

(Tabela 10) 

 

Tabela 10 - Variância Total Explicada 

Component Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 8,562 27,619 27,619 3,637 11,732 11,732 

2 2,800 9,031 36,650 3,097 9,991 21,723 

3 2,175 7,017 43,667 2,770 8,934 30,657 

4 1,777 5,731 49,398 2,644 8,528 39,185 

5 1,392 4,490 53,888 2,429 7,837 47,022 

6 1,372 4,426 58,315 2,041 6,583 53,605 

7 1,278 4,121 62,435 2,021 6,519 60,124 

8 1,041 3,357 65,792 1,472 4,750 64,874 

9 1,002 3,233 69,025 1,287 4,152 69,025 

10 ,922 2,974 72,000       

11 ,829 2,674 74,674       

12 ,785 2,532 77,206       

13 ,706 2,278 79,485       

14 ,656 2,117 81,602       

15 ,627 2,022 83,624       

16 ,586 1,890 85,514       

17 ,519 1,673 87,187       

18 ,467 1,506 88,693       

19 ,449 1,448 90,141       

20 ,426 1,376 91,517       

21 ,348 1,124 92,641       

22 ,322 1,040 93,681       

23 ,294 ,948 94,629       

24 ,291 ,940 95,569       

25 ,272 ,878 96,447       

26 ,238 ,769 97,216       

27 ,231 ,745 97,961       

28 ,198 ,640 98,601       

29 ,191 ,617 99,218       

30 ,144 ,464 99,681       

31 ,099 ,319 100,000       

Fonte: Elaboração própria. 
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 Após a aplicação dos métodos de extração e rotação, os atributos foram 

posicionados no fator cuja carga fatorial apresentou valores maiores que 0,5 

significando maior correlação entre os atributos com os fatores. (Tabela 11) 

 

Tabela 11: Matriz Rotacionada dos Componentes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PRAIA 0,159 -0,155 0,213 0,052 0,673 -0,048 0,251 0,035 -0,054 

