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RESUMO

O estudo se propõe a esclarecer a imagem do Rio de Janeiro como destino 
turístico  na  percepção  da  dos  jovens  paulistas  do  Vale  do  Paraíba.  E  também  a 
investigar a influência da imagem percebida na intenção de visitar o destino estudado e 
identificar as preferências de viagem do público alvo. O Rio de Janeiro foi escolhido 
como  objeto  de  estudo  da  pesquisa  tendo  em  vista  a  importância  nacional  e 
internacional da cidade como destino turístico. Foram realizados dois estudos por meio 
de  combinações  de  metodologias  qualitativas  e  quantitativas  que  indicaram  o 
posicionamento da marca cidade do Rio de Janeiro no imaginário do público-alvo. No 
estudo 1, analisou o conteúdo do material promocional da cidade do Rio de Janeiro, e 
investigou o imaginário dos jovens paulistas. Foi observado no estudo 1, que  existe 
concordância  parcial  entre  as  imagens  percebidas  com  as  imagens  projetadas  da 
cidade do Rio de Janeiro, diagnosticando que a capital carioca possui uma imagem 
contraditória.  No  estudo  2,  examinou-se  a  imagem  da  cidade  através  da  lista  de 
atributos e de sentimentos gerados a partir do estudo 1. Posteriormente os resultados 
foram tratados por meio da análise fatorial a qual gerou 8 fatores: 1- “Rio é assustador”; 
2- “Rio é lazer e férias”; 3- “Rio é agito e diversão”; 4- “Rio é carnaval e música”; 5- “Rio 
é cidade maravilhosa”; 6- “Rio é bem-estar, artes e tendências”; 7- “Rio é problemas 
ambientais”; 8-“ Rio é gentileza”. Foi verificado no estudo 2, que fatores gerados estão 
de acordo com os elementos encontrados no estudo 1. Deste modo, ratificando que a 
percepção  da  imagem  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro  perante  o  público-alvo  é 
contraditória.  Ao  mesmo  tempo,  percebem  a  cidade  com  um  lugar  de  paisagens 
exuberantes, como também um lugar perigoso e violento. Este estudo permite concluir 
que a imagem contraditória interfere na intenção e no interesse em visitar a cidade, 
como também na recomendação. Os resultados revelaram que não existe diferença na 
percepção da imagem entre o grupo dos turistas que já visitaram Rio de Janeiro e 
aqueles que ainda não a visitaram.

Palavras-chave: Turismo. Imagem dos destinos. Rio de Janeiro. 



ABSTRACT

This study offered to clarify the image of Rio de Janeiro as a tourist destination 
in the perception of Vale do Paraiba’s young people and also to investigate the influence 
of perceived image in the intention in visiting the researched city and identify the travel 
preferences of the target audience. The Rio de Janeiro was chosen as the object of a 
research  study,  because  it  is an important  tourist  destination  in the national  and 
international market. Two studies were conducted using combinations of qualitative and 
quantitative methodologies that have indicated the brand positioning in the city of Rio de 
Janeiro in the imagination of the target public. The study 1 have examined the content of 
promotional material from the city of Rio de Janeiro, and investigated the imagination of 
Vale  do  Paraiba’s  young  people.  It  was  noted  at  the  first  study  that  there  is  an 
agreement which exists between the images perceived with the projected images of the 
city of Rio de Janeiro, diagnosing that the city has a contradictory image. The study 2, it 
has  been  considered  the  city´s  image  through  the  list  of  attributes  and  feelings 
generated from the study 1.  Subsequent  the results  were treated by analyze  factor, 
which generated 8 factors: 1- “Rio is scary”; 2- “Rio is leisure and holidays”; 3- “Rio is 
exciting and enjoyment”; 4- “Rio is carnival and music”; 5- “The marvelous city”; 6- “Rio 
is wellness, arts and trends”; 7- “Rio is environmental problems”; 8- “Rio is kindness”. It 
have checked in the second study which two factors are generated in accordance with 
the elements  have found in  the first  study.  Therefore,  confirming that  the perceived 
image of the city Rio de Janeiro before the audience is contradictory. At the same time, 
they notice the city as a place of exuberant landscapes, also as a dangerous place and 
violent. This study lets to conclude that the contradictory image interfere in intention and 
interest in to visit the city as a tourist destination. The results revealed that there is no 
difference in image perception among a tourist´s group who have visited Rio de Janeiro 
and those who have not visited.

Keywords: Tourism. Destinations´s Image. Rio de Janeiro
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1. INTRODUÇÃO

“Cidade maravilhosa 
Cheia de encantos mil 

Cidade maravilhosa 
Coração do meu Brasil 

Cidade maravilhosa 
Cheia de encantos mil 

Cidade maravilhosa 
Coração do meu Brasil”

Cidade Maravilhosa – André Filho

No contexto  mundial,  o  turismo da juventude é reconhecido como importante 

segmento  do  mercado  de  viagens,  e  vem  crescendo  aceleradamente.  Os  turistas 

jovens são valiosos,  pois contribuem econômicamente para os destinos turísticos,  e 

também desenvolvem habilidades pessoais, laços sociais e culturais na sua busca de 

experiências envolventes. (OMT, 2008)

A indústria do turismo é uma das mais importantes para economia, gera além de 

renda, intercâmbios pessoais e culturais. A globalização está contribuindo para acelerar 

a expansão do turismo, estimulando viagens e desburocratizando fronteiras.(COBRA, 

2005)  Em  contrapartida  faz  surgir  à  concorrência  entre  os  destinos  turísticos, 

implicando  em  oferecer  produtos  turísticos  diversificados  e  melhorar  a  imagem, 

tornando-a mais atraente.

Deste  modo,  percebe-se  que  atualmente  os  gestores  de  turismo  têm  se 

preocupado com a imagem das destinações turísticas. A importância da imagem para 

os locais deve-se, principalmente, porque exercem grande influência no processo de 

tomada de decisão na escolha de um destino turístico.
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A análise das imagens dos destinos turísticos tem sido objeto de muitos estudos 

acadêmicos. Essas investigações contribuem na compreensão dos desejos e anseios 

dos turistas possibilitando o aumento do fluxo turístico na localidade. 

Deste modo, a presente monografia tem como objeto de estudo a cidade do Rio 

de  Janeiro,  reconhecida  como  “Cidade  Maravilhosa”. Esse  título  foi  atribuído  em 

meados  do  século  XX,  decorrente  da  rara  beleza  natural,  de  energia  contagiante, 

múltipla em muitos sentidos e singular em tantos outros, o Rio de Janeiro deu forma 

àquilo  que  se  convencionou  chamar  de  identidade  brasileira,  o  sentimento  de 

brasilidade.

De acordo com o estudo publicado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro 

(2003) a cidade é a vitrine do Brasil para o mundo, é o cartão postal do país. E também 

é  considerada  como  a  cidade  brasileira  que  a  maioria  dos  viajantes  de  “primeira 

viagem” deseja conhecer. 

A cidade é visitada por turistas de diversas partes do mundo, que são motivados 

através da beleza cênica, do conhecimento da história do país, e das atividades de 

lazer.

“O Rio é uma cidade ímpar, o único destino no Brasil que é realmente conhecido 

e desejado em todo o mundo. É o destino dos sonhos e deveria ser bem explorado para 

a promoção do país”. (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2003, p.6)

Ao mesmo tempo em que o Rio de Janeiro é o grande “trunfo” do Brasil também 

sofre uma reputação negativa com relação à violência e à criminalidade (PREFEITURA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2003). Em vista disso, é importante combater a 

imagem de violência associada à cidade. Segundo estudo publicado pela Prefeitura da 

cidade  do  Rio  de  Janeiro  (2003),  cada  vez  menos  turistas  têm tido  problemas  de 

segurança no Rio de Janeiro, ao contrário do que vem acontecendo em outras cidades 

da Europa como Londres, Paris ou Barcelona. 

O Rio de Janeiro tem um potencial para o turismo e também para sediar eventos 

de todos os tipos. Eventos que favorecem a imagem da cidade atraindo investidores e 

turistas,  aumentando  o  PIB do  estado  e  o  grau de  desenvolvimento.  “No  mercado 

internacional  de  eventos,  o  Rio  de  Janeiro  é,  sem dúvida,  o  destino  mais  fácil  de 

vender”. (Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, 2003 p.9) Reconhece que São Paulo 

também é uma ótima opção para conferências nacionais e do Mercosul, porém não 
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possui charme suficiente para ser considerado um destino de turismo de incentivo para 

o público europeu, norte-americano e asiático. (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO 2003)

A cidade do Rio de Janeiro e os cariocas estão se preparando para recepcionar 

eventos internacionais de grande porte: Jogos Militares, e Rock in Rio em 2011, Copa 

das  Confederações,  em  2013,  Copa  do  Mundo,  em  2014,  e  Jogos  Olímpicos  e 

Paraolímpicos,  em 2016.  Esses  grandes  eventos  são  oportunidades  únicas  para  o 

turismo de qualquer  país que os recebe.  Deste  modo,  o  Brasil  e  o  Rio de Janeiro 

ganham posição de destaque na mídia e também se promovem como destino com 

infraestrutura para sediar qualquer tipo de evento internacional.

O Rio de Janeiro como destino turístico não depende das estações do ano, já 

que apresenta clima temperado na maior parte do ano e também seus atrativos podem 

ser visitados em qualquer época.

As paisagens, as praias, o carnaval, os botequins, a simpatia do povo carioca, a 

cultura, arquitetura clássica e moderna que a cidade possui já serviram de cenário para 

diversos  filmes,  novelas  e inspirações de várias  músicas.  Por  exemplo,  “Garota  de 

Ipanema”, música de Vinicius de Morais é uma melodia reconhecida em todo mundo e 

o filme “Rio”, o qual divulga alguns atrativos turísticos como Pão de Açúcar, Carnaval, 

Arcos da Lapa, Cristo Redentor, Praia de Copacabana e Santa Teresa. A exposição da 

cidade nesse tipo de mídia é importante, pois é capaz de incentivar a vinda de pessoas 

ao Rio de Janeiro.

Os principais atrativos da cidade são:

Pão de Açúcar – uma formação rochosa que se localiza na entrada da Baía de 

Guanabara. O acesso ao morro é feito por teleférico, onde se pode apreciar a paisagem 

da cidade.

Cristo Redentor – monumento cristão localizado no morro do Corcovado, a 709 

metros acima do nível do mar. Recentemente eleito uma das 7 Novas Maravilhas do 

Mundo Moderno.

Praia  de  Copacabana -  localizada  na  zona  sul  da  cidade  é  uma das  mais 

apreciadas pelos turistas. É palco para grandes shows públicos e uma das festas de 

réveillon mais famosas do mundo.
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Praia de Ipanema -  é uma das praias mais famosas do país e uma das mais 

movimentadas  da  cidade.  Serviu  de  inspiração  ao  compositor  Vinícius  de  Moraes 

quando lançou a canção Garota de Ipanema. 

Jardim Botânico - santuário ecológico o qual abriga raras espécies de plantas 

da flora brasileira e de outros países, é uma ótima opção de lazer para crianças e 

adultos.

Carnaval  -  é  a  principal  festa  popular  do  Brasil,  o  carnaval  da  cidade  atrai 

milhares de turistas nacionais e estrangeiros para assistir os desfiles das escolas de 

samba e participar dos blocos de ruas. A cidade é considerada a capital do carnaval.

Réveillon –  o  evento  mais  tradicional  da  cidade  acontece  na  praia  de 

Copacabana, é um show de fogos de artifícios no céu ou em cascatas das fachadas 

dos hotéis. As pessoas se reúnem para celebrar a chegada do ano novo e a paz.

Segundo Carneiro (2007),  o Rio de Janeiro foi  avistado pela primeira vez em 

1502, o nome dado à cidade faz referencia ao mês da sua descoberta (janeiro) com a 

entrada  da  baía  encontrada  (hoje,  a  Baía  de  Guanabara),  que  os  navegantes 

portugueses acreditavam que seria uma foz de um grande rio. A cidade possui grande 

importância  histórica,  pois  recebeu  a  Família  Real  Portuguesa,  sendo  a  capital  do 

Império Português, foi também capital do Brasil Colônia, capital do Império do Brasil e 

por fim foi capital da República Federativa do Brasil antes de Brasília.

De  acordo  com  o  Censo  2010,  a  cidade  possui  a  população  de  6.323.037 

habitantes. A área do município do Rio de Janeiro é de 1.255,3 km², incluindo as ilhas e 

as águas continentais. Suas divisas marítimas são mais extensas que as terrestres. 

(IBGE, 2010)

Para reforçar a importância do turismo para a cidade, o Rio de Janeiro ocupa 

posição  de destaque  no cenário  nacional  e  internacional,  sendo  o  segundo  estado 

brasileiro que recebe mais estrangeiros de acordo com o anuário estatístico de 2011. 

(MINISTÉRIO  DO TURISMO,  2011)  Na  tabela  1,  destaca  que  o  principal  meio  de 

entrada dos estrangeiros na cidade é por  via  aérea,  como também,  o aumento  da 

procura  da  via  marítima.  Sendo  assim,  é  necessário possuir  uma  infraestrutura 

aeroportuária e portuária adequada.
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Tabela 1: Número chegadas de turistas internacionais no Rio de Janeiro

Aéreo Marítimo
2009 2010 2009 2010

886.357 925.502 22.310 57.036
        Fonte: Ministério do Turismo - adaptado pela autora

O movimento anual de passageiros (embarque e desembarque) nos aeroportos 

Antônio  Carlos Jobim e Santos Dumont,  em 2010,  foi  representado por  20.716.218 

passageiros. (INFRAERO, 2010) Na tabela a seguir é possível visualizar os dados do 

movimento doméstico e internacional, como também vôos regulares e charters.

Tabela 2: Movimento anual de passageiros (embarque e desembarque) nos aeroportos 

do Rio de Janeiro

Ano
Vôos Regulares Vôos Não Regulares

Total
Doméstico Internacional Doméstico Internacional Executivo

2008 11.987.617 2.100.749 579.395 117.307 70.549 14.855.617
2009 14.048.103 2.532.949 637.889 74.276 131.000 17.424.217
2010 16.832.390 3.046.021 577.321 72.733 187.753 20.716.218

Elaboração própria
Fonte: INFRAERO - adaptado pela autora

Segundo  a  Prefeitura  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro  (2003)  em uma feira  de 

turismo  no  Reino  Unido,  foi  constatado  que  quase  metade  das  pessoas  que 

participaram pensavam que o Rio de Janeiro fosse a capital do Brasil. Talvez isso tenha 

ocorrido já que para várias pessoas, o Brasil se resume na cidade do Rio de Janeiro, 

mas é importante ressaltar que  o país possui uma imensa variedade de atrações. A 

partir dessas informações nota-se que o Brasil e o Rio de Janeiro possuem problemas 

de imagem, e deste modo necessitam melhorar o posicionamento de suas respectivas 

imagens.

Por todos esses motivos e conhecimentos apresentados, a imagem da cidade do 

Rio de Janeiro foi escolhida para ser investigada através do olhar dos jovens paulistas. 

Este trabalho procurou responder as seguintes indagações:

1 - Existe diferença entre a imagem percebida pelos turistas potencias (jovens do 

Vale do Paraíba Paulista) e a imagem induzida pelo trade sobre a cidade do Rio de 

Janeiro?  
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2 - Qual a influência da imagem percebida pelo público estudado na intenção de 

visitar a cidade do Rio de Janeiro? 

Formulando-se então a questão problema da pesquisa: Como o público jovem do 

Vale do Paraíba Paulista percebe a imagem da cidade do Rio de Janeiro como um 

destino turístico?

O objetivo geral  deste estudo é compreender a imagem da cidade do Rio de 

Janeiro como destino, de acordo com a percepção dos jovens paulistas. Constituem-se 

seus objetivos específicos:

• Identificar os atributos, valores e sentimentos associados à imagem do Rio de 

Janeiro, na percepção dos jovens paulistas.

• Verificar a influência da imagem percebida pelo público-alvo na intenção e no 

interesse de visitar o destino turístico estudado.

• Identificar as preferências dos jovens paulistas quando visitam o Rio de Janeiro;

• Revisar a literatura a respeito das mensurações de destinos turísticos.

Segundo o Anuário Estatístico da taxa de ocupação hoteleira da cidade do Rio 

de Janeiro (ABHI-RJ, 2010), os turistas provenientes do estado de São Paulo foram 

apontados  como  os  principais  hóspedes  nacionais.  Deste  modo,  observa-se  que  o 

Estado de São Paulo é um mercado emissor importante para o turismo doméstico do 

Rio de Janeiro.

Assim sendo, escolheu-se como público alvo os jovens residentes do Vale do 

Paraíba. Esta região está situada no extremo leste do Estado de São Paulo, entre as 

duas principais metrópoles do país: Rio de Janeiro e São Paulo. 

Este público é caracterizado como a demanda potencial, a qual tem tendência 

em se tornar demanda real. Pois esta região está localizada em média a 300 km do Rio 

de Janeiro, o que favorece o turismo rodoviário e incentiva o turismo regional.

 A região é denominada como Região Administrativa de São José dos Campos 

que corresponde a uma subdivisão do estado de São Paulo.  Também é conhecida 

como Cone Leste Paulista.

Essa região ocupa 6,5% do território estadual e é composta por 39 municípios: 

Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, 

Canas,  Caraguatatuba,  Cruzeiro,  Cunha,  Guaratinguetá,  Igaratá,  Ilhabela,  Jacareí, 
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Jambeiro,  Lagoinha,  Lavrinhas,  Lorena,  Monteiro  Lobato,  Natividade  da  Serra, 

Paraíbuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, 

Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, 

São José dos Campos,  São Luís  do  Paraitinga,  São Sebastião,  Silveiras,  Taubaté, 

Tremembé e Ubatuba. 

Em 2011 a população do Vale do Paraíba Paulista compreende 2.289.827 de 

habitantes, o que representa 5,5% do total estadual, e caracterizando-se como a quarta 

concentração  populacional  do  estado.  Um  aspecto  importante  é  o  predomínio  das 

mulheres, que representam a maioria da população em 2011.  Essa região conta com 

uma razão de sexos de 97,05 homens para cada 100 mulheres. (SEADE, 2011)

O presente trabalho foi dividido em cinco capítulos, incluindo esta introdução, em 

que se apresentam o tema da pesquisa, o problema de  pesquisa e os objetivos. No 

segundo capítulo, configura-se um referencial teórico sobre o tema. O terceiro capítulo 

apresenta-se os  procedimentos metodológicos.  No quarto capítulo,  encontram-se os 

resultados dos estudos realizados. No quinto e último,  formulam-se as considerações 

finais. 

Espera-se  através  desse  trabalho  aprimorar  o  conhecimento  sobre  a 

mensuração de imagens de destinos turísticos. Como também, fornecer os dados desta 

pesquisa aos gestores públicos de turismo do município. E assim, contribuir para um 

melhor planejamento da imagem do Rio de Janeiro.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

“Rio do samba e das batucadas 
Dos malandros e mulatas 

De requebros febris” 

Aquarela Brasileira – Silas de Oliveira 

Neste capítulo,  configura-se um referencial  teórico sobre conceitos e estudos 

entendidos como os mais importantes para compreensão desta pesquisa. São eles: 

marketing  turístico;  turismo  da  juventude,  marcas  e  imagens,  imagens  destinos 

turísticos.

2.1. MARKETING TURÍSTICO

O marketing não é uma invenção moderna, muito menos nova. Na verdade, é 

um comportamento humano presente antes mesmo da invenção do dinheiro, quando o 

escambo foi  o meio usado para trocar um bem por  outro, era  necessário  que um 

indivíduo convencesse o outro a fazer o negócio. (KOLB, 2006)

Em uma definição  ampla,  marketing  é  dado  “por  um processo  pelo  qual  as 

empresas criam valor para os clientes e constroem fortes relacionamentos com eles 

para capturar seu valor em troca.” (KOTLER; ARMSTRONG, 2008, p. 4)

O  marketing  procura  atrair,  conquistar  novos  clientes,  bem  como,  manter  a 

atenção proporcionando satisfação. Ruschmann (2001, p.36), por sua vez, observa que 

“o marketing turístico diferencia-se do marketing tradicional por oferecer ao consumidor 

um bem intangível: viver uma experiência”. Essa definição leva em consideração que o 

turista  participa  do  processo  de produção,  suas atitudes,  o  humor,  as  expectativas 

afetam  a  realização  da  experiência.  Para  que  o  marketing  turístico  possua  bons 
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resultados é necessário que as empresas do  trade estejam atentas às peculiaridades 

do setor de serviço. Deste modo, o plano de marketing e a comunicação publicitária e 

promocional devem estar adequados ao produto turístico.

A  autora  supracitada  (2001),  em  sua  obra,  define  que  o  produto  turístico  é 

diferente  dos  produtos  comercializados  e  industrializados.  Porque  é  composto  de 

elementos e percepções intangíveis e também se trata de uma experiência vivida pelo 

consumidor.  Portanto,  é  necessário definir  e  conhecer  as características do produto 

turístico,  pra  elaborar  um  plano  de  marketing  e  posteriormente  uma  comunicação 

publicitária e promocional adequada.

O mercado do turismo, na visão de Petrocchi (2004, p.19) “é caracterizado por 

grupos de pessoas que são compradoras potenciais ou reais de produtos turísticos. 

Esses  indivíduos  têm  desejos  específicos  ou  necessidades  de  viajar  e  possuem 

recursos suficientes para pagar os custos dessa viagem”.

Os  componentes  dos  produtos  turísticos  sofrem  frequentemente  mudanças, 

apesar de não pertencer aos anseios dos governos e planejadores de destino. Isto 

ocorre porque é um mercado relativamente livre, os clientes são capazes de buscar 

novas  atrações  em  viagens  e  turismo,  especialmente  a  nível  internacional.  As 

mudanças nas taxas de câmbio alteram os preços dos destinos, não são planejadas 

pela indústria do turismo, mas têm um efeito enorme sobre o número de visitantes. 

(MIDDLETOM, 2009)

Ao analisar o marketing turístico como uma estratégia para obter a satisfação do 

cliente, Beni (2006, p. 220) o conceitua como:

[...]  um  processo  administrativo  através  do  qual  as  empresas  e  outras 
organizações de turismo identificam seus clientes (turistas), reais e potenciais, 
e  com  eles  se  comunicam  para  conhecerem  e  influenciarem  suas 
necessidades,  desejos  e  motivações  nos  planos  local,  regional,  nacional  e 
internacional  em  que  atuam,  como  objetivo  de  formular  e  adaptar  seus 
produtos para alcançar a satisfação ótima da demanda.

Partindo desse pressuposto, a essência da atividade de marketing na atualidade 

consiste na agregação de valores aos produtos com o intuito de atrair e satisfazer os 

clientes. Sendo assim, o objetivo do marketing é identificar e satisfazer as necessidades 

dos consumidores. (RUSCHMANN, 2001) Essa busca de satisfação do cliente também 
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é  ressaltada  por  Kotler  e  Armstrong  (2008,  p.4):  “Hoje,  o  marketing  não  deve  ser 

entendido no velho sentido de efetuar uma venda – “mostrar e vender” -, mas no novo 

sentido de satisfazer as necessidades dos clientes”.

Kotler (2009, p.35) salienta que a idéia que “marketing é venda” é uma visão 

comum, porém equivocada. A venda engloba parte do marketing, entretanto marketing 

é mais abrangente. Para Ducker, (apud KOTLER 2009, p.36) “o objetivo do marketing é 

tornar a venda supérflua”. No entender de Kotler, Peter Ducker

[…]  quis  dizer  é  que  a  tarefa  do  marketing  é  descobrir  necessidades  não 
satisfeitas e elaborar soluções satisfatórias. Quando o marketing é muito bem-
sucedido,  as  pessoas  gostam do  novo  produto,  o  boca-a-boca  se  espalha 
rapidamente e pouca venda é necessária.

Desta maneira, Ruschmann (2001) afirma que para os componentes do produto 

turístico serem desenvolvidos adequadamente é necessário estudar o mercado real e 

potencial,  definir  cuidadosamente  o  potencial  turístico  de  uma  destinação.  As 

conseqüências  deste  desenvolvimento  são  dadas  pela  atração  dos  turistas  de 

mercados potenciais específicos e pela criação uma imagem positiva da localidade.

