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RESUMO 

 

A argentina é o país que mais emite turistas para o Brasil, sendo considerado 

pela Embratur como um mercado prioritário. Levando em consideração a relevância 

da imagem no processo de escolha de um destino turístico e a importância dos 

argentinos para o turismo brasileiro, realizou-se este estudo com o objetivo de 

identificar a imagem do Brasil percebida por esses consumidores e quais os destinos 

brasileiros conhecidos. Investigou-se a imagem do Brasil por meio de dois estudos, 

o primeiro qualitativo e o segundo quantitativo. Foram entrevistados ao todo 333 

argentinos. O questionário aplicado serviu também para analisar o nível de 

conhecimento da Marca Brasil, do sítio oficial www.braziltour.com e questões 

relacionadas à satisfação e percepção da qualidade dos serviços turísticos 

brasileiros. Para o tratamento dos dados quantitativos foi feita uma análise 

estatística com o auxílio do software SPSS. Os resultados indicam que os argentinos 

percebem positivamente a imagem turística do Brasil, associada à praia, alegria, 

caipirinha, festa, carnaval, futebol e natureza. No entanto, os resultados também 

indicam que a imagem está associada à violência e que os argentinos pesquisados 

desconhecem a Marca Brasil, o sítio oficial e diversos destinos turísticos brasileiros. 

  

 

Palavras-chave: Imagem do Brasil. Destinos turísticos. Argentinos. 
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RESUMEN 

 

Argentina es el país que más turistas aporta a Brasil, siendo considerado por 

la Embratur como un mercado prioritario. Teniendo en consideración la relevancia de 

la imagen en el proceso de elección de un destino turístico y la importancia de los 

argentinos para el turismo brasilero, fue realizado este estudio con el objetivo de 

identificar la imagen de Brasil percibida por estos consumidores y cuáles son los 

destinos brasileros conocidos. Fue investigada la imagen de Brasil por medio de dos 

estudios, el primero cualitativo y el segundo cuantitativo. Fueron entrevistados 333 

argentinos en total. El cuestionario utilizado sirvió también para analizar el nivel de 

conocimiento de la Marca Brasil, del sitio oficial www.braziltour.com y cuestiones 

relacionadas a la satisfacción y percepción de la calidad de los servicios turísticos 

brasileros. Para el tratamiento de los datos cuantitativos fue hecho un análisis 

estadístico con la ayuda del software SPSS. Los resultados indican que los 

argentinos perciben positivamente la imagen de Brasil, asociada a la playa, alegría, 

caipiriña, fiesta, carnaval, futbol y naturaleza. En contraposición, los resultados 

también indican que la imagen está asociada a la violencia y que los argentinos 

encuestados desconocen la Marca Brasil, el sitio oficial y diversos destinos turísticos 

brasileros.  

 

 

Palabras clave: Imagen de Brasil. Destinos turísticos. Argentinos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O turismo pode ser definido como um fenômeno econômico e social e durante 

décadas vem apresentando um crescimento contínuo e uma profunda diversificação. 

É considerado atualmente como um dos maiores setores econômicos do mundo e 

com o crescimento mais acelerado.  

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2010), as chegadas de 

turistas internacionais cresceram a um ritmo anual de 6,5% e passaram assim de 25 

milhões de viajantes pelo mundo em 1950 para 806 milhões em 2005. As divisas 

geradas aumentaram ainda mais, registrando um movimento de 680 bilhões de 

dólares americanos em 2005. A diversificação do turismo acelerou-se e em 1950 

apresentava uma concentração de 88% das chegadas internacionais em apenas 15 

destinos principais. Em 2005 essa concentração caiu para 57%, como reflexo da 

aparição de novos destinos turísticos ao longo dos anos, sendo muitos desses em 

países em desenvolvimento.  

A atividade turística está diretamente relacionada com o desenvolvimento 

econômico e social o que justifica o número crescente de novos destinos turísticos a 

cada ano. No entanto, a contribuição do turismo para o bem-estar econômico 

depende da qualidade que é oferecida e seu crescimento depende da diversificação 

e da competência dos destinos turísticos (OMT, 2010). Pelos benefícios 

proporcionados e pelo aumento crescente de novos destinos no mercado, o setor 

turístico pode ser considerado altamente competitivo.  

Pelos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur 

(2010), o Brasil recebe anualmente cerca de cinco milhões de turistas estrangeiros, 

representando apenas 0,6% do fluxo mundial de viagens internacionais. É uma 

representação pequena quando considerado seu potencial. Ainda assim, segundo 

informa a Embratur, o Banco Central observa que o turismo foi um dos setores que 

mais trouxeram divisas internacionais nos últimos anos, mantendo-se entre os cinco 

principais itens na pauta de exportações do Brasil. A criação do Ministério do 
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Turismo em 2003 e as políticas públicas realizadas demonstram a importância que o 

planejamento do turismo adquiriu no país e o objetivo de aumentar a sua demanda 

turística internacional. 

A Argentina é o principal emissor de turistas para o Brasil. De acordo com 

dados da Embratur (2009), mais de 900.000 turistas argentinos viajam para o Brasil 

a cada ano, representando quase 20% do total de visitantes estrangeiros (Tabela 1).  

 
                  Tabela 1: Principais Países Emissores de Turistas Para o Brasil 

 
 

Principais Países Emissores 
2007 

Número de 
turistas % 

Ranking 

 
Argentina 

 
920.210 

 
18,31 

 
1º 

 
Estados Unidos da América 

 
699.169 

 
13,91 

 
2º 

 
Portugal 

 
280.438 

 
5,58 

 
3º 

 
Itália 

 
268.685 

 
5,35 

 
4º 

 
Chile 

 
260.430 

 
5,18 

 
5º 

                    Fonte: Embratur (2009) 

 
 
 O Estudo da Demanda Turística Internacional realizada em 2007, pela 

Embratur, indicou que a principal motivação da viagem do turista argentino para o 

Brasil foi o lazer (74,2%), sendo Sol e Praia indicados por mais de 83,6% como a 

maior motivação. A maioria não utilizou serviços de agências de viagens (71,1%). 

Foram indicados, em primeiro lugar como fonte de informação para organizar a 

viagem, amigos e parentes (44,6%), seguidos de internet (25,8%) e com apenas 

4,2% de pesquisados afirmando terem utilizado como fonte de informação guias 

turísticos impressos, artigos em jornais e revistas, folhetos e brochuras. Quanto ao 

nível de satisfação com a viagem, 57,1% afirmaram que atendeu plenamente, 

seguidos de 35,6% que consideraram que a viagem superou as expectativas. Os 

destinos mais visitados por motivos de lazer foram Florianópolis, Balneário 

Camboriú, Rio de Janeiro, Armação dos Búzios e Bombinhas. Os cinco destinos 

concentraram 65,3% dos argentinos que viajaram ao Brasil por lazer em 2007.  

A República Argentina possui 2.791.810 de Km de superfície no continente 

sul americano. É o segundo maior país da América do Sul e alcançou em 2009 um 
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Produto Interno Bruto - PIB - de US$ 494.3 bilhões, sendo o PIB per capita de 

US$12.500 (INDEXMUNDI, 2010). O território é divido em 23 províncias mais a 

Cidade Autônoma de Buenos Aires (Capital Federal). De acordo com o último censo 

realizado em 2001 pelo Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), o país 

possui 36.260.130 milhões de habitantes. Sendo que 12.877.203 vivem na Província 

de Buenos Aires e 2.776.138 na Capital Federal. 

Anualmente, diversos destinos do mundo divulgam para a OMT um número 

oficial de turistas que visitaram seu país. A Tabela 2 apresenta o número de 

argentinos que visitaram determinados destinos em 2007, segundo a OMT. 

 
                            Tabela 2: Destinos visitados pelos argentinos em 2007 
 

Destinos 
 

Número de 
argentinos 

Uruguai 908.116 

Brasil 920.210 

Espanha 217.650 

Itália 113.818 

Reino Unido 40.984 

Estados Unidos da América 266.971 

Canadá 15.710 

Chile 760.708 

Peru 77.712 

República Dominicana 27.632 

Cuba 37.922 

Paraguai 184.745 

China 18.083 

Egito 9.704 

                                   Fonte: Elaboração própria a partir de dados da OMT (2009) 

 
 
A observação da Tabela 2 permite analisar a proporção de argentinos 

viajando para o Brasil e para os demais países. O Ministério do Turismo afirmou que 

o Brasil recebeu em 2008, 22% dos 4,3 milhões de argentinos que viajaram para 

destinos estrangeiros. O Brasil é escolhido por aproximadamente 1/4 dos argentinos 

que viajam para o exterior, sendo, portanto, um destino muito buscado. 

Porém, há que considerar a quantidade significativa de argentinos viajando 

para destinos semelhantes aos do Brasil (Sol e Praia) e também a grande 
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quantidade de destinos estrangeiros procurados pelos argentinos que são 

conhecidos por outros segmentos turísticos. 

O atual ministro do turismo, Luiz Barretto, afirmou em 2009 que "a Argentina 

continua sendo um mercado prioritário, é o principal emissor de turistas e será ainda 

mais com a crise que afetou o mercado americano e europeu" (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, 2009). Na ocasião, o ministro também afirmou que no 

cenário econômico atual vão prevalecer as viagens de curta duração e que o 

principal sócio do Mercosul receberia quase metade dos R$ 11 milhões que o 

Ministério do Turismo gastaria em 2009 com promoção do Brasil como destino 

turístico em toda a América do Sul. 

Pela importância dos argentinos para o turismo brasileiro e considerando a 

importância da imagem do destino turístico no momento de decisão do consumidor 

houve, por parte da autora do presente trabalho, o interesse em estudar a imagem 

do Brasil percebida por argentinos no intuito de contribuir para o desenvolvimento da 

divulgação do Brasil na Argentina 

Goodall (1992, apud O`LEARY; DEEGAN, 2005) sugere que quando preços 

são semelhantes, a imagem é o fator decisivo para a seleção do destino. O autor 

afirma que a imagem forma a base do processo de avaliação ou seleção dos 

destinos e promove uma ligação entre as motivações dos turistas e a seleção do 

destino.  

O estudo da imagem é, portanto, de fundamental relevância para destinos 

que queiram aumentar de forma qualitativa ou quantitativa seu fluxo turístico. 

Segundo O`Leary e Deegan (2005), imagens em turismo são importantes por causa 

do seu papel no processo de decisão dos turistas potenciais e porque afetam o nível 

de satisfação da experiência turística. 

Além da relevância da imagem positiva, alguns autores destacam a 

importância da criação de uma marca. Tasci e Kozak (2006) afirmam que imagem e 

marca são considerados como conceitos relacionados, sendo a imagem uma parte 

importante do desenvolvimento da marca de um destino. 

Criada a partir de resultados de pesquisas realizadas para a formatação do 

Plano Aquarela, a Marca Brasil é uma marca de difusão e promoção do Brasil como 

destino turístico no exterior e representa a visão do estrangeiro sobre o Brasil, 

segundo seus idealizadores.  
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É também de fundamental relevância para uma boa campanha publicitária, 

identificar os destinos turísticos conhecidos pelo público-alvo, que conforme Um e 

Crompton (1990) é o ponto de partida para o processo de escolha do consumidor. 

Este trabalho é um estudo inicial sobre os argentinos e procura responder a 

seguinte indagação: Qual a imagem do Brasil na percepção dos argentinos que já o 

visitaram ou desejam visitá-lo e qual sua percepção sobre determinados destinos 

turísticos brasileiros? Em busca dessa resposta tem como objetivo geral identificar a 

imagem do Brasil percebida pelos argentinos pesquisados, assim como os destinos 

mais conhecidos. O trabalho ainda avalia, especificamente, o nível de interesse e 

intenção dos participantes em visitarem o Brasil, o nível de conhecimento da Marca 

Brasil e do sítio oficial www.braziltour.com, que é utilizado para a divulgação do 

Brasil no exterior, além de avaliar questões relacionadas à satisfação e percepção 

da qualidade dos serviços turísticos brasileiros. 

Para alcançar os objetivos determinados foi realizada pesquisa bibliográfica, 

que “busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado 

sobre um determinado tema ou problema.” (CERVO; BERVIAN, 1983, p.55) e 

documental. Empregou-se ainda pesquisa de campo de cunho exploratório, 

utilizando questionários. A finalidade de uma pesquisa exploratória é procurar por 

padrões, idéias ou hipóteses ao invés de testar uma hipótese já conhecida. 

(COLLIS; HUSSEY, 2005).  

Diversas metodologias podem ser utilizadas na mensuração da imagem de 

um destino turístico, porém este trabalho limita-se a investigar a imagem do Brasil a 

partir do levantamento e avaliação de seus atributos por uma amostra total de 333 

argentinos. 

O trabalho está organizado em cinco capítulos. São apresentados no primeiro 

capítulo a visão geral do tema, o problema, os objetivos e metodologia do estudo. 

No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico empregado para a 

elaboração deste trabalho. No terceiro capítulo especifica de forma detalhada a 

metodologia utilizada no estudo 1 e no estudo 2, assim como a metodologia aplicada 

na análise dos dados. O quarto capítulo contém os resultados dos estudos 

empreendidos e no quinto capítulo são apresentadas as considerações finais e as 

sugestões para novas investigações.  

 
 

http://www.braziltour.com/
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo aborda conceitos de marketing turístico e apresenta o Plano 

Aquarela. O capítulo apresenta também questões relacionadas à qualidade, 

satisfação e fidelidade, conceitos e estudos sobre imagem de destinos turísticos e 

trata de noções de imagem e marca que se apresentam diretamente relacionadas, 

além de abordar a imagem do Brasil no exterior e a presença do Brasil na Argentina.  

 

 

2.1 MARKETING TURÍSTICO 

 

 

Marketing é definido por Kotler (1988 apud OMT, 2001) como a análise, 

organização, planejamento e controle dos recursos, políticas e atividades da 

empresa oferecidas ao cliente, visando satisfazer suas necessidades e desejos, 

obtendo lucro. 

O marketing turístico é definido por Krippendorf (1971 apud OMT, 2001) como 

a adaptação sistemática e coordenada das políticas dos que empreendem negócios 

turísticos, privados ou estatais, sobre o plano local, regional, nacional e 

internacional, para a máxima satisfação das necessidades de certos grupos de 

consumidores e assim obter um lucro apropriado.  

A autora Ruschmann (2001) afirma que o marketing turístico é diferente do 

tradicional, pois oferece ao consumidor um bem intangível, que é viver uma 

experiência e ressalta que 

 

a intangibilidade da experiência vivencial proporcionada pela 
viagem turística e as singularidades do produto fazem com que 
sua comercialização necessite de técnicas mercadológicas 
específicas (as do Marketing Turístico), amplamente estudado 
na Europa e nos Estados Unidos e, de forma incipiente, no 
Brasil. (RUSCHMANN, 2001, p.16). 
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 O autor Acerenza (1991) define o produto turístico como um conjunto de 

prestações, materiais ou imateriais, que são oferecidas com o propósito de 

satisfazer os desejos e as expectativas dos clientes. Para Ruschmann (2001, p.11) o 

produto turístico “é representado aos consumidores potenciais por meio de 

descrições e fotos, e o que induz o cliente a sua compra são as promessas de 

satisfação”. 

O produto turístico, por pertencer ao setor de serviços, apresenta 

características específicas que o distinguem dos demais bens industriais e o 

sucesso do marketing pode ser ditado pela compreensão da complexidade do 

conceito de produto de serviços (COOPER et al., 2001). 

Ruschmann (2001, p.29) afirma que “os componentes do produto turístico 

devem ser desenvolvidos adequadamente, a fim de atrair turistas de mercados 

potenciais específicos e criar uma imagem positiva da destinação”. A autora ressalta 

que para o desenvolvimento adequado do produto turístico é necessário primeiro o 

estudo do mercado real e potencial e a definição acurada do potencial turístico de 

um local, região ou país. 

A OMT (2001) destaca que o primeiro passo na gestão do marketing, consiste 

no processo de dividir o mercado total em subgrupos ou segmentos manejáveis com 

o fim de obter maior eficiência na oferta de produtos. A segmentação de mercado 

possibilita um estudo específico sobre o consumidor e o desenvolvimento de 

produtos adequados, que possibilitem a máxima satisfação do cliente. Para a 

segmentação, diferentes critérios podem ser adotados como a divisão geográfica 

(nação, estados, regiões, cidades), demográfica (idade dos consumidores, sexo, 

renda), fatores psicológicos (motivos para viajar, preferências) e econômicos. 

Reforçando a importância do estudo do consumidor o autor Middetlon (2002, 

p.368) afirma que “para desenvolver e implementar imagens de sucesso, é 

necessária uma pesquisa detalhada do consumidor e um talento criativo em relação 

à atração intrínseca que o destino exerce sobre os visitantes”.  

Para entender o consumidor é preciso considerar o seu processo de decisão 

no turismo. Cooper et al. (2001, p.78) ressaltam que os padrões de consumo são 

influenciados por diversas variáveis e apresentam um sistema formado por quatro 

elementos básicos do processo de decisão do consumidor no turismo.  
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 1 Energizadores da demanda – são as forças de motivação que levam um 

turista a decidir visitar uma atração ou sair de férias. 

 2 Efetivadores da demanda – o consumidor terá desenvolvido idéias a 

respeito de um destino, um produto ou uma organização, através de um processo de 

aprendizagem, atitudes e associações extraídos de mensagens e informações 

promocionais. Isso afetará a imagem e o conhecimento que o consumidor tem de 

um produto turístico, servindo assim, para elevar ou diminuir os vários energizadores 

que levam à ação do consumidor. 