TURISMO INEXISTENTE 0,108 0,729 -0,042 -0,268 -0,037 -0,116 -0,095 0,022 -0,222 

ECOTURISMO 0,827 -0,031 0,165 0,207 0,043 -0,055 0,027 0,037 0,093 

ESPORTES 0,588 -0,071 0,306 0,391 0,102 -0,113 0,180 0,130 0,014 

EVENTOS 0,227 -0,164 0,176 0,630 0,217 -0,049 -0,066 0,026 0,229 

CACHOEIRAS 0,847 0,047 0,050 -0,026 0,185 0,049 -0,012 -0,073 0,006 

RESTAURANTES 0,143 -0,068 0,207 0,436 0,622 0,159 0,215 -0,046 0,046 

AVENTURA 0,535 -0,256 0,301 0,403 0,019 -0,055 0,264 0,079 -0,054 

TURISMO RUIM -0,018 0,803 0,083 -0,275 -0,091 -0,005 -0,163 -0,016 -0,063 

CULTURAL 0,172 -0,173 0,605 0,324 -0,035 -0,025 0,218 0,181 -0,088 

FAMILIAR 0,168 -0,099 0,806 0,144 0,170 0,036 0,122 0,006 -0,078 

SERRA 0,748 -0,012 -0,020 -0,110 0,161 0,056 0,171 -0,046 -0,066 

ACESSÍVEL 0,119 -0,116 0,736 0,186 0,246 -0,130 -0,083 -0,184 0,172 

DIVERSÃO NOTURNA 0,059 -0,233 0,406 0,658 0,010 -0,156 0,032 0,175 -0,099 

ILHAS 0,241 0,021 -0,024 0,107 0,126 -0,062 0,695 -0,106 0,155 

LONGE - DISTÂNCIA -0,072 0,033 -0,063 0,263 0,018 -0,046 -0,009 0,830 0,022 

LUGAR BONITO 0,335 -0,440 0,272 0,024 0,390 0,027 0,415 0,144 -0,137 

LAGOA 0,171 -0,250 0,304 0,011 0,136 -0,089 0,522 0,419 0,071 

SOL 0,251 -0,060 0,359 -0,140 0,603 -0,092 0,125 0,156 0,146 

CARO 0,041 0,620 -0,220 0,141 -0,003 0,074 0,089 0,148 0,184 

NOVIDADE 0,015 -0,223 0,271 0,468 0,082 0,040 0,524 0,148 0,071 

SEM GRANDES 
ATRATIVOS -0,269 0,667 -0,134 -0,070 -0,067 0,022 -0,293 -0,039 0,104 

PETRÓLEO -0,043 -0,009 -0,067 -0,006 -0,019 0,947 -0,054 0,021 0,006 

DINHEIRO 0,009 -0,002 -0,023 0,084 0,042 0,084 0,136 0,035 0,900 

HISTÓRIA 0,448 0,076 0,288 0,170 0,286 0,065 0,223 0,210 0,116 

NEGÓCIOS 0,052 0,032 -0,019 -0,016 -0,018 0,942 -0,010 -0,074 0,098 

CIDADE COM 
POTENCIAL 0,233 -0,167 0,338 -0,219 0,223 0,297 0,119 0,360 0,369 

CIDADE SEM 
ESTRUTURA -0,021 0,620 -0,174 -0,157 0,018 0,070 0,213 -0,364 -0,080 

HOTÉIS 0,158 0,057 -0,110 0,301 0,725 -0,028 -0,112 -0,031 0,051 

NATUREZA 0,482 -0,315 0,140 0,146 0,295 0,036 0,396 -0,154 0,099 

COMPRAS 0,036 -0,144 0,039 0,613 0,244 0,089 0,236 0,183 0,000 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Fonte: Elaboração própria. 



 71 

 Por apresentarem somente um atributo com cargas fatoriais mínima (0,5) os 

fatores 8 e 9 foram excluídos da análise fatorial. O mesmo critério do valor mínimo 

das cargas fatoriais foi aplicado nas variáveis, portanto foram excluídas seis delas, a 

saber: Turismo ruim, Longe – distância, Lugar bonito, Dinheiro, História e Cidade 

com potencial. 

 Os fatores foram testados quanto à confiabilidade pelo método do coeficiente 

alfa de Cronbach, que tem como limite mínimo o valor 0,7. Porém em algumas 

pesquisas exploratórias são aceitos o valor de 0,6. Portanto, no presente estudo 

optou-se por adotar o valor de 0,65 como valor mínimo de aceite da confiabilidade. 

Por esse conceito, o fator 7 foi excluído, pois apresentou valor igual 0,624. (Tabela 

12) 

 

  Tabela 12 - Análise de Confiabilidade 

FATOR VARIÁVEIS/ATRIBUTO 
CARGA 

FATORIAL 
ALFA DE 

CRONBACH 

1 

ecoturismo 0,827 

0,834 

esportes 0,588 

cachoeiras 0,847 

aventura 0,535 

serra 0,748 

2 

turismo inexistente 0,729 

0,670 
caro 0,620 

sem grandes atrativos 0,667 

cidade sem estrutura 0,620 

3 

cultural 0,605 

0,746 familiar 0,806 

acessível 0,736 

4 

eventos 0,630 

0,680 diversão noturna 0,658 

compras 0,613 

5 

praia 0,673 

0,735 
restaurantes 0,622 

sol 0,603 

hotéis 0,725 

6 
petróleo 0,947 

0,914 
negócios 0,942 

7 

ilhas 0,695 

0,624 lagoa 0,522 

novidade 0,524 
  Fonte: Elaboração própria. 



 72 

 Assim, os seis fatores finais foram nomeados da seguinte forma: 

 

1- Aventura: neste fator encontram-se os atributos ecoturismo, esportes, 

cachoeiras, aventura e serra. Estes destacam o lado aventureiro do município 

de Macaé, com seus esportes radicais e belezas naturais encontrados na 

região serrana.  

2-  Precariedade: reúne características negativas relacionadas com a falta de 

investimentos no turismo, neste fator estão os atributos turismo inexistentes, 

caro, sem grandes atrativos e cidade sem estrutura. 

3-  Popular: esse fator trata da parte mais popular do turismo, pois os atributos 

familiar e cultural podem representar tradições populares. E o atributo 

acessível pode estar incluído neste por retratar que pertence a todos. 

4- Entretenimento: neste fator todos os atributos de certa forma relacionam-se 

com o entretenimento da cidade, que pode ocorrer por eventos, diversão 

noturna ou compras. 

5- Turístico: nesse fator combinam-se atributos que tratam especificamente dos 

atrativos e equipamentos turísticos. Encontram-se os atributos praia, sol, 

hotéis e restaurantes. 

6- Negócios: este fator destaca as características de desenvolvimento 

econômico da cidade. Estão agrupados neste os atributos negócios e 

petróleo, principal setor econômico do município. 

 

 Analisando os dados da Figura 14, que mostram a relação das médias dos 

seis fatores gerados levando em consideração a escala Likert de cinco pontos, 

percebe-se que o fator de maior significância foi o de Negócios, pois apresenta a 

maior média – 4,32. O segundo fator de maior média é Precariedade – 3,93. Logo 

depois se encontra o fator Turístico com média 3,54 seguido do fator Aventura que 

apresenta média igual a 3,27. Os fatores Popular – 2,90 e Entretenimento – 2,59 - 

apresentaram médias abaixo da mediana de valor 3,0. 
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Figura 14: Média dos fatores 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Os dados subseqüentes mostram as análises individuais de cada fator por 

meio de suas médias. 