Com base nas definições anteriores percebe-se que o marketing representa uma 

estratégia institucional e que busca uma aproximação com o consumidor de forma a 

fortalecer uma relação comercial.

Por  outro  lado,  Beni  (2006,  p.  221)  comenta que às vezes existe  uma visão 

equivocada entre o marketing de destinos e a imagem do destino:

O marketing de destinos é às vezes confundido com o rótulo alternativo de 
imagem do destino, porém aquele é mais amplo e proporciona uma estrutura 
ou  um  referencial  mais  preciso  para  administrar  a  reputação  total  ou  a 
identidade  da  destinação,  a  maneira  com que  essa  reputação  influencia  a 
capacidade de um destino de atrair visitantes.

Existe  competição  entre  as  cidades,  estados,  regiões  e  países  para  atrair 

turistas, novos moradores, eventos, indústrias. Para Kotler e Armstrong (2008, p.203) “o 

marketing de lugares envolve atividades realizadas para criar, manter ou mudar atitudes 

ou comportamentos em relação a determinados lugares”.
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Além disso, Kotler  et al. (2007), enfatizam que o marketing de lugares, em sua 

essência, compreende quatro atividades:

 Desenvolvimento de um posicionamento e de uma imagem forte e atraente 

para a comunidade;

 Fornecer produtos e serviços locais de maneira eficiente e acessível;

 Estabelecer incentivos atraentes para os atuais e os possíveis compradores e 

usuários de seus bens e serviços;

 Promover os valores e a imagem do local de uma maneira que os possíveis 

usuários conscientizem-se completamente de suas vantagens.

Diante deste novo cenário mundial faz-se necessário entender o mercado, e para 

tanto,  entender  os  clientes.  Dentro  deste  contexto,  a  transformação  do  mercado 

mundial exige que as comunidades da América Latina e Caribenha forneçam produtos 

que cativem um público-alvo cuidadosamente escolhido. (KOTLER et al., 2005)

Portanto, o profissional de marketing deve possuir a visão geral do mercado no 

qual a organização atua, ter conhecimento vasto sobre as ferramentas do composto de 

marketing e sobre a organização que trabalha. (ZENONE, 2005)

Com crescente globalização, observa-se que hoje em dia o marketing turístico 

cresce cada vez mais, através da competição dos destinos e produtos turísticos. Nos 

jornais  e  revistas  cerca  de  5%  a  10  %  do  espaço  publicitário  são  dedicados  ao 

marketing de comunidade, cidades, regiões, estados e nações. (KOTLER et al., 2005)

2.2 MARCAS, IMAGENS E IMAGINÁRIOS

O marketing por intermédio de todas as formas de promoção cria uma imagem 

de  marca  específica.  (COOPER  et  al.  2007)  O  conceito  de  marca  engloba  dois 

componentes  fundamentais,  a  identidade  (possível  de  controlar)  e  a  imagem 

(percepção do consumidor). (OLIVEIRA, 2008)

Kotler et al. (2007, p.118) esclarecem que “marca é qualquer rótulo que envolva 

significados e associações”. Para complementar, Tavares (2003) afirma que a marca 

atua como um sinal de comunicação entre indivíduos na sociedade e é representada, 
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seja por símbolo, por índice ou por todos ao mesmo tempo. Contudo, marcas não são 

somente “rótulos” elas exprimem conceitos. (PIRES, 2011)

Deste modo,  a  marca não é apenas um símbolo que separa um produto de 

outro. Mas são todos os atributos que vêm à mente dos consumidores, quando pensam 

sobre  a  marca.  Tais  atributos  são  tangíveis,  intangíveis,  e  possuem características 

psicológicas  e  sociológicas  relacionadas  ao  produto.  (KAPFERER,  1997  apud 

MOILANEN 2009) 

No entender  de  Cobra  (2009,  p.  43)  “a  dimensão que uma marca ocupa na 

mente do consumidor depende da imagem que ela projeta”. O autor também ressalta 

que a percepção do valor da marca pelo consumidor está associada com dois fatores: 

consciência da marca (o nome da marca vem espontaneamente à cabeça) e imagem 

da marca (associações que o consumidor realiza). Sempre é possível criar valor para 

marca por mais forte que ela seja. 

Para Jeanine Pires1 no campo do turismo, antes de criar uma marca de qualquer 

produto é necessário possuir um conceito. A fim de consolidar a marca turística de um 

país no exterior é preciso realizar pesquisas de embasamento técnico, bom briefing e 

ainda muitos anos de promoção. (PIRES, 2011)

O conceito valor da marca também é conhecido através da expressão  brand 

equity, Kotler  et al.  (2002, p. 295) a define como o valor geral da marca no mercado. 

Para o autor,  “a  brand equity afeta  a capacidade de a empresa reter  seus clientes 

atuais, bem como a capacidade de atrair novos clientes”.  O modelo de brand equity 

proposto por Aaker (1996) inclui cinco categorias principais que aumentam o valor dos 

produtos de marca. Lugares também podem se beneficiar a partir deste modelo, uma 

vez  que incide  sobre as  questões do  planejamento  estratégico  de  marketing, que 

também pode ser aplicado por profissionais de marketing local em seu trabalho.  Os 

fatores de brand  equity do modelo mencionados  são o  reconhecimento  da  marca, 

lealdade à marca, imagem  de marca,  qualidade percebida,  associação da marca em 

acréscimo à qualidade percebida e outros ativos do proprietário da marca – patentes, 

trademarks, relação com os canais de distribuição etc. (Figura 1)

1 Presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) no período 2006 a 2010.
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Figura 1: Componentes básicos da marca
Fonte: AAKER, 1996 – adaptado pela autora

Entende-se assim, que essas dimensões resumem a percepção total da marca, 

que possui como objetivo primordial a busca da satisfação dos clientes para torna-los 

fiéis,  desta forma aumentando a competitividade.  A qualidade percebida é um fator 

importante para satisfação do cliente, e também possui papel fundamental na tomada 

de decisão para o lugar. 

As escolhas por produtos e destinos são decorrentes de experiências positivas à 

determinada  marca.  Para  Cobra  (2005,  p.246)  “o  poder  do  nome é  o  gancho  que 

sustenta a marca em uma janela na mente do consumidor e ajuda a decidir na hora das 

ofertas de viagem e estadia.”

Middleton (2009) ressalta que muitas marcas são conhecidas a nível nacional ou 

mundial como a Accor, Disney, Marriott,  Cathay Pacific, Thomas Cook e outras. Estas 

marcas estão sob o controle da gestão plena.  Em contrapartida,  as principais marcas 

de destino como: Londres, Nova York e Cingapura, necessitam confiar na persuasão e 

na cooperação,  pois não estão  no  controle  da  gestão plena, disponível para 

organizações individuais. É, portanto, muito mais difícil tornar eficaz a marca do destino. 

Ainda  segundo  Middleton  (2009),  o  clássico  exemplo  de  planejamento  da 

imagem turística pode ser encontrado no I Love New York. Essa campanha publicitária 

mundialmente conhecida foi criada na década de 70 teve o propósito de reerguer a 

metrópole e despertar o amor e o orgulho pelos residentes e turistas2. Encontra-se a 

versão  brasileira  I  Love  Rio,  em  alguns  souvenirs:  como  bolsas,  chaveiros,  e 

principalmente camisetas.

2 I Love New York Brand Guidelines, 2008
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                Figura 2: I ♥ NY                                                                     Figura 3: I ♥ Rio
              Fonte: Glaser3                                                                   Fonte: Creative4

Os símbolos  visuais  atuam como papel  importante  no  marketing  de  lugares. 

Para, Gastal (2005, p.35) o material de divulgação dos destinos priorizam mais fotos do 

que texto. Por conseguinte muitas localidades ficam gravavas na mente das pessoas, 

como: Peru – Machu Picchu, Brasília - Palácio da Alvorada, Rio de Janeiro – Pão de 

Açúcar. (KOTLER et al. 2005)

Deste modo, Gastal (2005) destaca a importância dos profissionais na escolha 

das  imagens,  pois  de  acordo  com o  sentimento  mobilizado  através  da  imagem se 

traduz na aceitação ou na rejeição do produto. “A fotografia não é uma cópia fiel do 

mundo. [...] Por mais que pensemos que aquilo que vemos na foto é o mundo, trata-se, 

antes de uma leitura muito particular de alguém e de um recorte do mundo”. (GASTAL, 

p. 36, 2005)

Assim, uma imagem visual precisa reforçar um argumento para obter sucesso. 

Se não existir  uma estratégia de marketing, os símbolos visuais podem prejudicar a 

credibilidade do lugar. No entanto, faz-se necessário corresponder ao slogan, ao tema 

ou ao posicionamento. (KOTLER et al. 2005)

Marcas, imagem e imaginários estão presentes nos pensamentos das pessoas e 

fazem parte da construção de um destino turístico.  Para Gastal  (2005) o imaginário 

deve ser incorporado no produto na fase de planejamento, por isso é necessário saber 

o que está no coração das pessoas, seus desejos e anseios. A autora ressalta que o 

imaginário  é  capaz  de  desvendar  os  desejos,  sentimentos  e  necessidades  dos 

indivíduos. 

Para Michel Maffesoli, 2001 [s.d.] (SILVA, 2001, p. 76)

3 Ibidem
4 Creative Propaganda e Marketing – disponível em : http://www.creativepropaganda.com.br acesso em 
10 set. 2010.
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Não é a imagem que produz o imaginário, mas o contrário. A existência de um 
imaginário determina a existência de um conjunto de imagens. A imagem não é 
suporte, mas resultado. Refiro-me a todo tipo de imagem: cinematográficas, 
pictóricas, esculturais, tecnológicas e por aí afora. Há um imaginário parisiense 
que gera uma forma particular de pensar a arquitetura, os jardins públicos, a 
decoração  das  casas,  a  arrumação dos  restaurantes,  etc.  O imaginário  de 
Paris faz Paris ser o que é. Isso é uma construção histórica, mas também o 
resultado  de uma atmosfera  e,  por  isso mesmo,  uma aura que continua a 
produzir novas imagens.

Portanto, a criação de uma imagem poderosa faz parte de todo o processo de 

marketing.  A  imagem  e  a  marca  devem ser  atrativas  e,  ao  mesmo  tempo,  refletir 

qualidades  reais  que  o  lugar  possui.  A  criação  da  imagem  demanda  uma  boa 

estratégica de marketing,  um determinado melhoramento  do produto e uma criativa 

invenção de símbolos. Após essa etapa é necessário difundir a nova imagem para os 

públicos-alvo. (KOTLER et al., 2007)

2.3 IMAGENS DOS DESTINOS TURÍSTICOS

O fenômeno da globalização dos mercados, produtos e serviços, intensificou a 

concorrência mundialmente. Países, cidades, regiões e zonas turísticas aumentam a 

competitividade quando tentam atrair turistas, habitantes e empresas da sua região ou 

para promover as exportações. 

Um dos problemas no mercado é que os lugares comercializados podem ser 

substituídos  por  outros.  Mais  e  mais  os  lugares  estão  se  esforçando  para  aplicar 

diferentes  métodos  de  marca  para  diferenciar  seu  destino  e  para  enfatizar  sua 

singularidade. (MOILANEN, 2009) Em vista disso, Echtner e Richtner (2003) afirmam 

que a busca de posicionamento estratégico é um dos mais importantes desafios de um 

destino turístico.

Baloglu e McCleary (1999) definem imagem como “uma construção que consiste 

na representação mental de crenças, sentimentos e impressão geral de um indivíduo 

sobre um objeto ou destino”.

A visão de Beni (2006, p.222) no que respeita a marca da destinação não se 

opõe  à  visão  de  Baloglu  e  McCleary,  acima caracterizada,  mas  é  mais  complexa. 

Segundo este autor, marca da destinação é:
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Um nome ou símbolo (tal como um logotipo ou uma marca registrada) que visa 
identificar o destino e a diferenciá-lo de outras destinações competitivas.  E, 
pela importância que atribuímos ao conceito de “experiência” na teoria e na 
gestão do turismo, podemos ampliar a definição acima para dizer que a marca 
da destinação é um nome, um símbolo, um logotipo, uma palavra, ou um outro 
elemento  gráfico  que  identifica  e  diferencia  a  destinação;  além  disso,  ela 
transmite a promessa de uma memorável experiência de viagem que é a única 
associada à destinação; também serve para consolidar e reforçara lembranças 
de memórias agradáveis da experiência da destinação.

Imagem do destino, também, pode ser entendida como o conhecimento que um 

indivíduo tem de um local a partir da avaliação cognitiva de experiência, aprendizados, 

percepções e emoções. (COOPER et al., 2007)

A definição de imagem do destino turístico,  conceituada por Kotler  e Gertner 

(2002, p.251) se apresenta 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.

Para  Gastal  (2005)  nos  diferentes  tipos  de  deslocamentos  sempre  haverá 

imagens e imaginários das localidades na mente das pessoas. Imagens pelo motivo de, 

antes de se deslocarem para um novo local, as pessoas já terão entrado em contato 

com ele visualmente, por meio de fotos, folhetos, cenas de filmes, websites na Internet 

ou mesmo por intermédio dos cartões postais. E o imaginário porque as pessoas terão 

sentimentos, que as levarão a achar um lugar romântico, bonito perigoso, civilizado.

Cada pessoa possui sua própria personalidade, uma vida única influenciada por 

diversos fatores. Nesta mesma vertente, Kotler et al. (2007, p. 205) observa que é muito 

provável  que  diferentes  pessoas  tenham  imagens  muito  distintas  do  mesmo lugar. 

Talvez uma pessoa veja uma cidade como uma cidade tranqüila, enquanto que outras 

vêem como uma cidade agitada, uma selva urbana, um grande destino para os finais de 

semana. Em conseqüência, um lugar que queira construir uma imagem atrativa deve 

ajudar os investidores, residentes potenciais e visitantes a descobrirem esta imagem.

Portanto,  a  percepção  dos  turistas  é  muito  importante  para  os  gestores  de 

turismo da localidade. É desta forma, que Gândara (2007, p.3) ressalta que
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a  percepção  que  os  turista  têm  de  um  determinado  destino  é  um  fator 
fundamental na eleição do mesmo. É importante destacar que esta percepção 
é uma simplificação das informações e experiências que o turista  tem com 
relação  ao  destino  turístico.  Ainda  que  a  imagem  seja  de  fato  uma 
representação  verdadeira  do  que  oferece  um  destino  turístico,  o  que  é 
importante é a imagem que existe na mente do turista.

A criação de uma imagem capaz de atrair fluxos turísticos é resultado de uma 

política integrada entre município e estado, na qual até mesmo a auto-imagem regional 

é importante,  também, questões vinculadas à produção cultural,  ao patriotismo, aos 

recursos humanos, naturais e sociais, entre outros. (BIGNAMI, 2002)

Deste modo, Moilanen (2009) destaca que a marca de uma localidade as deve 

possuir as seguintes habilidades: 

 Atrair empresas e investimentos;

 Promover os objetivos da indústria do turismo;

 Promover a diplomacia pública;

 Apoiar os interesses das indústrias exportadoras, e

 Reforçar a identidade nacional e aumentar auto-estima.

“A imagem de uma destinação turística é apontada por muitos pesquisadores 

como um dos fatores  mais  importantes  para  o  processo de seleção do destino  de 

viagem”. (MACHADO, 2010, p.45) 

Lugares são,  pois  potencialmente atraentes podem passar  despercebidos em 

meio a grande quantidade de ofertas de outros lugares, por não possuir uma imagem 

original  e  diferenciada.  (KOTLER  et  al.,  2005)  Para  obter  sucesso  no  mercado,  o 

destino turístico deve procurar se diferenciar de seus competidores e/ou ocupar um 

lugar positivo na mente dos seus consumidores. (ECHTNER; RITCHIE, 2003) Portanto, 

deve existir  coerência entre os slogans e as logomarcas com a imagem do destino. 

(KOTLER et al., 2005)

Neste contexto, Cruz et al. (2008) afirmam que um slogan de um destino turístico 

deve ser composto de uma frase curta e contagiante e oferecer uma visão geral do 

local e dos benefícios oferecidos. Deste modo, despertando o entusiasmo e motivando 

as  pessoas  a  viajar.  Os  autores  Cruz et  al.  (2008) também  ressaltam  que  as 
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logomarcas são importantíssimas para fortalecer a imagem de uma localidade turística, 

pois,  é  a  representação simbólica dos benefícios  de  uma localidade,  e  atuando no 

posicionamento do destino no mercado turístico.

Observa-se que a imagem de um destino turístico é formada por um processo 

dinâmico que está sujeito a constantes modificações e influências permanente. Logo, a 

imagem  da  destinação  é  criada  através  de  diferentes  canais  de  comunicação  que 

influencia  a  motivação  e  subseqüentemente,  afeta  o  tipo  de  viagem  empreendida. 

(COOPER et al., 2007)

Para  Baloglu  e  McCleary  (1999)  a  formação  da  imagem  do  destino  está 

condicionada a dois elementos: fatores pessoais e fatores de estímulo. (Figura 4)

         Figura 4: Modelo geral de formação da imagem de um destino
         Fonte: Baloglu e McCleary (1999) – adaptado pela autora

Os fatores de estímulos são baseados nas informações externas, que sofrem 

influência dos amigos e familiares, dos diversos meios de comunicação social  e de 

experiências pessoais. Por outro lado, os fatores pessoais estão relacionados com as 

características  sociais  e  psicológicas  de  cada  indivíduo.  Ou  seja,  valores  culturais, 

motivação e personalidade, e como também pelas características sócio-demográficas. 

Portanto,  as  variáveis  dos  fatores  possuem  grande  importância  no  processo  de 

formação da imagem.

Para  que  a  imagem  de  um  lugar  possa  se  firmar  e  ser  bem  sucedida,  é 

necessário  ser  válida  e comunicada de várias  maneiras  e por  intermédio  de vários 
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canais. (KOTLER  et al., 2005). É importante ressaltar que a exposição da marca do 

destino  turístico  na  mídia  pode  tanto  gerar  aspectos  positivos  como negativos.  Os 

gestores do destino devem identificar a imagem que a localidade possui, como também, 

limitar a divulgação escolhendo melhor os meios de comunicação para promover sua 

marca. Sendo assim, evitando a superexposição, o que pode ocasionar uma imagem 

distorcida pela massificação de informações geradas pela mídia. (PIMENTEL, 2006)

Para a Organização Mundial do Turismo - OMT (apud  Cooper  et al.,  2007) há 

diversas formas de se compreender a imagem, as quais são: a imitação artificial da 

forma aparente de um objeto, a semelhança ou identidade com a forma (por exemplo, 

arte ou design) e idéias ou concepções tidas individual ou coletivamente a respeito da 

destinação.

De acordo com Baloglu e McCleary (1999), uma imagem total  de um lugar é 

dada em conseqüência de avaliações perceptivas/cognitivas e afetivas de um destino. 

A maioria dos pesquisadores, geralmente, concorda que a construção da imagem de 

um destino tem dois componentes: o cognitivo e o afetivo.

Gunn (1972,  apud O’LEARY;  DEEGAN, 2005)  teve  pioneirismo em identificar 

diferentes modos de como a imagem cognitiva é formada. Na sua teoria a imagem é 

concebida em três níveis:

Imagens orgânicas - surgem de fontes não comerciais e não turísticas, livros, 

documentários, filmes, experiências dos amigos e família, e representa as sensações e 

o conhecimento global acerca de um destino;

Imagens  induzidas –  resultam  de  um  esforço  consciente  na  busca  de 

informações, ou seja, quando o turista procura ou é submetido a novas informações, 

como é o caso de apelos promocionais através de campanhas publicitárias, publicações 

de matérias em revistas especializadas, comercias de TV entre outras.

Imagens  induzidas-modificadas -  são  resultado  da  experiência  pessoal,  é 

aquela da pessoa que já conhece o destino.

Com base no livro  “Marketing de lugares”  de Kotler  et  al.  (2005),  é  possível 

diferenciar um lugar de acordo com as situações de imagem, as quais são descritas a 

seguir:
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Imagem excessivamente  atraente:  corresponde  a  uma localidade  tão  bem-

sucedida, que precisa de pouco marketing e poderia, até mesmo, pensar em reduzir 

seus esforços nessa área.

Imagem positiva: apesar de não precisar de mudança de imagem, as cidades e 

nações com imagem positiva possuem o desafio de aumentar os pontos positivos e 

divulgá-los de maneira eficaz ao público-alvo.

Imagem fraca: por não possuir uma estratégia de marketing, muitos lugares têm 

uma imagem fraca. Essa situação ocorre devido à falta de recursos, ou por localizar-se 

em área periférica, entre outros.

Imagem contraditória: ocorre quando as pessoas possuem diferentes opiniões 

sobre as localidades. Por exemplo, um lugar pode ser percebido tanto com terra de 

oportunidades de  negócios  quanto  lugar  de  problemas  insolúveis;  lugar  de  belezas 

naturais exuberantes e de riscos à vida. A solução estratégica é destacar a imagem 

positiva e tentar mudar as realidades que causam as negativas. 

Imagem negativa:  muitos  lugares  possuem uma imagem negativa.  Reverter 

uma imagem é um difícil trabalho de conseguir, pois as primeiras impressões podem 

ser duradouras. Pode demorar anos para se criar ou transplantar uma imagem eficaz. 

Os lugares precisam investir em atrações específicas, para melhorar a imagem. 

Alguns lugares se beneficiam de atrações naturais, do patrimônio histórico, edificações 

famosas, ginásios esportivos. Dentre estes últimos, Kotler  et al.  (2005) mencionam o 

Estádio  do  Maracanã,  localizado no  Rio  de  Janeiro,  como o  maior  e  mais  famoso 

estádio de futebol do mundo. 

Uma estratégia de marketing adotada por um lugar é a promoção do seu povo. 

Na América Latina e Caribenha encontra-se um povo acolhedor e amistoso, apresenta-

se  uma  diversidade  cultural  enorme,  estes  fatores  são  utilizados  para  transmitir  o 

entusiasmo associado à experiência de visitar e trabalhar nas localidades. (KOTLER et 

al., 2005) Entretanto, nem a imagem, nem atrações, nem o povo é capaz de oferecer 

uma  resposta  completa  pra  o  desenvolvimento  de  um  lugar,  faz-se  necessário  à 

existência de uma infraestrutura eficaz na base. (KOTLER et al., 2005)

A  imagem  de  destinos  turísticos  é  estudada  sob  diferentes  aspectos  por 

inúmeros  pesquisadores  e  profissionais,  principalmente  no  exterior.  O  Brasil  ainda 

possui poucos de estudos sobre a imagem dos destinos (LEAL, 2006).
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Echtner  e  Ritchie  (2003)  elaboraram um modelo  para  avaliar  a  imagem dos 

destinos turísticos em três dimensões, demonstradas na figura 5. As dimensões são: 

atributo-holístico, funcional-psicológico e comum-único. A atributo-holístico relaciona-

se com as características específicas dos destinos e a impressão total que constitui a 

imagem  mental  destino.  A  dimensão  funcional-psicológico  corresponde  às 

características e impressões mais tangíveis (atrativos, acomodações, cidades) ou mais 

abstratas  (tranqüilidade,  hospitalidade,  reputação,  sensação  de  segurança).  E  por 

último,  a  dimensão  comum-único  refere-se  aos  atributos  ou  impressões 

freqüentemente encontrados ou características peculiares das destinações, ou seja, os 

atrativos únicos (ex. Torre Eiffel na França) e também aos atrativos comuns a diversos 

lugares (ex. praias).

Figura 5: Componentes da imagem dos destinos
Fonte: Echtner e Ritchie, 2003

Em outras palavras, a imagem do destino pode ser formada tanto a partir  da 

análise individual de cada atributo como pode ser vista a partir do conjunto, no entanto, 

sem passar pela análise individual de cada atributo. (ECHTNER; RITCHIE, 1991).