 3 Os papéis e o processo de tomada de decisões – o papel importante é o do 

membro da família que normalmente está envolvido nos diferentes estágios do 

processo de aquisição e na resolução final das decisões sobre quando, onde e como 

o grupo consumirá o produto turístico. 

 4 Determinante da demanda – o processo de tomada de decisão do 

consumidor de turismo é sustentado pelos determinantes da demanda. Ainda que 

possa haver motivação, a demanda é filtrada e limitada devido a fatores econômicos 

(renda), sociológicos (grupos de referências, valores culturais) ou psicológicos 

(percepção de risco, personalidade, atitudes).  

Ruschmann (2001, p.38) define que primeiro é preciso analisar a demanda e 

a concorrência para que então se tenha condições de utilizar adequadamente os 

instrumentos de marketing. Segundo a autora a análise da demanda deverá ser feita 

realizando-se pesquisas em fontes primárias (questionários, formulários, teste, 

observações) e em fontes secundárias (artigos em jornais e revistas, estatísticas, 

publicações em geral) e “a observação da concorrência fornecerá subsídios para 

tirar conclusões prudentes sobre as atividades de marketing mais eficazes”. 

 A OMT (2001, p.279) indica três elementos básicos da Gestão de marketing: 

 
1. Satisfação das necessidades dos turistas. Para isso, é necessário 

conhecimento prévio de seus motivos e comportamentos, através de estudos 

de mercado. 

2. Planejamento e promoção do produto turístico. O produto deve atrair o 

consumidor, satisfazer suas expectativas e gerar lucro para a organização 

que o produz. 

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

contato da demanda com a oferta, gerando lucro. 
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Butler (1980 apud PIRES; DIAS, 2009; OMT, 2001) desenvolveu o modelo de 

ciclo de vida de destinações turísticas baseado no conceito de ciclo de vida do 

produto, utilizado na Gestão de marketing. Segundo o autor um destino turístico tem 

um ciclo de evolução semelhante ao dos produtos e serviços e é formado por fases 

distintas. 

A primeira fase corresponde a de Exploração, em que a localidade é pouco 

ou nada conhecida, seguida da fase de Envolvimento das autoridades locais, em 

que ainda não há muita infra-estrutura, mas já apresenta um poder de atração. A 

fase de Desenvolvimento apresenta um aumento da demanda turística e a 

adaptação do local em termos de infra-estrutura e equipamentos para atender essa 

demanda em crescimento. Em seguida, a fase de Consolidação, marcada pelo 

controle do destino pelos empreendedores externos que vislumbram excelentes 

negócios na destinação. Em consequência do aumento de visitantes, dos 

empreendimentos e seus impactos ambientais e sociais, ocorre a fase de 

Estagnação, ou Saturação, que repercute na qualidade dos serviços prestados e no 

fluxo de turistas para a região. 

Após essa evolução e a chegada na fase de Estagnação há dois 

desdobramentos possíveis: o declínio do destino turístico ou a sua renovação. 

Diversas estratégias de marketing são desenvolvidas com o objetivo de prolongar 

esse ciclo. 

Kotler et al. (2005, p.43) definem quatro atividades básica do marketing de um 

lugar: 

1. Desenvolver um posicionamento e uma imagem fortes e atraentes. 

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

usuários conscientizem-se realmente de suas vantagens diferenciadas. 

3. Estabelecer incentivos atraentes para os atuais e os possíveis compradores e 

usuários de seus bens e serviços. 

4. Fornecer produtos e serviços locais de maneira eficiente. 

 

Os autores afirmam que os profissionais de marketing de lugares devem estar 

preparados para atender aos visitantes interessados em negócios e aos turistas e 

comenta que 
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os folhetos de viagens costumam ser enviados a esmo, para 
qualquer pessoa, e a uma campanha publicitária segue-se 
outra. Em vez de empregar uma estratégia de marketing 
criteriosa, os profissionais de marketing de lugares muitas 
vezes investem recursos cada vez maiores em folhetos ou 
anúncios sem uma análise cuidadosa das necessidades e 
diferenças de mercado (KOTLER et al., 2005, p.54).  
 

Para Acerenza (1974, apud OMT, 2001, p.279), os objetivos gerais do 

marketing turístico, em nível nacional, deveriam ser sempre “conseguir a máxima 

satisfação do visitante, que seja compatível com um nível aceitável de lucro para o 

país”. O organismo nacional de turismo é responsável pela elaboração e 

comercialização do produto, enquanto os prestadores de serviços promovem o 

produto específico e projetam a imagem do país. (ACERENZA, 1991).  

Para promover um lugar, os vendedores podem usar várias ferramentas de 

influência. As principais ferramentas promocionais são a propaganda, o marketing 

direto, a promoção de vendas, as relações públicas e as vendas pessoais. (KOTLER 

et al., 2005). 

Ruschmann (2001, p.33) estabelece como responsáveis pelo marketing 

turístico as empresas individuais, as instituições cooperativas e o Estado. Sendo o 

Estado o responsável pela infra-estrutura básica e pela legislação para a 

preservação do patrimônio natural e cultural do país e dependendo da sua atuação o 

turismo pode ser beneficiado ou prejudicado. Segundo Hoellige (apud 

RUSCHMANN, 2001, p.34) “o Estado deve ser responsável por todas as iniciativas 

mercadológicas de um país na conquista de mercados externos”.   

 

 

2.2 PLANO AQUARELA – MARKETING TURÍSTICO INTERNACIONAL DO BRASIL 

 

 

Atualmente, as ações de divulgação do Brasil no exterior são definidas no 

Plano Aquarela – Marketing Turístico Internacional do Brasil 2007 - 2010. O Plano 

Aquarela foi iniciado em 2004 e foi implantado em 2005,  por meio da Embratur e 

sob coordenação da empresa de consultoria internacional em turismo Chias 

Marketing, enquadrando-se dentro do Plano Nacional de Turismo 2003 – 2007 

criado pelo Ministério do Turismo. 
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Segundo informações da Embratur, o Plano Aquarela foi elaborado com o 

objetivo de impulsionar o turismo internacional no Brasil e ganhou forma a partir de 

um esquema metodológico, dividido em três fases distintas: Diagnóstico; 

Formulação da Estratégia de Marketing e O Plano Operacional. 

A fase do Diagnóstico teve como foco a sistematização e análise de dados 

pré-existentes, e a produção de novos dados, gerando um instrumento com 

informações consistentes e sendo base para as fases posteriores. Neste período 

foram analisadas a realidade do mercado turístico, a situação da oferta turística 

internacional e a do Brasil. Na primeira fase foram analisadas ainda a opinião interna 

do setor turístico brasileiro e a imagem turística do Brasil existente nos mercados 

turísticos mais importantes. 

Para conhecer a imagem turística do Brasil foram estudadas a opinião do 

trade internacional e a opinião de turistas reais e potenciais, em pesquisas que 

permitiram medir o nível de conhecimento e a imagem percebida do Brasil. Foi 

realizada uma pesquisa em outubro de 2004, com 1.200 turistas estrangeiros que 

terminavam sua visita ao Brasil e outra pesquisa com 5.000 turistas potenciais, 

selecionados em 18 mercados mais importantes da Europa, América e Ásia. Com o 

objetivo de conhecer a opinião do trade turístico internacional realizou-se ainda uma 

pesquisa nos 18 mercados prioritários, com as maiores operadoras de cada país 

Após a pesquisa com os 5.000 turistas potenciais nos 18 mercados 

prioritários, a Embratur/CHIAS MARKETING elaborou algumas considerações: 

- A análise detalhada dos dados mostrou situações diferentes segundo os 

mercados, o que vai determinar que seja recomendada uma ação segmentada por 

países ou grupos de países. Em função disto, o Plano Operacional vai ser 

construído pelo conjunto de metas e ações específicas. 

- A nível geral os aspectos positivos do Brasil são Natureza (praias, clima, 

beleza natural), o Povo e a Cultura. 

- Os competidores diretos do Brasil apontados são outros países da América, 

em especial o México, o Caribe (com destaque para Cuba) e a Argentina. 

- As principais associações foram feitas com ícones como Rio de Janeiro, 

Carnaval e Samba. Outras associações secundárias foram a Amazônia, Iguaçu e o 

Futebol. 

Os resultados das pesquisas realizadas foram avaliados por especialistas em 

turismo e indicaram que a natureza e a alegria do povo brasileiro são o que o Brasil 
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tem de mais positivo na visão do estrangeiro. Indicou ainda que 86% deles têm 

intenção de voltar e 99% dizem recomendar o destino para outras pessoas, o que 

mostra que o Brasil fideliza seu cliente. Foi mostrado também que o trade 

internacional desconhece o produto Brasil em geral. Os produtos conhecidos são os 

já consolidados como Rio de Janeiro, Carnaval, Foz do Iguaçu, Praias do Brasil e 

Amazônia. “Existe um desconhecimento generalizado sobre o Brasil, variando em 

cada mercado. Além disso, a diferença entre os países é bastante significativa, 

demonstrando a necessidade de estudar cada um separadamente e não por 

regiões” (EMBRATUR/CHIASMARKETING, 2010). 

Após a fase de diagnóstico foi estabelecido no Plano Aquarela a divulgação 

do Brasil a partir de cinco grandes segmentos: Sol e Praia, Ecoturismo, Esportes, 

Cultura e Negócios e Eventos. Os principais materiais promocionais usados na 

Argentina apresentam o Brasil utilizando essa divisão. 

Portanto, a Embratur é responsável por divulgar a imagem do Brasil no 

exterior, o que influenciará no fluxo de turistas que visitam o Brasil e também no seu 

nível de satisfação. Chon (1990 apud ECHTNER; RITCHIE, 2003) ressalta que a 

imagem de um destino tem papel importante nos vários modelos de processo de 

decisão de viagem turística e uma vez que o turista esta no destino escolhido, sua 

satisfação depende muito da comparação feita com suas expectativas prévias 

baseadas na imagem que tinha antes da viagem e com a realidade encontrada no 

destino. 

 

 

2.3 QUALIDADE, SATIFAÇÃO E FIDELIDADE 

 

 

Lovelock e Wright (2002, p.106) afirmam que “embora a qualidade do serviço 

e a satisfação do cliente sejam conceitos afins, não são exatamente a mesma 

coisa”. As percepções dos clientes sobre a qualidade se baseiam em avaliações 

cognitivas de longo prazo sobre a entrega de um serviço. A satisfação do cliente é 

uma reação emocional de curto prazo a uma expectativa específica de serviço. 

Os autores afirmam também que os clientes possuem uma expectativa sobre 

a qualidade de um serviço antes da compra. Os desempenhos de serviço que 
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surpreendem e encantam os clientes por ficarem acima dos seus níveis de serviço 

desejado serão vistos como de qualidade superior. 

Se a entrega do serviço cair dentro de uma zona de tolerância, acharão que 

ele é adequado. Mas se a qualidade real cai abaixo do nível de serviço adequado 

esperado pelos clientes, ocorre uma discrepância entre o desempenho do 

fornecedor de serviço e as expectativas do cliente.  

 

Um cliente encantado é mais propenso a permanecer fiel a 
despeito de ofertas competitivas atraentes. A satisfação do 
cliente desempenha um papel particularmente crítico em ramos 
altamente competitivos, onde há uma enorme diferença entre 
fidelidade de clientes meramente satisfeitos e a de clientes 
completamente satisfeitos ou encantados (LOVELOCK; 
WRIGHT, 2002, p.113). 

 
 

A atividade turística é um ramo altamente competitivo, pois a grande oferta 

possibilita o turista ter muitas e variadas opções de destinos para viajar. Por isso 

torna-se importante que as organizações turísticas tenham como foco a identificação 

dos fatores críticos que influem na percepção da qualidade. 

Segundo a OMT (2001) as estratégias atuais de comercialização centralizam-

se em um enfoque defensivo, tentando reter a clientela atraída. A implementação de 

estratégias ofensivas, que visam aumentar a quota de mercado, esquecendo em 

muitas ocasiões de satisfazer os atuais consumidores não garante o sucesso a 

longo prazo devido, entre outras coisas, à saturação da oferta e às maiores 

oportunidades de escolha existentes para o consumidor. 

A alta satisfação e conseqüentemente a fidelidade de um turista fornece 

muitos benefícios para um destino. É mais lucrativo manter bons clientes do que 

constantemente atrair e desenvolver novos clientes para substituir os que saem. 

Turistas satisfeitos disseminam informações positivas (boca a boca), reduzindo 

custos em campanhas, publicidades e propagandas. 
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A OMT (2001, p.125) defende o estudo do mercado e seus consumidores e a 

busca pela satisfação e comenta que: 

 

 

Os planejadores e implementadores dos atrativos turísticos 
devem possuir um conhecimento profundo das necessidades 
dos diferentes segmentos e saber utilizarem convenientemente 
estratégias de marketing, tanto para atrair os consumidores 
como para retê-los mediante a sua satisfação, uma vez que 
existem mais alternativas entre as quais o turista pode optar. 

                                                         

Fayos Solá (1991 apud OMT, 2001) afirma que a competitividade dos 

destinos turísticos deve se confrontar através de vantagens competitivas que 

permitam assegurar que o destino não só compete por meio de preços como 

acontecia anteriormente, mas também incorporando outros elementos como 

qualidade de serviço, imagem e respeito ao meio ambiente. 

As políticas turísticas devem introduzir novas estratégias para adaptar o setor 

às profundas transformações que estão sendo produzidas. Por isso, a melhora 

contínua da competitividade se converteu no fator-chave para o êxito a longo prazo 

de determinado destino ou organização turística (OMT, 2001). 

Para ser competitivo é preciso satisfazer o consumidor. Para satisfazer um 

consumidor é preciso que suas expectativas sejam correspondidas ou superadas. 

Dado que a expectativa é influenciada pela imagem, a própria satisfação do cliente 

estará dependente da imagem do destino turístico (ALHEMOUD; ARMSTRONG, 

1996) 

Os autores supracitados ressaltam que o estudo da imagem do destino 

turístico é um campo recente na área do turismo e que tem existido evidência de que 

a imagem influencia a decisão de escolha do destino turístico e os destinos com 

imagens fortes e positivas têm maior probabilidade de serem escolhidos. A 

relevância da imagem no processo de escolha do consumidor e na sua satisfação 

justifica a importância do estudo da imagem de destinos turísticos. 
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2.4 IMAGEM DE DESTINOS TURÍSTICOS 

 

 

Com o crescimento da atividade turística e devido a sua importância 

econômica, diversos destinos buscam se posicionar no mercado para atrair turistas. 

Nesse contexto, transmitir uma imagem positiva é de fundamental importância para 

um destino turístico. O destino turístico é considerado importante, pois os turistas 

são motivados e atraídos pelas suas imagens (COOPER et al., 2001, p.88). 

Middleton e Clarke (2001) definem destino turístico como um produto turístico 

global com um conjunto de componentes tangíveis e intangíveis baseados nas 

atividades no destino. O turista interpreta como uma experiência disponível por um 

preço determinado, em que está incluída sua experiência total, desde a partida até o 

seu regresso.  

A imagem de um destino é definida por Kotler e Gertner (2002, p.251) como o 

“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”.  

Reynolds (1965, apud ECHTNER; RITCHIE, 2003, p.38) descreve imagem 

como “o desenvolvimento de uma construção mental baseada em algumas 

impressões selecionadas dentre várias informações”. No caso da imagem de um 

destino, as várias informações podem ser provenientes de material promocional 

(panfletos, brochuras, pôsteres), a opinião de outros (familiares, amigos, agente de 

viagens) e da mídia como um todo (jornais, revistas, livros, filmes.). Após visitar o 

destino essa imagem será afetada e modificada de acordo com as expectativas 

anteriores e com a experiência em si. (ECHTNER; RITCHIE, 2003). 

Baloglu e McCleary (1999) definem o conceito de imagem como sendo uma 

construção que consiste na representação mental de crenças, sentimentos e 

impressão geral de um indivíduo sobre um objeto ou destino. Os autores elaboraram 

uma estrutura geral para a formação da imagem de um destino, baseado 

principalmente em fatores pessoais e fatores de estímulo (Figura 1). 
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Figura 1: Estrutura geral da formação da imagem de um destino 
Fonte: Baloglu e McCleary (1999) 

 

Os fatores pessoais estão relacionados com a percepção afetiva sobre um 

destino e com as motivações e associam-se as características econômicas de cada 

indivíduo, que integrados num determinado grupo social desenvolvem variados tipos 

de comportamento e influenciam a forma como se desenvolve a imagem sobre 

determinado destino. Os fatores de estímulo são baseados nas informações 

externas, que sofrem influência dos amigos e familiares, dos diversos meios de 

comunicação social e de atividades diversas. 

Gunn (1988 apud ECHTNER; RITCHIE, 2003) desenvolveu um modelo de 

sete fases da experiência turística. É possível identificar a formação da imagem nas 

fases 1, 2 e 7. Nas fases 1 e 2 a imagem é formada a partir de fontes secundárias e 

na fase 7 a imagem ocorre a partir da experiência em si. 

 Modelo de sete fases da experiência turística: 

 
1.  Acumulação de imagens mentais sobre experiências de férias. 

2. Modificação dessas imagens após acesso a mais informações 

3. Decisão de viajar 

4. Viagem ao destino 

5. Participação, contato, integração com o destino 

6. Retorno para casa 

7. Modificações da imagem baseadas na experiência da viagem. 

 

O autor chamou de imagem orgânica a imagem do destino formada na fase 1.  