 A Figura 15 mostra que os dados do fator Aventura concentram-se entre os 

pontos 2 e 4 da escala, o que significa que os respondentes nem concordam e nem 

discordam que Aventura define Macaé como destino turístico. Mas ao analisar a 

média é possível identificar que apesar da maioria não ter opinião formada, mais 

pessoas tendem a concordar com este fator, mostrando um caminho que pode ser 

planejado para fomentar o turismo da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Média do fator Aventura 
Fonte: Elaboração própria. 
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 Os dados apresentados na Figura 16 indicam que a maioria dos respondentes 

concorda com a precariedade de Macaé no que tange ao turismo. A cidade 

transmite ao público uma imagem de falta de estrutura, o que faz requerer 

investimentos maiores para corrigir esta imagem negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 16: Média do fator Precariedade 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 O fator representado na Figura 17 mostra grande parte das respostas 

concentradas no meio da escala, principalmente no ponto 3,0. O que revela que a 

maioria das pessoas não concorda e nem discorda com a imagem de uma cidade 

mais cultural, familiar e acessível. Porém com média de valor 2,90 pode-se dizer que 

há mais pessoas que percebem como negativa a imagem de Macaé mais popular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 17: Média do fator Popular 
Fonte: Elaboração própria. 
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 Com a observação dos dados expostos na Figura 18, vê-se que a opinião dos 

respondentes fica entre o ponto 3,0 e 4,0 da escala, o que significa que as pessoas 

percebem a imagem de Macaé como uma cidade com atrativos turísticos de sol e 

praia, e uma cidade com infra-estrutura de hotéis e restaurantes, o que exprime 

ponto positivo para o turismo do município. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Figura 18: Média do fator Turístico 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Por meio da análise da Figura 19, é possível identificar que a maior parte das 

respostas do fator Negócios encontra-se no ponto 5 da escala, que representa a 

opinião de concordo totalmente. Ou seja, os respondentes vêem Macaé como um 

destino turístico voltado para o segmento de negócios. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Média do fator Negócios 
Fonte: Elaboração própria. 
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 O fator apresentado na Figura 20 é o Entretenimento, fator este que para os 

respondentes não representa a imagem de Macaé como destino turístico. Pois a 

maioria das respostas podem ser vistas entre os pontos 3,0 (nem concordo e nem 

discordo) e 1,0 (discordo totalmente) da escala. Sendo assim, pode-se dizer que a 

cidade precisa de melhorias nos setores relacionados a eventos, compras e diversão 

noturna.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Média do fator Entretenimento 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 

 A nona pergunta do questionário teve como objetivo analisar a percepção do 

público-alvo sobre Macaé quanto às perspectivas do marketing de lugares, que 

como visto anteriormente, relaciona-se com estratégias de infra-estrutura urbana 

para os residentes e visitantes.  

 Como explicado anteriormente no capítulo de metodologia, também foi 

aplicado nesta questão o método de análise fatorial. O primeiro passo foi testar a 

adequação da amostra. O resultado do teste KMO foi de 0,793 e o do Teste Bartlett 

de Esfericidade obteve-se significância de 0,000. Com isto a adequação da amostra 

é comprovada. (Tabela 13) 
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Tabela 13 - KMO e Teste Bartlett de Esfericidade 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,793 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 819,371 

df 105 

Sig. ,000 

                        Fonte: Elaboração própria. 
 

 

 Após esta comprovação, foram gerados quatro fatores pela análise fatorial 

exploratória, com variância de 62,674%, novamente fazendo uso do critério da raiz 

latente. (Tabela 14) 

 

Tabela 14 - Variância Total Explicada 

Component 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance Cumulative % 

1 4,711 31,405   2,924 19,493 19,493 

2 2,216 14,77   2,837 18,915 38,408 

3 1,433 9,553   2,148 14,323 52,731 

4 1,042 6,945   1,491 9,943 62,674 

5 0,892 5,949 68,623       

6 0,797 5,316 73,939       
7 0,769 5,129 79,068       
8 0,614 4,095 83,163       
9 0,565 3,767 86,93       

10 0,462 3,08 90,01       
11 0,389 2,591 92,6       
12 0,354 2,36 94,96       
13 0,31 2,066 97,026       
14 0,235 1,565 98,591       
15 0,211 1,409 100       

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Assim como na questão 8, posterior ao método de extração e rotação, os 

atributos foram alocados no fator cuja carga fatorial apresentou valores maiores que 

0,5. (Tabela 15) 
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Tabela 15 - Matriz Rotacionada dos Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A variável “as atrações turísticas são bem divulgadas” não apresentou carga 

fatorial significativa, portanto foi excluída da análise. O fator 4 apresentou somente 

uma variável e por isso optou-se por não analisá-lo como fator, e sim como apenas 

uma variável significante, devido ao valor satisfatório da carga fatorial da mesma. 

 Posteriormente a alocação das variáveis nos fatores, testou-se a 

confiabilidade dos mesmos por meio do coeficiente alfa de Cronbach. Igualmente à 

questão 9, foi adotado como limite mínimo de aceite o valor 0,65. 