Do ponto de vista dos estudiosos supracitados (2003), a maioria dos estudos de 

imagem de destino é  estruturada com pesquisas desenvolvidas a partir do ponto de 

vista  dos  pesquisadores.  Métodos  estruturados  são  usados  para  mensurar 

determinados  atributos  que utilizam uma escala padronizada.  Ela  é  focada  nos 

atributos,  força  os  respondentes  a  pensar  na  imagem  de  acordo  com  atributos 
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especificados.  Por  sua vez,  os  métodos estruturados são criticados por não serem 

capazes de investigar os componentes globais e únicos da imagem de destino a partir 

do ponto de vista dos visitantes. Mas são mais fáceis de administrar e analisar e por 

isso são mais utilizados. Por outro lado, os nãos estruturados medem a imagem a partir 

da forma livre de descrição. O indivíduo responde sobre suas impressões da imagem 

de um destino. Portanto, a metodologia não estruturada é mais eficiente para medir os 

componentes holísticos e únicos da imagem do destino. Porém, a análise é limitada 

devido à natureza qualitativa dos dados.

O  modelo  proposto  por  Echtner  e  Ritchie  (2003)  é  empregado  em diversos 

estudos brasileiros sobre mensuração da imagem do lugar, aqui se apresentam alguns 

desses estudos: Pérez-Nebra (2005), Figueiredo (2008) e Machado (2010).

Pérez-Nebra  (2005)  mensurou  a  imagem que  turistas  estrangeiros  possuíam 

Brasil em 2004 e teve como objetivo a construção e a validação de um instrumento de 

imagem do destino. Pesquisa realizada, através de questionário, em ambiente on-line 

com total de 658 pessoas de diversos países. Foram avaliados os 69 itens a partir de 

uma escala Likert de cinco pontos, e posteriormente foram analisados por meio de uma 

análise fatorial. Essa análise gerou cinco fatores: 1- Cenário específico, 2- Cultura local, 

3- Luxo e conforto, 4- Infraestrutura e segurança, e 5- Recreação e entretenimento. A 

pesquisa  comparou  a  imagem do Brasil  dos  turistas  potenciais  (turistas  que nunca 

vieram ao Brasil) e a imagem dos turistas reais (turistas que já vieram ao Brasil) e foram 

encontradas  diferenças  positivas  e  negativas.  No  aspecto  negativo  aborda  o  fator 

cultura local, mostrando que as pessoas que nunca vieram ao Brasil esperam encontrar 

mais  cultura  do  que  realmente  encontram.  E  no  aspecto  positivo,  aborda  o  fator 

recreação e entretenimento que apresenta uma visão mais favorável dos que já vieram 

ao Brasil.

A imagem do destino turístico da cidade de São Paulo na visão do público jovem 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi  investigada por Figueirêdo (2008).  O 

estudo também faz uma relação entre a imagem percebida pelo público e a intenção 

em  visitar  o  destino  estudado.  A  pesquisa  utilizou  a  combinação  de  metodologias 

estruturadas e não estruturadas. Analisou o conteúdo a partir de material promocional 

sobre a cidade de São Paulo em conjunto com a  free elicitation.  Criou-se a lista de 

atributos da imagem da cidade de São Paulo a partir do material promocional somados 

a  free  elicitation.  Os  resultados  foram tratados  por  análise  fatorial,  que  gerou  sete 
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fatores, a saber: 1- São Paulo Cidade Grande, 2- São Paulo Patrimônio e Lazer, 3- São 

Paulo Desenvolvimento, 4- São Paulo Pontos Negativos, 5- São Paulo Consumo, 6- 

Paulo Povo e 7- São Paulo Organização. Percebeu-se que a marca da cidade está mal 

posicionada perante o público pesquisado, com características facilmente copiadas por 

outros  destinos.  Encontraram-se  baixos  níveis  de  interesse e  intenção em visitar  a 

cidade de São Paulo. Verificou-se que existe um conflito entre a imagem que a cidade 

visa transmitir e a que é percebida. 

Machado (2010) estudou a imagem de Diamantina, no estado de Minas Gerais, 

na  percepção  da  comunidade  receptora,  dos  turistas  e  dos  gestores  públicos  que 

compõem  o  trade  turístico.  Adotaram-se  métodos  de  coleta  de  dados  como  a 

fotoetnografia, a pesquisa documental, as entrevistas semiestruturadas e as técnicas de 

projeção, optando-se pela abordagem qualitativa. A análise dos dados foi feita a partir 

da  técnica  de  análise  de  conteúdo,  o  que  propiciou  o  reconhecimento  de  cinco 

categorias:  a)  os  significados  simbólicos  atribuídos  à  atividade  turística  entre  os 

diferentes atores sociais; b) a dimensão holística da imagem do destino, referenciando 

as semelhanças e discrepâncias entre as percepções dos diferentes grupos de sujeitos 

da pesquisa; c) a avaliação dos atributos da imagem de Diamantina pelos atores locais; 

d)  a  promoção  turística  realizada  pelos  gestores  públicos;  e  e)  a  percepção  da 

personalidade da marca do destino e de sua dimensão psicológica como intervenientes 

no posicionamento de mercado. Os resultados sinalizam que as percepções dos atores 

turísticos sobre o lugar podem auxiliar a identificação dos traços da autenticidade do 

destino e dos atributos mais valorizados pelos turistas a partir da sua experiência. Foi 

revelado que existe concordância quanto às várias dimensões percebidas da imagem 

de Diamantina entre e pelos atores locais. Porém, a imagem induzida pelos gestores 

municipais é equivocada do ponto de vista estratégico, pois, não consegue transmitir de 

forma  coerente  os  atributos  da  imagem  do  lugar,  além de  ser  realizada  de  forma 

precária e inconsistente. 

É  importante  ressaltar  que  no  processo  de  mensuração  da  imagem de  uma 

destinação  deve-se  coletar  não  só  informações  comuns  a  todos  os  destinos,  mas 

características únicas e particulares de cada localidade. E também é desejável separar 

a imagem dos que já  visitaram e a dos que nunca visitaram o destino,  pois  existe 

diferença na percepção da imagem de um destino antes e depois da visita. (ECHTNER; 

RITCHIE, 2003).
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2.4 IMAGENS DO RIO DE JANEIRO

Esta seção faz uma breve revisão dos estudos realizados das imagens, marcas 

e títulos da cidade do Rio de Janeiro.

2.4.1 TÍTULOS E PRÊMIOS

Rio de Janeiro, a eterna cidade maravilhosa e futura sede das Olimpíadas de 

2016, já recebeu diversos títulos e prêmios, os quais são apresentados nessa seção. 

O título de Cidade Maravilhosa foi devido à canção de mesmo nome composta 

por André Filho em 1934, que se tornou hino oficial da cidade, cujo refrão diz: “Cidade 

Maravilhosa,  cheia  de  encantos  mil,  cidade  maravilhosa  coração  do  meu  Brasil”. 

(FILHO, 2011)

Robert Levine, da Universidade Estadual da Califórnia, realizou um estudo em 23 

cidades no mundo, onde foram encenadas situações nas ruas para testar a gentileza da 

população. (NADER, 2003) Essa pesquisa foi publicada na revista  American Scientist 

em 2003, a única cidade brasileira incluída foi o Rio de Janeiro, que ficou em primeiro 

lugar, recebendo o título de  cidade mais gentil  do mundo.  Para Nader (2003) “foi 

preciso que uma pesquisa americana nos mostrasse que o Rio violento gritado pela 

mídia é também a cidade mais gentil do mundo.” 

O Rio de Janeiro foi eleito, também em 2009, como o melhor destino gay do 

mundo.  Essa  eleição  ocorreu  nos  Estados  Unidos,  durante  a  10ª  Conferência 

Internacional de Turismo LGBT, e foi promovida pelo canal americano Logo, da MTV, 

através do site  Trip Out Gay Travel.  O Rio competiu com Barcelona, Buenos Aires, 

Londres, Montreal e Sidney. (G1, 2011) 

O site  Trip Out Gay Travel e o canal Logo, realizou um concurso em 2010, no 

qual a cidade foi eleita como o destino mais sexy do mundo. Recebeu 58% dos votos 

e derrotou os concorrentes, Barcelona, Key West, LasVegas, Tel Aviv, Palm Springs. 

(G1 RJ, 2011)



36

Essas vitórias representam que Rio de Janeiro é um destino hospitaleiro que 

acolhe todas as diversidades de tribos, manifestações culturais, orientações sexuais e 

concepções religiosas.

O Rio de Janeiro conquistou, diversos títulos recentemente no concurso  World 

Travel Awards: melhor destino da América do Sul em 2009 e 2010; melhor praia da 

América do Sul - praia de Ipanema em 2009 e Copacabana em 2010; melhor porto 

da América  do Sul, em 2009 e  2010.  Esse concurso  é  um dos mais  importantes 

prêmios de turismo, tão importante quanto o Oscar para o cinema. Conquistar esses 

prêmios  representa  o  reconhecimento  do  desenvolvimento  do  turismo  no  destino. 

(WORLD TRAVEL WARDS, 2011) 

A Euromonitor International, empresa de análise econômica, divulgou, em 2010, 

seu último ranking sobre as cidades mais visitadas do mundo, utilizando os números de 

2008.  O  Rio  de  Janeiro  apareceu  como  o  destino  que  mais  recebeu  turistas 

estrangeiros na América Latina e em todo o Hemisfério Sul,  superando cidades 

como Cancún, Buenos Aires e Sydney. Porém, a cidade está na 40º posição mundial, 

com mais de 2,6 milhões de visitante. (ALMEIDA, 2011; RIBEIRO 2011). É importante 

ressaltar que essa posição não abrange os efeitos da escolha do Rio como cidade sede 

das Olimpíadas 2016.

O Rio de Janeiro foi consagrado como a cidade mais feliz do mundo, segundo 

a pesquisa divulgada pela revista Forbes em 2009. Essa pesquisa foi realizada pelo 

consultor Simon Anholt e pelo Gfk que reuniu as respostas de 10 mil pessoas em mais 

de 20 países. Anholt afirma que o Brasil é associado a bom humor, a um bom estilo de 

vida e ao Carnaval, que por sua vez é muito importante, pois representa a imagem 

clássica que as pessoas têm do Rio de Janeiro, que é uma imagem de felicidade. O 

segundo e o terceiro lugar da lista são representados respectivamente por Sydney e 

Barcelona.  Para  Anholt,  a  pesquisa  reflete  antiga  reputação  das  cidades  do 

Mediterrâneo e da América Latina como lugares festivos. É importante ressaltar que é 

uma pesquisa  de  percepção  e  não  da  realidade.  (GREENBURG 2011,  ESTADÃO, 

2011)

O City Brands Index é uma pesquisa coordenada por Simon Anholt (criador do 

conceito “nation branding”) e pelo Instituto Gfk Roper. Tem o propósito de medir o valor 

da marca de uma cidade de acordo com sua percepção e admiração internacional e 
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acompanhar sua evolução ao longo dos anos. A marca da cidade do Rio de Janeiro foi 

avaliada, em 2009, como a mais forte na América Latina e 31ª mais forte do mundo no 

City Brands Index. (RIBEIRO, 2011)

Na edição de 2006,  do  City  Brands Index,  foi  dobrado o número de cidades 

pesquisadas,  aumentando  de  30  para  60,  a  pesquisa  foi  realizada  on-line  com 

aproximadamente  15  mil  pessoas.  As  cidades  são  avaliadas  quanto  aos  seguintes 

critérios:

Presença - O conhecimento da cidade, a percepção da sua contribuição global para 

a ciência, cultura e governança;

Local – A limpeza do ambiente, seu clima e outras qualidades estéticas;

Potencial – Percepção da cidade como um bom lugar para fazer negócios, ir escola 

e/ou ao trabalho;

Atratividade - o apelo de uma vida urbana vibrante e interessante, capacidade para 

atrair visitantes e moradores, a disponibilidade de eventos interessantes, alimentação, 

moda, artes, cultura, esportes, compras e vida noturna; 

Pessoas – Características gerais da população, como eles fazem os visitantes se 

sentirem  (seguros,  bem-vindos,  etc),  ética  no  trabalho,  diversidade  cultural  e 

sofisticação;

Pré-requisitos –  Acomodações disponíveis, preços acessíveis e a qualidade dos 

serviços públicos.

A classificação geral do Rio de Janeiro no índice caiu de 23º lugar (30 cidades na 

edição de 2005) para 41º, (60 cidades na edição de 2006). Mas esta queda é falsa, pois 

18 das cidades recém-incluídos possuem marcas fortes e entraram no índice acima Rio 

de  Janeiro. Na verdade,  o  Rio  é uma das cidades que ganhou o  valor  da  marca 

significativa ao longo do ano, subindo dois lugares no item de Presença, três lugares no 

item Pré-requisitos e no item Pulso, e até mesmo um lugar no Potencial. 

A seguir pode verificar os resultados que receberam destaque na pesquisa, em 

relação ao Rio de Janeiro.
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Perguntas Posição
Como você avalia o clima da cidade durante o ano todo? 1º
Pense sobre como as pessoas em geral iriam se comportar: eles podem ser simpático e 
acolhedor, frio ou mostrar preconceito com você? Como bem-vindos as pessoas em geral 
fazem você sentir?

2º

Quão boa é a cidade para obter uma maior qualificação educacional? 52º
Quão limpa ou suja você acha que a cidade é? 52º
O que você acha em geral dos equipamentos públicos – escolas, hospitais e transportes 
públicos?

53º

Você se sente seguro na cidade? 55º
Figura 6: Desempenho do Rio de Janeiro No City Brand Index - 2006
Fonte: Anholt (2006) – adaptado pela autora

Observa-se que a cidade do Rio de Janeiro ocupa posição de destaque em dois 

quesitos: clima e hopsitalidade, itens possuem coerência na forma de como o Brasil é 

reconhecido no exterior. Porém a cidade ocupou posições negativas, estando entre os 

10 últimos, nos itens: segurança, educação, infraestrutura, limpeza.

Anholt  (2009) ressalta que o modo de percepção de um país  pode afetar no 

sucesso de seus negócios, comércio, fluxo turístico, assim como na sua relação cultural 

e diplomática com outros países.

Anholt  é  também  organizador  do  Nation  Brands  Index,  uma  pesquisa  que 

mensura a marca dos paises. Na edição de 2009 do Nation Brands Index, o Brasil ficou 

em 20º lugar, subiu uma posição em relação a 2008, no ranking global de países com 

melhor  imagem  internacional,  sendo  o  mais  bem  avaliado  na  América  Latina.  A 

pesquisa  avalia  as  nações  em  seis  itens:  investimento,  imigração,  povo,  turismo, 

cultura, governabilidade e exportações. Enquanto a marca do país é bem avaliada em 

quesitos  que  incluem seu  povo,  cultura  e  história,  o  Brasil  não  é  visto  com olhos 

positivos em relação à política e a economia. (BUARQUE, 2011)

Um dos mais celebrados prêmios de design do mundo,  o  Wallpaper  Awards 

Architecture, em 2011, elege o Rio de Janeiro como a melhor cidade arquitetônica do 

mundo, concorrendo  com  Chicago,  Johanesburgo,  Oslo  e  Hong  Kong.  Wallpapers 

destaca os projetos da cidade para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 

2016, além da implantação das Unidades de Polícia Pacificadora em várias favelas do 

município. (WALLPAPERS, 2011) 

O Cristo Redentor, em 2011, foi escolhido como o principal ícone urbano a ser 

visitado na América Latina, de acordo com pesquisa realizada pela revista América 
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Economia, via Internet com 1.734 executivos. O atrativo turístico foi apontado como o 

maior símbolo da América por 23,5% dos entrevistados.  O Pão de Açúcar ocupa a 

quarta colocação no ranking, indicado por 8,4% dos participantes. A pesquisa ainda 

mostra que o povo carioca foi eleito o terceiro melhor anfitrião do continente (8,6%), 

atrás apenas dos moradores de Bogotá (Colômbia) e de Lima (Peru). (JORNAL DO 

BRASIL, 2011)

Futuramente, em 2012, a cidade poderá receber o título de Patrimônio Mundial 

da  Humanidade,  o  qual  é  realizado  pelo  Centro  de  Patrimônio  da  Unesco.  Na 

candidatura do Rio de Janeiro são exaltados são os pontos turísticos: Corcovado, Pão 

de Açúcar, Floresta da Tijuca e a Praia de Copacabana e também a relação do homem 

com a natureza.  Se a candidatura do Rio de Janeiro  for  aprovada,  será a primeira 

paisagem cultural urbana na lista de patrimônios mundiais. (ARAÚJO, 2011)

2.4.2 ESTUDOS RELACIONADOS COM IMAGEM DO RIO DE JANEIRO

 A “CIDADE-VOYEUR”: O RIO DE JANEIRO VISTO PELOS PAULISTAS...5

Atualmente, no imaginário popular já está disseminada a ideologia que opõe o 

Rio de Janeiro e São Paulo, marcada por preconceitos e estereótipos. Essa rivalidade 

está ligada à disputa pela hegemonia nacional entre o Rio de Janeiro e São Paulo. O 

artigo  de  Velloso  (2002)  apresenta  um  debate  situado  no  interior  do  movimento 

modernista,  na década de 20, quando São Paulo consegue impor sua ascendência 

econômica ao restante do país. A autora contrapõe a visão dos cariocas sobre São 

Paulo com a visão dos paulistas sobre o Rio de Janeiro.

Quando se fala do carioca, é quase inevitável se deparar com o clichê do bon-

vivant,  boêmio,  irreverente  e  cheio  da  ginga  malandra.  Já  o  paulista  assume  o 

estereótipo oposto: é o trabalhador, ordeiro e disciplinado. 

Essa ideologia também se faz presente nas letras de música, nos personagens 

de histórias  em quadrinhos e  nas caricaturas,  chegando mesmo a  ser  incorporada 

como dimensão legitimadora do poder. Nas histórias em quadrinhos observa-se o Zé 

5 As informações contidas na presente seção baseiam-se em: VELLOSO, Mônica P. “A ‘Cidade-voyeur’: o Rio de 
Janeiro visto pelos paulistas... Revista Rio de Janeiro, No.8, p.83-100. Dez/2002



40

Carioca - malandro, chapéu embicado, guarda-chuva, charuto e humor, com tendência 

a  resolver  tudo  na  piada.  (VELLOSO,  1983)  E  nas  caricaturas  o  Juca  Pato  -  tipo 

aborrecido,  desconfiado,  em  constante  atitude  de  protesto,  é  a  personificação  da 

seriedade de e da sobriedade – usa sempre terno escuro e óculos. (LIMA, 1963 apud 

VELLOSO, 2002).

Nota-se que o perfil  do paulista pelos olhos do carioca é demonstrado como: 

ganancioso, utilitarista, negocista e despojados de qualquer apego. Por outro lado, São 

Paulo responde ser ambíguo este conceito, pois, além de “forja do trabalho”, o estado 

também se preocupa com a cultura. É por isso, argumenta o articulista, que o paulista 

mora bem, diverte-se bem, come bem e pensa bem. (VELLOSO, 2002 apud HÉLIOS, 

1927). Entretanto o autor apresenta uma contra-argumentação, uma crítica ao modo de 

vida do  carioca: mora mal (se for perto da praia, o resto não importa); diverte-se de 

forma  errada  (no  carnaval,  comete  toda  forma  de  abusos);  e  sente  mais  do  que 

propriamente pensa (quando pensa, se perde em abstrações).

Segundo a autora, na visão da crítica paulista na década de 1920, “o verão do 

Rio de Janeiro causaria a promiscuidade das praças e ruas, o bocejo e a displicência” e 

o  carioca  seria  marcado  pela  “vagabundagem  promíscua  das  ruas”  enquanto  o 

paulistano  representaria  a  “sobriedade  aristocrática”.  (DEL  PICCHIA,  1926  apud 

VELLOSO, 2002). 

Por sua vez, na visão  do paulista, o carioca se transforma em um “devoto de 

Baco”, que freqüentemente se embriaga durante a “festa vermelha” (carnaval). Outro 

exemplo do exagero carioca seria a praia. Além da “mistura paradisíaca dos sexos”, 

ocorreria  também  a  mistura  de  classes  sociais:  damas  e  cozinheiras,  filhas  de 

nouveaux-riches  e filhas de  chauffeurs... Ao invés de cuidar do corpo através de um 

“atletismo moralizador”, o carioca prefere exibi-lo no “namoro semidespido” das praias. 

A praia é vista como verdadeiro cenário de orgias degradantes. (MIRANDA, 1920 apud 

VELLOSO, 2002). 

A  autora  identifica  dois  perfis  totalmente antagônicos,  demarcados pela 

sobriedade aristocrática (paulista) e pela vagabundagem promíscua das ruas (carioca). 
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Porém, as críticas ao  modo de vida  carioca objetivaram a desqualificação do Rio de 

Janeiro como a capital da República.

 ELA  É  CARIOCA:  UM  ESTUDO  DA  IMAGEM  DA  CIDADE  DO  RIO  DE 

JANEIRO SOB O PONTO DE VISTA DE CIDADÃOS NÃO-CARIOCAS6

Carneiro  (2007)  apresenta em seu estudo uma análise  da cidade do Rio  de 

Janeiro sob ponto de vista de cidadãos não cariocas. Pesquisa qualitativa, realizada 

com público-alvo de baianos e paulistas de ambos os gêneros, impreterivelmente com 

nível  superior  completo  e com  e  sem  experiência  no  Rio  de  Janeiro.  Foram 

entrevistados  os  40  cidadãos  não-cariocas,  que  responderam  acerca  das  suas 

impressões, experiências ou expectativas em relação à cidade do Rio de Janeiro. A 

análise  das  informações  dos  entrevistados  revelam  que  a  imagem  resultou-se  no 

somatório de aspectos tais como: idéias, sentimentos, emoções, atitudes, cognições 

mentais, expectativas, representações, percepções, convicções e associações. 

Por  sua vez,  os  resultados da análise  dos dados,  permitiram concluir  que a 

principal motivação para a visita do baiano/paulista à cidade do Rio de Janeiro é o 

turismo,  juntamente  com  a  indústria  petrolífera,  e  que  deve  ser  explorado  pelas 

autoridades  competentes  do  referido  setor.  Outras  constatações foram  que  os 

respondentes  que  não  conhecem  a  cidade  pessoalmente,  alegam  falta  de 

oportunidade. Assim, a autora recomenda que os programas de incentivo ao turismo 

podem ser de grande valia para o município.

As  entrevistas  revelaram  que  há  uma  imagem  favorável  do  Rio  de  Janeiro 

existente no imaginário do não carioca que já tiveram algum tipo de experiência física 

com a cidade e os demais os não-visitantes, a imagem acaba sendo projetada por meio 

de  símbolos,  impressões,  sentimentos  e,  conforme  identificado,  pela  influência  da 

mídia, juntamente com as crenças, valores e atitudes inerentes ao indivíduo.

Outro  resultado  importante,  observado  na  pesquisa  foi  a  identificação  dois 

símbolos  identificados:  a  cantora  Fernanda  Abreu,  que  sempre  exaltou  a  sua 

6As informações  contidas na presente seção baseiam-se em: CARNEIRO, Ana Paula S. Ela é Carioca: Um Estudo 

da Imagem da Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 110f.  Dissertação de Mestrado em Administração 

Pública - Escola Brasileira De Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, 2007.
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“nacionalidade”  e  o  Cristo  Redentor,  monumento  construído  e  atual  maravilha  do 

mundo contemporâneo.

A pesquisa também investigou a relação entre  paulista X carioca, considerada 

polêmica. A resposta mais citada foi: “não, o paulista não gosta do carioca”, presente 

em 18 do total de 20 casos. Apenas para 2 indivíduos afirmam que, os paulistas e os 

cariocas têm um bom relacionamento.

 CIDADES COMO MARCAS: ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO CONCEITO 

DE PERSONALIDADE DE MARCAS AO CONTEXTO DE CIDADES7

O trabalho  de  Petroski,  et  al. (2010)  contribuiu  com uma análise  acerca  da 

aplicabilidade do conceito de personalidade de marcas ao contexto de cidades. Através 

da transposição das escalas de personalidade de marcas. A pesquisa foi realizada em 

meio  eletrônico  foi  empregado  junto  a  uma  amostra  não-probabilística  de  402 

respondentes que avaliaram os traços de personalidade de cada uma das seguintes 

cidades: Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Para os autores, os resultados obtidos por meio da aplicação de análise fatorial 

exploratória e análise fatorial confirmatória indicaram a existência de quatro dimensões 

(empatia,  equilíbrio,  funcionalidade  e  charme)  e  dez  facetas  de  personalidade  de 

cidades  (divertida,  diplomática,  cheia  de  energia,  mística;  prudente,  pacata; 

determinada,  pragmática;  encantadora,  elegante)  sendo que cada uma das cidades 

avaliadas  teve  destaque  em  uma  diferente  dimensão:  Curitiba  foi  destaque  na 

dimensão equilíbrio, São Paulo na dimensão Funcional, Rio de Janeiro na dimensão 

charme e a cidade de Salvador foi destaque na dimensão empatia.