Nessa fase a imagem é baseada primeiramente em informações não turísticas e não 

comerciais, como a mídia (reportagens, revistas, livros, filme), educação (escola, 

cursos) e opinião de familiares, amigos. Na fase 2, fontes comerciais de informação 
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começam a participar do processo de formação da imagem do destino através de 

brochuras, panfletos de viagens, agentes de viagens. Após esses tipos de 

informações a imagem orgânica (fase 1) pode ser alterada, passando para uma 

imagem induzida (fase 2). 

 Entender o processo de escolha do turista ajuda a entender a relevância da 

imagem positiva no momento de decisão do consumo e a importância da divulgação 

da existência dos destinos turísticos. Um dos modelos mais conhecidos sobre o 

processo de escolha dos destinos é o de Woodside e Lysonski (1989), que cita as 

fontes de informações como os primeiros fatores que deixam o visitante ciente da 

existência de um destino. Em seguida há a preferência por algum destino e a 

decisão final dependerá de variáveis do momento. As variáveis pessoais como 

experiências anteriores, estilo de vida, faixa etária e as variáveis relacionadas ao 

marketing, como preço e publicidade estão presentes no início do processo de 

escolha e levam o viajante a um conjunto de destinos conhecidos. Após considerar 

as variáveis, as associações afetivas finalmente induzem a preferência do turista por 

um destino.  

Outro modelo conhecido é o de Um e Cromptom (1990) que afirmam que um 

conjunto de destinos conhecidos é o ponto de partida para o processo de escolha. 

Este conjunto é influenciado por fatores externos e internos que geram um conjunto 

menor de destinos que possibilitam a decisão. Os autores afirmam que o conjunto 

inicial de destinos conhecidos pelo viajante é influenciado por experiências prévias, 

textos e imagens de material promocional e mídia, e informações e comentários de 

outros viajantes. A obtenção destas informações neste momento é feita de forma 

passiva, o viajante não procura por elas. Em seguida, fatores internos como 

características sócio-psicológicas, motivações pessoais, valores e atitudes reduzem 

o conjunto inicial de destinos. A possibilidade de um turista escolher um destino 

aumenta de acordo com a exposição prévia de informações e imagens positivas do 

lugar. 

 Embora a importância da imagem de um produto seja estudada há bastante 

tempo no marketing, são relativamente recentes os trabalhos realizados na área de 

turismo a fim de identificar a importância da imagem no processo de decisão por um 

destino turístico e em como mensurar essa imagem. (ECHTNER; RITCHIE, 2003). 
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Echtner e Ritchie (1991, p.40) criaram um modelo referencial para apoiar os 

estudos sobre a imagem dos destinos turísticos, que identifica três dimensões 

básicas da imagem (Figura 2). 

 

    Componentes da imagem dos destinos 

                                 
 
                         Figura 2: Os componentes da imagem dos destinos 
                         Fonte: Echtner e Ritchie (2003) 

 
 
A dimensão horizontal (Atributos – Holísticos) indica que a imagem do destino 

turístico pode se basear tanto em seus atributos individuais (bons restaurantes, 

belas praias) como de maneira holística (figura mental, representação total do 

destino). 

A dimensão vertical (Funcional – Psicológico) indica que as características dos 

destinos podem ser percebidas por seus aspectos funcionais (tangíveis) como preço 

de produtos, acomodações, facilidades que podem ser mensuráveis ou observáveis 

ou podem ser percebidas por seus aspectos psicológicos de caráter intangível, como 

hospitalidade, atmosfera, sensação de segurança. 

A dimensão diagonal (Comum – Único) refere-se aos atributos ou impressões 

frequentemente encontrados, ou seja, comum a diversos destinos (restaurantes, 

praias, montanhas) e os que são únicos, genuínos de um destino (Cristo Redentor 

no Brasil, Taj Mahal na Índia, Torre Eiffel na França). 
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Diversos métodos de mensuração da imagem de um destino já foram descritos 

na literatura, como a utilização de imagens pictóricas, descrições qualitativas e 

análise documental (BIGNAMI, 2002; CROMPTON, 1979; ECHTNER; RITCHIE, 

1991; MARIANI, 2002 apud PÉREZ-NEBRA; TORRES, 2010). A maioria possui um 

enfoque promocional. 

Echtner e Ritchie (2003) destacam a utilização de metodologias estruturadas e 

não estruturadas na mensuração da imagem de um destino. Metodologias não 

estruturadas usam forma livre de descrição para medir a imagem.  O pesquisado 

responde livremente suas impressões sobre a imagem de um destino. Essa 

metodologia é mais eficiente para medir os componentes holísticos e únicos da 

imagem do destino. No entanto, devido à natureza qualitativa dos dados, sua análise 

é mais limitada. Metodologias estruturadas são mais fáceis de administrar e analisar 

e por isso são mais utilizadas. Elas são focadas nos atributos, forçam os 

respondentes a pensar na imagem de acordo com atributos especificados de acordo 

com uma escala. 

A maioria dos trabalhos utiliza como técnica de pesquisa a aplicação de 

questionários com os atributos relacionados à imagem do destino pesquisado e 

então solicitam aos pesquisados que avaliem os atributos em uma escala Likert. A 

escala Likert é uma escala que quantifica as atitudes dos indivíduos baseada em 

uma ordem de importância numérica qualificativa (DENCKER, 2007). A lista com os 

atributos geralmente é elaborada a partir de uma análise do material promocional, 

revisão de literatura ou como é mais indicado, com o uso de técnicas qualitativas. 

Também é comum nos trabalhos sobre imagem que os dados sejam tratados com o 

auxílio de uma análise fatorial. (ECHTNER; RITCHIE, 2003) 

Em 2004, Beerli e Martín aplicaram em Lanzarote, uma das ilhas canárias da 

Espanha, um questionário a uma amostra de 616 turistas. O questionário 

apresentava 24 atributos da imagem de Lanzarote que foram medidos em uma 

escala Likert de sete pontos. Os dados foram tratados por meio de uma análise 

fatorial. 

O`Leary e Deegan (2005) realizaram uma pesquisa investigando a imagem da 

Irlanda na França. A pesquisa foi desenvolvida após indicações de que havia uma 

leve queda do número de turistas franceses na Irlanda. Os autores utilizaram como 

técnica a free elicitation, aplicando questionários na França, antes e depois da visita 

do turista. Foi perguntado a uma amostra aleatória de franceses, no setor de saída 
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do aeroporto de Dublin, quais eram as três palavras ou expressões que vinham à 

mente quando eles pensavam na Irlanda. O resultado, junto com a análise do 

material promocional da Irlanda, gerou a lista de atributos da Irlanda, que foram 

medidos em uma escala de cinco pontos de Likert. Os resultados indicaram que a 

Irlanda é vista como um lugar de beleza cênica, calma e tranquila, com boa vida 

noturna e entretenimento e com povo hospitaleiro. 

Quanto à imagem do Brasil, o autor Leal (2004 apud PÉREZ-NEBRA; 

TORRES, 2010) realizou uma pesquisa com 140 estudantes australianos 

combinando técnicas de análise quantitativa e qualitativa. As perguntas abertas 

indicaram a cultura como característica central do turismo brasileiro. Os dados 

analisados geraram seis fatores: (1) Reputação, atratividades e locais; (2) Infra-

estrutura e facilidade; (3) Ambiente natural, oportunidade de ganhar conhecimento e 

para aventura; (4) Bons preços, entretenimento e festivais; (5) Gastronomia, 

restaurantes e acomodação; (6) Cidades desenvolvidas e atrativas. 

Rezende-Parker et al. (2003) obtiveram resposta de 246 participantes 

estadunidenses, sendo o questionário aplicado pela Internet. Os autores aplicaram 

uma escala Likert de cinco pontos para analisar os atributos da imagem do Brasil. A 

lista com 39 atributos foi elaborada a partir de uma análise do material promocional 

sobre o Brasil, uma revisão de literatura e um focus group. Os dados foram tratados 

por meio de uma análise fatorial e os fatores encontrados foram: (1) atrações 

naturais/interesse; (2) segurança e conforto; (3) comparações culturais; (4) 

facilidades e informações; (5) atmosfera de férias e exótico; (6) condição econômica 

e social; (7) transporte, e (8) aventura e aprendizagem. Os resultados indicam que 

os pesquisados vêem o Brasil como um destino exótico, com belezas naturais, boas 

praias, gente amigável e com variedade de música e dança, porém com más 

condições sociais. 

Pérez-Nebra e Torres (2010) realizaram uma pesquisa por meio de 

questionário enviado via email, com o total de 658 respondentes de 66 países 

diferentes com o objetivo de construir e validar um Instrumento de Imagem do 

Destino Turístico. Foram avaliados 69 itens, criados a partir da literatura pertinente e 

de dados da Organização Mundial do Turismo, com amplitude de escala de 

avaliação de cinco pontos de concordância. Os dados foram posteriormente 

analisados por meio de uma análise fatorial que gerou cinco fatores: 1. Cenário 

específico, 2. Cultura local, 3. Luxo e conforto, 4. Infra-estrutura e segurança, e 5. 
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Recreação e entretenimento. A autora comparou os resutados dos turistas 

potenciais (turistas que nunca vieram ao Brasil) e dos turistas reais (turistas que já 

vieram ao Brasil) e encontrou diferença em dois fatores. No Fator Cultura local, a 

diferença indica que as pessoas que nunca vieram ao Brasil esperam encontrar mais 

cultura do que realmente encontram. No Fator Recreação e entretenimento a análise 

da diferença demonstra uma visão mais favorável dos que já vieram ao Brasil. 

Para uma mensuração completa de um destino é aconselhável comparar as 

respostas dos turistas reais e potenciais e avaliar tanto os atributos do destino como 

suas impressões holísticas. Cada um desses componentes deve ser mensurado de 

acordo com suas características funcionais e psicológicas. No processo de 

mensuração da imagem de um destino a busca deve ser não só por informações 

comuns a todos os destinos como também as características únicas e particulares 

de cada destino (ECHTNER; RITCHIE, 2003). 

 

 

2.5 IMAGEM E MARCA 

 

 

Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou a combinação desses elementos, 

cuja finalidade é a de identificar produtos ou serviços de um vendedor ou grupo de 

vendedores e diferenciá-los de seus competidores, conforme definição da 

Associação Americana de Marketing (apud KOTLER; GERTNER, 2002, p.249). 

Kotler e Gertner (2002) afirmam que marcas representam uma promessa de 

valor e podem incitar crenças, evocar emoções e induzir comportamentos. As 

marcas podem adicionar ou subtrair o valor percebido de um produto. O valor da 

marca ou brand equity é composto por um conjunto de fatores como lealdade à 

marca, conhecimento do nome, qualidade percebida e conjunto de associações à 

marca que podem ser positivos ou negativos (AAKER, 1998).   

Imagem e marca são conceitos que se relacionam. Um país pode ser uma 

marca e mesmo quando não gerencia conscientemente seu nome como uma marca, 

as pessoas ainda tem imagens do país que podem ser ativadas pela simples 

lembrança do nome. (KOTLER; GERTNER, 2002). 

Marcas nacionais resultam de uma mistura complexa de percepções globais 

de diversos fatores como população, políticas, produtos, cultura, negócios, clima e 
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atrativos turísticos. A imagem das cidades é construída por detalhes mais 

específicos e práticos, como clima, poluição, transportes e tráfico, custo de vida, 

instalações esportivas, áreas de lazer, cultura e estilo de vida. (ANHOLT, 2006) 

Segundo Hankison (2005), o desenvolvimento da imagem de marca positiva 

associada ao destino turístico baseia-se em atributos do local, tais como patrimônio, 

história, perfil dos habitantes locais, associação a eventos importantes e pessoas 

conhecidas. 

Um lugar potencialmente atraente pode passar despercebido em meio ao 

vasto mercado de lugares disponíveis. Sendo assim, uma das metas do marketing 

de imagem é criar um slogan criativo e crível, que destaque uma imagem original e 

diferenciada, mas que tenha fundamento. (KOTLER et al., 2005). 

Um dos mais importantes desafios de um destino turístico é a busca por seu 

posicionamento estratégico. Para ter sucesso no mercado, um destino deve procurar 

se diferenciar do seu competidor e/ou ocupar um lugar positivo na mente dos seus 

consumidores. (ECHTNER; RITCHIE, 2003, p.37).  Um componente chave no 

processo de posicionamento é a criação e gerenciamento de uma percepção ou 

imagem diferenciada e atraente do destino. (CALATONE; DI BENETTO; HAKAM; 

BOJANIC, 1989 apud ECHTNER; RITCHIE, 2003, p.37). 

Fan (2006) destaca que a formação da marca de uma nação enfrenta 

desafios únicos, como o de comunicar uma imagem ou mensagem para diferentes 

públicos em diferentes países, considerando ainda quase impossível usar uma 

imagem singular ou central sobre um país que possa ser divulgada por diferentes 

setores industriais. 

Uma marca bem sucedida traz diversos benefícios. No setor do turismo, uma 

marca internacional claramente reconhecida pode ser usada de forma efetiva por 

negócios de comunicação e distribuição na internet, por meio de banners e portais e 

também para reduzir os riscos ao consumidor no momento da compra, sinalizando a 

qualidade e o desempenho esperados de um produto intangível (MIDDLETON, 

2002). 

Quanto à criação de uma marca, Petrocchi (2004) afirma que algumas marcas 

perdem qualidade por utilizar um grande número de elementos no seu desenho. O 

autor define que o projeto de uma marca é uma visão, um sentimento, uma 

sensibilidade que seja capaz de capturar um significado adjacente. Esse significado 
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pode ser expresso por meio de palavras ou visualmente por meio de figuras e 

imagens. 

A Marca Brasil é um símbolo que representa a imagem do turismo brasileiro e 

dos principais atributos de exportação do país no exterior. A marca foi incorporada a 

todo programa de promoção, divulgação e apoio à comercialização dos produtos, 

serviços e destinos turísticos brasileiros no mercado internacional. 

Considerada como um resultado do Plano Aquarela, a Marca Brasil foi criada 

em 2005 a partir de uma concorrência realizada pela Embratur em parceria com a 

Associação de Designers Gráficos – ADG e a participação de 39 escritórios de 

designers inscritos. 

O símbolo foi construído tendo como referência pontos como alegria, 

sinuosidade, luminosidade e modernidade. A cor verde é associada às florestas, o 

azul ao céu e às águas, o amarelo ao sol e à luminosidade, o vermelho e o laranja 

às festas populares e o branco às manifestações religiosas. A nova marca foi criada 

com base nos resultados das pesquisas encomendadas para o Plano Aquarela que 

apontou como os estrangeiros enxergam o Brasil. 

 

 

2.6 IMAGEM DO BRASIL 

 

 

Kotler e Gertner (2002) afirmam que a imagem de um destino resulta de sua 

geografia, história, proclamações, arte e música, cidadãos famosos e outras 

características. Sendo assim, a imagem do Brasil é o resultado da relação de todos 

esses fatores e será influenciada pela quantidade e qualidade de informação que 

cada região, país, indivíduo possui acerca do Brasil. 

Em 2001, A Confederação Nacional do Transporte (CNT) realizou uma 

pesquisa mundial em 22 países com o objetivo de identificar como o Brasil é 

percebido e de compreender e interpretar problemas políticos, econômicos e sociais 

do mundo. A pesquisa foi realizada sob a coordenação geral da SENSUS Pesquisa 

e Consultoria. Os questionários com 34 questões foram avaliados por 8.912 pessoas 

em países como Argentina, México, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, 

Índia, Israel, Japão, Nigéria e Rússia. 
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Os resultados relacionados à percepção do Brasil indicam que 68,2% dos 

pesquisados tem a impressão de que o povo brasileiro é alegre e hospitaleiro. 

Houve um pequeno aumento na média das respostas dos argentinos, em que 71,6% 

avaliam o povo brasileiro como alegre e hospitaleiro. 

Em relação à imagem do Brasil, foi perguntando qual era a primeira idéia que 

vinha à cabeça quando ouvia falar no Brasil. Dentre as opções (1) Carnaval; (2) 

Futebol e esportes; (3) Música e cultura; (4) Novelas de televisão; (5) Pobreza e 

miséria; (6) Violência; (7) Drogas; (8) Corrupção; (9) Prostituição; (10) Sol, praia e 

diversão; (11) Índios e selva, a maioria respondeu Futebol e esportes (36,6%), 

seguido de Carnaval (19,4%). Pobreza e miséria foram mencionadas por 8% da 

amostra e Sol, praia e diversão por 7,6%. No entanto, a maioria dos argentinos 

respondeu Carnaval (26,1%) e Sol, praia e diversão (25,8%), seguidos de 13,8% 

que responderam Futebol e esportes. Pelé é o brasileiro mais conhecido pelos 

participantes, seguido de Ronaldinho e Ayrton Senna. 

A avaliação dos argentinos sobre produtos brasileiros foi negativa quando 

comparada à média do resultado das respostas dos demais países. Apenas 8,4% do 

total da amostra marcou como pouco confiáveis os produtos brasileiros e 12,3% 

como muito confiáveis. Para 36,9% dos argentinos os produtos brasileiros são pouco 

confiáveis e 9,7% avaliam como muito confiáveis. 