 Todos os fatores geraram valores satisfatórios, conforme mostra a tabela 16.  

 

 

 

 

 

  Component 
  1 2 3 4 

Macaé é uma cidade segura para 
se viver 

,218 ,331 ,126 ,764 

Macaé é um bom lugar para se 
investir 

,095 ,717 ,299 ,266 

É um bom local para se morar ,176 ,356 ,559 ,360 

O custo de vida no município é alto -,264 ,352 -,002 -,623 

Macaé é uma cidade boa para o 
trabalho. 

,026 ,769 ,152 ,059 

É uma cidade limpa ,653 ,167 ,240 ,250 

Possui uma boa infra-estrutura de 
saúde. 

,773 ,101 ,286 -,158 

Trabalhar na cidade compensa, 
devido aos salários. 

,372 ,656 ,096 -,139 

Os hotéis da cidade são de 
qualidade 

,275 ,571 ,181 ,014 

Macaé é um destino turístico 
voltado para negócios 

-,075 ,744 -,174 -,028 

As atrações turísticas são bem 
divulgadas 

,453 ,088 ,057 ,054 

O município possui atrativos 
interessantes. 

,264 ,028 ,876 -,043 

Macaé tem grande potencial 
turístico. 

,063 ,110 ,849 ,070 

A cidade possui bom saneamento 
básico 

,816 ,033 ,009 ,248 

Macaé tem bom planejamento 
urbano 

,761 ,037 ,060 ,368 
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Tabela 16 - Análise de Confiabilidade 

FATOR VARIÁVEIS 
CARGA 

FATORIAL 
ALFA DE 

CRONBACH 

1 

É uma cidade limpa ,653 

0,824 
Possui uma boa infra-estrutura de saúde ,773 

A cidade possui bom saneamento básico ,816 

Macaé tem bom planejamento urbano ,761 

2 

Macaé é um bom lugar para se investir ,717 

0,777 

Macaé é uma cidade boa para o trabalho. ,769 

Trabalhar na cidade compensa, devido aos salários. ,656 

Os hotéis da cidade são de qualidade ,571 

Macaé é um destino turístico voltado para negócios ,744 

3 

É um bom local para se morar ,559 

0,756 O município possui atrativos interessantes. ,876 

Macaé tem grande potencial turístico. ,849 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Sendo assim, os fatores foram nomeados da seguinte maneira: 

 

1- Macaé Urbana: neste fator relacionam-se variáveis com abordagem sobre 

urbanização, traz aspectos da infra-estrutura básica como limpeza urbana, 

saúde e saneamento. 

2- Macaé Economia: este fator trata dos aspectos econômicos da cidade, 

representam a cidade dos investimentos e remunerações de trabalho. As 

variáveis que tratam dos hotéis e segmento de negócios do turismo 

relacionam-se com as outras por representarem também a setor econômico. 

3- Macaé Atrativa: neste fator estão as variáveis relacionadas com a atratividade 

da cidade, seja para novos moradores ou para o setor do turismo. 

 

 A Figura 21 apresenta a relação das médias obtidas pelos fatores com a 

mediana de valor 3,0. Nesta é possível ver que o fator mais relevante foi o Macaé 

Economia, com média igual a 3,8. Seguido do fator Macaé Atrativa com média no 

valor de 3,0. E por último encontra-se o fator Macaé Urbana com média igual a 2,3. 
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Figura 21: Média dos fatores 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Para a ocorrência de uma análise mais detalhada, a seguir encontram-se 

histogramas individuais dos fatores. Cada valor equivale a um ponto na escala de 

Likert, sendo 1,0 – discordo totalmente; 2,0 – discordo parcialmente; 3,0 – nem 

concordo, nem discordo; 4,0 – concordo parcialmente; e 5,0 – concordo totalmente. 

 A Figura 22 apresenta o resultado obtido no fator Macaé Urbana. Neste pode-

se perceber que a grande parte das respostas encontra-se entre os valores 1,0 e 

3,0. Isto significa dizer que as pessoas não concordam que a cidade apresenta 

características boas de infra-estrutura urbana, o que leva a uma imagem 

desfavorável do município perante o público-alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Média do fator Macaé Urbana 
Fonte: Elaboração própria. 
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 O resultado do fator Macaé Economia é apresentado na Figura 23, pela 

análise do gráfico é possível dizer as pessoas concordam que a cidade está muito 

relacionada com os negócios, já que maior parte das respostas estão nos ponto 4. 