7 As informações contidas na presente seção baseiam-se em:  PETROSKI,  Thais  A.  Borin,  BAPTISTA, Paulo e 

MARCHETTI, Renato, Cidades Como Marcas: Análise da Aplicabilidade do Conceito de Personalidade de Marcas ao 
Contexto de Cidades, XXXIV Encontro da ANPAD, Rio de Janeiro 25 a 29 de setembro 2010.
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Tabela 3: Média dos traços componentes das dimensões de personalidade de 

cidades

Cidade Empatia Equilíbrio Funcional Charme
Curitiba 6,08 7,10 7,41 7,65
São Paulo 6,14 3,86 7,57 5,29
Rio de Janeiro 7,50 3,79 5,74 7,10
Salvador 8,33 4,74 5,22 5,74

Fonte: Petroski, 2010

A  média  relacionada  à  dimensão  equilíbrio  englobou  traços  como  lógica, 

equilibrada, organizada, estável, moderada e educada. Com o estereótipo de agitadas 

tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro obtiveram médias extremamente baixas nesta 

faceta. Na dimensão de funcionalidade, que reflete a autonomia e desenvolvimento de 

ações, a cidade do Rio de janeiro não obteve destaque.

A dimensão charme engloba duas facetas, encantadora e elegante, verifica-se 

na  tabela  a  abaixo  o  desempenho  do  Rio  de  Janeiro  no  item  elegante.  A  faceta 

denominada  encantadora  reuniu  os  traços  de  encantadora,  atraente  e  romântica. 

Cidades com uma personalidade encantadora refletem beleza e charme. Entretanto, o 

Rio de Janeiro é apontado pelo senso comum como uma das cidades mais lindas do 

Brasil, dotado de paisagens naturais apreciadas por pessoas por todos recebendo a 

denominação de encantadora, conforme ilustram os dados da pesquisa.

        Tabela 4: Média dos traços das facetas de personalidade da dimensão charme

Dimensão Faceta Curitiba São Paulo
Rio de 
Janeiro

Salvador

Charme
Encantadora 7,50 4,80 7,67 6,79
Elegante 7,87 5,99 6,27 4,18

Fonte: Petroski, 2010

Para explicitar a personalidade de cidade torna-se uma referência simbólica de 

fácil  mensuração  e  interpretação  auxiliará  para  decisões  e  direcionamento  de 

estratégias  de  posicionamento  ou  reposicionamento  aos profissionais  de  marketing, 

gestores de cidades, investidores e empresas do setor turístico. 

Por  fim,  os  autores  apontam  que  os  resultados  da  pesquisa  demonstram 

coerência  com  o  estereótipo  que  as  cidades  possuem,  os  quais  poderiam  ser 
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empreendidos  e  utilizados  nos  conteúdos  de  comunicação,  não  só  pelas  próprias 

prefeituras, por meio de secretarias de comunicação e turismo, bem como as empresas 

e pela mídia em geral.

2.5. TURISMO DA JUVENTUDE

Cada vez mais o mercado turístico vem se segmentando, a fim de atender as 

necessidades  e  as  expectativas  específicas  de  cada  público.  O  conceito  de 

segmentação de mercado pode ser definido como o processo utilizado para agrupar 

pessoas  com  desejos  e  necessidades  semelhantes,  possibilitando  conhecer  os 

principais  destinos geográficos,  tipos de transportes,  o  perfil  do turista  (faixa etária, 

capacidade  de  compra,  condições  sociais,  escolaridade,  ocupação,  estado  civil)  e 

outros aspectos. (ANSARAH, 2005 apud SILVA, 2008) 

Nesse contexto, a segmentação de mercado origina o turismo da juvenil, turismo 

de jovens,  turismo da juventude.  A denominação mais adequada,  segundo Giaretta 

(2003), é turismo da juventude, pois se contrapõe a turismo da terceira idade.

A juventude é um período da vida situado entre a infância e a vida adulta e que 

expressa todas as ambigüidades de um tempo marcado pela busca da maturidade e 

identidade sexual, as incertezas de assumir novos papéis sociais, posicionar-se perante 

a estrutura social. (LEVI; SCHMITT, 1996)

Giaretta (2003, p.8), define turismo da juventude como: 

Turismo praticado por um grupo homogêneo de jovens, com as características 
marcadas  por  período  etário,  estilo  de  vida  e  estado  de  espírito,  que 
desencadeia uma série de sub-segmentos divididos em vários tipos de turismo, 
entre eles, educativo (estudantil, intercâmbios, curso no exterior); associativo 
[...] (Albergues da Juventude, clube dos escoteiros, associação cristã de moços 
e  moças);  turismo  social  [...]  e  turismo  de  natureza  (ecoturismo,  aventura, 
esportes radicais, e turismo alternativo).

Através  do  estudo  do  mercado  turístico,  Giaretta  (2003),  traçou  o  perfil  dos 

turistas da juventude. Caracterizando-os pela faixa etária de 18 anos a 35 anos, que 
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buscam  esse  tipo  de  modalidade  pela  auto-afirmação;  pela  busca  de  liberdade; 

crescimento  pessoal  e  intelectual  e  pelos  desafios  encontrados  nas  aventuras  dos 

espíritos jovens desbravadores.

Clarke (1992  apud MOISĂ, 2010)  estudou as viagens dos jovens para cidades 

costeiras e que chegou à conclusão que uma em cada três viagens da juventude são 

para lugares litorâneos;

Deste modo,  os jovens têm o desejo de descobrir  novos lugares e pessoas, 

praticar atividades relacionadas ao sol  e mar. Para eles,  a necessidade de fugir da 

rotina diária se torna uma motivação para viajar. (MOISĂ, 2010)

Outra pesquisa -  Today’s  Youth Travellers:  Tomorrow’s  Global  Nomads,  New 

Horizons in Independent  Youth and Student Travel  - sobre as principais conclusões 

sobre  as  viagens  da  juventude  independente  e  do  estudante,  foi  desenvolvida  por 

Richards  e  Wilson  (2003),  a  qual  foi  publicada  pela  International  Student  Travel  

Confederation (ISTC) e a Association of Leisure and Tourism Education (ATLAS).

O objetivo da pesquisa foi de reunir informações consistentes e detalhadas sobre 

o mercado do turismo da juventude e de estudante, que combina informações sobre o 

contexto social  e cultural,  aspectos de jovens viajantes (suas origens, motivações e 

experiências) com os dados sobre as compras de viagens, a pesquisa de informação, 

destinos e experiências de viagens anteriores. Incide sobre as diferentes dimensões da 

viagem feitas por jovens e estudantes, que foram contatados via ISTC. As respostas 

foram elaboradas a partir de 2.300 jovens e estudantes do Canadá, República Tcheca, 

Hong  Kong,  México,  Eslovênia,  África  do  Sul,  Suécia  e  Reino  Unido.  Abaixo  se 

apresentam os resultados mais relevantes da pesquisa de Richard e Wilson (2003):

 A maioria é estudante, com idade inferior a 26 anos e com um elevado nível de 

escolaridade.

 Embora eles tendam a possuir baixa renda (51% ganham menos de US$ 5.000 

dólares por ano), são claramente preparados para guardar e/ou trabalhar durante 

as suas viagens para aumentar seu poder aquisitivo.

 A principal motivação tende a ser a explorar outras culturas (83%), seguido de 

excitação (74%) e aumentar o conhecimento (69%) - demonstrando o desejo de 

encontrar pessoas e lugares diferentes.
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 Os  respondentes  que  se  identificam  como  "mochileiros"  tendem  a  ser  mais 

"buscadores experiência" à procura de contato com os seus companheiros de 

viagem. Aqueles que se identificam como "viajantes" têm mais motivos sociais e 

são  mais  propensos  a  visitar  parentes  e  amigos  durante  sua  viagem.  São 

aqueles  que  se  identificam  como  "turistas"  que  são  mais  prováveis  estar  à 

procura de relaxamento em sua viagem.

 Mais  da  metade  se  identificam  como  "viajantes",  cerca  de  um  terço  como 

“mochileiros” e cerca de um quinto como "turistas".

 Os viajantes mais jovens (menores de 26 anos) dão ênfase ao contato social e a 

emoção,  enquanto  os  viajantes  ligeiramente  mais  velhos  estão  buscando 

experiências  mais  individualizadas  e  menos  frequentemente  em  busca  de 

experiências extremas.

 Viagens longas são claramente vistos como “oportunidade uma vez na vida” para 

muitos jovens e estudantes.

 As atividades mais populares: visitar os locais históricos e monumentos (77%), 

caminhada e trekking (76%) e mais atividades de lazer,  tais como sentar em 

cafés/restaurantes (72%) e compras (72%).

 Caminhar/trekking e frequentar eventos culturais são atividades mais populares 

entre  os  respondentes  do  gênero  feminino,  enquanto  as  atividades  dos 

entrevistados do gênero masculino tendem a ser mais focadas em esportes e 

experiências que proporcionem emoções fortes.

O mercado do turismo jovem e de estudante não deve ser visto como um grupo 

homogêneo em termos de seu estilo  de  viagem e de suas motivações.  O relatório 

diferencia  muitas  características  da  juventude  e  dos  estudantes  de  acordo  com os 

viajantes como eles definem o seu estilo de viagem. Isso aumenta a necessidade de 

desenvolver produtos orientados especificamente para aqueles que preferem um estilo 

de viagem particular.

A  fim de complementar  esta  pesquisa,  pode-se  considerar  que o  turismo da 

juventude atua como promotor  da paz mundial,  através  da  compreensão de outras 

culturas.



47

Com tudo o que foi descrito, o turismo jovem é um dos segmentos de turismo 

que  vem  experimentando  um  crescimento  acelerado  e,  além  disso,  vem  sendo 

reconhecido como importante segmento do mercado global de viagens. 

Para  Moisă (2007),  o  nicho  de  mercado  dos  jovens  e  dos  estudantes  está 

registrando  o  crescimento  rápido,  estas  pessoas  são  sustentadas  por  um  ramo 

industrial muito desenvolvido, que se tornou mais e mais complexo em satisfazer as 

suas necessidades e representam o ramo de maior sucesso da história da indústria do 

turismo.

Nas últimas décadas, o Turismo da Juventude tem se tornado uma parte cada 

vez  mais  importante  da  indústria  do  turismo  mundial,  à  medida  que  mais  jovens 

começaram a  viajar  com mais  frequência  e  por  distâncias  maiores.  Atualmente,  os 

turistas  jovens  são  reconhecidos  como  valiosos,  pois  além  de  contribuir 

econômicamente  para  os  destinos  que  visitam,  também  desenvolvem  habilidades 

pessoais, laços sociais e culturais na sua busca de experiências envolventes. (OMT, 

2008)

Estudo realizado pela Organização Mundial do Turismo - OMT (2008) apresenta 

um panorama, do período de 2002 a 2007, sobre o turismo da juventude e mostra que a 

viagem dos jovens é:

Uma indústria importante:

  Com  um  número  estimado  de  160  milhões  de  chegadas  de  turistas 

internacionais por ano, turismo da juventude é responsável por mais de 20% das 

chegadas de turistas internacionais;

 O mercado de viagens para jovens vale uma estimativa 136 bilhões de dólares 

por ano, ou cerca de 18% de todo o mundo receitas do turismo internacional;

 Devido à duração média mais longa viagem, o turista jovem gasta mais do que o 

turista médio durante sua viagem. O turista jovem gasta em média US$ 2.600 

por viagem, dos quais US$ 1.550 é gasto no destino;

 Como uma proporção da renda total, os jovens gastam mais do que qualquer 

outro grupo internacional viagens;

 60%  das  operadoras  de  turismo  consideram  o  turismo  de  estudantes 

“importante” ou “muito importante” para o futuro do setor.
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Um mercado em crescimento:

 Média total  das despesas de viagem por jovens aumentou 39% entre 2002 e 

2007;

 Com o crescimento do volume global de 3-5% ao ano e gastar um aumento de 

8% ao ano, o mercado jovem está crescendo mais rápido do que a maioria dos 

segmentos de viagem;

 O número médio de viagens realizadas ao longo dos últimos cinco anos pelos 

jovens aumentou de 6,2 em 2002 para 7,3 em 2007, indicando uma freqüência 

cada vez maior de viagens;

 Como  as  pessoas  tentam  manter-se  jovem  com  estilos da  "juventude",  as 

viagens estende-se aos 30 anos, o mercado de produtos de viagens para jovens 

continuará a crescer;

 50% dos meios de hospedagem de jovens aumentaram a sua capacidade em 

2006.

Uma oportunidade para reforçar os valores positivos:

 Jovens comprometem-se longas viagens, principalmente para aumentar o seu 

conhecimento do mundo e conhecer outras culturas; 

 70% de todas as viagens feitas pelos jovens são motivados por objetivos tais 

como um desejo de explorar, o trabalho ou estudar no exterior;

 Mais de 80% de turistas jovens relatou que sua viagem mudou seu estilo de vida 

de alguma forma, e a maioria disse que eles estavam viajando de uma maneira 

mais  responsável  e  pensando mais  sobre questões como justiça social  e  da 

pobreza;

Em  suma,  os  tipos  de  turismo  que  são  realizados  pelos  jovens  com  mais 

freqüência são os ligados a natureza, a experiências de estudo e trabalho em outros 

países, e ao conhecimento da cultura e hábitos dos locais visitados.

Moisă (2007), afirma que as viagens feitas pelos jovens são reconhecidas como 

um importante segmento do mercado turístico internacional. Os turistas jovens tendem 

a viajar mais e mais e por períodos mais longos do que outros turistas categorias.
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A autora supracitada reconhece, que mesmo que a maioria das despesas do 

cotidiano dos turistas jovens seja menor do que as despesas que são feitas por outros 

turistas, o total de gastos que eles fazem durante a sua viagem é mais relevante do que 

os que são feitas por outros turistas, porque os jovens permanecem uma estadia longa.

Para os jovens a sensibilidade dos preços é importante, pois  seu orçamento é 

relativamente limitado e, como resultado, o comportamento do consumidor se encaixa 

como um cliente exigente, que procura o melhor valor para o dinheiro. Assim, há uma 

preferência para os preços mais competitivos. (MOISĂ, 2010)

Sendo assim, os jovens turistas procuram hospedagem de preço baixo ou ficar 

em amigos/parentes.  Isto significa que uma grande  parcela do  orçamento que  é 

atribuído à prática do turismo é gasto a nível local,  tendo um impacto positivo sobre a 

economia local e da comunidade e não mais de grandes comerciantes (por  exemplo, 

cadeias hoteleiras). (MOISĂ, 2010)

Moisă (2010) afirma que no mercado hoteleiro há acomodações especializadas 

chamadas hotéis ou albergues da juventude que fornecem a baixo custo,  mas uma 

hospedagem confortável  e  uma atmosfera  única  que  não  pode  ser  encontrada  em 

hotéis. Um albergue é mais que uma unidade hoteleira, é algo especial, um lugar onde 

os jovens podem enriquecer sua cultura e multiculturalismo, conhecer pessoas de todo 

o mundo.

A autora faz uma importante observação, ressaltando que quando se trata em 

idade,  pessoas com mais  de 26 anos preferem hospedagem em hotéis,  revelando, 

assim, que eles estão dispostos a gastar cada vez mais por hospedagem à medida que 

envelhecem. (MOISĂ, 2010)

Os  principais  meios  de  transporte  utilizados  pelos  jovens  são:  automóveis, 

ônibus e trem, seguido pelo avião e outros meios de transporte. Os jovens menores de 

26 anos anos, prefere usar o seu próprio carro, para usar bicicletas ou a pé, enquanto 

os jovens com mais de 26 preferem alugar um carro ou de recorrer a viagens aéreas 

domésticas. (MOISĂ, 2010)

Um estudo publicado na  Tourism Intelligence’s Travel & Tourism Analyst, [s.d.] 

(apud MOISĂ, 2007), investigou o impacto econômico do turismo de jovens sobre os 

destinos  turísticos.  Foi  concluído  que  o  turismo da  juventude  é  mais  benéfico  que 

parece ser, se for analisado o valor de cada transação que é feita pelos turistas jovens 
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e o nível dos gastos turísticos durante sua estadia. Essa conclusão é sustentada pelos 

seguintes motivos:

 Os turistas jovens estão comprando, muitas vezes, produtos e serviços locais, 

gerando resultados econômicos menores do que outras categorias de turismo. 

Deste  modo,  as  despesas  jovens  são,  geralmente,  mais  rentáveis  para  a 

população local, pois o dinheiro permanece na economia local;

 Os investimentos  na  base  técnico-materiais  destinados  a  turistas  jovens  são 

muito  mais  elevados  do  que  aqueles  que  são  utilizados  para  satisfazer  as 

necessidades  dos  outros  turistas,  fato  que  está  incentivando  a  criação  de 

pequenas e médias empresas turísticas e estimular a criação de novos locais de 

trabalho;

 Os turistas jovens são, muitas vezes pioneiros na escolha os destinos turísticos e 

atrações que deseja visitar, assim possuindo um papel importante no estímulo ao 

desenvolvimento de novos produtos turísticos;

 Quando os turistas jovens tornaram-se clientes satisfeitos são considerados não 

apenas turistas potenciais  para o futuro,  mas um segmento  de mercado que 

pode ser facilmente conquistado.

As empresas,  bem como as  organizações e  instituições públicas  e  privadas, 

estão buscando novos caminhos para a atividade turística. Deste modo, a segmentação 

surge como uma importante ferramenta para conquistar, criar necessidades e desejos 

no cliente.  A faixa  etária  configura-se como um dos critérios de segmentação,  pois 

algumas características de cada fase da vida são formas de se conhecer mais sobre 

fatores determinantes para que sejam analisados componentes do mercado turístico. 

(SILVA, 2008)

De acordo com Giaretta (2003, p.117), “o Brasil precisa definir [...] uma política 

voltada ao turismo da juventude para  captar  de  forma mais  eficiente parcela  desta 

demanda mundial.”

O Ministério do Turismo, em 2009, lançou um programa para a juventude, o qual 

se chama Viaja Mais Jovem. Este programa é voltado para o público estudantil, o qual 

permite experiências complementares ao ensino de sala de aula,  gratuitamente aos 

participantes. Tem como objetivo incentivar a cultura e o espírito cívico dos alunos. 

Teve  inicio  através  de  um projeto  piloto  com 600  estudantes  da  6a série,  da  rede 
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pública, no estado do Acre. Após a experiência do projeto piloto no Acre, o programa foi 

implementado no Distrito  Federal,  o  qual  beneficiou  cerca  de  1000 alunos da  rede 

pública de ensino. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010)

O Secretário  Nacional  de  Políticas  de  Turismo,  Airton  Pereira,  em entrevista 

concedida ao site Ada Digital, complementa: “A idéia é que, inicialmente, o produto seja 

oferecido para os estudantes da escola pública, e, à medida que seja validado, venha a 

se  tornar  um  produto  comercial  para  que  os  alunos  de  escolas  privadas  também 

possam participar, comprando pacotes e fazendo a ocupação hoteleira crescer”.(ADA 

DIGITAL, 2008)

A  iniciativa  e  implementação  do  programa  decorrem  de  parceria  entre  o 

Ministério  do  Turismo,  Ministério  da  Educação  em conjunto  com as  secretarias  da 

educação e do estado. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010)

Airton  Pereira8 (ADA  DIGITAL,  2008)  afirma  que  o  programa  O  Viaja  Mais 

estimula o brasileiro a conhecer o Brasil. No primeiro momento, o Ministério atuou com 

o público da terceira idade, posteriormente, expandindo o programa para os jovens.

Em geral,  os jovens adquirem experiência de  viagem através  da  prática do 

turismo com os pais e familiares e têm a tendência a contrair o mesmo comportamento 

em termos de exigências e expectativas. (MOISĂ, 2010)

8 Secretário Nacional de Políticas do Turismo 2006 - 2010
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3. METODOLOGIA

“Ela é carioca 
Ela é carioca 

Basta o jeitinho dela andar 
Nem ninguém tem carinho assim para dar 

Eu vejo na luz dos seus olhos 
As noites do Rio ao luar” 

Ela é Carioca – Tom Jobim

Neste capítulo são apresentados:  a caracterização da pesquisa e os critérios 

para  a  seleção  dos  participantes  pesquisados;  os  procedimentos  adotados,  para  a 

coleta e análise dos dados; bem como as limitações dos métodos empregados.

Para a realização dessa investigação utilizou a pesquisa exploratória. Esse tipo 

de pesquisa auxilia na definição do foco e das prioridades de estudo e colabora na 

definição  do  problema  de  pesquisa,  como  também  visa  à  compreensão  do 

comportamento e as atitudes dos consumidores, e explora as possíveis relações de 

consumo existentes entre empresas e consumidores. (CORRÊA, 2009)

Foram realizados dois estudos, em ambos utilizou-se o método de amostragem 

não  probabilística  por  conveniência,  escolhido  pela  facilidade  de  acesso  aos 

participantes.  Os  resultados  obtidos  no  Estudo  1  auxiliaram  o  desenvolvimento  do 

instrumento de pesquisa do Estudo 2.

O público-alvo da pesquisa foi composto por indivíduos com idade de 18 anos a 

35 anos, residentes nas cidades do Vale do Paraíba Paulista.
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3.1 ESTUDO 1

O estudo 1 é composto por duas etapas: a primeira constitui  uma análise da 

imagem  projetada  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  através  do  material  promocional, 

produzidos  por  instituições  públicas  e  privadas:  campanhas  publicitárias  e  pacotes 

turísticos  do  Rio  de  Janeiro.  A  segunda  etapa  utilizou  o  método  denominado  free 

elicitation. 

O objetivo do estudo 1 é analisar comparativamente a imagem que os gestores 

de turismo do município transmitem aos turistas, em contraposição a imagem que o 

público-alvo  da pesquisa possui  da cidade do Rio de  Janeiro,  manifestada na  free 

elicitation.  Desta  forma,  investiga  como  os  jovens  paulistas  do  Vale  do  Paraíba 

percebem a imagem do Rio de Janeiro como um destino turístico.

A análise  da  imagem projetada,  primeira  etapa,  utilizou  folhetos  e  brochuras 

(criados e geridos pelo poder público), sites oficiais da Prefeitura Municipal, campanhas 

publicitárias e pacotes turísticos que comercializam o destino estudado.

Na  segunda  etapa  foi  utilizado  o  método  da  free  elicitation,  qual  é  um 

procedimento  qualitativo  que  consiste  em associação  de  palavras.  Para  O`Leary  e 

Deegan (2005) o free elicitation vem sendo amplamente usada no campo da pesquisa 

de mercado. Assim, é possível investigar o imaginário da população estudada. 

A opção por esse método ocorreu em virtude do uso que dele fizeram os autores 

O`Leary e Deegan (2005) em 1997. Os autores perguntaram a uma amostra aleatória 

de visitantes franceses, no setor de embarque do aeroporto de Dublin, quais eram as 

três primeiras palavras ou expressões que vinham à mente quando eles pensavam na 

Irlanda.  O  free  elicitation permitiu  a  descrição  do  destino  sem  interferências 

predeterminadas pelo pesquisador.

A presente  investigação utilizou-se  o método  free elicitation de modo similar. 

Perguntou-se: “Quais são as 3 palavras ou expressões que vêm à sua mente quando 

você pensa na cidade do Rio de Janeiro?” a 81 jovens, da faixa etária dos 18 anos aos 

35 anos9, residentes do Vale do Paraíba Paulista. A coleta dos dados ocorreu entre 30 

de agosto e 20 de setembro de 2010, através de e-mail (Apêndice A). 