Dentre as opções Café, Banana, Soja, Suco de laranja, Carne de boi, Carne 

de frango, Ouro, Pedras preciosas, Minério, Roupas, Calçados, Carros, Aviões, 

Armamentos e Petróleo, o Café (58,2%), seguido da Banana (4,3%) e do Minério 

(2,3%) foram considerados como os principais produtos de exportação do Brasil 

pelos pesquisados. 

 Uma diferença significativa no resultado da avaliação dos argentinos é o nível 

de conhecimento do Brasil. Da amostra total, apenas 4,3% conhecem o Brasil 

pessoalmente e 63,2% afirmam que nunca visitaram e nem conhecem alguma 

pessoa que tenha visitado o Brasil. Apenas 22,3% dos argentinos nunca visitaram e 

nem conhece alguma pessoa que tenha visitado, enquanto 27,1% afirmaram 

conhecer pessoalmente. 

O resultado da pesquisa realizada há nove anos pela CNT/SENSUS indica  

uma percepção do Brasil associada à alegria e hospitalidade, futebol, carnaval, sol e 

praia. O desconhecimento do potencial de exportação do Brasil e a avaliação dos 

produtos como razoavelmente confiáveis remete a uma imagem desassociada de 



 35 

desenvolvimento econômico, modernidade e negócios. Esta é uma imagem que tem 

sido evitada nos últimos anos por setores públicos e privados do Brasil. 

Kotler et al. (2005, p.185) afirmam que a gestão estratégica da imagem é o 

processo constante de pesquisar a imagem do lugar entre os vários públicos, 

segmentando e definindo seus públicos específicos, posicionando as atrações do 

lugar para respaldar sua imagem desejada e comunicando essas atrações aos 

públicos-alvo e ressaltam que  

 

a premissa implícita da gestão estratégica da imagem é que, 
como a imagem do lugar é identificável e muda ao longo do 
tempo, o profissional de marketing de lugares precisa ser 
capaz de rastrear e influenciar as imagens dos diferentes 
públicos-alvo. 

 

No Plano Nacional do Turismo (PNT) de 2003 – 2007 que buscava aumentar 

o número de turistas estrangeiros no Brasil definiu-se que para atingir a meta 

desejada era necessário 

 
uma promoção diferenciada para o mercado internacional, de 
maneira contínua, difundindo uma nova imagem de país 
moderno, com credibilidade e com produtos de qualidade, que 
além de propiciar o turismo de lazer aos visitantes, deve 
oferecer oportunidades de negócios, eventos e incentivos. 

 

 

O Plano Aquarela implantado em 2005 segue com o objetivo de estabelecer 

uma imagem global do turismo do Brasil no mundo (EMBRATUR, 2010), diferente da 

imagem estereotipada divulgada ao longo de décadas. 

Kotler et al. (2005) afirmam que estereótipos criados e reforçados pelos meios 

de comunicação e pela indústria do entretenimento podem prejudicar a imagem de 

um lugar. Os autores definem estereótipo como uma crença amplamente difundida, 

muitas vezes distorcida, simplista e profundamente arraigada e imagem como uma 

percepção pessoal de um lugar que varia de indivíduo para indivíduo e, em geral, é 

mais fácil de mudar do que um estereótipo e comentam que 
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durante décadas, Hollywood promoveu uma imagem 
estereotipada dos latinos. No início da década de 1930, filmes 
como “Voando para o Rio” perpetuaram esses estereótipos. [...] 
O Rio de Janeiro, especialmente, teve sua imagem 
estereotipada em produções cinematográficas e romances. A 
cidade é invariavelmente retratada como um paraíso sem lei, 
onde nove entre dez ladrões de bancos, gângsteres e outros 
criminosos bem sucedidos planejam se aposentar. 

 

A autora Bignami (2005) definiu em seu estudo cinco categorias pela qual a 

imagem do Brasil é qualificada em termos de atratividade para o turismo: O Brasil 

Paraíso; O lugar de Sexo Fácil; O Brasil do Brasileiro; O País do Carnaval; O Lugar 

do Exótico e do Místico. Segundo a autora  

 

a imagem turística do Brasil no exterior é uma imagem 
altamente estereotipada, centrada em alguns poucos eventos 
culturais nacionais, algumas cidades principais e determinadas 
características que qualificam o povo brasileiro. [...] O Brasil é 
considerado uma terra de contrastes, um paraíso e um inferno 
contemporaneamente. Uma terra de grandes riquezas e 
pobrezas. É selvagem, sensual e místico. (Bignami, 2005, 
p.123) 

 

Sobre o tema da violência John Swarbrooke (apud Bignami, 2005) ressalta 

que nos guias de turismo encontram-se informações a respeito da violência no 

Brasil, o que acaba gerando uma imagem negativa do país. Para o autor o Rio de 

Janeiro, conhecido pelo carnaval e pela violência, é a imagem do Brasil no mundo. 

No estudo conduzido por Robert Levine e publicado na revista American 

Scientist, em 2003, foi analisado “simples atos de gentileza” em 23 cidades nos 

cinco continentes. O Rio de Janeiro foi escolhido como o lugar mais simpático entre 

todas as cidades participantes (KOTLER et al., 2005). Em 2009, em uma das listas 

promovidas pela revista eletrônica Forbes, o Rio de Janeiro foi considerado o 

destino mais feliz do mundo. 

Os autores Kotler et al. (2005) estabelecem cinco possíveis imagens de um 

lugar: Imagem excessivamente atraente; Imagem positiva; Imagem fraca; Imagem 

contraditória e Imagem negativa. Os destinos devem buscar a imagem positiva, pois 

a imagem excessivamente positiva gera problemas como excesso de pessoas, filas, 
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preços altos que a longo prazo prejudicam o fluxo de turistas e a qualidade de vida 

dos moradores da região. 

A imagem do Brasil pode ser considerada contraditória. O país é lembrado 

por suas belezas naturais, povo amigável, festas culturais e esporte, que são 

elementos positivos e capazes de atrair diversos turistas. No entanto, os problemas 

sociais do Brasil estão presentes na mente das pessoas e podem afastar muitos 

visitantes. 

Para Kotler et al. (2005, p.74) o desafio estratégico é destacar a imagem 

positiva e tentar mudar as realidades que geram as negativas e afirmam que 

 

conseguir reverter uma imagem é difícil porque primeiras 
impressões podem ser duradouras. Outro problema é que a 
mídia, principalmente a local, tende a dar destaque aos 
aspectos negativos de um lugar, concentrando-se no crime, na 
corrupção.  
 

Anholt (2009) afirma que o modo como um país é percebido pode fazer uma 

diferença crítica no sucesso de seus negócios, comércio, fluxo turístico, assim como 

na sua relação cultural e diplomática com outros países. O autor é responsável pela 

criação de uma pesquisa que mede anualmente o valor da marca de um país de 

acordo com sua percepção e admiração no mundo. 

Na edição de 2009 do Índice de Marcas de Nações Anholt-Gfk Roper (Anholt-

Gfk Roper Nation Brands Index), o Brasil ficou na 20ª posição, subindo uma posição 

em relação ao ano de 2008 e sendo o mais bem avaliado da América Latina. A 

pesquisa mediu a reputação de 50 países, entrevistando 20.939 pessoas em 20 

países. Os pesquisados avaliaram as nações em seis dimensões: Exportações; 

Governabilidade; Cultura; Povo; Turismo; Imigração e Investimento.  

O Brasil é mais bem avaliado nas dimensões Cultura (10º), Povo (17º) e 

Turismo (12º). Na dimensão Exportações, o país ficou em 26º, na Governabilidade 

ficou em 24º e na dimensão Imigração e Investimento ficou em 21º. 

Poucos estudos podem ser encontrados na revisão de literatura sobre a 

imagem do Brasil (PÉREZ-NEBRA; TORRES, 2010). A maioria das pesquisas 

realizadas sobre o tema identifica elementos relacionados à cultura (carnaval, festa, 

alegria, hospitalidade), à natureza (praias, floresta), ao futebol e também aos 

problemas sociais (insegurança, pobreza) associados à imagem do Brasil.  
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2.7 O BRASIL NA ARGENTINA 

 

 

A rivalidade histórica entre Brasil e Argentina, iniciada em função de disputas 

por territórios e pela hegemonia na região, vem aos poucos se dissipando, em 

função de interesses políticos e econômicos. O tema é comentado pelo autor 

Assunção (2010) que afirma que aos poucos Brasil e Argentina começaram a 

perceber que suas economias se completavam, e não concorriam em praticamente 

nenhum setor. “Com a criação do Mercosul, em 1991, a rivalidade ficou 

definitivamente atenuada. Restou, então, o esporte como palco de confronto”. 

A argentina destacava-se economicamente na América do Sul, no início do 

século XX. Ao longo das décadas sua economia foi perdendo forças. Em 1991 o 

governo argentino, representado pelo presidente Carlos Menem e o Ministro das 

Finanças Domingo Cavallo, introduziu um regime monetário (currency board) que 

fixou rigidamente o valor do peso argentino ao valor do dólar americano. A adoção 

desse regime gerou impactos econômicos ao longo dos anos que culminou em 2001 

na denominada crise argentina (BATISTA JR., 2002). Desde então o país vem se 

esforçando para recuperar sua economia.  

A crise de 2001 deflagrada com o fim da conversibilidade provocou mudanças 

na opinião dos argentinos em relação à aliança comercial com o Brasil, aos 

investimentos e à qualidade dos produtos brasileiros, segundo conclusões de uma 

pesquisa realizada em 2002 pelo instituto Hugo Haime e Associados (CARMO, 

2002). A pesquisa foi encomendada pelo Grupo Brasil, que reúne diversas empresas 

brasileiras na Argentina. 

O resultado das 800 entrevistas realizadas na Capital Federal, na província 

de Buenos Aires e nas áreas metropolitanas das províncias de Córdoba, Tucumán, 

Mendoza e na cidade de Rosário indicou que 70% dos argentinos consideram 

positiva a relação comercial com o Brasil, sendo o índice mais alto de todos os 

tempos. 

 Dos pesquisados, 42,6% classificaram as marcas brasileiras como muito 

boas ou boas e 33,9%, como regulares. Outros 9,6% as consideraram ruins ou muito 

ruins. O restante não quis opinar. Quando perguntados sobre a marca brasileira que 

primeiro vinha à cabeça, 18,7% responderam Brahma, 12,4% Hering, 5,5% Garoto, 

4,2% Sadia, 3,5% Arisco e 3,4% Itaú. 
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 O presidente do Grupo Brasil na época da pesquisa concluiu que os 

empresários brasileiros não precisavam mais esconder a origem de seus produtos, 

temendo rejeição, como acontecia em alguns casos. Os analistas da Hugo Haime e 

Associados afirmaram que o Brasil passou a ser visto pelos argentinos como um 

país dinâmico, com perspectivas que a Argentina não possui e que os argentinos já 

não associavam mais a imagem do Brasil somente ao carnaval, futebol e produtos 

de pouca qualidade (CARMO, 2002). 

O Brasil está presente constantemente nos principais jornais e noticiários da 

Argentina. Reportagens e artigos ressaltam os avanços econômicos e políticos do 

Brasil e mencionam as vantagens de uma aliança entre os dois países. No entanto, 

com freqüência, a mídia destaca também os problemas sociais enfrentados pelo 

Brasil. 

No turismo, a relação entre os países é intensa. O Brasil é um dos países que 

mais emite turistas para a Argentina e os argentinos são os que mais visitam o Brasil 

(EMBRATUR, 2010). Considerando a importância desse mercado, o Brasil está 

presente anualmente na Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada desde 1996, 

em Buenos Aires, na Argentina. 

A última edição da FIT, em 2009 ocupou o total de 42.000 metros quadrados. 

O Brasil destacou-se na feira ocupando 645 metros quadrados, divididos em cinco 

ilhas com 44 expositores, 18 imagens e homenagem aos 50 anos de Brasília. A 

presidente da Embratur Jeanine Pires afirma que a presença constante do Instituto 

na FIT pode ser considerada como um dos fatores que ajudaram para a ampliação, 

manutenção e, mais recentemente, a retomada do fluxo turístico argentino para o 

País. (EMBRATUR, 2009). 

Durante a FIT de 2009, foram recolhidos materiais de divulgação de 

operadoras de turismo, no intuito de comparar os preços dos pacotes turísticos, 

oferecidos aos argentinos, dos destinos brasileiros com os de outros destinos 

estrangeiros. A Tabela 3 apresenta os preços oferecidos pela operadora 

BUQUEBUS Turismo, localizada na Argentina e no Uruguai. A operadora foi 

selecionada por apresentar em um único material, os preços de diversos destinos 

com pacotes semelhantes quanto ao número de dias, serviços oferecidos (transporte 

aéreo, traslado e hospedagem) e período (janeiro e fevereiro de 2010), facilitando 

assim a comparação. 



 40 

 Os valores dos pacotes turísticos podem variar para um mesmo destino, de 

acordo com a categoria do hotel incluído no pacote. Portanto, selecionou-se o menor 

valor e o maior valor disponível, no intuito de tornar a comparação mais adequada. 

 

Tabela 3: Preços de Pacotes Turísticos  

 
Destinos 
 

 
Menor valor  

 
Maior valor  

 
Moeda 

 
Dias/Noites 

Florianópolis (SC) 1014 1133 US$ 8 dias 

Rio de Janeiro (RJ) 871 1392 US$ 8 dias 

Armação dos Búzios (RJ) 965 1161 US$ 8 dias 

Porto de Galinhas (PE) 1339 1665 US$ 8 dias 

Paraty (RJ) 1101 1297 US$ 8 dias 

Angra dos Reis (RJ) 1181 2168 US$ 8 dias 

Porto Seguro (BA) 1071 1099 US$ 8 dias 

Natal (RN) 1236 1411 US$ 8 dias 

Maceió (AL) 1338 1520 US$ 8 dias 

Fortaleza (CE) 1221 1305 US$ 8 dias 

Salvador (BA) 1021 1273 US$ 8 dias 

Maragogi (AL) 1676 1935 US$ 8 dias 

Playa del Carmen  
(México) 

1635 3295 US$ 7 dias 

Cancún 
(México) 

1700 2200 US$ 7 dias 

Aruba 1631 2672 US$ 7 dias 

Punta cana  
(República Dominicana) 

2279 3289 US$ 7 dias 

La Habana/Varadero  
(Cuba) 

1445 1630 US$ 6 noites 

Florida  
(Estados Unidos) 

2160 - US$ 9 noites 

Lima/Machu Picchu  
(Peru) 

1624 - US$ 7 noites 

Santiago/Viña del mar  
(Chile) 

743 1261 US$ 5 noites 

Madrid/Londres/Paris  
(Europa) 

2601 - US$ 12 dias 

Portugal/Espanha/Itália 
(Europa) 

2999 - US$ 12 dias 

Punta del este  
(Uruguai) 

694 922 Pesos 
argentinos 

4 dias 

Montevidéu  
(Uruguai) 

448 1018 Pesos 
argentinos 

3 dias 

Colônia do Sacramento  
(Uruguai) 

418 795 Pesos 
argentinos 

2 dias 

Fonte: BUQUEBUS Turismo (2009) 
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 Os preços dos pacotes turísticos para destinos brasileiros estão relativamente 

mais baratos que dos demais países concorrentes, considerando ainda que a época 

escolhida para comparação corresponde ao verão no Brasil e ao inverno nos países 

do hemisfério Norte.  

 Em maio de 2010 a Embratur lançou uma promoção voltada especialmente 

para o turista argentino, intitulada de Brasil Agora! (¡Brasil Ahora!). Foram vendidos 

com tarifas promocionais pelas empresas aéreas, agências de viagens e operadoras 

de turismo da Argentina serviços turísticos para viagens realizadas durante os 

meses de maio e junho de 2010 à Salvador, Rio de Janeiro (Búzios), Natal (Pipa) e 

Maceió (Maragogi). 

 O programa foi realizado em parceria entre a Embratur e o Comitê Visite 

Brasil, que esta formado pelas principais empresas que operam o destino Brasil no 

mercado argentino e é coordenado pela Embaixada do Brasil em Buenos Aires. O 

programa teve o objetivo de aumentar o fluxo de turistas e apresentar novos 

destinos e produtos turísticos brasileiros. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

Este trabalho foi dividido em dois estudos. As amostras de ambos os estudos 

são de conveniência, não probabilísticas, escolhidas pela facilidade de acesso aos 

participantes. No estudo 1 foi enviado via email um questionário eletrônico (Apêndice 

A) à residentes na Argentina. Foram obtidas 93 respostas. A partir dos resultados do 

estudo 1 foi possível elaborar o questionário utilizado no estudo 2 (Apêndice B).  

No estudo 2 o questionário foi aplicado diretamente a 240 argentinos.  

Definiu-se previamente que a amostra deveria ser de 80 argentinos que nunca 

visitaram o Brasil, 80 argentinos que já visitaram o Brasil com até 35 anos e 80 

argentinos que já visitaram o Brasil com mais de 35 anos com o objetivo de analisar 

a diferença entre alguns resultados obtidos. Como há diferenças na percepção da 

imagem de um destino antes e depois da visita, é desejável que se separe a imagem 

dos que já visitaram e a dos que nunca visitaram o destino. (ECHTNER; RITCHIE, 

2003) 

  

 

3.1 ESTUDO 1 

 

 

O questionário eletrônico foi elaborado e enviado com a ajuda do sítio 

http://www.qualtrics.com durante o mês de julho de 2009. Foi utilizada a free 

elicitation, que é um procedimento qualitativo, que consiste em uma associação de 

palavras. Foi feita a pergunta “Quais as três palavras ou expressões que vêm à sua 

mente quando pensa no Brasil?”. O`Leary e Deegan (2005) afirmam que a free 

elicitation tem sido amplamente usada no campo da pesquisa de mercado.  