Os pesquisados acreditam que a cidade possui bons salários e é uma opção para 

investimentos, assim como está voltada para o turismo de negócios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Média do fator Macaé Economia 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 A dimensão Macaé Atrativa (Figura 24), possui um nível médio, o que 

significa que as pessoas não concordam e não deixam de discordar que a cidade 

possui bons atrativos turísticos e possui certa atratividade para ser escolhida como 

residência. Este fator pode ser compreendido por meio da análise dos outros, pois 

como visto a cidade é considerado um pólo de emprego, daí representar um local 

atrativo para morar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Média do fator Macaé Atrativa 
Fonte: Elaboração própria. 
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 Como dito anteriormente, optou-se por analisar a variável “Macaé é uma 

cidade segura para se viver”, devido ao valor satisfatório da carga fatorial da mesma, 

assim como por esta ter ficado alocada no fator 4, que apresentou apenas esta 

variável, portanto não pôde ser considerado como uma dimensão. O resultado 

encontrado é representado na Figura 25. Nesta percebe-se que as repostas 

obtiveram maior freqüência nos pontos 1 e 2, o que significa a discordância das 

pessoas na questão da segurança do município. As pessoas não acreditam que 

Macaé é uma cidade segura, o que mostra um ponto negativo quanto a percepção 

da imagem da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 25: Média da variável Segurança 
Fonte: Elaboração própria. 

    
 
 Para verificar se as pessoas conhecem os atrativos turísticos do município de 

Macaé, foi utilizada a questão 10, nesta eram mostradas 6 fotos de locais e pedia-se 

para o respondente alocar estas nos campos de locais e atrações que ficam em 

Macaé ou locais e atrações que não ficam em Macaé. Apenas uma foto não 

pertencia à cidade, esta era do Museu Imperial, localizado na cidade de Petrópolis 

no estado do Rio de Janeiro. 

 Pela análise da figura 26 verifica-se que 93% dos pesquisados identificaram a 

imagem da plataforma de petróleo como pertencente ao município de Macaé. Logo, 

percebe-se que a maioria das pessoas vincula a cidade com o setor do petrolífero. 
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Figura 26: Plataforma de Petróleo 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Na figura 27 apresenta-se o resultado encontrado na representação do 

Arquipélago de Sant’Anna, um dos atrativos turísticos naturais da cidade de Macaé. 

É possível verificar que há um equilíbrio das respostas, pois 47% identificaram a 

imagem como local que fica na cidade e 53% não saberem que o atrativo pertencia 

a Macaé. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Figura 27: Arquipélago de Sant’Anna 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 O gráfico (Figura 28) representativo da imagem do Forte Marechal Hermes, 

localizado em Macaé, mostra que a maior parte das pessoas identificou este atrativo 

como da cidade. Porém como no caso anterior, houve um equilíbrio das respostas, o 

que de novo pode significar que os atrativos de Macaé não estão bem divulgados 

como próprios do município. 
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Figura 28: Forte Marechal Hermes 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 O resultado representado na Figura 29 é o da imagem da serra macaense. 

Neste verifica-se um maior conhecimento sobre o atrativo, pois 69% das pessoas 

identificaram este como local que fica em Macaé. O que permite entender que os 

atrativos da serra são mais conhecidos pelas pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 29: Serra Macaense 
Fonte: Elaboração própria. 

  

 Com a análise da Figura 30, percebe-se que a maioria das pessoas conhece 

o Museu Imperial, localizado em Petrópolis, pois 71% alocaram a imagem do mesmo 

no campo dos locais que não fica em Macaé. Porém 29% das pessoas acharam que 

este atrativo ficava na cidade. O que pode representar a falta de conhecimento 

sobre os atrativos turísticos de Macaé. 
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Figura 30: Museu Imperial 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 A última foto ilustrava os esportes de aventura que são praticados na serra de 

Macaé. Nesta obteve-se o resultado positivo, pois 70% das pessoas souberam 

identificar este atrativo como pertencente ao município de Macaé (Figura 31).  

Este resultado pode significar, mais uma vez, que os atrativos turísticos 

relacionados com a serra macaense são mais conhecidos pelo público do que outros 

atrativos da cidade que são tão importantes quanto estes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Esportes radicais em Macaé 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Como dito no capítulo marketing de lugares, os eventos são fatores de 

atração para os locais. Portanto buscou-se identificar se alguns eventos que 

ocorrem em Macaé são conhecidos e freqüentados pelo público pesquisado.  

Com a tabela 17, identifica-se que o evento mais conhecido pelos 

pesquisados é a Feira Brasil Offshore, isto pode ocorrer, pois Macaé, como já visto 

em outras questões, é identificada como uma cidade voltada para os negócios, o 
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que leva ao evento deste segmento ser o mais conhecido. Porém apesar de ser 

muito conhecido, apenas 34% dos respondentes já participou do evento. 

 O segundo evento mais conhecido da cidade foi a Exposição Agropecuária – 

Expo Macaé – evento que ocorre no período de aniversário da cidade, conta com 

atrações agropecuárias e shows de música. Entretanto, da mesma maneira que 

ocorre na Brasil Offshore, este conhecimento não reflete na participação no evento, 

pois apenas 44% das pessoas confirmaram já ter participado deste. 