9 O critério para determinar a faixa etária foi o mesmo estabelecido por Giaretta (2003). “Optamos pela faixa etária 
entre 18 e 35 anos, uma vez que constatamos que o segmento apresenta uma extensão na faixa de idade considerada 
jovem, e também pelo aumento da expectativa de vida” (GIARETTA, p.18, 2003)
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Os resultados foram divididos em atributos em positivos e atributos negativos, e 

subdividas em: atrativos turísticos, violência, emoções, cultura carioca, sexo, aspectos 

físicos e socioeconômicos. O conjunto do resultado da  free elicitation e a análise do 

conteúdo  da  imagem  do  Rio  de  Janeiro  possibilitaram  a  criação  de  uma  lista  de 

atributos relacionados do Rio de Janeiro.

3.1.1 TRATAMENTO DOS DADOS

Foram utilizados, no Estudo 1, dois métodos: qualitativo e quantitativo. O método 

quantitativo foi utilizado para identificar os temas recorrentes na imagem projetada do 

destino turístico a partir do material promocional. Então, usou-se como regra básica de 

enumeração a freqüência relativa com que cada tema predominou nas mensagens. Foi 

efetuada uma comparação entre  os registros de aparição de cada um dos índices, 

foram observados quais deles eram mais, menos ou não explorados pela publicidade. 

(MACHADO, 2010) O método qualitativo foi empregado para identificar as palavras e 

expressões presentes no imaginário dos indivíduos. Também, foi feita uma tabela de 

freqüência com os dados obtidos através da free elicitation.

3.2 ESTUDO 2

O estudo 2 é constituído por um questionário (Apêndice C) quantitativo que visa 

mensurar a imagem que os jovens paulistas fazem a respeito do destino turístico Rio de 

Janeiro. Para a elaboração do instrumento de coleta, foram revisados os dados obtidos 

na análise do conteúdo e free elicitation (Estudo 1) e na revisão da literatura.

O questionário foi dividido em cinco partes. A primeira parte investigou os dados 

sócio-demográficos: idade, município de residência, gênero, estado civil, escolaridade, 

ocupação, renda pessoal, a fim de traçar o perfil do indivíduo. Esta parte teve ainda 

duas perguntas filtros (idade e município de residência) restringindo indivíduos que não 

pertencessem à faixa etária e 18 a 35 e que não fossem residentes das cidades do Vale 

do Paraíba.
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A segunda parte averiguou a imagem do Rio de Janeiro e foi composta duas 

listas. Na primeira lista teve 35 palavras e expressões, e na segunda apresenta a 10 

sentimentos que fazem alusão à imagem do Rio de Janeiro.  Para gerar a listas foi 

utilizado  o  método  da  free  elicitation em conjunto  com a  análise  do  conteúdo.  Os 

indivíduos classificaram suas percepções dos atributos através da Escala Likert de sete 

pontos,  1  -  discordo  totalmente,  2  -  discordo;  3-  discordo  parcialmente;  4  -  não 

concordo,  nem  discordo;  5  -  concordo  parcialmente;  6  -  concordo;  7  -  concordo 

totalmente. Para Cooper et al. (2003, p. 608) “essa escala solicita ao respondente que 

concorde  ou  discorde  de  declarações  que  expressam  atitudes  favoráveis  ou 

desfavoráveis  em relação ao objeto”.  Quanto maior  o  número de pontos  na Escala 

Likert,  maior  precisão  quanto  à  intensidade  de  concordância  ou  discordância  das 

afirmações. (HAIR, 2005) 

A terceira parte do questionário aborda Turismo e Rio de Janeiro, na qual se 

buscou obter as seguintes informações: se já esteve na cidade, motivação de viagem, e 

a  forma (sozinho,  em grupo,  em família,  com amigos),  conhecimento  dos  atrativos 

turísticos do município. Neste último item os indivíduos indicaram os conhecimentos 

dos locais por meio de três opções: “nunca ouvi falar”, “já ouvi falar” e “já visitei”. Kotler 

et al.  (2007) propõem uma metodologia para mensurar a percepção do público sobre 

um lugar. Para pesquisar a familiaridade de um local é pedido aos entrevistados que 

assinalem uma das cinco alternativas: “nunca ouvi falar”; “já ouvi falar”; “conheço um 

pouco”; “conheço razoavelmente bem”; “conheço muito bem”. Para os mesmo autores, 

se a maioria dos indivíduos assinalar as primeiras categorias, o lugar possui problemas 

de percepção.

A quarta parte foi composta de duas perguntas, que também utilizaram a Escala 

Likert de  cinco  e  sete  pontos.  O  objetivo  destas  perguntas  foi  investigar  as 

características da experiência turística no Rio de Janeiro.

Para finalizar o questionário, a última parte, avaliou o grau de interesse em visitar 

o Rio de Janeiro no futuro, bem como em recomendá-lo a outras pessoas. Englobou 

ainda uma pergunta objetiva com alternativas sobre o meio de comunicações pelo qual 

os pesquisadores tomam conhecimento dos acontecimentos da cidade. 
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3.2.1 PROCEDIMENTO DE COLETA E AMOSTRA

O questionário foi aplicado em ambiente  online, disponibilizado pelo site Qualtrics, 

através do  link:  www.qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3r9b08lUBtAtgr2.  A  coleta  dos 

dados para este estudo ocorreu entre os dias 30 de setembro a 20 de dezembro de 

2010,  durante  um  período  de  81  dias,  evitando  assim  a  discrepância  por 

amadurecimento ou acontecimentos externos que viessem influenciar na pesquisa.

Convites eletrônicos (Apêndice B) foram enviados através de e-mail para um grupo 

de pessoas selecionadas por conveniência, explicando o intuito da pesquisa e com o 

link de  resposta.  Também  a  pesquisa  foi  divulgada  através  do  Orkut (site  de 

relacionamento) em comunidades virtuais relacionadas às cidades do Vale do Paraíba 

Paulista,  ao programa de televisão para jovens da região, às universidades. Outros 

sites  de  relacionamentos  também  foram  utilizados  para  divulgação  como  Twitter e 

Facebook. 

Deram início à participação na pesquisa 212 pessoas, das quais 41 não concluíram 

o preenchimento total do questionário, e 35 indivíduos foram descartados pelas duas 

perguntas filtros. Por fim, obteve-se uma amostra de 141 questionários válidos.

3.2.2 TRATAMENTO DOS DADOS

No  Estudo  2,  realizou-se  uma  análise  quantitativa  dos  dados  com  uso  do 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 16.0.

Utilizou-se a análise fatorial para identificar os atributos principais da imagem do 

Rio  de  Janeiro,  como destino  turístico,  percebida  pelos  jovens do  Vale  do  Paraíba 

Paulista. “A análise fatorial analisa a estrutura das inter-relações (correlações) entre um 

grande número  de  variáveis,  definindo um conjunto  de  dimensões latentes  comuns 

chamadas fatores.” (HAIR et al., 2005 p. 91) 

Conforme  observa  Rodrigues  (2009),  a  análise  fatorial  tem  como  objetivo 

simplificar a informação extraída dos dados. Portanto, o método foi empregado para 

condensar a informação original das variáveis relacionadas com a imagem do Rio de 
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Janeiro em um conjunto menor, reduzindo a dimensão dos dados, sem ocorrer perda 

de informação. 

Para  testar  a  validade  da  análise  fatorial  e  determinar  se  amostra  estava 

adequada efetuaram-se dois testes:  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o  Bartlett`s  test  of  

Sphercity.  O  teste  KMO  “compara  as  magnitudes  dos  coeficientes  de  correlação 

observados com as magnitudes dos coeficientes de correlação parcial”. (MALHOTRA, 

2004 p.550) A autora também ressalta que o KMO indica que as correlações entre 

pares  de  varáveis  não  podem ser  explicadas  por  outras  variáveis  e  que  a  análise 

fatorial pode ser inapropriada. Contudo, os valores altos (entre 0,5 e 1,0) indicam que a 

análise fatorial é adequada. O  Bartlett`s test of Sphercity é aplicado para testar uma 

hipótese  nula  de  que  as  variáveis  não  sejam  correlacionadas  na  população 

(MALHOTRA, 2004). Para a extração de fatores, foi definido o critério da raiz latente em 

que apenas os fatores que têm raízes latentes (valor superior a 1,0) são considerados 

significantes.

Em  um  segundo  momento,  foi  realizada  a  rotação  dos  fatores,  ferramenta 

importante para a interpretação dos fatores (HAIR, et al., 2007). O método de rotação 

escolhido é o Varimax, que consiste em simplificar a matriz fatorial.  Para Hair  et al. 

(2007,  p.103),  este método “maximiza a soma de variâncias de cargas exigidas da 

matriz fatorial”. Deste modo, facilitando a identificação das variáveis correlacionadas.

Posterior à rotação dos fatores, é a etapa de interpretação das cargas fatoriais, 

que indicam a correlação simples entre a variável  e os fatores. Utilizou-se o critério 

proposto  por  Hair  et  al.  (2007)  que  orienta  a  identificação  de  cargas  fatoriais 

significantes com base no tamanho da amostra, conforme a tabela 5.
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Tabela 5: Identificação do tamanho da amostra necessária com base na carga fatorial

Fonte: Hair et al. (2007)

Adotou-se  o  coeficiente  alfa  de  Cronbach,  que  é  a  média  de  todos  os 

coeficientes  resultantes  das  diferentes  formas  de  dividir  os  itens  da  escala. 

(MALHOTRA, 2006, p.277) Este coeficiente varia numa escala de 0 a 1. Segundo Hair 

et  al.  (2007),  quando  alfa  for  superior  a  0,7,  (podendo  ser  0,6  em  pesquisas 

exploratórias) indica que a confiabilidade é satisfatória.

Também foram realizadas análises de variância (ANOVA), qual é uma “técnica 

estatística para determinar, com base em uma medida dependente, se várias amostras 

são oriundas de populações com médias iguais.”  Hair  et al.  (2007, p.24) O nível de 

significância adotado ao teste estatístico das diferenças entre dois ou mais grupos foi 

de 0,05. (HAIR et al., 2007) Se o resultado for menor que o nível de significância, neste 

caso 0,05,  conclui-se que existem diferenças estatisticamente significativas  entre os 

grupos testados.

3.3 LIMITAÇÕES DA METODOLOGIA

Reconhece-se aqui que este estudo possui algumas limitações. Na análise da 

imagem projetada não foi possível recolher todo o material de divulgação utilizado pelas 

diversas  instituições  públicas  e  empresas  comerciais  envolvidas  na  promoção  da 

cidade. Além disso, não foi considerada a opinião dos gestores públicos e da imprensa 

sobre a imagem do Rio de Janeiro.

A  coleta  dados  foi  realizada  integralmente  via  Internet,  desta  forma  não  foi 

possível alcançar aqueles que não a utilizam. Além disso, o questionário do Estudo 2 

Carga Fatorial Tamanho da Amostra 

Necessária
,30 300
,35 250
,40 200
,45 150
,50 120
,55 100
,60 85
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estava disponibilizado em ambiente aberto, viabilizando a entrada de qualquer tipo de 

pessoa em seu domínio, sem controle. Isso pode ter gerado distorções nos dados.

Considera-se  que  o  perfil  dos  usuários  das  redes  sociais  é  limitado, 

possibilitando assim uma amostra não aleatória. Segundo a consultoria CMetrics, as 

mulheres e 18 a 24 anos lideram o uso de redes sociais  no Brasil.  Essa pesquisa 

consultou 2,4 mil internautas e concluiu que mais de 90% estão cadastrados em pelo 

menos uma rede social. (OLHAR DIGITAL, 2011).

Kotler  et al. (2005) afirmam que para realizar a investigação da percepção do 

lugar  é  necessário  pesquisar  os  moradores,  visitantes  e  as  empresas  internas  e 

externas. Portanto, essa é outra limitação deste estudo, pois não foi levantada a opinião 

dos moradores e das empresas, bem como o poder público.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

“O Rio de Janeiro 
Continua lindo 

O Rio de Janeiro 
Continua sendo 

O Rio de Janeiro 
Fevereiro e Março” 

(Aquele Abraço – Gilberto Gil)

Apresentam-se, neste capítulo, os resultados e discussões relativos ao estudo 1 

e 2, separados em seções.

4.1 RESULTADOS DO ESTUDO 1

O Estudo 1 é de natureza qualitativa e exploratória e visou investigar a imagem 

projetada pelas campanhas publicitárias turísticas realizadas pelo poder público e pelo 

poder privado. Além disso, o estudo promove um levantamento sobre a imagem do Rio 

de Janeiro presente no imaginário da população jovem do Vale do Paraíba Paulista.

4.1.1 Análise do Material Promocional

A análise da imagem promovida pelo poder público e pela iniciativa privada partiu 

da  seleção  do  material  promocional  disponibilizado  aos  visitantes  da  cidade, 

encontrados em postos de informações nos aeroportos, na rodoviária, e dos pacotes 

turísticos do Rio de Janeiro.

O material promocional de uma cidade é constituído por: folheterias, pôsteres, 

websites, mapas, cartões postais, calendário de eventos e outros. De modo geral, tanto 



61

o material promocional como reportagens em jornais e revistas, procuram priorizar mais 

fotos  e  imagens  do  que  texto.  Gastal  (2005)  enfatiza  que  os  profissionais  sejam 

extremamente  atentos  e  conscientes  em  suas  decisões  visuais,  partindo  de  um 

principio muito importante: a fotografia não é uma copia fiel do mundo. “Por mais que 

pensemos que aquilo que vemos na foto é o mundo, trata-se, antes, de uma leitura 

muito particular de alguém de um recorte do mundo.” (GASTAL, 2005 p.36)

Nesta primeira etapa foi analisada a imagem projetada, através de 19 materiais 

promocionais  impressos  sendo,  folders  informativos  e  institucionais,  mapas,  cartões 

postais, guia turístico, pacotes turísticos e calendário de eventos. Atualmente a Internet 

apresenta-se  como  grande  fonte  de  informações  turísticas,  assim  sendo  avaliou-se 

também os sites oficiais da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Riotur, Turisrio e 

sites comerciais de agências de turismo. Na tabela a seguir apresentam-se os temas 

das imagens encontradas no material promocional do destino turístico Rio de Janeiro. 

No total foram analisadas 203 imagens turísticas (figuras e fotografias).
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Tabela 6: Temas das imagens utilizadas na promoção do Rio de Janeiro

Tema das Figuras Porcentagem Freqüência Principais elementos

Paisagem Natural 45,3% 92

Cristo Redentor e Corcovado, Praia de Copacabana, 
Floresta da Tijuca, Lagoa Rodrigo de Freitas, Jardim 
Botânico, Pão de Açúcar, Praia do Leblon, Morro dois 
Irmãos, Praia de Ipanema, Recreio, Paineras, Praia de 
Grumari, Praia da Barra da Tijuca, Praia do Flamengo, 
Praia de Botafogo, Baía de Guanabara, Parque Lage, 

Parque do Flamengo, Prainha e Joatinga.

Acervo 
Arquitetônico

20,2% 41

Centro Histórico, Teatro Municipal, Catedral 
Metropolitana, Largo do Boticário, Ponte Rio-Niterói, 

Arcos da Lapa, Confeitaria Colombo, Ilha Fiscal, Forte 
de Copacabana, Calçadão de Copacabana, Igrejas, 

Museu de Arte Moderna, Centro da cidade, 
Copacabana Palace, Santa Tereza e Bondinho

Esportes 11,8% 24
Maracanã, Parapente, Asa-delta, Surf, Kitesurf, Vôlei 

de Praia, Futevôlei, Futebol de Areia e Engenhão.

Manifestações 
Populares

5,9% 12 Carnaval, Cidade do Samba e Samba.

Atividade 
Turística 

(interação homem 
e meio ambiente)

5,9% 12
Vôos panorâmicos, Passeio de Escuna e Barcos, 

Zoológico, Trilhas e Caminhadas.

Artesanato e 
Compras

6,4% 15 Shoppings, Feiras, Roupas, Jóias, Biquínis e Chinelos.

Gastronomia 2,5% 5 Churrascaria, Bares e Cerveja

Eventos 1,0% 2 Réveillon

Fonte: Elaboração Própria, com base no modelo proposto por Machado (2010).

A observação  da  tabela  6  evidencia  que  os  temas  mais  recorrentes  nas  imagens  são: 

paisagem natural (45,3%), acervo arquitetônico (20,2%), e esportes (11,8%). Observa-

se que esses temas estão ligados à vocação do destino e ainda é possível notar que o 

enfoque das campanhas publicitárias está associado com a natureza, a sol e praia. 

Aliado a esta temática destacou-se o acervo arquitetônico, questão que é ofuscado pelo 

paisagismo natural.

Entretanto, percebe-se que o trade turístico visa divulgar os atrativos naturais e 

culturais da cidade. O tema esporte também teve destaque na pesquisa, representado 

pela riqueza  e  a  diversidade dos  esportes  praticados  nos  belos  cenários naturais. 

Nessa investigação a exaltação do esporte pode estar relacionada com o momento 

atual  que  a  cidade  vive,  a  escolha  do  município  como  sede  dos  Jogos  Mundiais 

Militares de 2011, Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016.



63

Cabe  ainda  aqui,  ressaltar  que  as  imagens  mais  visualizadas  nos  materiais 

promocionais foram: Pão de Açúcar e Cristo Redentor, sendo que estes são símbolos e 

ícones  mais  representativos  do  município.  De  modo  geral,  o  Cristo  Redentor  é 

considerado o maior símbolo da cidade, porém, nessa pesquisa a imagem do Pão de 

Açúcar foi mais divulgada.

Em conjunto com as imagens também foram analisados os slogans utilizados, a 

fim de estimular a vinda do turista, apresentados na figura 7. 

Slogan Tema
Cidade Maravilhosa

Singularidade
Só existe um lugar abençoado assim

Só existe um Rio de Janeiro
Rio é único

Descubra o Rio de Janeiro e vire fã

Vem que te quero bem

O Rio é de vocês

Rio de Janeiro e Niterói estão 

esperando por você

Convite à visitação

Figura:7: Apresentação dos slogans utilizados no material promocional
Fonte: Elaboração própria

Verifica-se a utilização de dois temas nos slogans da cidade do Rio de Janeiro. O 

tema da singularidade reflete no sentido da palavra que é singular, único, excêntrico. 

Sendo assim, entende-se que não há outro lugar como o Rio de Janeiro. O outro tema 

remete ao convite à visitação, instigando e incentivando as pessoas para conhecerem a 

cidade como também se sentirem bem vidas na cidade, deste modo é uma forma de 

mostrar a hospitalidade do povo carioca.

4.1.2 As imagens do Rio de Janeiro presente nos imaginários

Esta segunda etapa do Estudo 1 analisou o imaginário do público-alvo através da 

free  elicitation,  técnica  que permitiu  que  os  participantes  indicassem  palavras  e 

expressões  sem  inferências  predeterminadas  pelo  pesquisador.  Para  tanto,  81 

indivíduos  responderam  a  pergunta:  “Quais  são  as  três  primeiras  palavras  ou 

expressões que vêm à sua mente quando você pensa na cidade do Rio de Janeiro?”. 

Neste procedimento, houve duas restrições feitas para responder a pergunta, ser jovem 

(18 a 35 anos) e morador do Vale do Paraíba.  A seguir apresenta-se o resultado geral.
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Tabela 7: Resultado geral para a questão: “Quais são as três primeiras palavras ou expressões 

que vêm à sua mente quando você pensa na cidade do Rio de Janeiro?”

Palavras e Expressões
Freqüência

(n=81)

Praia 38

Cristo Redentor/ Corcovado 34

Violência 32

Cidade Maravilhosa 12

Pão de Açúcar 12

Beleza 11

Favela 12

Tráfico de Drogas 8

Carnaval 7

Alegria/ Alto Astral/ Felicidade 4

Copacabana 4

Medo 4

Calor 3

Crime/Criminalidade 3

Desigualdade Social/ 
Contradição Social/ Do luxo 

ao lixo
3

Gírias (“maneiro”, “leke”, 
“caraça”)

3

Carioca 2

Férias 2

Festas/Baladas 2

Funk 2

Mulheres 2

Natureza 2

Oportunidade de Emprego 2

Paisagens/ Paisagismo 2

Poluição 2

Turismo 2

Sexo 2

Arrastão 1

Bala Perdia 1

Centro do Rio 1

Cidade Bonita por natureza 1

Clima Sensacional 1

Eliseu Visconti 1

Enchentes 1

Famosos 1

Gentileza 1

Guerra Civil 1

Guerra entre traficantes 1

Igreja Candelária 1

Ipanema 1

Lapa 1

Liberdade 1

Linha vermelha 1

Lugares Bonitos 1

Mar 1

Maracanã 1

Mata Atlântica 1

Moda 1

Música 1

Pobreza 1

Qualidade de Vida 1

Réveillon 1

Samba 1

Sensação de bem estar 1

Sol 1

Sorriso 1

Tom Jobim 1

Tristeza 1

Total 233

Fonte: Elaboração Própria

Observa-se que nos resultados obtidos através da free elicitation  os itens mais 

freqüentes foram: praia, Cristo Redentor, violência, cidade maravilhosa, Pão de Açúcar, 

beleza, favela, tráfico de drogas e carnaval. A associação entre cidade com a palavra 

praia  foi  percebida  claramente,  refletindo  na  primeira  colocação  de  palavra  mais 

repetida.  Também é possível  verificar  que a maioria  das palavras  encontradas,  por 

meio do  free elicitation, é de caráter positivo, porém também nota-se a presença de 
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palavras de caráter negativo expressivo como violência, a terceira palavra mais citada. 

A cidade também é ressaltada pelos vários atrativos turísticos,  justificando um forte 

destino turístico.

Para melhor entendimento as respostas foram divididas em atributos positivos e 

atributos  negativos,  e  subdividas  em atrativos  turísticos,  violência,  emoções,  cultura 

carioca,  sexo,  aspectos  físicos  e  socioeconômicos.  Os  resultados  dos  atributos 

positivos e atributos negativos da cidade do Rio de Janeiro encontram-se nas tabelas a 

seguir.

Tabela 8: Atributos positivos do Rio de Janeiro

Atributos Positivos

Palavras e Expressões Freqüência

Atrativos Turísticos e (termos ligados a 
turismo)

Praia 39

Cristo Redentor/ Corcovado 34

Pão de Açúcar 12

Carnaval 7

Copacabana 4

Férias 2

Turismo 2

Centro do Rio 1

Igreja Candelária 1

Ipanema 1

Lapa 1

Maracanã 1

Réveillon 1

Aspectos Físicos

Cidade Maravilhosa 12

Beleza 11

Calor 3

Natureza 2

Paisagens/ Paisagismo 2

Cidade Bonita por natureza 1

Clima sensacional 1

Lugares Bonitos 1

Mar 1

Mata Atlântica 1

Sol 1

Emoções

Alegria/ Alto Astral/ Felicidade 4

Gentileza 1

Liberdade 1

Sensação de bem estar 1

Sorriso 1

Cultura Carioca

Gírias (“maneiro”, “leque”, 
“caraca”)

3

Carioca 2

Festas e Baladas 2

Funk 2

Moda 1

Samba 1

Música 1

Famosos 1

Eliseu Visconti 1

Tom Jobim 1

Aspectos Socioeconômicos

Oportunidade de Emprego 2

Qualidade de Vida 1

Total 168

Fonte: Elaboração própria



Tabela 09: Atributos negativos do Rio de Janeiro

Atributos Negativos

 
Palavras e Expressões Freqüência

Segurança

Violência 32

Tráfico de Drogas 7

Crime/Criminalidade 3

Arrastão 1

Bala Perdia 1

Guerra Civil 1

Guerra entre traficantes 1

Linha Vermelha 1

Emoções

Medo 4

Tristeza 1

Aspectos Socioeconômicos e Ambientais

Comunidade/ Favela 12

Poluição 2

Contradição Social 1

Desigualdade Social 1

Do luxo ao Lixo 1

Enchentes 1

Pobreza 1

Sexual

Mulheres 2

Sexo 2

Total 75

Fonte: Elaboração Própria

Tal análise permite observar que a freqüência de palavras e expressões de 

cunho positivo (n = 168) é maior do que a freqüência de palavras de cunho negativo 

(n = 75). Porém, é importante ressaltar que também existe a presença de elementos 

negativos, por exemplo, a palavra violência é a terceira palavra mais mencionada 

pelos respondentes.

Portanto,  pode-se afirmar que a cidade do Rio de Janeiro possui  imagem 

contraditória  no imaginário  dos sujeitos entrevistados. O mau posicionamento da 



imagem na mente dos seus consumidores em potencial pode trazer conseqüências 

devastadoras (Carneiro, 2007). 