Além da free elicitation, o questionário do estudo 1 teve perguntas abertas a 

fim de avaliar os destinos mais conhecidos e visitados pelos participantes 

argentinos. O questionário foi elaborado com perguntas sobre o perfil sócio-

demográfico dos pesquisados. 

http://www.qualtrics.com/
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No estudo 1 foi realizada também uma análise do material promocional 

divulgado pela Embratur na Argentina. O material composto de panfletos, brochuras, 

pôsteres e mapas em espanhol, referentes ao Plano Aquarela, foi solicitado via 

email à Embratur e também recolhido diretamente na Feria Internacional de Turismo 

de América Latina – FIT – realizada em Buenos Aires, em novembro de 2009. 

A análise do material promocional junto à free elicitation, somados a uma 

revisão de literatura sobre a imagem dos destinos turísticos, possibilitou a 

elaboração da lista de atributos da imagem do Brasil que foi posteriormente usada 

no estudo 2. Além disso, a partir dos destinos indicados pelos participantes do 

estudo 1 como visitados e conhecidos, somados a análise do material promocional 

divulgado pela Embratur na Argentina, foi elaborada a lista de destinos turísticos 

utilizada no estudo 2.  

 

 

3.2 ESTUDO 2 

 

 

O questionário do estudo 2 foi aplicado durante os meses de janeiro e 

fevereiro de 2010, na Argentina, e foram entregues diretamente aos 240 

participantes nas cidades Mar Del Plata, Buenos Aires e Gualeguaychu pela 

facilidade de acesso a essas localidades. Ao entregar o questionário o pesquisador 

explicava o assunto, como deveriam preencher o questionário e esclarecia que os 

participantes que nunca visitaram o Brasil deveriam igualmente responder todas as 

questões baseados nas informações que possuíam.  

O questionário do estudo 2 foi dividido em cinco partes. A primeira parte 

buscou conhecer a quantidade de visitas realizadas pelos participantes ao Brasil e 

quais outros destinos estrangeiros já foram visitados. Buscou também o nível de 

conhecimento da marca Brasil e do sítio oficial www.braziltour.com, utilizado pela 

Embratur como canal de divulgação do Brasil no exterior. 

A segunda parte apresentou uma lista de 30 atributos e expressões 

relacionados à imagem do Brasil. Os participantes classificaram suas percepções 

dos atributos em uma escala Likert de cinco pontos, sendo (1) Discordo totalmente; 

(2) Discordo; (3) Nem concordo, nem discordo; (4) Concordo e (5) Concordo 

totalmente. 

http://www.braziltour.com/
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Na terceira parte foi apresentada uma lista de destinos turísticos brasileiros e 

os participantes marcaram entre (1) os destinos que já haviam visitado, (2) os que já 

tinham ouvido falar e (3) os que nunca tinham ouvido falar.  

Kotler et al. (2005, p.188) sugerem como metodologia para mensurar a 

percepção do público sobre um destino uma pesquisa em que seja solicitado aos 

entrevistados que marquem para um determinado destino entre as alternativas (1) 

Nunca ouvi falar; (2) Ouvi pouca coisa; (3) Conheço um pouco; (4) Conheço 

razoavelmente; (5) Conheço muito bem. O autor afirma que se a maioria dos 

respondentes marcar as primeiras duas ou três categorias, o lugar apresenta um 

problema de percepção. 

Todos os destinos incluídos na lista do estudo 2 fazem  parte de uma lista de 

65 destinos selecionados pelo Ministério do Turismo, em um estudo de 

competitividade, como indutores regionais e que deveriam oferecer padrões 

internacionais de qualidade até no máximo o final do ano 2010. 

Na quarta parte, os participantes classificaram em uma escala Likert de cinco 

pontos (entre discordo totalmente e concordo totalmente) nove afirmativas 

relacionadas à experiência turística no Brasil. O objetivo da quarta parte foi avaliar a 

qualidade dos serviços turísticos no Brasil percebida pelos argentinos pesquisados e 

o seu grau de satisfação e fidelidade em relação aos destinos turísticos brasileiros. A 

quarta parte englobou ainda perguntas fechadas com o intuito de avaliar o nível de 

interesse e de intenção de visitar o Brasil nos próximos 12 meses. 

A última parte da pesquisa buscou dados sócio-demográficos do público 

participante. Os dados gerados a partir da aplicação do questionário foram tratados 

em base estatística e foi feita uma análise sobre os resultados obtidos 

 

 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

No estudo 1 foi feita uma análise descritiva dos dados, caracterizado pelas 

interpretações das tabelas construídas a partir dos resultados obtidos por meio da 

free elicitation e das perguntas relacionadas aos destinos visitados e os destinos 

conhecidos. No estudo 2, para o tratamento dos dados foi feita uma análise 
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quantitativa e estatística com o auxílio do software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versão 17.0. 

O método utilizado no tratamento dos dados da questão 5 (lista de atributos 

relacionados a imagem do Brasil) foi a análise fatorial, que possibilita avaliar a 

estrutura de inter-relações ou correlações, entre um grande número de variáveis, 

determinando um conjunto de dimensões básicas comuns, conhecidas como fatores 

(HAIR et al., 1998). 

 Neste estudo, a análise fatorial foi utilizada para condensar a informação 

contida em um número original de 30 variáveis relacionadas à imagem do Brasil em 

um conjunto menor, composto por fatores (dimensões), com uma perda mínima de 

informação, a fim de facilitar a interpretação dos resultados obtidos. Para a extração 

de fatores, foi adotado o critério de se considerar apenas os fatores com “raízes 

latentes” (eingenvalues) superiores a 1.0. 

Para determinar se a amostra era adequada foram conduzidos o teste de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Bartlett`s testo f Sphericity. O KMO compara as 

magnitudes dos coeficientes de correlação observados com os coeficientes de 

correlação parciais. O Bartlett`s test of Sphercity é usado para testar a hipótese nula 

de que as variáveis na matriz de correlação da população não são correlacionadas. 

(FOULGER, 2004). 

Em seguida, foi feita a rotação dos fatores com o método Varimax, que força 

as cargas fatoriais a ficarem próximas de 0 ou 1, obtendo cargas mais interpretáveis 

(HAIR et al., 1998). O efeito final de rotar a matriz de fatores é redistribuir a 

variância, tornando assim mais fácil e prática a leitura das variáveis correlacionadas. 

Após a rotação dos fatores, foi decidido quais cargas fatoriais deveriam ser 

consideradas. Carga fatorial representa a correlação entre uma variável original e 

seu fator. Para este estudo foi adotado o critério indicado por Hair et al. (1998) de 

considerar a significância das cargas de acordo com o tamanho da amostra. 

Portanto, para uma amostra de 200 respondentes a carga fatorial de 0,40 ou mais é 

significante. 

Os fatores extraídos foram submetidos ainda à análise de confiabilidade, 

utilizando o coeficiente alfa de Cronbach, que é a medida mais amplamente usada, 

segundo Hair et al. (1998), que consideram um valor entre 0,6 e 0,7 o limite mínimo 

de aceitação para pesquisa exploratória. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

No capítulo 4 são apresentados os resultados do estudo 1 e 2 seguidos de 

comentários e discussões. 

 

 

4.1 RESULTADOS DO ESTUDO 1 

 

 

A seguir são apresentados os resultados do estudo 1. Primeiro, é mostrado o 

perfil sócio-demográfico dos participantes da pesquisa. Em seguida o resultado da 

análise do material promocional divulgado pela Embratur na Argentina e o resultado 

da pesquisa realizada por meio de questionário eletrônico com 93 argentinos 

durante o mês de julho de 2009. 

 

 

4.1.1 Perfil da Amostra do Estudo 1 

 

 

Dos 93 pesquisados, 85 são moradores da Cidade Autônoma de Buenos 

Aires (Capital Federal) representando 91% da amostra. Outros 6% moram na 

província de Buenos Aires e apenas 2% da amostra em outras províncias. Houve um 

equilíbrio entre homens (54%) e mulheres (46%). A amostra devido à facilidade de 

acesso é de jovens argentinos, sendo 42% na faixa etária entre 16 e 25 anos e 44% 

entre 26 e 35 anos e uma pequena parcela de 14% de pessoas com idade acima de 

35 anos. A maioria dos pesquisados (47%) está cursando o grau universitário, 

seguida dos que já cursaram (32%), o que condiz com a faixa-etária dos 

participantes. Da amostra investigada, 72% declararam ganhar entre $1.001 e 

$5.000 pesos argentinos e 16% possuem renda mensal entre $5.001 e $10.000 
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pesos argentinos. Em 31/12/2009, 1,00 real valia 2,18 pesos argentinos. (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2010).   

 

 

4.1.2 Análise do Material Promocional da Embratur 

 

 

Os principais materiais impressos utilizados atualmente na divulgação do 

Brasil nos países de língua espanhola, incluindo a Argentina, são divididos por 

segmentos. A seguir são apresentados os principais itens encontrados em cada 

segmento. Esses itens contribuíram para gerar a lista de atributos do estudo 2. 

 
Sol e Praia: Extenso litoral; Sol o ano inteiro; Infinidades de praias de diversos 

estilos e tons de água; Patrimônio Natural da Humanidade. 

 
Ecoturismo: Sustentabilidade; Patrimônio Natural; Cinco biomas diferentes; Maior 

floresta tropical do mundo; Flora e fauna exótica e diversificada; Reservas Biológicas 

e Áreas de Preservação Ambiental 

 
Esportes: Diversidade de esportes; Belos cenários; Excelente infra-estrutura. 

 
Cultura: Mistura de cores, sons e culturas de todo o mundo; Alegria e hospitalidade; 

Música e festas; Gastronomia diversificada e saborosa. 

 
Negócios e Eventos: Combinação de negócios, eventos e prazer; Oferta turística 

com abundantes opções de entretenimento e espaços modernos e bem equipados 

para eventos de diversa natureza. 

 

Observando cada segmento e seus itens é possível perceber o enfoque na 

grandiosidade e diversidade do Brasil. Os atributos gerados a partir de pesquisas 

encomendadas para o Plano Aquarela, são agora enfatizados, como a alegria e 

cultura do povo brasileiro, a natureza bela e exuberante, diversidade de cenários e 

patrimônios naturais e culturais 
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4.1.3 Resultado da Free Elicitation 

 

 

No questionário respondido por 93 argentinos constava a pergunta “Quais são 

as três palavras ou expressões que vêm a sua mente quando pensa no Brasil?”. As 

respostas foram associadas com cada um dos cinco segmentos utilizados pela 

Embratur na divulgação do Brasil no exterior: Sol e Praia; Cultura; Ecoturismo; 

Esporte; Negócios e Eventos. Algumas palavras e expressões podiam ser 

associadas a mais de um segmento ou a nenhum deles, sendo assim criada uma 

sexta Tabela denominada Outros.  

Praia, carnaval, festa, alegria, samba, futebol podem ser considerados como 

elementos que contribuem para a imagem estereotipada do Brasil. No entanto, são 

também atributos que influem positivamente para a atração de turistas argentinos 

para destinos brasileiros, sendo então considerados neste estudo como elementos 

favoráveis. 

O segmento com maior número de itens associados foi Sol e Praia (Tabela 4). 

 
 

                         Tabela 4: Resultado da Free Elicitation (Sol e Praia) 
 

 
Sol e Praia 

 
Freqüência 
 

Praia 66 

Sol 8 

Mar 8 

Calor 6 

Verão 3 

Areia 2 

Praia e sol 1 

Clima 1 

Ar 1 

Areia Branca 1 

Caribe 1 

Total: 98 
                            Fonte: Elaboração própria 
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O segundo segmento com mais itens associados foi o Cultura (Tabela 5). 
 
           
              Tabela 5: Resultado da Free Elicitation (Cultura) 
 

 
Cultura  
 

 
Freqüência 

Carnaval 20 

Alegria 15 

Diversão 15 

Festa 10 

Caipirinha 8 

Samba 3 

Alegria e festa  1 

Ritmo 1 

Axé 1 

Bossa 1 

Dança 1 

Negros 1 

Excelente comida 1 

Crepe 1 

Português 1 

Saudade 1 

Paulo Coelho 1 

Niemeyer 1 

Total  83 
                             Fonte: Elaboração própria 

 

A soma dos itens citados associados a esporte foi baixa, no entanto “Futebol” 

foi citado 15 vezes. (Tabela 6). 

 
 
                        Tabela 6: Resultado da Free Elicitation (Esporte) 
 

 
Esporte 
 

 
Freqüência 

Futebol 15 

Pelé 2 

Maradona é melhor que Pelé 1 

Total 18 
                             Fonte: Elaboração própria 
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Os outros segmentos tiveram poucos itens associados (Tabelas 7 e 8), 

demonstrando terem menos presença e relevância para os argentinos pesquisados 

quando pensam no Brasil.  

 
 
                         Tabela 7: Resultado da Free Elicitation (Negócios e Eventos) 

 

 
Negócios e Eventos 
 

 
Freqüência 

Grande potência mundial  1 

Capital da América do Sul 1 

Mercosul 1 

Economia 1 

Indústria de automóveis 1 

Total 5 
                             Fonte: Elaboração própria 

                          
 
 A baixa freqüência de palavras relacionadas a Negócios e Eventos indica que 

apesar das intensas relações políticas e econômicas entre os países vizinhos, ainda 

prevalece para os pesquisados uma imagem do Brasil associada ao turismo de 

lazer.            

 

 

                        Tabela 8: Resultado da Free Elicitation (Ecoturismo) 

 
 
Ecoturismo 
 

 
Freqüência 

Natureza 2 

Natureza e verde  1 

Selva do amazonas 1 

Total 3 
                             Fonte: Elaboração própria 

 

No estudo da demanda turística internacional realizada pela Embratur, 

Natureza, ecoturismo, aventura é o segundo motivo mais indicado nas viagens de 

Lazer. Para os participantes desta pesquisa os atributos relacionados a esse 

segmento não são tão lembrados ao pensar no Brasil. 
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A Tabela 9 foi criada em função de palavras e expressões que se encaixavam 

em mais de um segmento ou em nenhum deles e possui diversos itens, sendo 

Férias o mais citado. 

 
 
                        Tabela 9: Resultado da Free Elicitation (Outros). 
 

 
Outros  
 

 
Freqüência 

Férias 9 

Garotas 8 

Descanso 4 

Tranquilidade 2 

Beleza 2 

Prazer 2 

Favelas 2 

Pobreza  1 

Insegurança 1 

Menores custos 1 

Riso 1 

Boa onda 1 

Desfrute 1 

Paisagens lindas 1 

Maravilhoso 1 

Muito lindo 1 

O mais lindo 1 

O maior do mundo 1 

Brasília 1 

Florianópolis 1 

Cerveja 1 

Álcool 1 

Bebida 1 

Muita gente 1 

Boa gente 1 

Amizade 1 

Amabilidade 1 

Luta 1 

Mulheres 1 

Gostosa 1 

Erotismo 1 

Paz 1 

Turismo 1 

Morro 1 

Maconha 1 

Relax 1 

Calidez 1 

Visceral 1 

Total 62 
                            Fonte: Elaboração própria 
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O resultado da free elicitation demonstra a associação imediata do Brasil com 

praia e sol, correspondendo ao segmento mais procurado pelos argentinos. Os 

participantes citaram também elementos positivos como a alegria, diversão, festa e 

elementos associados à cultura como o carnaval e a caipirinha. Futebol foi uma das 

palavras mais citadas pelos participantes da pesquisa e é considerado o esporte 

preferido dos argentinos e dos brasileiros. 

A maioria das palavras encontradas no resultado da free elicitation 

apresentou conotação positiva, podendo apenas citar favela, pobreza e insegurança 

como palavras desfavoráveis. No entanto, o baixo número de palavras com sentido 

negativo não pode definir que a imagem não esteja associada a esses atributos. 

Indica apenas que não são esses elementos os primeiros a serem lembrados pelos 

participantes argentinos quando pensam no Brasil. Para poder perceber a relevância 

desses atributos na imagem do Brasil percebida pelos argentinos, optou-se por 

considerá-los ao elaborar a lista de atributos utilizada no estudo 2. 

 

 

4.1.4 Resultado dos Destinos Mais Visitados e Destinos Mais Conhecidos 

 

 

No questionário do Estudo 1 havia a pergunta aberta sobre os destinos 

brasileiros visitados pelos participantes e em seguida a pergunta sobre os destinos, 

visitados ou não, que eram conhecidos.  

Os cinco destinos brasileiros mais visitados pelos 93 pesquisados argentinos 

são também os cinco destinos mais visitados pelos turistas argentinos em busca de 

lazer no ano 2007, segundo a pesquisa de demanda realizada pela Embratur nos 

principais aeroportos do Brasil. Dos demais destinos citados como visitados a 

maioria está localizada no litoral brasileiro, variando entre estados da região sul, 

sudeste e nordeste.  