 A Festa Maína, evento que ocorre na região serrana de Macaé, foi o evento 

que quase todos os pesquisados responderam não conhecer (93%) e não participar 

(95%). O que significa que os órgãos responsáveis necessitam reformular a 

divulgação deste, para então atrair mais participantes. 

 

Tabela 17 - Eventos de Macaé 

Eventos 
Conhece o evento Participou do evento 

SIM NÃO SIM NÃO 

Fest Verão 54% 46% 40% 60% 

Festa Maína 7% 93% 5% 95% 

Brasil Offshore 79% 21% 34% 66% 

Expo Flor 27% 73% 11% 89% 

Encontro Nacional de Motociclistas 67% 33% 31% 69% 

Exposição Agropecuária (Expo 
Macaé) 73% 27% 44% 56% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 De maneira geral, os eventos relacionados com negócios (Brasil Offshore) ou 

que contam com atrações musicais (Fest Verão, Encontro Nacional de Motociclistas 

e Expo Macaé) são os mais conhecidos pelos públicos. O que permite dizer que a 

divulgação do calendário de eventos, como um todo, do município de Macaé não 

contempla os eventos considerados menores, por não apresentarem atrações de 

grande porte. Sendo assim, é possível identificar a necessidade da reformulação do 

planejamento de marketing dos eventos, para que estes possam contribuir com a 

atratividade e o desenvolvimento do turismo macaense. 

 A fim de descobrir se o município de Macaé é atrativo ao público, e se esta 

atratividade pode refletir em visitas à cidade, perguntou-se no questionário qual era 

o interesse e a intenção dos pesquisados em visitar Macaé. O resultado pode ser 

observado na Figura 32. 
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Figura 32: Médias de interesse e intenção em visitar a cidade de Macaé 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Pela análise do gráfico acima, observa-se que existe certa motivação em 

visitar a cidade, já que a média de interesse e intenção a visita ficaram perto do 

ponto da mediana de valor 50. Isto permite dizer que as pessoas são atraídas pela 

cidade, mas necessitam de maior estímulo para concretizarem a visita, já que o 

índice de intenção não apresenta valor mais alto na escala. 

 Para contribuir com o alcance de um dos objetivos do trabalho, identificar 

como o público-alvo percebe a imagem do município de Macaé sob as perspectivas 

do marketing de lugares, foi utilizado também uma análise dos comentários deixados 

pelos respondentes na última questão, que era livre. A análise desta questão foi feita 

a partir da alocação dos comentários mais relevantes por assuntos, conforme 

mostram as Figuras 33, 34 e 35. 

 Com a análise da Figura 33, percebe-se que para os pesquisados o turismo 

em Macaé apresenta grande potencial de desenvolvimento, porém estes não vêem 

atualmente estrutura e investimentos ocorrendo para contribuir com a atividade. 

Logo, seria necessário um planejamento que beneficiasse o turismo do município, 

pois para as pessoas a cidade poderia representar um destino turístico mais 

consistente devido as suas atrações. 
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TURISMO 

Positivo Negativo 

"Tem muito potencial turístico ( belas praias, 
serra, cachoeiras, esportes radicais )" 

"Não possui investimentos na área de 
turismo" 

    

"Macaé tem potencial turístico elevado, 
principalmente relativo a serra" 

"Em relação a interesse turístico, não me 
desperta nenhum.” 

    

"A cidade tem grandes potenciais turísticos" "Não se usa o potencial turístico" 
    

"Sana, distrito de Macaé, destino com grande 
potencial ecoturístico" 

"Falta muito para os jovens na cidade, no 
que se diz respeito a eventos culturais." 

    

"Acho a região serrana um excelente lugar a 
ser explorado turisticamente, mas precisa 
muito de alguém que faça o controle e 
conscientização dos visitantes" 

"A região da APA localizada no Sana - Barra, 
Arraial e Cabeceira do Sana não recebem a 
atenção do poder público para a exploração 
de um ecoturismo responsável" 

    

  

"Acho que a cidade de Macaé precisa 
melhorar seu turismo relacionado à lazer, 
diversão, atrativos naturais. Pois não é 
muito divulgado." 

Figura 33: Comentários sobre Turismo 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 A Figura 34 demonstra uma percepção de imagem negativa do município de 

Macaé, já que pode se observar que os respondentes não escreveram nenhum 

comentário positivo sobre a infra-estrutura da cidade. Isto representa que Macaé 

necessita de reformas estruturais em diversos setores, como os que foram citados, 

saneamento básico, saúde e transportes. Ainda é possível dizer que a estrutura 

urbana que contribuiria na atração de turistas não é adequada, confirmando a 

necessidade de uma reestruturação. 
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INFRA-ESTRUTURA 

Positivo Negativo 

  

"A cidade em infra-estrutura, por ser a 
capital Nacional do Petróleo e desfrutar de 
uma grande fatia de Royalts, deveria ser 
cidade modelo para todo Brasil" 

  

"Macaé não é cidade para se morar e sim e 
somente para trabalhar" 

  

"Macaé possui uma arrecadação que não 
condiz com a infra-estrutura oferecida" 

  

"Se os políticos se preocupassem mais com 
a infa-estrutura básica, saneamento, saúde, 
melhoria dos acessos e os pontos turísticos, 
poderíamos ter uma melhor conciliação 
entre negócios e turismo" 

  

"A recepção da cidade que é a Rodoviária é 
uma vergonha. A organização de transporte 
público como taxi e ônibus" 

  

"O município deve investir mais em 
estrutura, já que arrecada tanto e a cada 
chuva forte que acontece a cidade fica 
inundada (um caos)." 