4.1.3 Discussão do Estudo 1

O material promocional valoriza e destaca as paisagens naturais que o Rio de 

Janeiro possui, afirmando todo seu potencial e sua vocação para o segmento sol e 

praia. No entanto, o município também possui vocação para outros segmentos do 

turismo, como: cultural, esportivo, negócios e ecoturismo. Estes segmentos também 

aparecem no material de divulgação, mas em proporção inferior as paisagens.

Os resultados revelados no free elicitation demonstraram que a cidade possui 

imagem  contraditória  presente  na  mente  dos  indivíduos  apresentando  palavras 

positivas  e  negativas.  Também foi  revelado que os  principais  atributos  positivos 

refletem  nos  símbolos  da  cidade.  Para  Kotler  et  al.  (2005),  muitos  lugares  na 

América  Latina  e  Caribenha  possuem  imagens  contraditórias,  pois  as  pessoas 

possuem opiniões diferentes sobre eles. Os autores exemplificam dizendo que um 

lugar que possui belezas naturais surpreendentes apresenta riscos à vida. 

Não  existe  concordância  entre  as  imagens  percebidas  com  as  imagens 

projetadas da cidade do Rio de Janeiro. Assim, diagnosticou-se, novamente, que a 

capital  carioca  possui  uma  imagem  contraditória.  De  um  lado,  averiguou-se  a 

presença de palavras positivas e negativas, no free elicitation. As palavras de cunho 

negativo  podem  estar  ligadas  o  noticiário  exposto  pela  mídia.  Destaca-se  a 

importância dessa fonte de informação na construção da imagem de um destino 

turístico. Deste modo, percebe-se que a imagem projetada pelo trade turístico se 

confunde com o que é apresentado pelos meios de comunicação. De outro lado, 

verificou-se que o tema mais presente nos materiais  promocionais  foi  paisagens 

naturais  e  as  palavras  mais  repetidas  foram  praias,  cristo  redentor  e  beleza. 

Portanto,  a  pesquisa  aponta  que  as  campanhas  publicitárias  e  os  materiais 

promocionais  estão  cumprindo  o  objetivo  de  divulgar  as  imagens  positivas  e 

minimizar as imagens negativas.

O conjunto dos resultados da free elicitation e a análise do conteúdo auxiliou 

a construção da lista de atributos à imagem da destinação para o Estudo 2.



4.2 RESULTADOS DO ESTUDO 2

O  Estudo  2  apresenta  os  resultados  obtidos  por  meio  de  questionário 

eletrônico (Apêndice C) durante o período de 30 de setembro a 20 de dezembro de 

2010.

4.2.1 Características sócio-demográficas da amostra

A amostra  dos  respondentes  caracterizou-se  pelo  equilíbrio  ente  gêneros, 

porém nota-se o pequeno predomínio de mulheres (56%). Na figura 8 observa-se 

que a faixa etária de 21 a 25 anos representou quase a metade dos respondentes 

(45,2%).

Figura 8 Faixa etária
Fonte: Elaboração própria

Outra característica que obteve destaque a foi a presença de indivíduos com 

elevado grau de escolaridade, sendo que 53% das pessoas possuem curso superior 

e 14,47% pós-graduação. 



Figura 9: Nível de escolaridade
Fonte: Elaboração própria

A distribuição da amostra por estado civil consta na figura 10, verificando-se 

que a maioria dos participantes são solteiros (86,79%).

Figura 10: Estado civil
Fonte: Elaboração própria

Com  relação  à  renda  mensal,  a  pesquisa  revelou  que  32,69%  dos 

respondentes  são  dependentes  financeiramente.  A  renda  mensal  dos  indivíduos 

concentra-se de menos de um a três salários mínimos (43,59%), representada na 

figura 11.



Figura 11: Renda mensal
Fonte: Elaboração própria

Outra característica marcante da amostra foi  a grande presença (52%) de 

pessoas  que  afirmam  ser  estudantes.  As  outras  profissões  que  se  destacaram 

foram: auxiliar administrativo, analista, militar, professor, administrador, secretária, 

psicóloga, consultor, advogado e entre outras.

4.2.2 Características da experiência

Do total da amostra (139 respondentes)10, 40 indivíduos não visitaram o Rio 

de Janeiro,  representando 28,8%. A razão principal  de não ter visitado o Rio de 

Janeiro  foi  à  falta  de  oportunidade,  seguido  pelo  medo  da  violência  (23,1%), 

conforme a figura a seguir.

10 Amostra utilizada na pesquisa foi de 141 questionários, porém nesta seção houve apenas 139 respondentes.



Figura 12: Razões da não visita
Fonte: Elaboração própria

Os respondentes que já visitaram o Rio de Janeiro representaram 71,2%. O 

motivo principal de visita foi o lazer, com 70,7% das respostas, seguido pela vista a 

amigos e parentes com 39,1%, negócios e motivos profissionais apresentam 28,3%, 

e, eventos com 21,7 de acordo com a figura 13. Cabe ressaltar que a porcentagem 

de respostas é superior a 100, pois foi permitido assinalar mais de uma alternativa.

Figura 13: Motivação da visita
Fonte: Elaboração própria



Conforme a figura  14,  os  respondentes  visitaram a  cidade com familiares 

(59,8%), seguido de grupos compostos acima de 10 pessoas (37%). Percebe-se que 

o ato de viajar ao Rio de Janeiro é uma ação coletiva. É importante salientar que a 

porcentagem não soma 100 devido à permissão de assinalar mais de uma resposta.

Figura 14: Acompanhantes de viagens
Fonte: Elaboração própria

Relativamente à pergunta sobre os locais e atrativos turísticos, foi possível 

identificar  quais  já  foram  visitados,  os  conhecidos  e  os  não  conhecidos  pelos 

respondentes. Entre e os mais visitados constam os mais expostos pela mídia como: 

praias (63%), Copacabana (56%), Linha Vermelha (47%), Ipanema (46%) e Cristo 

Redentor (44%). Os locais e atrativos que os respondentes mais já ouviram falar 

foram: Floresta da Tijuca (80%), Maracanã (79%), Jardim Botânico (77%), Museu de 

Arte  Moderna  (76%)  Igreja  da  Candelária  (75%),  Lapa  (69%)  e  Pão  de  Açúcar 

(66%). Nota-se a popularidade de Copacabana, Cristo Redentor, Maracanã, Pão de 

Açúcar,  praias  e  Ipanema,  que  apresentaram  níveis  de  desconhecimento  muito 

baixos  ou  nulos.  Observa-se  também que  os  respondentes  demonstraram certo 

desconhecimento  sobre  Santa  Tereza  (41%),  Centro  histórico  (21%),  Igreja  da 

Candelária (14%), conforme figura 15.



Figura 15: Nível de conhecimento de locais e atrativos turísticos
Fonte: Elaboração própria

4.2.3 Características do comportamento da amostra

As características pessoais influenciam de forma decisiva no comportamento 

e  nas  atitudes  e  nas  preferências.  A  figura  16  apresenta  as  atitudes  dos 

respondentes perante diferentes aspectos da viagem ao Rio de Janeiro. É possível 

observar que na opinião dos jovens, viajar para a cidade do Rio de Janeiro tem sua 

importância devido aos aspectos: culturais, sociais e de diversão. O item relativo à 

liberdade é o que apresenta maior porcentagem de dúvida (31%). Por outro lado, os 

itens relacionados à diversão (85%), conhecer pessoas diferentes (77%) e aventura 

(76%), apresentam grande grau de concordância. De modo geral, pode se afirmar 

que  as  atitudes  manifestadas  pelos  respondentes  são  favoráveis  à  imagem  da 

cidade, no entanto, é importante ressaltar que o item experiência perigosa recebeu 

52% das respostas de concordância.



Figura 16: Atitudes relacionadas com a viagem ao Rio de Janeiro
Fonte: Elaboração própria

As preferências dos jovens do Vale do Paraíba Paulista em relação à viagem 

ao Rio de Janeiro, de acordo com a figura 17, são: viajar com amigos (média = 

5,80); ser espectador dos eventos esportivos, Copa do Mundo 2014 (média = 5,47) e 

Olimpíadas 2016 (média = 5,77); curtir a vida noturna (média = 4,87); elaborar do 

próprio roteiro (4,39). Na escala de 1 a 7, percebe-se que estes formam os itens que 

ficaram  acima  da  mediana  (4),  representando  a  concordância  da  maioria  dos 

respondentes. Os itens relacionados ao esporte radical (média = 3,50), hospedagem 

de  baixo  custo  (média  =  2,93),  transportes  públicos  (média  =  2,77)  e  grupos 

associativos (média = 2,62) não se mostraram expressivos na associação da viagem 

dos jovens paulistas ao Rio de Janeiro, pois apresentam médias abaixo da mediana.



Figura 17: Médias das preferências relacionadas com a viagem ao Rio de Janeiro
Fonte: Elaboração própria

Relativamente  aos  meios  de  comunicação  mais  utilizados  para  obter 

conhecimento dos acontecimentos da cidade do Rio de Janeiro, indicados na figura 

16, nota-se a grande influência da televisão (91,5%), seguida da Internet (72,1%) e 

dos  jornais  e  revistas  (60,5%).  Deste  modo,  é  possível  perceber  que  a  mídia, 

principalmente  a  televisiva,  colabora  com  a  formação  da  imagem  do  local, 

juntamente  com  as  crenças,  valores  e  atitudes  do  indivíduo.  Verifica-se  que  as 

agências de turismo possuem porcentagem baixa (5,4%) como um dos meios de 

informação menos procurados pelos respondentes, de acordo com a figura 18. É 

importante destacar que a porcentagem de respostas é superior a 100, devido  à 

possibilidade de assinalar mais de uma resposta. 



Figura 18: Meios de comunicação
Fonte: Elaboração própria

A figura 19 apresenta o nível de interesse dos jovens paulistas em visitar a 

cidade do Rio de Janeiro. Dos respondentes, 48,88% possuem grande interesse em 

visitar a cidade e apenas 6,98% não possui nenhum interesse.

Figura 19: Nível de interesse em visitar o Rio de Janeiro
Fonte: Elaboração própria

Quanto à intenção de visitar  o  Rio de Janeiro  nos próximos 12 meses,  o 

percentual  de  resposta  de  grande  intenção  foi  de  35,66%,  de  pouca  intenção 

33,33% e  de  nenhuma  intenção  31,01%.  Portanto,  afirma-se  que  os  resultados 

revelados são positivos, pois existe o desejo de visitação, conforme figura 20.



Figura 20: Nível de intenção em visitar o Rio de Janeiro nos próximos 12 meses
Fonte: Elaboração própria

Em relação com a recomendação da visita  a  cidade do Rio de Janeiro  a 

outras pessoas, 69% dos respondentes recomendariam e 31% não recomendariam. 

4.2.4 Análise dos Dados

4.2.4.1 Análise Fatorial

A análise fatorial foi adotada em duas questões relacionadas com a imagem 

do Rio de Janeiro, a primeira investigou a imagem em vários atributos e a segunda 

os sentimentos.

 Atributos da imagem do Rio de Janeiro

Para testar a adequação da amostra foi utilizado o Bartlett`s test of Sphericity,  

que resultou em 0,000 e o teste KMO, que obteve 0,858. Os resultados confirmam 

que a amostra está adequada, conforme tabela 10.

Tabela 10: KMO e Bartlett's test of Sphericity dos atributos da imagem

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,858
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2826,340

Df 595,000
Sig. ,000

Fonte: SPSS 16.0



Posterior à etapa de verificação da adequação da amostra, foi  realizado a 

análise fatorial que gerou 8 fatores com uma variância total explicada de 66,968% 

(Tabela 11).

Tabela 11: Variância total explicada dos atributos da imagem

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total % of 
Variance

Cumulative 
%

Total % of 
Variance

Cumulative 
%

Total % of 
Variance

Cumulative 
%

1 9,531 27,231 27,231 9,531 27,231 27,231 6,493 18,552 18,552

2 5,894 16,84 44,071 5,894 16,84 44,071 3,53 10,085 28,638

3 2,278 6,508 50,579 2,278 6,508 50,579 3,287 9,39 38,028

4 1,407 4,02 54,599 1,407 4,02 54,599 2,834 8,097 46,125

5 1,161 3,317 57,916 1,161 3,317 57,916 2,309 6,596 52,721

6 1,13 3,23 61,145 1,13 3,23 61,145 2,084 5,955 58,676

7 1,034 2,953 64,098 1,034 2,953 64,098 1,48 4,227 62,903

8 1,004 2,87 66,968 1,004 2,87 66,968 1,423 4,065 66,968

9 0,926 2,644 69,612       

10 0,885 2,528 72,141       

11 0,788 2,25 74,391       

12 0,762 2,178 76,569       

13 0,733 2,093 78,663       

14 0,656 1,874 80,537       

15 0,651 1,861 82,398       

16 0,597 1,706 84,103       

17 0,498 1,422 85,525       

18 0,485 1,384 86,909       

19 0,464 1,324 88,234       

20 0,44 1,256 89,49       

21 0,419 1,196 90,686       

22 0,368 1,051 91,737       

23 0,35 0,999 92,736       

24 0,323 0,924 93,659       

25 0,312 0,891 94,551       

26 0,274 0,782 95,333       

27 0,264 0,753 96,086       

28 0,244 0,696 96,782       

29 0,207 0,592 97,374       

30 0,198 0,566 97,94       

31 0,183 0,522 98,462       

32 0,173 0,495 98,957       

33 0,147 0,421 99,379       

34 0,122 0,349 99,727       

35 0,095 0,273 100       

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Fonte: SPSS 16.0

Na tabela  12,  pode  ser  vista  a  matriz  rotacionada  dos  componentes  que 

apresenta  as  cargas  fatoriais.  Adotou-se  o  critério  de  Hair  et  al.  (2007)  que 

recomenda a carga fatorial mínima é de 0,50 para uma amostra de 120 pessoas.



Tabela 12: Matriz rotacionada dos componentes da imagem
 

Component

Fator  
1 2 3 4 5 6 7 8

“Rio é 
assustador”

Desigualdade Social 0,698 -0,041 0,051 0,258 0,184 0,096 0,292 -0,096

Arrastão 0,746 -0,104 0,197 0,123 -0,147 0,105 0,134 -0,029

Violência 0,732 0,239 -0,121 -0,2 -0,004 -0,068 -0,203 -0,142

Guerra civil 0,599 0,018 0,089 0,156 -0,138 0,315 0,084 0,087

Pobreza 0,694 0,022 0,166 0,201 -0,135 0,094 0,11 -0,019

Bala perdida 0,82 0,074 0,142 -0,057 -0,053 -0,027 -0,075 0,043

Favela 0,849 0,011 -0,031 0,015 0,071 -0,028 -0,063 -0,003

Tráfico de drogas 0,865 0,029 0,139 0,092 -0,002 -0,043 0,021 0,064

Criminalidade 0,872 0,052 0,134 0,003 0,047 -0,133 0,128 0,03

“Rio é lazer 
e férias”

Férias -0,278 0,549 0,137 0,098 0,165 -0,006 0,461 0,299

Turismo 0,045 0,767 0,152 0,222 0,191 0,109 0,061 0,143

Famosos 0,248 0,565 0,31 0,316 0,004 0,166 -0,241 -0,195

Reveillon 0,011 0,669 0,105 0,18 0,25 0,057 0,004 0,132

Sol 0,113 0,661 0,088 0,335 0,017 0,126 0,058 0,026

“Rio é agito 
e diversão”

Festas e baladas 0,099 0,174 0,521 0,248 0,323 0,199 0,31 0,102

Mulheres 0,036 0,194 0,773 0,052 -0,04 0,089 0,107 0,207

Gírias 0,321 0,074 0,762 0,186 0,14 0,145 0,046 -0,118

Funk 0,375 0,194 0,586 0,238 0,128 0,084 -0,266 -0,031

Sexo 0,295 0,012 0,65 0,122 -0,172 0,163 0,198 0,158

“Rio é 
carnaval e 

samba”

Samba 0,104 0,268 0,216 0,731 0,043 0,182 -0,098 0,18

Tom Jobim 0,077 0,338 0,169 0,589 -0,012 0,261 -0,11 0,166

Calor 0,138 0,301 0,144 0,541 0,099 -0,118 0,304 -0,281

Carnaval 0,228 0,243 0,069 0,596 0,234 0,011 0,15 0,113

“Rio é 
Cidade 

Maravilhosa”

Cidade Maravilhosa e 
bonita por natureza -0,126 0,199 -0,015 0,111 0,837 0,06 -0,098 0,072

Beleza -0,085 0,196 0,109 0,074 0,85 0,106 0,055 0,092

“Rio é bem-
estar, artes e 
tendências”

Eliseu Visconti 0,171 0,05 0,144 -0,024 0,021 0,743 0,127 0,158

Qualidade de vida -0,047 0,231 0,188 0,325 0,318 0,576 0,041 0,111

Moda -0,159 0,356 0,232 0,332 0,132 0,597 0,023 -0,107

“Rio é 
problemas 

ambientais”

Poluição 0,446 0,022 0,201 -0,002 -0,072 0,34 0,577 -0,007

Enchentes 0,47 0,042 0,297 0,048 -0,167 0,185 0,518 -0,096

“Rio é 
Gentileza” Gentileza 0,043 0,157 0,152 0,158 0,121 0,176 -0,024 0,739

Carioca 0,255 0,413 -0,116 0,137 0,367 0,077 -0,044 -0,036

Música -0,044 0,31 0,428 0,352 0,057 0,173 0,123 0,369

Natureza e paisagem -0,056 0,359 0,194 0,475 0,287 -0,052 0,046 0,429

Clima sensacional -0,129 0,477 0,396 -0,053 0,18 0,424 0,064 0,164

Fonte: SPSS 16.0

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.



As  variáveis  que  apresentaram  baixo  poder  de  relacionamento  com  as 

demais, ou seja, não possuíam a carga fatorial mínima significativa, foram excluídas. 

Dentre elas estão: carioca, música, natureza e paisagem e clima sensacional.

Os  oito  fatores  extraídos  por  meio  da  análise  fatorial  exploratória  foram 

denominados da seguinte forma:

“Rio é assustador” – formado pelos atributos desigualdade social, violência, 

arrastão, guerra civil, pobreza, bala perdida, favela, tráfico de drogas e criminalidade 

relacionam-se com a  falta  se  segurança.  Este  cenário,  em conjunto  com furtos, 

assaltos, “pivetes” e moradores de rua fazem a cidade cada vez menos maravilhosa. 

A  violência  urbana  no  Rio  de  Janeiro  noticiada  pela  imprensa  nacional  e 

internacional vem desfavorecendo a imagem da cidade. 

“Rio é lazer e férias” -  esse fator trata de férias,  sol,  turismo, réveillon e 

famosos. Esses atributos destacam a vocação turística da cidade, que é um dos 

principais  destinos  do  Brasil  e  do  mundo.  O  tradicional  Réveillon  na  praia  de 

Copacabana é dos principais eventos da cidade, o qual possui queima de fogos e 

shows, atrai milhões de pessoas que celebraram o ano novo e a paz. O município 

apresenta  clima  e  temperatura  agradáveis  ao  longo  das  estações  com  grande 

predomínio de sol. O atributo “famosos” está relacionado com a presença de várias 

celebridades e artistas que residem no Rio de Janeiro devido à presença de duas 

grandes emissoras brasileiras: Rede Globo e Record. E também pela facilidade de 

encontrá-los no dia-a-dia.

“Rio é agito e diversão” –  esse fator reúne gírias,  funk, sexo,  mulheres, 

festas e baladas. O Rio de Janeiro é uma cidade com clima de festa durante o dia 

todo, sempre há algo a se fazer. O agito é garantia tanto de noite como de dia, 

inicia-se nas praias e estendendo-se até as casas noturnas e festas. Muito turistas 

possuem o desejo de conhecer o Baile Funk, uma festa recebe este nome devido ao 

único estilo musical tocado, um ritmo oriundo das favelas da cidade, reconhecido 

pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) como um movimento cultural e 

musical de caráter popular. (DEZAN, 2009) 

As gírias fazem parte cultura popular do carioca,  e atuam como forma de 

identificação com a sociedade, as mais conhecidas são: “sinistro”, “caraca”, “leque” 



entre outras. A cidade é vista pelos respondentes como um lugar de libertinagem, 

pois apresentou os itens sexo e mulheres. 

“Rio é carnaval e música” - O carnaval é a festa mais popular do país, que 

acontece no verão. A cidade possui o tradicional desfile das escolas de samba, o 

qual atrai diversas pessoas do Brasil e principalmente do exterior. Atualmente, o Rio 

de Janeiro está retomando ao carnaval de rua (com desfiles blocos), e com os bailes 

de gala. Milhares de pessoas são contagiadas pela a alegria do carioca durante a 

folia. O samba do Rio de Janeiro é patrimônio cultural do Brasil, e também é um 

elemento da identidade nacional. Tom Jobim nasceu no Rio de Janeiro se tornou 

músico e foi  um dos criadores do movimento da bossa nova,  uma derivação do 

samba.

“Rio  é  Cidade  Maravilhosa” -  remete-se  a  marchinha  cantada  desde  a 

década de 30 até os dias de hoje. O Rio de Janeiro é reconhecido como cidade 

maravilhosa por possuir uma beleza extraordinária, a qual se mistura serra com mar, 

criando uma das mais variadas e admiradas paisagens do planeta.

“Rio é bem-estar, artes e tendências”  – nesse fator encontra os atributos 

qualidade de vida, moda e Eliseu Visconti. Esses atributos revelam a cultura carioca, 

a moda se pode ter sido associada à semana de moda do Rio de Janeiro – Fashion 

Rio. Arte está ligada ao Eliseu Visconti, um pintor que deu os primeiros passos nas 

artes gráficas no Brasil.  A qualidade de vida do carioca pode estar associada ao 

lazer junto à natureza, ao estilo de vida carioca, o jeito de ser alegre e descontraído.

“Rio  é  problemas  ambientais”  - esse  fator  relaciona-se  a  degradação 

ambiental  manifestada  nas  grandes  metrópoles:  enchentes  e  poluição.  O  item 

enchente pode sido ter lembrado pela inundação que ocorreu na cidade, em abril de 

2010,  afetando diversos  bairros  e  vias  gerando um grande  caos.  A  poluição se 

associa principalmente com a Baía da Guanabara e a Lagoa Rodrigo de Freitas, 

ícones da paisagem da cidade que se encontram deteriorados.

“Rio é gentileza” - esse fator trata do Profeta Gentileza, José Datrino, figura 

popular da cidade do Rio de Janeiro, o qual estilizou as pilastras do Viaduto do Caju 

(entrada da cidade)  com inscrições em verde-amarelo propondo ensinamentos de 

gentileza  e  sua  crítica  do  mundo.  Recentemente  os  murais  passaram  por 

restauração. A frase “Gentileza gera Gentileza” tornou marca registrada do profeta, e 



está  espalhada  pela  cidade  em  forma  de  camisetas  e  adesivos.  (RIO  COM 

GENTILEZA, 2011)

Depois  de  realizar  a  análise  fatorial,  faz-se  o  teste  de  confiabilidade  dos 

dados, através do coeficiente de Alfa de Cronbach. Na tabela 13 observa-se que 

todos os fatores possuem índice de confiabilidade satisfatória, de acordo com Hair et 

al (2007)  quando  alfa  for  superior  a  0,7  é  considerável  ideal,  e  acima  de  0,6 

considera aceitável em pesquisas exploratórias, como neste caso. Não foi possível 

calcular o fator “Rio é gentileza”, pois apresenta apenas uma variável.