A Tabela 10 apresenta o resultado dos destinos visitados e a Tabela 11 dos 

destinos conhecidos. À esquerda encontram-se o nome dos destinos citados e ao 

lado a freqüência em que cada um desses itens foi citado.  
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                           Tabela 10: Destinos Visitados Pelos Participantes 

 
 
Destinos 
 

 
Freqüência 

Florianópolis 1 35 

Rio de Janeiro 29 

Armação dos Búzios 19 

Bombinhas 2 17 

Balneário Camboriú 12 

São Paulo 11 

Salvador  11 

Foz do Iguaçu 10 

Porto Seguro 9 

Garopaba 3,  8 

Porto Alegre 8 

Pipa 4  7 

Torres 7 

Praia do Rosa 7 

Angra dos Reis 5 

Natal 5 

Cabo Frio 5 

Arraial D`ajuda 4 

Fortaleza 4 

Maceió 3 

Guarujá 3 

Belo Horizonte 3 

Arraial do Cabo 3 

Itaparica 2 

Recife 2 

Ouro Preto 2 

Capao da Canoa 2 

Paraty, Guarda do Embaú, Atlantida, 
Morro de São Paulo, Ubatuba, Ilhabela, 
Jericoacoara, Brasília, Três Pontas, 
Chuí, Itaipava, Itapema, Itajaí, 
Uruguaiana, Tramandaí, Santa Maria. 

1 

                               Fonte: Elaboração própria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Na citação Florianópolis foram incluídas as localidades de Canavieiras, Praia Brava e Jurerê   

2
 Na citação Bombinhas foi incluída a localidade Bombas 

3
 Na citação Garopaba foi incluída a localidade de Ferrugem 

4
 Na citação Pipa foi incluída a localidade Tibau do Sul 
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                            Tabela 11: Destinos Conhecidos Pelos Participantes 
 

 
Destinos 
 

 
Freqüência 

Rio de Janeiro 51 

Armação dos Búzios 35 

São Paulo 34 

Florianópolis 26 

Salvador  22 

Fortaleza 20 

Brasília 18 

Natal 15 

Porto Seguro, Porto Alegre 14 

Maceió 13 

Balneário Camboriú 10 

Foz do Iguaçu 8 

Porto de Galinhas 8 

Pipa 8 

Bombinhas 7 

Curitiba 7 

Fernando de Noronha 7 

Recife 6 

Angra dos Reis 4 

Praia do Rosa 4 

Cabo Frio 3 

Ouro Preto 3 

Santos 3 

Torres 3 

Arraial do Cabo  2 

Ubatuba 2 

Arraial D`ajuda 2 

Parati 2 

Itaparica 2 

Belém, Guarda do Embau, Jericoacoara, 
Três Pontas, São Luis do Maranhão, 
Manaus, Uruguaiana, Campinas, 
Paranagua, Pelotas, Ilhabela, Maresias, 
Guarujá, Maragogi, Amazonas, Costa do 
Sauípe. 

1 

                             Fonte: Elaboração própria 

 
 

Para a elaboração da lista de destinos utilizada no estudo 2 foram 

considerados os cinco destinos mais citados no estudo 1, a fim de confirmar seu 

conhecimento. Foram selecionados mais 20 destinos que aparecem constantemente 

nos panfletos, brochuras, pôsteres, mapas utilizados pela Embratur para divulgar o 

Brasil na Argentina.   

 



 55 

4.2 RESULTADOS DO ESTUDO 2 
 

 

Os resultados a seguir dizem respeito ao que foi coletado por meio do 

questionário do estudo 2 nos meses janeiro e fevereiro de 2010.  

 

 

4.2.1 Caracterização da Amostra 
 

 

Dos 240 participantes, 80 (33%) nunca visitaram o Brasil. Dos 160 

participantes que já visitaram o Brasil, 80 pesquisados tem até 35 anos e os outros 

80 tem mais de 35 anos. Dos participantes que nunca vieram ao Brasil, 25% tem até 

35 anos e 9% tem mais de 35 anos (Tabela 12). 

 
                                 Tabela 12: Relação Faixa Etária / Visitas ao Brasil. 
 

 
Faixa etária 

        Visitas ao Brasil  

Total Nunca visitou 
o Brasil 

Já visitou 
o Brasil 

 
Até 35 anos 
 
Mais de 35 
anos 

 
25% 
 
9% 

 
33% 

 
33% 

 

58% 
 
42% 

                                     Fonte: Elaboração própria  
 

 

 
A Figura 3 apresenta a distribuição da idade dos respondentes da pesquisa, 

sendo a idade média de aproximadamente 36 anos (desvio padrão = 14). 
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Figura 3: Idade média dos pesquisados 
Fonte: Elaboração própria 

 

Houve um equilibro no critério sexo, sendo 44% dos participantes homens e 

56% mulheres. A maioria dos participantes (65%) mora na Capital Federal (Ciudad 

Autônoma de Buenos Aires). Seguido dos moradores da Província de Buenos Aires 

(28,33%) e apenas 6,67% moram em outras províncias (Figura 4). 

 
 

 
            Figura 4: Residência permanente (em %) 
              Fonte: Elaboração própria 
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A Figura 5 apresenta a renda mensal dos participantes. 

 
              Figura 5: Renda mensal (em %) 
              Fonte: Elaboração própria 

 

A renda mensal dos pesquisados concentrou-se entre $1.000,00 a $5.000,00 

pesos argentinos (45,83%), seguidos dos que responderam entre $5.001,00 a 

10.000,00 pesos argentinos (17,08%). Os 23 participantes que não responderam 

correspondem aos 9,58% da amostra total, representada no gráfico 5. 

 

4.2.2 Resultado da Parte 1 do Questionário do Estudo 2 
 

Dos 240 pesquisados, 80 nunca visitaram o Brasil, representando 33% da 

amostra. Os argentinos pesquisados visitaram em média duas vezes o Brasil.  

 
                                                Figura 6: Visitas ao Brasil 
                                                Fonte: Elaboração própria 
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Na Parte 1 do questionário foi perguntado quais outros destinos estrangeiros 

os participantes já tinham visitado. A Tabela 13 apresenta o número de vezes em 

que cada destino estrangeiro foi mencionado.  

 
 

        Tabela 13: Outros Destinos Estrangeiros Visitados 
 

Outros destinos 
estrangeiros 
visitados 

Número de vezes que cada destino foi 
mencionado 

TOTAL Nunca 
visitaram 
o Brasil 

Já visitaram o 
Brasil com até 

35 anos 

Já visitaram o 
Brasil com 
mais de 35 

anos 

Uruguai 22 41 33 96 

EUA e Canadá 6 30 35 71 

Europa 
9 25 34 68 

Outros América 
do Sul 19 43 39 101 

Caribe 
0 10 18 28 

México 1 9 19 29 

Outros 
2 5 26 33 

Total: 
59 163 204 426 

         Fonte: Elaboração própria 

 
 

O Uruguai é um destino muito visitado pelos argentinos devido à localização 

geográfica e a facilidade de acesso. Em seguida os Estados Unidos e a Europa 

foram os destinos mais visitados pelos argentinos pesquisados. Ambos os destinos, 

embora ofereçam produtos Sol e Praia, não são tradicionalmente visitados pelos 

argentinos em busca deste segmento. Os demais países da América do Sul também 

foram visitados pelos participantes e o México e o Caribe, conhecidos por oferecer 

produtos Sol e Praia são os grandes concorrentes do Brasil nesse segmento, no 

mercado argentino. 
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A Figura 7 apresenta a porcentagem de respondentes que nunca visitaram 

outros destinos estrangeiros e os que já visitaram pelo menos dois outros destinos 

estrangeiros.  

 
 

 
                                         Figura 7: Destinos estrangeiros visitados 
                                         Fonte: SPSS 17.0 

  

 
Quase a metade da amostra pesquisada já visitou mais de dois outros 

destinos estrangeiros. Dentre os participantes que já visitaram pelo menos dois 

outros destinos estrangeiros (46,25%), 6,25% nunca visitaram o Brasil e 40% já 

visitaram o Brasil.  

O número de visitas dos argentinos pesquisados ao Brasil é relativamente 

alto. No entanto, é também relevante o número de visitas a vários outros destinos 

estrangeiros. Os outros destinos estrangeiros escolhidos são de segmentos 

variados, portanto o Brasil compete com destinos que são buscados pelo Sol e 

Praia, mas também com destinos conhecidos por produtos focados em outros 

segmentos, como o de Cultura.  
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Havia a marca Brasil no questionário e os participantes marcaram se já 

haviam visto a marca (Fig. 8). Foi solicitado também que os participantes 

respondessem se lembravam de ter acessado alguma vez o sítio 

www.braziltour.com (Fig. 9). 

 
 

 
                                           Figura 8: Marca Brasil 
                                           Fonte: Elaboração própria 

 
 

Apenas 11% dos pesquisados conheciam a marca Brasil. A marca é um 

elemento de extrema relevância no marketing e que está presente em todos os 

materiais promocionais e formas de divulgação do Brasil no exterior. Por alguma 

razão, os pesquisados ainda não tiveram contanto com a marca ou o contato não foi 

suficiente para reconhecê-la.  

 
 
 
 

 
                                           Figura 9: www.braziltour.com 
                                           Fonte: Elaboração própria 

http://www.braziltour.com/
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 A divulgação do sítio oficial deveria ser considerada de extrema relevância 

para o público argentino. De acordo com os resultados da pesquisa de demanda 

realizada pela Embratur em 2007 nos principais aeroportos do Brasil, 25,8% dos 

argentinos afirmaram utilizar a internet como fonte de informação para planejar sua 

viagem, sendo esta a segunda fonte de informação mais utilizada. No entanto, nesta 

pesquisa, apenas 3% dos argentinos lembravam já ter acessado o sítio 

www.braziltour.com. 

 

 

4.2.3 Resultado da Parte 2 do Questionário do Estudo 2 
 

 

A Adequação da amostra foi testada atráves do método KMO, que teve 

resultado de 0,769 e o Bartlett`s test of Sphericity obteve significância de 0,000 

(Tabela 14), confirmando assim que a amostra é adequada para utilização da 

análise fatorial. 

. 

 

 
Tabela 14: KMO e Bartlett's Test of Sphericity 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,769 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1916,522 

DF 435,000 

Sig. ,000 

                    Fonte: SPSS 17.0 

  
 

Após a verificação da adequação da amostra, foi feita a análise fatorial que 

gerou 10 fatores com 65,523% de variância (Tabela 15). Foi utilizado o critério da 

raíz latente, que é a técnica mais comumente usada e que considera significante os 

fatores com raízes latentes ou autovalores maiores que 1 (HAIR et al., 1998). 
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Tabela 15: Variância total explicada 

 

Component 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

  

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 6,095 20,317 20,317 3,338 11,127 11,127 

2 2,522 8,405 28,723 2,095 6,982 18,109 

3 1,968 6,560 35,283 2,057 6,857 24,966 

4 1,674 5,580 40,863 2,050 6,832 31,798 

5 1,598 5,327 46,190 1,916 6,387 38,186 

6 1,425 4,751 50,941 1,793 5,976 44,162 

7 1,158 3,860 54,801 1,750 5,835 49,996 

8 1,132 3,773 58,573 1,631 5,435 55,432 

9 1,054 3,514 62,087 1,562 5,208 60,640 

10 1,031 3,436 65,523 1,465 4,884 65,523 

11 ,903 3,011 68,534   
 

12 ,867 2,891 71,425   

13 ,811 2,704 74,129    

14 ,759 2,530 76,659    

15 ,679 2,264 78,924    

16 ,660 2,201 81,125    

17 ,588 1,960 83,085    

18 ,559 1,864 84,948    

19 ,546 1,819 86,768    

20 ,520 1,733 88,501    

21 ,482 1,608 90,109    

22 ,439 1,465 91,574    

23 ,419 1,398 92,971    

24 ,383 1,276 94,248    

25 ,352 1,174 95,422    

26 ,332 1,108 96,529    

27 ,323 1,078 97,608    

28 ,274 ,914 98,522    

29 ,242 ,805 99,327    

30 ,202 ,673 100,000    

Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 

   

  
Fonte: SPSS, 17.0 
 

 

Os atributos da imagem foram posicionados no fator cuja carga fatorial teve a mais 

alta correlação com o fator (Tabela 16). 
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Tabela 16: Matriz Rotacionada dos Componentes 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diversidade cultural -,111 ,054 -,130 ,659 -,044 ,142 ,077 ,103 ,172 ,015 

Violência ,098 ,074 ,143 ,057 -,041 ,816 -,008 -,117 -,022 -,186 

Praias maravilhosas ,300 ,641 ,217 ,094 ,076 ,100 -,184 ,145 ,151 -,182 

Diversão noturna ,286 ,121 -,022 ,029 ,036 ,070 ,014 ,063 ,773 ,009 

Baixo custo ,058 ,027 ,028 -,014 -,080 -,199 -,085 ,206 ,045 ,753 

Descanso ,166 ,513 -,018 ,102 ,375 -,274 -,073 ,194 ,038 -,165 

Pobreza ,079 -,043 -,083 ,150 ,012 ,858 -,023 ,073 ,044 ,006 

Gente amigável ,152 -,055 ,170 ,195 ,592 ,196 -,017 ,000 ,225 ,288 

Saborosa gastronomia -,031 ,636 ,047 -,180 -,042 ,036 ,141 -,125 ,253 ,208 

País do futebol ,270 ,107 ,726 -,024 ,063 -,014 ,047 -,118 -,026 ,156 

Alegria ,686 ,257 ,313 ,014 ,149 -,063 ,018 -,099 ,119 ,125 

Hospitalidade -,006 ,154 -,029 ,103 ,783 -,070 -,020 ,028 ,032 -,076 

Caipirinha ,749 ,015 ,111 -,011 -,104 ,104 ,080 ,255 ,234 -,013 

Samba ,810 ,000 ,119 ,137 -,029 ,099 ,113 -,071 ,158 ,016 

Sol o ano inteiro ,422 ,451 -,024 -,107 ,190 ,001 ,342 -,174 ,100 ,129 

Música ,725 ,179 -,006 ,126 ,267 ,071 ,104 -,061 -,027 ,055 

Natureza ,267 ,541 ,178 ,347 ,100 ,093 ,259 -,064 -,169 ,122 

Gente bonita ,126 ,126 ,112 ,132 ,218 -,083 ,313 -,045 ,646 ,061 

Ecoturismo ,130 ,096 ,081 ,307 -,001 -,042 ,677 ,120 ,071 ,036 

Negócios e Eventos ,118 -,002 ,126 ,030 -,012 ,003 ,778 ,229 ,139 -,074 

Limpeza pública -,027 -,105 -,018 -,050 ,034 -,003 ,168 ,792 -,027 ,106 

Conforto -,033 ,282 ,038 ,047 ,347 ,169 ,252 ,488 ,186 ,219 

Infra-estrutura moderna ,299 -,065 -,085 -,084 ,448 -,210 ,176 ,410 ,021 -,169 

Segurança -,079 ,375 -,178 ,140 -,104 -,236 ,024 ,470 -,008 ,305 

Carnaval ,384 ,030 ,503 ,172 -,008 -,030 -,277 ,088 ,198 -,251 

Patrimônio natural ,161 ,028 ,182 ,685 ,320 ,095 ,051 -,107 -,135 -,143 

Patrimônio cultural ,246 -,085 ,161 ,676 ,125 ,002 ,163 -,060 ,081 ,236 

Esportes -,012 ,031 ,785 ,067 -,028 ,067 ,201 ,006 ,031 ,032 

País grandioso ,154 ,137 ,360 ,299 ,230 ,063 ,170 ,027 ,002 ,515 

Festa ,381 ,262 ,338 ,355 -,290 ,063 ,019 -,030 ,337 -,028 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 

Fonte: SPSS 17.0 
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A análise fatorial foi utilizada para facilitar a interpretação do resultado. As 30 

variáveis iniciais foram condensadas de acordo com suas inter-relações em dez 

fatores (dimensões) identificados. Na Tabela 17 são apresentadas as variáveis 

iniciais, e os fatores gerados, nomeados pelo pesquisador de acordo com os 

atributos incluídos. 

O atributo festa não apresentou carga significativa estabelecida como mínima 

(0,40) em nenhum fator. Os atributos Sol o ano inteiro e Infra-estrutura moderna 

apresentaram carga fatorial significativa em dois fatores, sendo assim excluídos de 

ambos os fatores. 

Após feita a análise fatorial, testou-se a confiabilidade dos dados. O Alfa de 

Cronbach gerou valores satisfatórios para os fatores Festa, Eventos, Cultura e 

Patrimônio, Pontos negativos e Segmentos turísticos (Tabela 17). Segundo Hair et 

al. (1998) o limite inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é de 0,70, 

apesar de poder diminuir para 0,60 em pesquisa exploratória. 