  

"Moro no Sana, distrito de Macaé, destino 
com grande potencial ecoturístico, mas que 
ainda está prejudicado pela falta de infra-
estrutura básica" 

Figura 34: Comentário sobre Infra-estrutura. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 A percepção sobre sustentabilidade é representada na Figura 35, nesta pode 

ser visto que os respondentes percebem a cidade como praticamente exclusiva do 

setor petrolífero, a maioria dos comentários mostram que a cidade transmite uma 

imagem que possui apenas um setor da economia. Apesar de haver alguns 

comentários positivos que mostram que Macaé teria como se desenvolver por meio 

de outros setores como o turismo, o que se colocado em prática geraria poderia 

influenciar na imagem da cidade pelo seu público. 
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SUSTENTABILIDADE 

Positivo Negativo 

"Macaé é uma cidade com potencial de 
desenvolvimento tanto econômico, quanto 
urbanístico, quanto turístico." 

"A cidade poderia aproveitar melhor de 
seus atrativos, além de investir somente em 
petróleo." 

"Ter como sua segunda renda o Turismo 
local." 

"Tudo que ouço falar de lá está relacionado 
ao petróleo." 

 "É uma cidade linda e excelente para 
investimento." 

"É atrativa para pessoas que querem 
trabalhar na área de petróleo." 

 
"Enxergo está cidade apenas como um lugar 
para trabalho e não turismo." 

  

"É uma cidade de muitos recursos 
financeiros e poucos investimentos." 

  

"Uma pena, ver uma região tão rica em 
atrativos ambientais e culturais serem 
deixados em segundo plano, em favor dos 
grandes barões do petróleo." 

Figura 35: Comentários sobre Sustentabilidade. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

6.2.1 DISCUSSÃO DO ESTUDO 2 

 

 A partir da análise do estudo 2 é possível compreender e comprovar que a 

imagem da cidade de Macaé está fortemente ligada a indústria do petróleo. Por meio 

dos resultados encontrados na maior parte das questões pode ser constatado que 

Macaé não possui um planejamento adequado quanto aos outros setores da 

economia. 

 O turismo apesar de reconhecido pelos entrevistados como potencial de 

diversificação da economia para o município apresenta problemas estruturais. Pois 

como visto na pesquisa, a cidade não obteve resultados satisfatórios quanto às 

atividades culturais e de entretenimento, fatores importantes do desenvolvimento 

turístico. 

 Como na análise do estudo 1, foi mostrado também no estudo 2 que a cidade 

peca na divulgação de seus atrativos turísticos, por que foi visto que somente os 

atrativos naturais são conhecidos pelas pessoas, os atrativos históricos tiveram 

pouca expressão na pesquisa. 
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 A atividade que tem potencial para render bons lucros à cidade, devido à 

diversidade de atrações, não apresenta forte relevância. Isto é sentido no nível 

mediano de interesse e intenção em visitar a cidade.  

 Ao mesmo tempo a cidade apresenta imagens negativas quanto aos aspectos 

relacionados com a infra-estrutura urbana. Foi percebido no estudo 2 que muitas 

pessoas percebem Macaé como uma cidade violenta e com pouco infra-estrutura 

básica. Isto acarreta na imagem geral da cidade, pois se a cidade não apresenta 

atrativos para seus residentes, conseqüentemente será difícil ser atrativa para 

visitantes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como objetivos específicos identificar como o 

município de Macaé é percebido sob as perspectivas do marketing de lugares; 

verificar como a imagem do município é percebida como destino turístico; e o de 

constatar se estas imagens são favoráveis ao destino. 

 Como visto anteriormente, para um efetivo marketing de lugares o local 

necessita se posicionar, criar incentivos atraentes, fornecer serviços urbanos 

eficientes e promover uma imagem forte. Portanto as quatro estratégias utilizadas 

para o desenvolvimento do marketing de lugares – infra-estrutura, atrações, imagem 

e pessoas- foram os pontos de pesquisa para a verificação do primeiro objetivo 

traçado. 