Tabela 13: Confiabilidade dos fatores dos atributos da imagem

Fator
Cronbach’s 

Alpha
Número 
de Itens

“Rio é assustador” 0,906 8
“Rio é lazer e férias” 0,794 5
“Rio é agito e diversão” 0,823 5
“Rio é carnaval e samba” 0,734 4
“Rio é Cidade Maravilhosa” 0,848 2
“Rio é bem-estar, artes e tendências” 0,681 3
“Rio é problemas ambientais” 0,736 2

Fonte: SPSS 16.0

Para analisar a imagem do Rio de Janeiro foram utilizadas as médias de cada 

fator, apresentados na tabela 14. Adotou-se a escala  Likert,  a qual varia de 1 a 7 

pontos, sendo 1 ponto mínimo e 7 o ponto máximo. Verifica-se que os fatores que 

obtiveram destaque foram: “Rio é carnaval”, “Rio é cidade maravilhosa”, “Rio é lazer 

e férias”, “Rio é agito e diversão”, representados por atributos favoráveis à imagem 

do Rio de Janeiro. Outro fator que se destacou foi o “Rio é assustador”, o qual trata 

de elementos desfavoráveis, apresentou a quarta maior média. É possível observar 

que, mais uma vez, os respondentes possuem uma imagem contraditória do Rio de 

Janeiro.  Esses  dados  confirmam  os  encontrados  através  do  método  da  free 

elicitation.

Os  fatores  “Rio  é  problemas  ambientais”  e  “Rio  é  bem-estar,  artes  e 

tendências”  apresentam-se  abaixo  do  ponto  médio  da  escala,  ou  seja,  os 

respondentes  discordam  que  atributos  estejam  relacionado  com  a  imagem  da 

cidade.  Estes  fatores  são  considerados  menos  expressivos  na  percepção  da 

imagem do Rio de Janeiro.

Tabela 14: Média dos fatores encontrados



Fator N Média Desvio 
Padrão

“Rio é carnaval e música” 141 5,7730 1,16684

“Rio é cidade maravilhosa” 141 5,7270 1,26417

“Rio é lazer e férias” 141 5,4454 1,24243

“Rio é assustador” 141 5,1001 1,48189

“Rio é agito e diversão” 141 4,8681 1,39997

“Rio é problemas ambientais” 141 3,6064 1,49620

“Rio é bem-estar, artes e tendências” 141 3,5461 1,39231

Fonte: SPSS 16.0

A seguir são apresentados, individualmente, as médias e os histogramas de 

cada fator.

A figura 21 mostra o resultado do fator “Rio é carnaval e música”. É possível 

verificar  que a maioria  das respostas está concentrada entre  5  e 7,  ou seja,  os 

respondentes concordam com a imagem do Rio de Janeiro como lugar de carnaval e 

de  música.  Este  item retrata  uma imagem favorável  à  cidade,  contribuindo para 

diferenciação da cidade com outros destinos. Cruzando estes dados com o resultado 

da análise de conteúdo do material promocional (estudo 1), observa-se que a cidade 

visa  transmitir  a  imagem  do  carnaval,  porém  a  parte  musical  da  cidade  não  é 

lembrada pelo material promocional. Item que contribui para uma boa percepção da 

cidade.
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Figura 21: Rio é carnaval e música
Fonte: SPSS 16.0



Rio é cidade maravilhosa
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Figura 22: Rio é cidade maravilhosa
Fonte: SPSS 16.0

No histograma do fator “Rio é cidade maravilhosa”, figura 22, percebe-se que 

os respondentes concordam com a beleza natural da cidade. É possível afirmar que 

a cidade possui êxito na divulgação de suas paisagens exuberantes, visto que foi o 

principal  item  encontrado  na  análise  de  conteúdo  e  que  também  é  percebida 

plenamente pelo público.

Rio é lazer e férias
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Figura 23: Rio é lazer e férias
Fonte: SPSS 16.0



O fator representado na figura 23 “Rio é lazer e férias”. Os dados indicam que 

os respondentes concordam que a cidade é um destino de lazer e férias.  Deste 

modo, nota-se que a imagem de lazer e férias está associada com o Rio de Janeiro 

e é transmitida ao público de forma apropriada e eficiente. Por essa razão, pode-se 

evidenciar o impacto da divulgação da imagem turística da cidade. Dessa maneira, 

afirma-se que, a vinculação de lazer e férias a cidade deve ao fato que a motivação 

principal de viagem ao Rio de Janeiro dos respondentes foi turismo/lazer/recreação.

Rio é assustador
7,006,005,004,003,002,001,00

F
re

q
u

e
n

c
y

20

15

10

5

0

Mean =5,10
Std. Dev. =1,482

N =141

Normal

Figura 24: Rio é assustador
Fonte: SPSS 16.0

Na  figura  24,  apresenta  o  fator  “Rio  é  assustador”,  o  qual  retrata  itens 

desaforáveis a imagem da cidade, como: violência, desigualdade social,  arrastão, 

criminalidade.  Observa-se que a maior  parte  das respostas apresenta o grau de 

concordância  alto,  ou  seja,  estão  de  acordo  que  a  cidade  apresenta  diversos 

problemas de violência. Em vista disso é necessário corrigir a imagem negativa da 

cidade.



Rio é agito e diversão
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Figura 25 Rio é agito e diversão
Fonte: SPSS 16.0

Na  figura  25,  apresenta  o  fator  “Rio  é  agito  e  diversão”,  as  respostas 

encontram-se  distribuídas  na  escala.  No  entanto,  os  dados  apresentam  maior 

freqüência entre os níveis 5 e 7, que significa que os respondentes concordam que 

no Rio de Janeiro há agito e diversão. 

O histograma a seguir, figura 26, permite identificar que a imagem do Rio de 

Janeiro  não  está  diretamente  ligada  a  problemas  ambientais  como  poluição  e 

enchentes. As respostas encontram-se com maior freqüência entre os níveis de 1 a 

4.  Porém,  verifica-se  que  o  nível  4  obteve  a  maior  freqüência,  ou  seja,  os 

respondentes não concordam e nem discordam que a cidade possui essa imagem.



Rio é problemas ambientais
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Figura 26: Rio é problemas ambientais
Fonte: SPSS 16.0

O fator “Rio é bem-estar, artes e tendências” foi o que apresentou a menor 

média, representando menor expressividade na percepção da imagem.

Rio é bem-estar, artes e tendências
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Figura 27: Rio é bem-estar, artes e tendências
Fonte: SPSS 16.0

Os resultados apresentados na figura 27 demonstraram que o nível 4 obteve 

a  maior  quantidade  de  respostas.  Isto  significa  dizer  que  os  participantes  da 

pesquisa  possuem  dúvida  sobre  a  imagem  do  Rio  de  Janeiro  associada  com 

qualidade de vida, moda e artes. É importante ressaltar que os dados encontram-se 



compreendidos no intervalo de 1 a 4, refletindo a dissociação da percepção dos 

respondentes este fator. 

 Sentimentos relacionados com a Imagem do Rio de Janeiro

A fim de averiguar a adequação da amostra para a análise fatorial exploratória 

foram realizados dois testes: o teste KMO, que obteve 0,840, e o  Bartlett`s test of  

Sphericity,  que resultou em 0,000.  Os resultados confirmam que a amostra está 

adequada, conforme tabela 15.

Tabela 15 : KMO e Bartlett's test of Sphericity dos sentimentos

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,840
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 749,994

Df 45,000
Sig. ,000

            Fonte: SPSS 16.0

Após essa etapa, foi realizada análise fatorial que gerou 2 fatores com uma 

variância total explicada de 66,566% (Tabela 16).

Tabela 16: Variância total explicada dos sentimentos

Componets Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings

Rotation Sums of Squared 
Loadings

Total % of 
Variance

Cumulativ
e %

Total % of 
Variance

Cumulativ
e %

Total % of 
Variance

Cumulativ
e %

1 4,131 41,305 41,305 4,131 41,305 41,305 3,62 36,199 36,199

2 2,526 25,261 66,566 2,526 25,261 66,566 3,037 30,367 66,566

3 0,789 7,886 74,452       
4 0,66 6,603 81,055       
5 0,455 4,546 85,601       
6 0,401 4,007 89,608       
7 0,35 3,502 93,11       
8 0,291 2,91 96,021       
9 0,254 2,544 98,565       

10 0,144 1,435 100       
Extraction Method: Principal Component Analysis.     

Fonte: SPSS 16.0



Apresenta-se, na tabela 17, a matriz rotacionada dos componentes com as 

cargas fatoriais. Também foi utilizado o critério de carga fatorial mínima de 0,50.

Tabela 17: Matriz rotacionada dos componentes dos sentimentos

Fatores
 

Component
1 2

Sentimentos 
Favoráveis

Alegria 0,810325 -0,15727
Liberdade 0,737875 -0,11092
Bem Estar 0,893973 -0,0162
Felicidade 0,920772 -0,04814
Animação 0,855817 -0,16146

Sentimentos 
Desfavoráveis

Medo -0,08053 0,592988
Tristeza -0,0901 0,814373
Raiva -0,09091 0,844064
Infelicidade -0,09731 0,829033
Desamparo -0,08388 0,745947

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Fonte: SPSS 16.0

Sentimentos  favoráveis  –  esse  fator  trata  das  emoções  de  alegria, 

liberdade, bem-estar, felicidade, animação. São percepções favoráveis à imagem da 

cidade,  os  quais  despertam nos  turistas  a  vontade  de  viajar/retornar  ao  Rio  de 

Janeiro. 

Sentimentos  desfavoráveis –  esse  fator  reúne  medo,  tristeza,  raiva, 

infelicidade, desamparo. O medo está associa-se insegurança de algo inesperado 

ou desconhecido. Estes elementos estão relacionados a sentimentos de natureza 

negativa, os quais não despertam o interesse dos turistas. Em síntese, a imagem 

negativa ocorre quando um aspecto desfavorável assume tal proporção que encobre 

qualquer  aspecto  favorável  e  tende  a  criar  nas  pessoas  reações  de  repulsa, 

sentimento de incertezas, sensações de risco e expectativa de desconforto.

O teste de confiabilidade dos dados foi realizado através do coeficiente de 

Alfa de Cronbach. Todos os fatores possuem índice de confiabilidade satisfatória, 

conforme tabela a seguir.

Tabela 18: Confiabilidade dos fatores dos sentimentos



Fatores
Cronbach’s 

Alpha

Número de 

Itens
“Sentimentos favoráveis” 0,902 5
“Sentimentos desfavoráveis” 0,832 5

Fonte: SPSS 16.0

Calcularam-se  as  médias  de  cada  fator  para  analisar  os  sentimentos 

relacionados com a imagem da cidade do Rio de Janeiro, conforme tabela 19.

É possível observar que o fator “sentimentos favoráveis” apresentou a maior 

média e o fator sentimentos desfavoráveis obteve média abaixo do ponto médio da 

escala (4), ou seja, possui menor representatividade na percepção da imagem do 

Rio de Janeiro.

Tabela 19: Média dos fatores dos sentimentos

Fatores
N Média Std. 

Deviation
“Sentimentos favoráveis” 13911 4,6288 1,44995

“Sentimentos desfavoráveis” 13912 3,6273 1,49205

Fonte: SPSS 16.0

A figura 28 apresenta o fator “sentimentos favoráveis”,  na qual  é possível 

perceber que as respostas se encontram com maior freqüência a partir do nível 4 

até  o  nível  7.  Os  dados  indicam  que  grande  parte  dos  respondentes  possui 

sentimentos de natureza positiva relacionados com a imagem da cidade do Rio de 

Janeiro.

11 Amostra utilizada na pesquisa foi de 141 questionários, porém nesta seção houve apenas 139 respondentes.
12Ibidem.
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Figura 28: Sentimentos favoráveis
Fonte: SPSS 16.0

A figura 29 apresenta o resultado do fator “sentimentos de desfavoráveis”. 

Nota-se que a maioria das respostas está compreendida no intervalo de 1 a 4. O que 

significa  dizer  que  grande  parte  dos  respondentes  discorda  que  sentimentos  de 

natureza negativa estão associados com a imagem da cidade.
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Figura 29: Sentimentos desfavoráveis
Fonte: SPSS 16.0



Figura 30: Sentimento medo
Fonte: SPSS 16.0

Optou-se por avaliar o sentimento medo individualmente, a fim de averiguar o 

grau  de  concordância  com  a  imagem  do  Rio  de  Janeiro.  Esse  sentimento  foi 

escolhido por ter apresentado a segunda maior porcentagem na razão de não ter 

visitado  a  cidade.  Na  figura  30,  verifica-se  que  os  respondentes  associam  o 

sentimento medo com a imagem da cidade, pois os dados se concentram nos níveis 

de 5 a 7.

4.2.4.2 Análise de variância 

Para investigar a existência de diferenças entre as médias de duas ou mais 

variáveis utilizou a análise de variância (ANOVA). Adotou-se o nível de significância 

de 5% (α = 0,05). 

Observaram-se  as  diferenças  significativas  das  médias  das  seguintes 

variáveis:  Recomendação  x  Fatores  da  imagem;  Gênero  x  Fatores  da  imagem; 

Intenção de visitar o Rio de Janeiro nos próximos 12 meses x Fatores da imagem; e 

Interesse de visitar o Rio de Janeiro X Fatores da imagem.



• Recomendação x Fatores da imagem

Foi  verificado  que  para  os  respondentes  que  não  recomendam a  visita  à 

cidade,  a  média  é  maior  nos  fatores  “Rio  é  assustador”  e  “Rio  é  problemas 

ambientais”. Isto quer dizer que a não recomendação pode estar sendo influenciada 

pela  percepção  da  violência  e  dos  problemas  ambientais.  Os  respondentes  que 

recomendam a cidade percebem a cidade mais bela e com clima de lazer e férias do 

que os que não recomendam. As médias dos fatores “Rio é cidade maravilhosa” e 

“Rio é lazer e férias” são maiores para os indivíduos que recomendam a visita à 

cidade para outras pessoas. (Apêndice – D)

• Gênero x Fatores da imagem

Notou-se que para os indivíduos do gênero masculino possui a imagem de 

que no Rio de Janeiro encontra-se mais agito e diversão,  principalmente porque 

nesse  fator  estão  incluídos  os  atributos  sexo  e  mulheres.  Em  contrapartida,  os 

respondentes  do  gênero  feminino  possuem  a  imagem  da  cidade  mais  bela  e 

maravilhosa. (Apêndice – E)

• Intenção de visitar o Rio de Janeiro nos próximos 12 meses x 

Fatores da imagem

Para realizar  este teste foi  criada uma nova variável  utilizando apenas as 

respostas com grande e nenhuma intenção, optou-se por excluir  as respostas com 

pouca intenção a fim de avaliar os extremos. Notaram-se as diferenças significativas 

das médias dos fatores: “Rio é assustador”, “Rio é lazer e férias”, “Rio é bem-estar, 

artes e tendências”,  “Rio é problemas ambientais”  e  “Rio é cidade maravilhosa”. 

Assim,  é  possível  observar  que  para  os  respondentes  que  possuem  nenhuma 

intenção  percebem  que  a  cidade  é  mais  violenta,  e  possui  mais  problemas 

ambientais comparando com os que possuem grande intenção. Já os que possuem 

grande intenção percebem a cidade mais turística, com mais qualidade de vida, com 

mais paisagens magníficas do que os que possuem nenhuma intenção.  (Apêndice – 

F)

• Interesse de visitar o Rio de Janeiro X Fatores da imagem

Optou-se  por  comparar  as  três  opções  de  respostas  juntas  (nenhum 

interesse, pouco interesse, grande interesse). Não foi realizada a comparação de 



médias  dos  extremos,  pois  o  número  de  respondentes  que  possuem  nenhum 

interesse em visitar ao Rio de Janeiro é baixo (n=9). Sendo assim, observou-se que 

os respondentes que possuem nenhum e pouco interesse percebem a cidade mais 

violenta e com problemas ambientais do que os respondentes que possuem grande 

interesse. No fator “Rio é carnaval e música” as pessoas que responderam pouco 

interesse  possuem  a  menor  média,  deste  modo,  a  musicalidade  e  o  carnaval 

possuem pouca expressividade na percepção da cidade. No fator “Rio é bem-estar, 

artes e tendências”,  verificam-se quando há o grande interesse a percepção que 

cidade possui artes moda e qualidade de vida é maior do que se comparando com 

pouco  e  nenhum  interesse.  Nos  fatores  “Rio  é  lazer  e  férias”  e  “Rio  é  cidade 

maravilhosa” percebe o aumento das médias de acordo com o nível de interesse. 

Portanto os indivíduos que possuem grande interesse associam mais a imagem da 

cidade com férias, lazer e paisagem natural, do que os respondentes que possuem 

pouco ou nenhum interesse. (Apêndice – G)

Verificaram-se,  também,  diferenças  não  significativa  entre  as  médias  das 

seguintes variáveis: Interesse x Recomendação; Intenção x Recomendação; Idade x 

Fatores  da  Imagem;  e  Visitação  x  Fatores  da  imagem.  Na  comparação  entre 

visitação e os fatores da imagem, observou-se que o fato de já ter visitado a cidade 

não influencia a percepção sobre a cidade. 

Discussão do Estudo 2

A análise do conteúdo do material promocional (estudo 1) indicou que o trade 

visa  relacionar  a  imagem  da  cidade,  principalmente,  com  paisagens  naturais, 

acervos culturais, manifestações populares (carnaval). O estudo 2 comprovou que a 

cidade é vista por essas imagens. 

Assim,  afirma-se  que  a  imagem da cidade  transmitida  de  forma eficiente. 

Porém os dados observados no estudo 2, resultam que a percepção da imagem da 

cidade do Rio de Janeiro perante o público-alvo é contraditória. Ao mesmo tempo, 

percebem a cidade como um lugar de paisagens e natureza exuberante, clima de 

festa e férias, mas também como um lugar perigoso e violento.

A pesquisa indicou que a imagem contraditória  interfere na intenção e no 

interesse em visitar a cidade, como também na recomendação do destino turístico a 



outras pessoas. Foi observado que existem diferenças significativas na percepção 

da  imagem  entre  homens  e  mulheres.  Porém,  verificou-se  que  a  idade  dos 

respondentes  e  a  visitação  não  influenciam  imagem  percebida.  Os  níveis  de 

interesse e intenção não interferem na recomendação da cidade. 

O  relacionamento  do  Rio  de  Janeiro  com  os  meios  de  comunicação, 

principalmente a televisão, é visto de forma dicotômica. De um lado o noticiário que 

explora  a  violência  urbana,  formando  a  imagem  negativa.  De  outro,  a  mídia 

possibilita a formação de uma imagem positiva para o turismo na cidade através 

filmes, novelas que exploram os cenários, as paisagens da cidade e a cultura. Deste 

modo, observou-se que os locais e atrativos turísticos conhecidos e visitados pelos 

respondentes são os mais expostos pela mídia. Já os locais desconhecidos pela 

maioria, por sua vez não recebem destaque do trade e da mídia.

Averiguaram-se os comportamentos dos respondentes sobre a possibilidade 

de ir ao Rio de Janeiro. E observou que a viagem está associada à diversão, cultura, 

a sociabilidade e ao perigo. Novamente verifica-se a que a imagem despertada nos 

jovens paulistas é contraditória.

As  preferências  de  viagem dos  jovens  paulistas  que  receberam destaque 

foram: viajar com amigos, assistir os eventos esportivos (Copa do Mundo 2014 e 

Olimpíadas 2016), desfrutar a vida noturna. O que chamou a atenção foi o baixo 

nível de resposta em hospedagem de baixo custo e transporte público, o que são 

apontados pela  literatura  como uma preferência  da  juventude,  por  apresentarem 

renda limitada. 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristo Redentor
Braços abertos sobre a Guanabara

Este samba é só porque
Rio, eu gosto de você!

Tom Jobim – Samba do avião 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar a percepção dos jovens do 

Vale do Paraíba sobre a imagem do Rio de Janeiro. 

Os resultados apontaram que, no estudo 1, existe concordância parcial entre 

as imagens percebidas com as imagens projetadas da cidade do Rio de Janeiro. Por 

um lado, a dissociação entre as imagens é refletida na presença de palavras de 

natureza negativa no imaginário dos respondentes. Por outro lado, a concordância 

entre as palavras de natureza positiva e as imagens do material promocional. Assim, 

diagnosticou que a capital carioca possui uma imagem contraditória. 

Além disso,  no  que  diz  respeito  às  dimensões  encontradas  no  estudo  2, 

através da análise fatorial, os fatores gerados estão de acordo com os elementos 

encontrados  na  free  elicitation.  Deste  modo,  atestando,  mais  uma  vez,  que  a 

percepção  da  imagem  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro  perante  o  público-alvo  é 

contraditória. Ao mesmo tempo, os respondentes percebem a cidade com um lugar 

de  paisagens  exuberantes,  clima  de  festa  e  férias  é  também  como  um  lugar 

perigoso, violento e que reproduz a desigualdade. A imagem contraditória é aquela 

que dá margens a diferentes perspectivas na análise da imagem. (CHAGAS, 2008)

A  percepção  da  cidade  associada  com  violência  e  tráfico  de  drogas  são 

reflexos  da  má  gestão  da  violência  que  a  cidade  passa  ao  longo  dos  anos. 

Atualmente  as  autoridades  da  cidade  vêm  enfrentando  o  grande  desafio  de 

combater o tráfico, com o apoio da população e dos diversos níveis de governo. 

Esses problemas são encontrados em diversas localidades do mundo, não sendo 

uma  exclusividade  do  Rio  de  Janeiro.  Lugares  como  Londres  e  Nova  Iorque 



sofreram  atentados  terroristas  e  possuíam  níveis  altos  de  violência  urbana, 

conseguiram amenizar esses elementos negativos e se tornaram uns dos principais 

destinos turísticos do mundo. A cidade do Rio de Janeiro deve tomar Londres e 

Nova Iorque como exemplo para extinguir a imagem contraditória, e exaltar suas 

qualidades, assim se tornando em um dos destinos mais visitados do mundo.

Dentre  os  principais  resultados,  encontrou-se  que  a  imagem  contraditória 

interfere  na  intenção  e  no  interesse  em  visitar  a  cidade,  como  também  na 

recomendação. Observou-se a existência de diferenças de percepção da imagem 

entre homens e mulheres. Mas, verificou-se que a faixa etária dos respondentes não 

influencia a imagem percebida.  Os resultados revelaram também que não existe 

diferença na percepção da imagem entre o grupo dos turistas que já visitaram Rio de 

Janeiro e aqueles que ainda não visitaram.

Percebeu-se, também, que a mídia, principalmente a televisiva, colabora com 

a formação da imagem do Rio de Janeiro. De um lado, o noticiário que explora a 

violência urbana. De outro, filmes, novelas que exploram o cenário e as paisagens 

da cidade. Sendo assim, é necessário elaborar uma estratégia posicionamento de 

imagem, de modo que o destino turístico ocupe lugar de destaque no imaginário dos 

turistas potenciais.

Averiguaram-se os comportamentos dos respondentes sobre a possibilidade 

de ir ao Rio de Janeiro, e foi observado que a viagem se associa à diversão, cultura, 

a sociabilidade e ao perigo. Novamente verifica-se a que a imagem despertada nos 

jovens paulistas é contraditória.

Observou-se  que  os  jovens  paulistas  possuem  pequeno  interesse  em 

hospedagem de baixo custo e transporte público, esperava-se o contrário já que 

esta é uma preferência apontada pela literatura.

Para que os destinos turísticos possam concorrer em nível de igualdade com 

os  outros,  devem  ter  sua  gestão  focada  na  diferenciação,  no  sentido  torná-los 

atraentes e competitivos. Segundo Chagas (2008) analisar o tipo de situação que a 

imagem  de  um  destino  enfrenta  é  extremamente  importante  para  direcionar  as 

estratégias de marketing para o público-alvo, e desta forma conseguir obter êxito 

nos objetivos traçados para o desenvolvimento do turismo na localidade.



A imagem mal posicionada acarreta diversos problemas para a destinação, 

principalmente a escolha por outros destinos de viagens, deste modo é importante 

corrigir  essa  imagem  perante  os  jovens  paulistas.  Os  turistas  jovens  de  hoje 

continuarão  sendo  turista  amanhã.  Moisă  (2010) afirma  que  os  jovens  estão 

dispostos  a  gastar  cada  vez  mais  em hospedagem à  medida  que  envelhecem. 

Assim, movimentando a economia cada vez mais.