Os fatores que não alcançaram o limite inferior (Férias, Hospitalidade, Vida 

Noturna, Economia, Infra-estrutura) estão descritos na Tabela 17. Optou-se por não 

analisá-los individualmente já que não apresentam confiabilidade. No entanto, suas 

variáveis não foram descartadas, pois algumas apresentam médias significativas e, 

portanto são relevantes no processo de identificação da imagem do Brasil. 
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Tabela 17: Resultados da Análise Fatorial 

 

Atributo / Variável N 
Média 

da 
variável 

Carga 
fatorial 

Fator 
Média 

do 
fator 

Mediana 
do 

fator 

Alpha 
de 

Cronbach 

    

FESTA 4,28 4,25 0,826 
Alegria 239 4,38 ,686 
Caipirinha 239 4,39 ,749 
Samba 238 4,31 ,810 
Música 239 4,05 ,725 

    

EVENTOS 4,17 4,33 0,607 
Carnaval 239 4,38 ,503 
Esportes 240 4,00 ,785 
País do futebol 240 4,12 ,726 

    

FÉRIAS 4,02 4,00 0,550 
Praias maravilhosas 239 4,54 ,641 
Descanso 240 3,97 ,513 
Saborosa gastronomia 239 3,37 ,636 
Natureza 239 4,22 ,541 

    
HOSPITALIDADE 3,94 4,00 0,487 Hospitalidade 240 3,91 ,783 

Gente amigável 238 3,97 ,592 

    
VIDA NOTURNA 3,82 4,00 0,539 Diversão noturna 237 3,92 ,773 

Gente bonita 238 3,72 ,646 

    
CULTURA E 

PATRIMÔNIO 
3,76 3,66 0,653 

Diversidade cultural 240 3,70 ,659 
Patrimônio cultural 238 3,63 ,676 
Patrimônio natural 238 3,95 ,685 

    
PONTOS NEGATIVOS 3,42 3,50 0,723 Violência 239 3,46 ,816 

Pobreza 238 3,38 ,858 

    
SEGMENTOS 
TURÍSTICOS 

3,33 3,00 0,648 Ecoturismo 238 3,42 ,677 
Negócios e Eventos 240 3,26 ,778 

    
ECONOMIA 3,05 3,00 0,357 Baixo custo 236 2,67 ,753 

País grandioso 237 3,42 ,515 

    

INFRA-ESTRUTURA 3,10 3,00 0,549 
Limpeza pública 239 3,20 ,792 
Conforto 234 3,65 ,488 
Segurança 239 2,48 ,470 

        
Festa 237 4,16 - - - - - 
Sol o ano inteiro 240 3,90 - - - - - 
Infra-estrutura moderna 235 3,71 - - - - - 

Fonte: elaboração própria 
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 Para a análise referente à imagem do Brasil utilizou-se a média obtida por 

cada fator, levando em consideração a escala Likert de cinco pontos. Analisando os 

dados da Tabela 15 é possível perceber que o fator mais importante foi Brasil Festa 

com média 4,28. O fator Festa está associado a atributos favoráveis (alegria, 

caipirinha, samba e música) e, portanto é possível afirmar que o fator mais relevante 

na imagem percebida pelos participantes é positivo. 

O fator Eventos possui a segunda maior média (4,17), indicando que a 

maioria das respostas localiza-se entre 4 e 5. Portanto, a maioria concorda que os 

atributos associados a eventos (carnaval, esporte, país do futebol) correspondem à 

imagem que eles tem do Brasil. 

Os demais fatores possuem média abaixo de quatro e acima de três, sendo 

considerados menos expressivos na percepção da imagem do Brasil. O fator Cultura 

e Patrimônio, com média 3,76, está relacionado à diversidade cultural, patrimônio 

natural e patrimônio cultural e pode ser considerado positivo e presente na formação 

da imagem do Brasil. 

O fator Pontos negativos, com média 3,42, indica que a maioria das respostas 

ficou situada entre 3  (nem discordo, nem concordo) e 4 (concordo), estando, 

portanto os atributos negativos violência e pobreza presentes na imagem do Brasil 

percebida pelos argentinos pesquisados. 

O fator Segmentos turísticos, com média 3,33, está associado a negócios e 

eventos e ecoturismo, que são dois segmentos turísticos divulgados pela Embratur. 

É um fator razoavelmente percebido pelos participantes argentinos, embora a 

maioria tenha respondido (3) Nem discordo, nem concordo ao associá-los a imagem 

turística do Brasil. Não houve fator que estivesse abaixo da mediana 3. 

Como a imagem percebida de um destino turístico pode ser alterada após a 

visita do turista, foi feito um teste não paramétrico nos cinco fatores a fim de testar 

se houve diferença nas respostas dos 80 participantes que nunca visitaram o Brasil 

e dos 160 que já visitaram o Brasil. Por se tratar de dois grupos não pareados optou-

se pelo Teste de Mann-Whitney. O nível de significância adotado foi de 5%. 
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Tabela 18: Teste Mann Whitney (Visitas ao Brasil/Fatores)  
 

 
Festa Eventos 

Cultura e 

Patrimônio 

Pontos 

Negativos 

Segmentos 

turísticos 

Mann-Whitney U 5816,000 5612,500 5493,500 5344,500 6271,000 

Wilcoxon W 9056,000 18492,500 8733,500 18224,500 9511,000 

Z -1,167 -1,573 -1,821 -2,108 -,270 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,243 ,116 ,069 ,035 ,787 

a. Grouping Variable: Visitas ao Brasil 

Fonte: SPSS 17.0 

 
 
A Tabela 18 indica que apenas o fator Pontos negativos apresentou diferença 

significante nas respostas entre os que já visitaram o Brasil e os que nunca visitaram 

o Brasil. A média 3,30 dos que já visitaram comparada a média 3,63 dos que nunca 

visitaram, indica que há uma melhora na percepção do fator Pontos Negativos após 

a visita, ou seja, os que nunca visitaram o Brasil tendem a associar mais a imagem 

do país a violência e pobreza do que os que efetivamente visitaram e conhecem 

destinos brasileiros. 

O teste Mann-Whitney também foi realizado nas 13 variáveis dos fatores 

rejeitados e nas três variáveis que não entraram em nenhum fator (Sol o ano inteiro, 

Festa e Infra-estrutura moderna). A Tabela 19 apresenta o resultado dos atributos 

que apresentaram diferença após a realização do teste. Sua análise indica que há 

uma diferença nas respostas entre os que já visitaram o Brasil e os que nunca 

visitaram o Brasil nos atributos hospitalidade, gente amigável, descanso e natureza.  
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Tabela 19: Teste Mann Whitney (Visitas ao Brasil/Variáveis) 
 

 Hospitalidade Gente amigável Descanso Natureza 

Mann-Whitney U 4287,500 5295,000 5242,000 4938,000 

Wilcoxon W 7527,500 8455,000 8482,000 8178,000 

Z -4,464 -2,195 -2,522 -3,150 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,028 ,012 ,002 

a. Grouping Variable: Visitas ao Brasil 

Fonte: SPSS 17.0 

 
 

 

A Tabela 20 apresenta as médias dos pesquisados que já visitaram o Brasil e 

dos que não visitaram o Brasil nas variáveis que apresentaram diferença segundo o 

teste Mann-Whitney.  A análise da Tabela 20 indica que os quatro atributos são mais 

bem avaliados pelos que já visitaram o Brasil, o que é favorável para o turismo, já 

que os atributos têm caráter positivo.   

 
 
Tabela 20: Variáveis Que Apresentam Diferenças na Média 

Média das variáveis 

 Hospitalidade Gente amigável Descanso Natureza 
Nunca visitou o Brasil  3,59 3,85 3,81 4,04 

Já visitou o Brasil  4,07 4,03 4,05 4,31 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

O resultado da segunda parte do questionário indica que a imagem percebida 

pelos argentinos pesquisados é associada a elementos positivos como praias, 

alegria, caipirinha, festa, samba, carnaval, futebol e natureza. Sendo, portanto uma 

imagem favorável para a atividade turística, o que condiz com a grande quantidade 

de argentinos que visitam o Brasil. No entanto, a imagem do Brasil percebida pelos 

participantes também está associada aos pontos negativos violência e pobreza, que 

são determinantes na atração de turistas. 

Os atributos segurança e baixo custo foram os únicos abaixo da mediana 3, e 

portanto conclui-se que os pesquisados argentinos não associam a imagem do 

Brasil à esses elementos. A segurança é fundamental como apoio à infra-estrutura 

turística. 
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A compraração da imagem percebida pelos participantes que já visitaram o 

Brasil e a percebida pelos que nunca visitaram o Brasil apresentou diferenças 

favoráveis. Os que já visitaram o Brasil avaliam melhor os atributos hospitalidade, 

gente amigável, descanso e natureza e associam menos o Brasil à violência e 

pobreza. Portanto, após a visita aos destinos brasileiros, os argentinos pesquisados 

melhoraram sua visão sobre o Brasil. 

 

 

4.2.4 Resultado da Parte 3 do Questionário do Estudo 2 

 

 

Foram avaliados 25 destinos pelos participantes, que marcaram (1) para os 

destinos visitados, (2) para os destinos que já tinham ouvido falar e (3) para os 

destinos que nunca tinham ouvido falar.  Os resultados são apresentados na ordem 

dos destinos mais visitados, seguidos dos mais conhecidos e por último os que 

nunca foram visitados e são menos conhecidos. 

 

Destino 1: Florianópolis (Santa Catarina) foi visitado por 39,66% dos participantes 

argentinos, conhecida por 58,19% e apenas 2,16% afirmaram não conhecer. É o 

destino mais visitado pela amostra.  

 
 

 
                                                    Figura 10: Florianópolis 
                                                    Fonte: Elaboração própria 
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Destino 2: O Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) foi o segundo destino mais visitado 

(39,66%), com todos os outros participantes afirmando que já tinham ouvido falar 

(64,66%).  

 
                                        

 
                                                 Figura 11: Rio de Janeiro  
                                                 Fonte: Elaboração própria 
 
 
 
Destino 3: Balneário Camboriú (Santa Catarina) foi o terceiro destino mais visitado 

(31,90%), com alto índice de conhecimento (64,66%) e apenas 3,45% afirmaram 

não ter ouvido falar.  

 
 

 
                                                Figura 12: Balneário Camboriú  
                                                Fonte: Elaboração própria 
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Destino 4: Bombinhas (Santa Catarina) é o quarto destino mais visitado (29,44%). 

No entanto, 12,99% nunca ouviram falar. Do total de participantes 57,58% afirmaram 

que já ouviram falar no destino. 

  
 

 
                                                 Figura 13: Bombinhas  
                                                 Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Destino 5: Armação dos Búzios (Rio de Janeiro) foi o quinto destino mais visitado 

pelos participantes (22,41%) e 76,29% afirmaram conhecer o destino e apenas 

1,29%  nunca ouviram falar.  

 

 

 
                                                 Figura 14: Armação dos Búzios  
                                                 Fonte: Elaboração própria 
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Destino 6: Salvador (Bahia) já foi visitado por 14,22% da amostra. É um destino 

conhecido por 62,93% e desconhecido por 22,84%.  

 

 

 
                                                Figura 15: Salvador 
                                                Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

Destino 7: Angra dos Reis (Rio de Janeiro) já foi visitado por 12,93% e conhecido 

por 46,12%, mas ainda assim 40,95% da amostra desconhecem esse destino.  

 

 

 
                                                Figura 16: Angra dos Reis 
                                                Fonte: Elaboração própria 
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Destino 8: Fortaleza (Ceará) é um destino que apresenta um alto nível de 

conhecimento pela amostra (72,41%). No entanto, apenas 11,64% visitaram e 

15,95% nunca ouviram falar.  

 
 

 
                                                Figura 17: Fortaleza 
                                                Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

Destino 9: Porto Seguro (Bahia) também é um destino bem conhecido pela amostra 

(70,69%). Porém, apenas 10,78% já vistaram e 18,53% desconhecem o destino.  

 
 

 
                                                Figura 18: Porto Seguro  
                                                Fonte: Elaboração própria 
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Destino 10: Maceió (Alagoas) é conhecido por um pouco mais da metade dos 

participantes argentinos (56,47%), sendo visitado por apenas 6,90% e desconhecido 

por 36,64%.  

 
 

 
                                                Figura 19: Maceió 
                                                Fonte: Elaboração própria 
 
 
 
 
Destino 11: Recife (Pernambuco) é um destino bem conhecido (72,41%), porém 

visitado por apenas 6,03% e desconhecido por 21,55%.  

 

 
                                                Figura 20: Recife 
                                                Fonte: Elaboração própria 
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Destino 12: Parati (Rio de Janeiro) apesar da relevância turística é um destino 

desconhecido por 72,73% dos participantes argentinos. É conhecido por 21,65% e 

visitado por apenas 5,63%.  

 
 

 
                                                Figura 21: Parati 
                                                Fonte: Elaboração própria 
 
 

 
 
Destino 13: Brasília (Distrito Federal) é um destino muito conhecido (88,70%), porém 

pouco visitado (5,22%) e 6,09% dos participantes afirmaram nunca terem ouvido 

falar em Brasília.  

 
 

 
                                                Figura 22: Brasília  
                                                Fonte: Elaboração própria 
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Destino 14: Ilhabela (São Paulo) é um destino com alto índice de desconhecimento 

(69,83%), embora já tenha sido visitado por 5,17% dos participantes e 25% afirmam 

já terem ouvido falar.  

 
 

 
                                                 Figura 23: Ilhabela 
                                                 Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Destino 15: Porto de Galinhas (Pernambuco) foi visitado por apenas 3,02% dos 

participantes, embora seja conhecido por quase a metade da amostra (49,14%) e 

desconhecido por 47,84%.  

 
 

 
                                                 Figura 24: Porto de Galinhas 
                                                 Fonte: Elaboração própria 
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Destino 16: Natal (Rio Grande do Norte) é desconhecido por um pouco mais que a 

metade dos participantes (50,86%). Sendo conhecido por 46,98% da amostra, mas 

visitado por apenas 2,16%. 

 

 
                                                Figura 25: Natal 
                                                Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Destino 17: Maragogi (Alagoas) é desconhecido por 75% dos participantes 

argentinos e somente 23,28% já ouviram falar e 1,72% já visitaram.  

 

 
                                                Figura 26: Maragogi 
                                                Fonte: Elaboração própria 
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Destino 18: Manaus (Amazonas) é um destino pouco visitado (0,86%) e conhecido 

por 46,12% da amostra e 53,02% afirmaram nunca terem ouvido falar em Manaus.  

 

 
                                                Figura 27: Manaus 
                                                Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

Destino 19: Tibau do Sul (Rio Grande do Norte), embora esteja entre os destinos 

visitados (0,86%), apresenta um alto índice de desconhecimento (89,22%) e apenas 

9,91% já ouviram falar.  

 

 
                                                Figura 28: Tibau do Sul 
                                                Fonte: Elaboração própria 
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Destino 20: Fernando de Noronha (Pernambuco) também é um destino que já foi 

visitado (0,43%). No entanto, 77,59% nunca ouviram falar nesse destino tão 

relevante para o turismo nacional. Apenas 21,98% da amostra já ouviram falar.  

 

 
                                                Figura 29: Fernando de Noronha 
                                                Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

Destino 21: Bonito (Mato Grosso do Sul) não foi visitado por nenhum participante 

argentino e apenas 14,66% afirmaram conhecer o destino. Outros 85,34% nunca 

ouviram falar em um dos destinos de ecoturismo mais importante do Brasil. 

 

 
                                                Figura 30: Bonito 
                                                Fonte: Elaboração própria 
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Destino 22: Pantanal (Mato Grosso) é desconhecido por 87,50% da amostra e 

apenas 12,50% afirmaram que já ouviram falar no destino.  

 

 
                                                Figura 31: Pantanal 
                                                Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

Destino 23: Aracaju (Sergipe) é outro destino que apresenta alto indice de 

desconhecimento, pois 88,79% dos participantes nunca ouviram falar em Aracaju e 

apenas 11,21% afirmaram que já ouviram falar no destino.  

 

 
                                                Figura 32: Aracaju 
                                                Fonte: Elaboração própria 
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Destino 24: Jericoacoara (Ceará) apresenta ainda maior número de participantes 

que desconhecem o destino (90,09%), com apenas 9,91% que já ouviram falar. 

 

 
                                                Figura 33: Jericoacoara 
                                                Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

Destino 25: Lençóis Maranhenses (Maranhão) é o destino menos conhecido pelos 

participantes argentinos. Tendo o total de 90,87% da amostra afirmado que nunca 

ouviu falar e apenas uma minoria de 9,13% afirmou que já ouviu falar no destino.  

 

 
                                                Figura 34: Lençóis Maranhenses 
                                                Fonte: Elaboração própria 

 

O resultado da parte 3 do questionário demonstra o desconhecimento por 

parte dos pesquisados de diversos destinos brasileiros com potencial de atração e 

destaque no turismo em âmbito mundial.  
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Diversos destinos brasileiros estão presentes anualmente na Feria 

Internacional de Turismo, em Buenos Aires. Portanto, há um interesse por parte 

dessas localidades em receberem os argentinos. Os argentinos viajam muito para o 

Brasil e estão satisfeitos com a experiência turística, segundo o estudo da demanda 

realizada pela Embratur. No entanto 65,3% dos argentinos que viajaram a lazer para 

o Brasil em 2007 concentraram-se em apenas cinco cidades.  

Este estudo identificou uma percepção positiva por parte dos argentinos 

pesquisados, porém um desconhecimento de diversos destinos turísticos, que pode 

estar relacionado com a concentração de visitas dos argentinos em poucos destinos. 

 

 

4.2.5 Resultado da Parte 4 do Questionário do Estudo 2 

 

 

Os participantes marcaram sua opinião numa escala Likert de cinco pontos 

sendo (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Nem concordo, nem discordo; (4) 

Concordo; (5) Concordo totalmente, nove afirmativas. A frase 9 foi desconsiderada 

por falta de compreensão dos pesquisados. 

 
Frase 1: Os serviços turísticos brasileiros tem qualidade. 

 
                                          Figura 35: Frase 1 
                                          Fonte: Elaboração própria 

 

A média 3,6 das respostas está um pouco acima do ponto médio da escala, 

sendo que a maioria respondeu (4) concodo, o que indica uma opinião positiva dos 

pesquisados argentinos em relação aos serviços turísticos brasileiros.  