 Por meio dos dois estudos, foi possível constatar que a cidade de Macaé, no 

que tange ao fator de infra-estrutura, possui uma percepção desfavorável do público, 

visto que este não identificou pontos positivos neste fator, esta constatação pode ser 

feita principalmente pelo resultado encontrado na dimensão Macaé Urbana, onde se 

obteve uma média de concordância baixa com as afirmações feitas sobre a cidade 

possuir bom planejamento urbano. Outro resultado importante que corrobora a 

questão da infra-estrutura deficitária foram os comentários (Figura 34). Nesta pode 

se vista a real insatisfação do público quanto a estes aspectos. 

 O município de Macaé por receber quantias significativas de royalties deveria 

apresentar uma infra-estrutura mais completa e satisfatória perante o público. Os 

resultados encontrados neste trabalho mostram a imagem de uma cidade precária. 

Estes dados indicam a necessidade de maiores investimentos em infra-estrutura 

para que melhore a percepção da sua imagem. 

 O trabalho apresentou dados referentes ao crescimento populacional, que 

revelaram problemas sociais sofridos pela cidade, como aumento da violência, o que 

foi percebido pelo público estudado como coerente. Estes dados alteram na 
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percepção segundo a estratégia de pessoas, já que esta refere-se a promoção da 

cidade pela hospitalidade dos residentes. Sendo assim, se os moradores sofrem 

com mazelas sociais, não há como o marketing de lugares ser eficiente. 

 Em relação à estratégia de atrações, apesar da cidade apresentar em seu 

guia turístico uma relação grande de atrativos, o público não os conhece ou sabe 

muito pouco sobre estes. Também se constatou que a cidade não os divulga 

corretamente, o que faz com que o conhecimento do público não se altere. Durante 

o trabalho foi visto, que Macaé possui instalações para sediar eventos, considerado 

por Kotler et al (2006) como fator relevante de atratividade de um local, porém não é 

feito o correto planejamento do calendário de eventos, fazendo com que o público de 

novo não os conheça e conseqüentemente não os freqüente. 

 Sendo assim, o município de Macaé é percebido como um local que possui 

grande potencial devido aos atrativos, mas não fomenta a visitação destes. O 

público identificou a cidade como atrativa em alguns pontos de vista, porém esta 

atratividade não gera um fluxo maior de visitantes a lazer, somente o fluxo de 

visitantes a negócios. 

 Devido ao número elevado de visitantes a negócios que freqüentam a cidade, 

Macaé desenvolveu um parque hoteleiro muito competitivo, tendo redes de níveis 

internacionais instaladas no município. Isto poderia ser revertido em atrativos 

favoráveis e em oportunidades para estimular os visitantes a negócios a 

prolongarem suas estadias durante os finais de semana, a fim de conhecerem a 

cidade pelo ponto de vista turístico de lazer. 

  A imagem do município, portanto não é forte o suficiente para desenvolver o 

marketing de lugares correto, principalmente devido à falta de investimentos na 

divulgação. Como descrito em capítulos anteriores, a cidade não divulga seus 

atrativos em diferentes mídias, a promoção da cidade é feita por meio de feiras de 

turismo. 

 O slogan de Capital Nacional do Petróleo faz com que a imagem de Macaé 

como uma cidade de apenas atrativos econômicos se fortaleça e se propague, 

gerando impactos negativos, pois é necessário que a cidade se posicione em outros 

mercados a fim de ter um desenvolvimento sustentável. 

 O turismo, como confirmado pelo estudo, possui potencial para ser uma 

alternativa de diversificação econômica do município. A cidade apresenta atrativos 

naturais e históricos, que se planejados corretamente poderiam influenciar no 
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aumento de visitantes. Porém, Macaé acaba deixando de motivar as pessoas a vir 

conhecê-la em momentos de lazer, por apresentar uma imagem muito associada 

com o setor de negócios, imagem que foi comprovada pelo presente trabalho. 

 No geral, o município de Macaé possui imagens pouco favoráveis ao seu 

desenvolvimento social e turístico, por ser reconhecido como um destino de 

negócios. Entretanto estão sendo criados novos projetos, como descritos durante o 

trabalho, que se colocados em prática realmente, podem contribuir com a mudança 

gradual desta imagem e com a sustentabilidade econômica da cidade. 

 Portanto, para pesquisas futuras recomenda-se a repetição desta pesquisa 

para analisar se mudanças efetivamente ocorreram e se estas trouxeram benefícios 

ao município, assim como na percepção da imagem de Macaé pelo público de 

trabalhadores da indústria do petróleo. 

 As limitações encontradas durante o trabalho foram relacionadas à amostra 

das pesquisas, uma vez que os questionários dos dois estudos foram 

disponibilizados somente via internet, a pesquisa não alcançou a um contingente 

maior de pessoas, tornando-a assim, por conveniência. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DO ESTUDO 1 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DO ESTUDO 2 
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11. Indique abaixo o seu conhecimento sobre os eventos realizados em Macaé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Em relação a visitar a cidade de Macaé, indique abaixo: 

 

 
 