Considera-se que este estudo pode beneficiar o trade turístico, sendo assim, 

sugerem-se algumas implicações e recomendações aos gestores e publicitários, de 

forma que essas ações possam contribuir com o aumento no número de turistas no 

Rio de Janeiro:

 Realizar de ações publicitárias com regularidade junto ao mercado paulista e 

de  outros  estados.  O  Rio  de  Janeiro  deve  sobreviver  não  só  do  turismo 

internacional,  como também o turismo nacional. Deste modo, é importante 

intensificar a divulgação nos estados vizinhos, já que apresentam distâncias 

geográficas menores do que outros locais; 

 Melhorar o posicionamento da imagem do Rio de Janeiro, a fim de minimizar 

seu caráter  contraditório.  Através  de  campanhas que associem a imagem 

com os títulos e prêmios que a cidade recebeu, tais como: “cidade mais gentil 

do mundo”, “destino mais sexy do mundo”, “cidade mais feliz do mundo” e 

“melhor destino da América do Sul”. Desta forma, destacando que a cidade é 

um destino hospitaleiro que acolhe todas as diversidades de tribos;

 Agregar valor ao produto Rio de Janeiro, através divulgação da diversidade 

turística da cidade, exaltando o patrimônio histórico, a cultura,  a natureza, 

gastronomia como também a hospitalidade e simpatia do carioca;

  Utilizar os elementos musicais nas campanhas publicitárias, pois foi notado 

que público relaciona musicalidade com a imagem do Rio de Janeiro;

 Criar apelos emocionais para segmentação de turismo da juventude como a 

sensação de cidade vibrante e empolgante.

 Combater a violência urbana e aumentar os níveis de segurança;



 Analisar a imagem da cidade periodicamente. Recomenda-se a repetição da 

pesquisa com uma margem regular de tempo, a fim de que os dados obtidos 

possam ser confrontados e melhor avaliados.

O presente trabalho contribui com o desenvolvimento de pesquisas na área 

de mensuração da imagem dos destinos turísticos no Brasil.

Reconhece-se que esta pesquisa possui algumas limitações. Primeiramente, 

por  não  ter  recolhido  todo  material  promocional  da  cidade.  Além  disso,  não 

considerou a opinião dos gestores públicos, dos moradores,  das empresas e da 

imprensa sobre a imagem do Rio de Janeiro. E por ter realizado a coleta dos dados 

via Internet, o que restringiu o público.

Como indicação de pesquisas que poderiam dar continuidade às reflexões 

tecidas no presente trabalho, sugere-se o estudo da imagem do Rio de Janeiro: na 

percepção dos atores do  trade turístico e comunidade local;  através da visão da 

mídia;  através  do  olhar  de  outras  faixas  etárias,  de  públicos  oriundos de outros 

lugares  do  Brasil  e  do  exterior.  Ainda  que  a  coleta  de  dados  realizada  nessa 

pesquisa tenha sido válida, recomenda-se a repetição deste estudo contemplando 

outras faixas etárias e outras localidades;  como também para analisar se houve 

mudanças na transmissão e na percepção da imagem da cidade do Rio de Janeiro 

pelos jovens do Vale do Paraíba Paulista.

Por fim, é importante salientar que esta pesquisa pretende ser a abertura para 

trabalhos subseqüentes relacionados com a imagem do Rio de Janeiro e de outros 

destinos no Brasil e no Mundo.
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APÊNDICE - A: ENSAGEM DE DIVULGAÇÃO DE COLETA DE DADOS

Olá Pessoal,

Envio esse e-mail para solicitar a colaboração de vocês na pesquisa para a minha 
monografia do curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense - UFF, cujo 
objetivo central é o estudo da imagem da cidade do Rio de Janeiro.

O público-alvo da pesquisa contempla jovens da faixa etária de18 à 30 anos e que 
residem das cidades do Vale do Paraíba, respondam a seguinte pergunta: 

Quais são as três primeiras palavras ou expressões que vêm à sua mente 
quando você pensa na cidade do Rio de Janeiro?

 

Desde já, agradeço a participação!

Thais Cardoso



APÊNDICE - B: CONVITES ELETRÔNICOS DE DIVULGAÇÃO DE COLETA DE 
DADOS

Olá

Envio esse e-mail para solicitar a colaboração de vocês na pesquisa para a minha 
monografia do curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense - UFF, cujo o 
objetivo central é o estudo da imagem da cidade do Rio de Janeiro.

O público-alvo da pesquisa contempla jovens da faixa etária de 18 à 35 anos e que 
residem das cidades do Vale do Paraíba, respondam um questionário on-line.
Link do questionário: 
http://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3r9b08lUBtAtgr2

Desde já, agradeço a participação!

Thais Cardoso



APÊNDICE – C: QUESTIONÁRIO

Pesquisa: Imagem da Cidade do Rio de Janeiro

Esta pesquisa tem objetivo central de investigar a imagem da cidade do Rio 
de Janeiro, através do olhar dos jovens. Trata-se de um trabalho de conclusão do 
curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense – UFF.

Sua participação é muito importante para nós. Por favor, responda todas as 
questões com o máximo de sinceridade. 

Obrigada!

Thais Cardoso

1 Qual é a sua idade?

De 18 a 20 anos 

De 21 a 25 anos 

De 26 a 30 anos 

De 31 a 35 anos 

Nenhuma das opções 

(Se a opção “Nenhuma das opções” for selecionada, o questionário é encerrado)

2. Você mora em um dos municípios do Vale do Paraíba, estado de São Paulo? 

(Aparecida,  Arapeí,  Areias,  Bananal,  Caçapava,  Cachoeira  Paulista,  Campos  do 
Jordão,  Canas,  Caraguatatuba,  Cruzeiro,  Cunha,  Guaratinguetá,  Igaratá,  Jacarareí, 
Jambeiro,  Ilhabela,  Lagoinha,  Lavrinhas,  Lorena,  Monteiro  Lobato,  Natividade  da 
Serra,  Paraibuna,  Pindamonhangaba,  Piquete,  Potim,  Queluz,  Redenção  da  Serra, 
Roseira, Santa Branca, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos 
Campos,  São  Luiz  do  Paraitinga,  São  Sebastião,  Silveiras,  Taubaté,  Tremembé, 
Ubatuba)

Sim Não 

(Se a opção “Não” for selecionada, o questionário é encerrado)

Qual é o seu gênero?

Masculino Feminino 



4. Estado civil :

Solteiro 

Casado 

União estável 

Separado / divorciado 

Viúvo 

5. Escolaridade :

Não alfabetizado 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Pós-Graduação 

6.Qual é a sua ocupação principal?

________________________________

7. Qual sua renda bruta mensal?

Sou dependente 

Até R$ 510,00 (1 Salário Mínimo) 

De R$ 511,00 à R$ 1530,00 (de 1 a 3 
Salários Mínimos) 

De R$ 1531,00 à R$ 2550,00 (de 3 a 5 
Salários Mínimos) 

De R$ 2551,00 à R$ 3750,00 (de 5 a 7 
Salários Mínimos) 

Acima de R$ 3751,00 (acima de 7 Salários 
Mínimos) 

8. Indique o quanto às expressões abaixo correspondem à imagem que você tem da 
cidade do Rio de Janeiro, sendo  1 - discordo totalmente, 2 - discordo; 3- discordo 
parcialmente;  4 - não concordo, nem discordo; 5 - concordo parcialmente; 6 - 
concordo; e 7 - concordo totalmente. Para responder essa questão deslize a barra 
para direita.

Beleza

Violência



Cidade Maravilhosa e bonita por 
natureza

Carioca

Favela

Carnaval

Tráfico de Drogas

Calor

Criminalidade

Férias

Poluição

Eliseu Visconti

Desigualdade Social

Festas e Baladas

Mulheres

Gírias

Funk

Turismo

Música

Natureza e Paisagens

Sexo

Clima Sensacional

Arrastão

Famosos

Enchentes

Gentileza

Guerra Civil

Moda

Réveillon



Pobreza

Qualidade de Vida

Samba

Tom Jobim

Bala perdida

Sol

9. Com relação aos sentimentos, indique o quanto às expressões abaixo 
correspondem à imagem da cidade do Rio de Janeiro desperta em você, sendo 1 = 
discordo totalmente e 7 = concordo totalmente.

1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)

Alegria 

Medo

Liberdade

Tristeza 

Bem estar 

Felicidade

Raiva 

Infelicidade 

Animação

Desamparo

10. Você já foi ao Rio de Janeiro?

Sim Não 

(Se a opção “Não” for selecionada, responder a questão 10.1)

10.1. Por quê?

Não tive oportunidade 

Falta de dinheiro 

Medo da violência

Distância 

Há lugares melhores 

Outro motivo 

(Se a opção “Sim” for selecionada, responder a questão 10.2 e 10.3)



10.2. Qual o motivo da visita?

Lazer/ Turismo/ Recreação 

Negócios/ Motivos Profissionais 

Visita a amigos/ Parentes 

Eventos 

Outro motivo

10.3. Você visitou:

Sozinho 

Com família 

Com amigos 

Em grupo (acima de 10 pessoas)

11. Indique abaixo seu conhecimento sobre locais e atrativos da cidade do Rio de 
Janeiro.

Nunca Ouvi 
Falar

Já ouvi falar Já visitei

Copacabana

Cristo Redentor

Santa Tereza

Jardim Botânico

Floresta da Tijuca

Maracanã

Lagoa Rodrigo de Freitas

Pão de Açúcar

Lapa

Museu de Arte Moderna

Praias

Centro histórico

Igreja da Candelária

Ipanema

Linha Vermelha

12.Se fosse viajar para o Rio de Janeiro, você:



Iria com os amigos

Daria preferência por hospedagem modesta e 
de baixo custo (camping, albergues, cama & 
café) 

Não compraria um pacote turístico de Agência 
de Viagens. Organizaria meu próprio roteiro. 

Daria preferência aos transportes públicos: 
ônibus, metro. Usaria taxi raramente.

Iria com algum grupo associativo (Rotaract, 
Escoteiros, Igreja, 
Escola/Universidade,Touring Club e outros) 

Viajaria pra praticar algum esporte ou 
atividade radical (asa delta, rapel, surf, 
trekking, wakeboard e outros) 

Curtiria a vida noturna (bares, festas e boates)

Assistiria alguma partida de futebol da Copa 
de 2014

Assistiria algum evento (abertura, jogos/ 
competições, encerramento) das Olimpíadas 
de 2016



13. Pra você, viajar para a cidade do Rio de Janeiro é:

Discordo 
totalmente

Discordo 
parcialmente

Não 
concordo e 

nem discordo

Concordo 
Parcialmente

Concordo 
totalmente

Conhecer a história da 
cidade

Enriquecer-se culturalmente 

Uma boa forma de 
descansar

Uma aventura

A possibilidade de fazer 
novas amizades

Uma experiência perigosa 

Uma boa forma de diversão

Uma oportunidade de 
conhecer pessoas diferentes

Uma forma de se sentir livre

14. Qual é o nível de interesse em viajar para a cidade do Rio de Janeiro?

Nenhum Interesse Pouco Interesse Grande Interesse

15. Qual é sua intenção em viajar para a cidade do Rio de Janeiro nos próximos 12 
meses?

Nenhuma Intenção Pouca Intenção Grande Intenção

16. Como você toma conhecimento dos acontecimentos da cidade do Rio de Janeiro?

Televisão 

Internet

Jornais e revistas

Amigos e parentes

Agências de Turismo 

Outro

17. Pretende recomendar a visita ao Rio de Janeiro a outras pessoas?

Sim Não

Para qualquer dúvida no preenchimento, contatar Thais Cardoso (e-mail: 
thaiscardosoo@gmail.com

mailto:thaiscardosoo@gmail.com
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APÊNDICE D - RECOMENDAÇÃO X FATORES DA IMAGEM

Pretende 
recomendar a visita 
ao Rio de Janeiro a 

outras pessoas?

Rio é 
agito e 

diversão

Rio é 
assustador

Rio é bem-
estar, artes 

e 
tendências

Rio é 
carnaval 
e música

Rio é cidade 
maravilhosa

Rio é 
problemas 
ambientais

Rio é 
lazer e 
férias

Sim

Mean 4,7775 4,8302 3,6404 5,9045 6,0674 3,3202 5,7079
N 89 89 89 89 89 89 89
Std. 
Deviation 1,2665 1,38039 1,35235 0,99109 0,85344 1,35522 1,05747

Não

Mean 5,045 5,6944 3,2417 5,4875 5,05 4,0125 4,89
N 40 40 40 40 40 40 40
Std. 
Deviation 1,54355 1,38452 1,37745 1,41416 1,58438 1,52116 1,29215

Total

Mean 4,8605 5,0982 3,5168 5,7752 5,7519 3,5349 5,4543
N 12913 129 129 129 129 129 129
Std. 
Deviation 1,35799 1,43356 1,36738 1,14983 1,22015 1,43911 1,19236

Fonte: SPSS 16.0

ANOVA: Recomendação x Fatores da Imagem

 
Sum of 
Squares Df

Mean 
Square F Sig.

Rio é agito e diversão * Pretende 
recomendar a visita ao Rio de 

Janeiro a outras pessoas?

Between 
Groups

(Combined)

1,974 1 1,974 1,071 0,303
Within Groups 234,074 127 1,843   
Total 236,048 128    

Rio é assustador * Pretende 
recomendar a visita ao Rio de 

Janeiro a outras pessoas?

Between 
Groups

(Combined)

20,612 1 20,612 10,797 0,001
Within Groups 242,44 127 1,909   
Total 263,053 128    

Rio é bem-estar, artes e tendências * 
Pretende recomendar a visita ao Rio 

de Janeiro a outras pessoas?

Between 
Groups

(Combined)

4,389 1 4,389 2,372 0,126
Within Groups 234,936 127 1,85   
Total 239,325 128    

Rio é carnaval e música * Pretende 
recomendar a visita ao Rio de 

Janeiro a outras pessoas?

Between 
Groups

(Combined)

4,799 1 4,799 3,706 0,056
Within Groups 164,432 127 1,295   
Total 169,231 128    

Rio é cidade maravilhosa * Pretende 
recomendar a visita ao Rio de 

Janeiro a outras pessoas?

Between 
Groups

(Combined)

28,567 1 28,567 22,395 0
Within Groups 161,996 127 1,276   
Total 190,562 128    

Rio é problemas ambientais * 
Pretende recomendar a visita ao Rio 

de Janeiro a outras pessoas?

Between 
Groups

(Combined)

13,226 1 13,226 6,669 0,011
Within Groups 251,867 127 1,983   
Total 265,093 128    

Rio é lazer e férias * Pretende 
recomendar a visita ao Rio de 

Janeiro a outras pessoas?

Between 
Groups

(Combined)

18,46 1 18,46 14,337 0
Within Groups 163,52 127 1,288   
Total 181,98 128    

Fonte: SPSS 16.0

13 Amostra utilizada na pesquisa foi de 141 questionários, porém nesta seção houve apenas 129 respondentes



APÊNDICE E - GÊNERO X FATORES DA IMAGEM

Qual é o seu gênero?
Rio é 

agito e 
diversão

Rio é 
assustador

Rio é bem-
estar, 
artes e 

tendências

Rio é 
carnaval e 

música

Rio é cidade 
maravilhosa

Rio é 
problemas 
ambientais

Rio é 
lazer e 
férias

Masculino Mean 5,3032 5,1505 3,4624 5,7177 5,4355 3,7419 5,3516
N 62 62 62 62 62 62 62
Std. 
Deviation 1,23805 1,57907 1,30203 1,0485 1,49996 1,34817 1,20037

Feminino Mean 4,5266 5,0605 3,6118 5,8165 5,9557 3,5 5,519
N 79 79 79 79 79 79 79
Std. 
Deviation 1,43194 1,40993 1,46413 1,25685 0,99418 1,60328 1,27722

Total Mean 4,8681 5,1001 3,5461 5,773 5,727 3,6064 5,4454
N 141 141 141 141 141 141 141
Std. 
Deviation 1,39997 1,48189 1,39231 1,16684 1,26417 1,4962 1,24243

Fonte: SPSS 16.0

ANOVA: Gênero x Fatores da Imagem

 
Sum of 
Squares Df

Mean 
Square F Sig.

Rio é agito e diversão * Qual é o 
seu gênero?

Between 
Groups

(Combined)

20,953 1 20,953 11,492 0,001
Within Groups 253,434 139 1,823   
Total 274,386 140    

Rio é assustador * Qual é o seu 
gênero?

Between 
Groups

(Combined)

0,282 1 0,282 0,128 0,722
Within Groups 307,158 139 2,21   
Total 307,44 140    

Rio é bem-estar, artes e 
tendências * Qual é o seu gênero?

Between 
Groups

(Combined)

0,776 1 0,776 0,399 0,529
Within Groups 270,619 139 1,947   
Total 271,395 140    

Rio é carnaval e música * Qual é o 
seu gênero?

Between 
Groups

(Combined)

0,338 1 0,338 0,247 0,62
Within Groups 190,274 139 1,369   
Total 190,613 140    

Rio é cidade maravilhosa * Qual é 
o seu gênero?

Between 
Groups

(Combined)

9,401 1 9,401 6,096 0,015
Within Groups 214,337 139 1,542   
Total 223,738 140    

Rio é problemas ambientais * Qual 
é o seu gênero?

Between 
Groups

(Combined)

2,033 1 2,033 0,908 0,342
Within Groups 311,371 139 2,24   
Total 313,404 140    

Rio é lazer e férias * Qual é o seu 
gênero?

Between 
Groups

(Combined)

0,973 1 0,973 0,629 0,429
Within Groups 215,136 139 1,548   
Total 216,11 140    

Fonte: SPSS 16.0



APÊNDICE F- INTENÇÃO EM VIAJAR AO RIO DE JANEIRO NOS PRÓXIMOS 12 

MESES X FATORES DA IMAGEM

Qual é o seu nível de 
intenção em viajar 

para a cidade do Rio 
de Janeiro nos 

próximos 12 meses?

Rio é 
assustador

Rio é 
lazer e 
férias

Rio é 
agito e 

diversão

Rio é 
carnaval 

e 
música

Rio é cidade 
maravilhosa

Rio é bem-
estar, artes 

e 
tendências

Rio é 
problemas 
ambientais

Nenhuma 
Intenção

Mean 5,4972 5 4,94 5,5625 5,25 3,0917 3,9
N 40 40 40 40 40 40 40
Std. 
Deviation 1,40297 1,45778 1,51316 1,45966 1,53172 1,40205 1,56975

Grande 
Intenção

Mean 4,6957 5,7348 4,813 5,8587 6,2283 3,8261 3,2174
N 46 46 46 46 46 46 46
Std. 
Deviation 1,58204 1,15011 1,25744 1,10007 0,82803 1,41026 1,36077

Total Mean 5,0685 5,393 4,8721 5,7209 5,7733 3,4845 3,5349
N 8614 86 86 86 86 86 86
Std. 
Deviation 1,54592 1,34582 1,37538 1,28075 1,29628 1,44589 1,49271

Fonte: SPSS 16.0

ANOVA: Intenção em viajar ao Rio de Janeiro nos próximos 12 meses X 

Fatores da Imagem

   Sum of 
Squares Df

Mean 
Square F Sig.

Rio é assustador * Intenção

Between 
Groups

(Combined) 13,747 1 13,747 6,097 0,016
Within 
Groups 189,393 84 2,255

  

Total 203,14 85    

Rio é lazer e férias * 
Intenção

Between 
Groups

(Combined) 11,551 1 11,551 6,814 0,011
Within 
Groups 142,404 84 1,695

  

Total 153,956 85    

Rio é agito e diversão * 
Intenção

Between 
Groups

(Combined) 0,345 1 0,345 0,181 0,672
Within 
Groups

160,448 84 1,91

  

Total 160,793 85    

Rio é carnaval e música * 
Intenção

Between 
Groups

(Combined) 1,877 1 1,877 1,146 0,287
Within 
Groups 137,55 84 1,638

  

Total 139,427 85    

Rio é cidade maravilhosa * 
Intenção

Between 
Groups

(Combined) 20,475 1 20,475 14,057 0
Within 
Groups 122,353 84 1,457

  

Total 142,828 85    

Rio é bem-estar, artes e 
tendências * Intenção.

Between 
Groups

(Combined) 11,54 1 11,54 5,834 0,018
Within 
Groups 166,161 84 1,978

  

Total 177,702 85    

Rio é problemas ambientais 
* Intenção

Between 
Groups

(Combined) 9,969 1 9,969 4,667
0,034

 
Within 
Groups 179,426 84 2,136

 

Total 189,395 85    
Fonte: SPSS 16.0

14 Amostra utilizada na pesquisa foi de 141 questionários, porém nesta seção utilizou apenas 86 respondentes, os 
quais assinalaram as respostas de grande intenção e nenhuma intenção. Excluiu os indivíduos que responderam 
pouca intenção. 



APÊNDICE G – INTERESSE EM VIAJAR AO RIO DE JANEIRO X FATORES DA 

IMAGEM

Qual é o seu nível de 
interesse em viajar para a 
cidade do Rio de Janeiro?

Rio é 
assustador

Rio é 
lazer e 
férias

Rio é 
agito e 

diversão

Rio é 
carnaval 
e música

Rio é cidade 
maravilhosa

Rio é bem-
estar, artes 

e 
tendências

Rio é 
problemas 
ambientais

Nenhum 
Interesse

Mean 5,963 4,1556 5,1333 5,7778 4,1667 2,7407 4,3333
N 9 9 9 9 9 9 9
Std. 
Deviation 1,70421 1,076 1,5906 0,84266 1,78536 0,8462 1,71391

Pouco 
Interesse

Mean 5,4347 5,2386 4,7965 5,4868 5,6228 3,3333 3,7982
N 57 57 57 57 57 57 57
Std. 
Deviation 1,24692 1,1919 1,49594 1,34415 1,25812 1,36713 1,48161

Grande 
Interesse

Mean 4,6702 5,8349 4,8794 6,0357 6,0952 3,7937 3,1825
N 63 63 63 63 63 63 63
Std. 
Deviation 1,43698 1,03334 1,2019 0,92768 0,85599 1,37232 1,27729

Total

Mean 5,0982 5,4543 4,8605 5,7752 5,7519 3,5168 3,5349
N 12915 129 129 129 129 129 129
Std. 
Deviation 1,43356 1,19236 1,35799 1,14983 1,22015 1,36738 1,43911

Fonte: SPSS 16.0

ANOVA: Interesse em viajar ao em viajar ao Rio de Janeiro X Fatores da Imagem

   Sum of 
Squares Df

Mean 
Square F Sig.

Rio é assustador * Qual é o seu 
nível de interesse em viajar para 

a cidade do Rio de Janeiro?

Between 
Groups

(Combined)
24,725 2 12,363 6,536 0,002

Within 
Groups 238,327 126 1,891

  

Total 263,053 128    

Rio é lazer e férias * Qual é o 
seu nível de interesse em viajar 

para a cidade do Rio de 
Janeiro?

Between 
Groups

(Combined) 26,96 2 13,48 10,956 0
Within 
Groups 155,02 126 1,23

  

Total 181,98 128    

Rio é agito e diversão * Qual é o 
seu nível de interesse em viajar 

para a cidade do Rio de 
Janeiro?

Between 
Groups

(Combined) 0,926 2 0,463 0,248 0,781
Within 
Groups 235,122 126 1,866

  

Total 236,048 128    

Rio é carnaval e música * Qual é 
o seu nível de interesse em 

viajar para a cidade do Rio de 
Janeiro?

Between 
Groups

(Combined)
9,015 2 4,508 3,545 0,032

Within 
Groups 160,215 126 1,272

  

Total 169,231 128    

Rio é cidade maravilhosa * Qual 
é o seu nível de interesse em 
viajar para a cidade do Rio de 

Janeiro?

Between 
Groups

(Combined) 30,993 2 15,497 12,236 0
Within 
Groups 159,569 126 1,266

  

Total 190,562 128    

Rio é bem-estar, artes e 
tendências * Qual é o seu nível 
de interesse em viajar para a 

cidade do Rio de Janeiro?

Between 
Groups

(Combined)
12,168 2 6,084 3,375 0,037

Within 
Groups 227,157 126 1,803

  

Total 239,325 128    

Rio é problemas ambientais * 
Qual é o seu nível de interesse 
em viajar para a cidade do Rio 

de Janeiro?

Between 
Groups

(Combined) 17,512 2 8,756 4,456
0,013

 
Within 
Groups 247,581 126 1,965

 

Total 265,093 128    
Fonte: SPSS 16.0

15 Amostra utilizada na pesquisa foi de 141 questionários, porém nesta seção houve apenas 129 respondentes.
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