 83 

Frase 2:  Brasil é um país organizado. 

 
                                          Figura 36: Frase 2 
                                          Fonte: Elaboração própria 

 
 

A maioria das respostas localiza-se no ponto 3 da escala indicando uma certa 

neutralidade, mas com tendência positiva, na opinião dos argentinos em relação a 

organização do Brasil.  

 
Frase 3: Brasil é um país seguro. 

 

 
                                          Figura 37: Frase 3 
                                          Fonte: Elaboração própria 
 
 

A frase três foi a única que obteve valor abaixo do ponto 3 da escala, com 

média 2,27. O resultado indica uma visão desfavorável em relação a segurança do 

Brasil. Este resultado pode ser relacionado ao resultado da parte 2 do questionário, 

sobre a imagem do Brasil, que gerou o fator Pontos negativos, associado a violência 

e pobreza. 
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Frase 4: Os brasileiros são hospitaleiros. 
 

 
                                          Figura 38: Frase 4 
                                          Fonte: Elaboração própria 
 
 

Com média 3,76 é possível confirmar a opinião positiva que os pesquisados 

argentinos têm quanto a hospitalidade dos brasileiros, também indicada na avaliação 

dos atributos da imagem do Brasil. 

 
 

Frase 5: A infra-estrutura turística do Brasil é de alta qualidade. 

 
                                          Figura 39: Frase 5 
                                          Fonte: Elaboração própria 
 
 

Com média 3,59 e a maioria das respostas localizadas no ponto 4 da escala, 

é possível afirmar que há uma opinião positiva dos participantes em relação a 

qualidade da infra-estrutura turística do Brasil. 
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Frase 6: A qualidade dos serviços oferecidos é razoável  
em relação ao preço cobrado 

 

 
                                          Figura 40: Frase 6 
                                          Fonte: Elaboração própria 

 
Embora os participantes avaliem positivamente os serviços turísticos do 

Brasil, a relação com o preço cobrado obteve média 3,32. A maioria respondeu 3 

(nem concordo, nem discordo) na frase 6. Pode-se associar esse resultado a 

avaliação do atributo baixo custo que obteve média 2,67, indicando que os preços 

dos produtos turísticos brasileiros não são percebidos como  de baixo valor.                           

 
Frase 7: Você recomendaria a um amigo viajar ao Brasil 

 

 
                                          Figura 41: Frase 7 
                                          Fonte: Elaboração própria 

 
 

Com um aumento da média (4,28) em relação as outras frases, a frase 7 

obteve uma avaliação bem positiva, demonstrando uma satisfação geral dos 

argentinos pesquisados em relação ao destino Brasil.                                
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Frase 8: Se tivesse oportunidade conheceria  
outros destinos do Brasil 

 

 
                                          Figura 42: Frase 8  
                                          Fonte: Elaboração própria 

 

A frase 8 também obteve uma média alta (4,52), em que a maioria dos 

participantes afirmou que concorda totalmente que se tivesse oportunidade 

conheceria outros destinos do Brasil. 

Como forma de investigar a existência de diferença entre as respostas dos 

grupos (Já visitaram o Brasil, Nunca visitaram o Brasil e Pesquisados com até 35 

anos e Pesquisados com mais de 35 anos) foi feito o teste não paramétrico Mann-

Whitney nas oito frases. O nível de significância adotado foi de 5%. 

Analisando a Tabela 21 é possível identificar uma pequena diferença nas 

frases 4 (Os brasileiros são hospitaleiros) e 7 (Você recomendaria a um amigo viajar 

ao Brasil) entre os respondentes que já visitaram o Brasil e os que nunca visitaram o 

Brasil.  

 

Tabela 21: Teste Mann Whitney (Visitas ao Brasil/Frases) 
 

 Frase 1 Frase 2 Frase 3 Frase 4 Frase 5 Frase 6 Frase 7 Frase 8 

Mann-Whitney U 5799,000 6128,000 5636,500 4659,000 5778,000 5793,500 4966,000 5497,500 

Wilcoxon W 9039,000 18848,000 18356,500 7819,000 9018,000 8953,500 8126,000 8737,500 

Z -1,285 -,343 -1,530 -3,508 -1,264 -,961 -2,973 -1,907 

Asymp. Sig. 

 (2-tailed) 

,199 ,732 ,126 ,000 ,206 ,336 ,003 ,056 

a. Grouping Variable: Visitas ao Brasil 

Fonte: SPSS, 17.0 



 87 

O aumento da média nas respostas dos que já visitaram o Brasil nas frases 4 

e 7 permite concluir que há uma melhora na visão relacionada a hospitalidade por 

parte deste grupo e um aumento na tendência em indicar a um amigo o destino 

turístico Brasil, após visitá-lo. (Tabela 22). 

 
 
            Tabela 22: Frases Que Apresentam Diferenças na Média. (Visitas) 
   

Médias 

 Frase 4 Frase 7 
Nunca visitou o Brasil  3,54 4,09 

Já visitou o Brasil  3,87 4,38 
                         Fonte: Elaboração própria 

 

Comparando as respostas dos grupos com até 35 anos e com mais de 35 

anos (Tabela 23) foi possível estabelecer pequenas diferenças nas frases 4 (Os 

brasileiros são hospitaleiros), 5 (A infra-estrutura turística do Brasil é de alta 

qualidade), 7 (Você recomendaria a um amigo viajar ao Brasil) e 8 (Se tivesse 

oportunidade conheceria outros destinos do Brasil).  

 

Tabela 23: Teste Mann Whitney (Idade/Frases) 
 

 Frase 1 Frase 2 Frase 3 Frase 4 Frase 5 Frase 6 Frase 7 Frase 8 

Mann-Whitney U 6142,000 6540,000 6158,000 5432,000 5524,500 6711,000 6022,000 5488,000 

Wilcoxon W 15872,000 11490,000 11208,000 15023,000 15254,500 16302,000 11173,000 10538,000 

Z -1,792 -,732 -1,603 -3,030 -2,963 -,246 -1,980 -3,134 

Asymp. Sig. 

 (2-tailed) 

,073 ,464 ,109 ,002 ,003 ,805 ,048 ,002 

a. Grouping Variable: Grupo acima/abaixo de 35 anos 

Fonte: SPSS, 17.0 

 
Nas frases 4 e 5 a média um pouco mais alta dos participantes com mais de 

35 anos indica uma tendência desses argentinos pesquisados em avaliar de forma 

mais positiva a hospitalidade dos brasileiros e a qualidade da infra-estrutura turística 

brasileira. No entanto, há uma redução da média das respostas dos participantes 

acima de 35 anos nas frases 7 e 8, indicando uma tendência maior dos mais jovens 

em recomendar o destino turístico Brasil aos amigos e em querer conhecer outros 

destinos brasileiros. (Tabela 24). 
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     Tabela 24: Frases Que Apresentam Diferenças na Média. (Idade) 
 

Médias 

 Frase 4 Frase 5 Frase 7 Frase 8 
Até 35 anos 3,64 3,47 4,34 4,63 

Acima de 35 anos  3,94 3,76 4,20 4,37 
      Fonte: Elaboração própria 

 

 
 Na quarta parte do questionário, realizou-se também uma avaliação do 

interesse e intenção dos pesquisados em visitar o Brasil. Foi feita uma escala de 1 a 

3, sendo (1) Nenhum interesse em visitar o Brasil, (2) Pouco interesse em visitar o 

Brasil, (3) Muito interesse em visitar o Brasil. E em relação a intenção em visitar o 

Brasil nos próximos 12 meses os participantes marcaram entre (1) Não tenho 

intenção, (2) Pouca intenção e  (3)  Muita intenção. 

 A Figura 43 apresenta o resultado do nível de interesse em visitar o Brasil. 

Dos pesquisados, 69,20% tem muito interesse em visitar o Brasil e apenas 0,84% 

respondeu nenhum interesse. A média 2,68 das respostas demonstra um nível alto 

de interesse dos participantes em visitar o Brasil. 

 

 
                                               Figura 43: Interesse                                                             
                                               Fonte: Elaboração própria                                                                           
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A Figura 44  apresenta o resultado do nível de intenção dos pesquisados em 

visitar o Brasil nos próximos 12 meses. A média 2,14 demonstra uma tendência 

positiva dos participantes em visitarem o Brasil. Tendo 38,66% respondido que tem 

muita intenção, 36,97% pouca intenção e apenas 24,4% afirmam não terem intenção 

de visitar o Brasil nos próximos 12 meses. 

 
                                              Figura 44: Intenção                                                             
                                              Fonte: Elaboração própria 
 

 
Na parte 4 do questionário, os resultados das frases relacionadas à 

percepção e nível de satisfação da experiência turística obtiveram média acima de 3 

e abaixo de 4. É um resultado relativamente positivo. Porém, está abaixo da média 

dos resultados das frases “Você indicaria a um amigo viajar para o Brasil.” e “Se 

tivesse oportunidade conheceria outros destinos do Brasil.” que foram 4,28 e 4,52 

respectivamente. 

 A única média negativa foi a de 2,27 relacionada à segurança do Brasil, que 

mais uma vez indica que os argentinos pesquisados têm uma percepção do Brasil 

como um país inseguro, o que é um ponto extremamente negativo na busca por 

atrair mais e novos turistas. Houve pequenas diferenças nas respostas entre os que 

nunca visitaram o Brasil e os que já visitaram o Brasil, indicando uma melhora na 

percepção dos participantes que já viajaram para algum destino brasileiro. 

O alto nível de interesse e intenção em visitar o Brasil nos próximos 12 meses 

associados aos outros resultados indica uma percepção geral positiva dos 

pesquisados em relação Brasil. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a imagem do Brasil percebida por 

argentinos e identificar o nível de conhecimento de destinos turísticos brasileiros. A 

Argentina é o principal mercado emissor de turistas para o Brasil, que é o destino 

escolhido por 1\4 dos argentinos que viajam para o exterior. Sendo assim, seria 

esperada uma imagem positiva de um destino tão procurado. Este estudo realmente 

apresentou diversos pontos favoráveis da percepção dos pesquisados argentinos 

em relação ao destino turístico Brasil.  

Como pontos positivos identificados neste estudo pode-se destacar o 

resultado da free elicitation, que indicou palavras e expressões com conotação 

positiva, e o resultado da avaliação dos atributos realizada no estudo 2, que gerou 

três fatores favoráveis como os mais representativos da imagem do Brasil.  

A constatação de uma imagem positiva também pode ser atribuída ao alto 

nível de interesse e intenção em visitar o país e às médias acima de 3 nas perguntas 

relacionadas a qualidade, satisfação e fidelidade. Os argentinos pesquisados têm 

uma boa percepção dos serviços turísticos brasileiros, indicariam o destino a um 

amigo e gostariam de conhecer outros destinos do Brasil.  

O resultado é ainda mais favorável quando considerado o aumento na média 

das respostas de determinados atributos e frases dos pesquisados que já vieram ao 

Brasil. Esse aumento demonstra que possivelmente ocorre a melhora da percepção 

do produto turístico após a visita, ou seja, a viagem supera as expectativas, o que é 

adequado na busca pela satisfação do cliente e pela qualidade.  

Embora seja possível afirmar que a imagem identificada é favorável, 

associada a elementos positivos, assim como a avaliação da satisfação e percepção 

da qualidade são positivas, vale ressaltar que as médias em geral estiveram entre 3 

e 4. O ideal seria acima de 4, sendo portanto necessário seguir buscando o 

aprimoramento dos serviços turísticos dos destinos brasileiros, considerando que as 

estratégias de marketing atuais priorizam a retenção e satisfação dos clientes atuais 
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antes da busca pelo aumento da quota de mercado e que em setores competitivos a 

qualidade é um dos elementos mais importantes e responsável pelo posicionamento 

de um destino turístico. 

Este estudo também identificou diversos pontos desfavoráveis para o turismo 

brasileiro. O desconhecimento da Marca Brasil e do sítio www.braziltour.com é um 

ponto negativo e relevante, levando em consideração a importância da marca para o 

sucesso de um destino turístico e a importância do sítio oficial para o mercado 

argentino, uma vez que é a segunda fonte de informação mais utilizada pelos 

argentinos na organização da viagem para o Brasil. O desconhecimento da marca e 

do sítio oficial indica a falta de contato dos pesquisados com materiais promocionais 

e de divulgação do Brasil. É importante averiguar se os argentinos realmente 

desconhecem esses elementos e caso o resultado corresponda ao resultado deste 

estudo é aconselhável rever as ações de promoção realizadas na Argentina. 

Outro ponto negativo destacado neste estudo é a associação da imagem do 

Brasil com violência e pobreza. Estes são problemas reais do país, porém, seria 

válido um esforço dos órgãos responsáveis pela administração do turismo no Brasil 

para identificar se a opinião é compartida pela maioria dos argentinos e se a 

associação é proporcional aos índices de violência e pobreza do país. Como houve 

uma pequena melhora na visão do fator Pontos negativos dos que já vieram ao 

Brasil, pode ser que a associação da imagem à violência esteja superdimensionada 

ou mesmo que os argentinos não tenham a exata noção de quais destinos 

efetivamente sofrem com esses problemas. Seria importante esclarecer aos turistas 

potenciais qual a real dimensão desses problemas no país e quais são os destinos 

mais afetados para evitar o risco de afastar visitantes por falta de informação 

adequada. 

O último ponto desfavorável identificado neste estudo e extremamente 

relevante é o desconhecimento por parte dos argentinos pesquisados de diversos 

destinos turísticos brasileiros. O conhecimento de um destino turístico é o ponto de 

partida para que este seja selecionado dentre as opções. O não conhecimento das 

opções dos destinos turísticos ofertados pelo Brasil pode ser a causa da 

concentração das viagens dos argentinos em apenas alguns destinos brasileiros. Há 

que considerar a quantidade relativamente alta de outros destinos estrangeiros 

visitados e que muitas vezes oferecem produtos turísticos mais caros que os do 

Brasil. É preciso entender e identificar o porquê da concentração de argentinos em 

http://www.braziltour.com/
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determinados destinos brasileiros e averiguar se está ocorrendo a divulgação correta 

dos demais destinos. 

O Brasil possui diversos produtos turísticos. Considerando o ciclo de vida de 

um destino turístico e os riscos da possível fase de declínio, seria desejável que os 

argentinos conhecessem e frequentassem várias localidades e não apenas algumas, 

evitando assim o risco de comprometer uma parcela grande do mercado caso um 

dos poucos destinos mais visitados apresente ocasionalmente algum problema. 

Este trabalho sofreu limitações quanto ao método aplicado, uma vez que há 

diversas metodologias de mensuração da imagem de um destino, sendo utilizado 

apenas a avaliação a partir dos atributos da imagem do Brasil. O trabalho é restrito  

quanto a amostra do estudo, e por isso os resultados não podem ser projetados para 

a população em estudo. 

No entanto, os resultados podem indicar uma tendência de opinião desse 

mercado consumidor tão relevante para o turismo brasileiro e sendo assim, contribui 

ao confirmar a percepção positiva da imagem turística do Brasil e indicar pontos 

desfavoráveis para o turismo, como a associação da imagem à violência e o 

desconhecimento da Marca Brasil, do sítio oficial www.braziltour.com e de diversos 

destinos turísticos brasileiros. 

Como são escassos os estudos sobre a imagem de destinos turísticos no 

Brasil, esse estudo contribui também para a discussão sobre esse tema tão 

relevante para a gestão do turismo. Além disso, as diferenças indicadas entre as 

respostas dos que nunca visitaram o Brasil e os que já visitaram o Brasil confirmam 

a necessidade dos trabalhos sobre imagem de destinos turísticos considerarem a 

avaliação da imagem separando os que já visitaram e os que nunca visitaram o 

destino, como sugerem as autoras Echtner e Ritchie (2003). 

Para próximas pesquisas propõe-se a repetição desse estudo com uma 

amostra probabilística da população Argentina e com uma revisão dos atributos 

utilizados, além de uma seleção mais específica de destinos turísticos a serem 

avaliados. Como continuação desse trabalho sugere-se um estudo que possa 

identificar a percepção dos argentinos sobre outros destinos estrangeiros a fim de 

comparar com a do Brasil. Esta comparação ajudaria a identificar os pontos fortes e 

os pontos fracos dos destinos brasileiros, contribuindo assim para o 

desenvolvimento da divulgação turística do Brasil na Argentina. 
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Apêndice A – Modelo de Questionário Aplicado no Estudo 1 

 

¿Cuál es su lugar de residencia permanente? (Ciudad)  

 

   Sexo: 

 Masculino  

 Feminino  

 

 

¿Cuál es su edad? 

¿Cuál es su grado de instrucción? 

 

 Sin instrucción/Primario incompleto  

 Primario completo  

 Secundario completo  

 Universitario en curso  

 Universitario completo  

 Postgrado completo  

 

 

¿Cuál es su ingreso mensual?  

 Sin ingreso  

 Hasta $1.000  

 De $1.001 a $5.000  

 De $5.001 a $10.000  

 De $10.001 a $20.000  

 Más de $20.000  

 

 

¿ Cuáles son las tres palabras o expresiones que vienen a su mente cuando piensa en Brasil? 

 

¿Qué destinos del Brasil ya visitó? 

 

¿Qué  destinos del Brasil, visitados o no, usted conoce? 
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Apêndice B – Modelo de Questionário Aplicado no Estudo 2 
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