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RESUMO 

Este trabalho examina os antecedentes e as consequências da percepção de 

justiça em preços do turista nacional no Bondinho do Pão de Açúcar, atrativo 

mais visitado do Rio de Janeiro e ícone do turismo na cidade. Os antecedentes 

estão relacionados às influências e motivações que levaram o turista a visitar o 

bondinho. A percepção de justiça dos preços indica que há uma divisão entre 

os que acham o preço justo e injusto do ingresso cobrado. Na percepção de 

valor, os turistas acreditam que há uma boa relação de custo versus benefício 

no investimento feito ao visitar o atrativo. As consequências apresentam-se no 

boca a boca realizado pelos turistas com suas experiências vividas no local, 

seja presencialmente (família, amigos) seja de forma virtual (redes sociais, 

TripAdvisor). O estudo aplica conhecimentos teóricos ao bondinho e contribui 

para um relacionamento melhor entre turistas e a empresa administradora e 

conclui que não há necessidade de mudança nos preços praticados no 

bondinho. 

Palavras-chave: Marketing Turístico. Comportamento do Consumidor. 

Precificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTACT 

This paper examines the antecedents and consequences of perceived fairness 

of national tourist in Sugar Loaf’s prices, most visited attraction of Rio de 

Janeiro and tourism icon in the city. The antecedents are related to the 

influences and motivations that led the tourists to visit cable car. The perceived 

fairness indicates that there is a split between those who think the ticket price is 

just and unjust. In the perception of value, tourists believe there is a good 

relation of cost versus benefit in the investment made to visit the attraction. The 

consequences are given in sharing by tourists with their experiences, either in 

person (family, friends) or in virtual form (social networks, TripAdvisor). he study 

applies theoretical knowledge to the cable car and contributes to a better 

relationship between tourists and the management company and concludes that 

there is no need to change the prices in the cable car. 

KeyWords: Tourism Marketing, Consumer Behavior. Pricing. 
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INTRODUÇÃO 

  

A cidade do Rio de Janeiro é uma referência no Brasil na escolha de 

turistas nacionais e internacionais. Esse fato torna o turismo na cidade uma 

importante atividade socioeconômica que atrai muitos investimentos do 

governo, do mercado, estudos acadêmicos. A cidade também esta na agenda 

de grandes eventos internacionais como Olimpíadas Rio 2016 e Copa do 

Mundo 2014 gerando notoriedade na imprensa internacional.  

Nesse cenário, todos os agentes envolvidos com a atividade turística 

tem se preparando para melhorar a oferta e a qualidade de seus serviços para 

atender essa demanda, e utilizá-la como oportunidade para se estabelecer 

entre os principais destinos turísticos do mundo. Para isso, é necessária uma 

série de entendimentos de todo o trade do turismo sobre a atividade e o 

comportamento de seus consumidores, enquanto turistas e visitantes que ao 

mesmo tempo, são consumidores de diferentes serviços para diferentes 

segmentos. O Brasil carece de estudos no turismo que procurem entender o 

comportamento do turista enquanto consumidor de serviços dentro da própria 

atividade do turismo, foco deste trabalho, que pode ajudar no crescimento e 

desenvolvimento sustentável como atividade profissional.  

Uma das formas que o trade hoje possui para conhecer a opinião geral 

dos destinos e atrativos turísticos são os sites de avaliação coletiva como 

TripAdvisor e o Guia Melhores destinos. No TripAdvisor (2015) a cidade do Rio 

de Janeiro se posiciona como segundo melhor destino do Brasil pelo Traveler`s 

Choice, atrás somente da cidade de Gramado. O Bondinho do Pão de Açúcar 

ficou como atração número um de mais de 500 avaliações e 96% de aprovação 

no ano de 2014, a frente de atrações muito relevantes para a cidade como o 

Corcovado, Praia de Copacabana e o Theatro Municipal. No Guia Melhores 

destinos (2015), a cidade recebe a nota de 8,7 na avaliação e 97% de 

recomendação dos turistas.  

Como o bondinho é muito bem avaliado pelo TripAdvisor (2015), o 

objetivo deste trabalho procura saber o que os turistas que vem do Brasil 

(domésticos) acham sobre a percepção de justiça de preços do ingresso para o 

passeio e as possíveis consequências para o atrativo. Dessa forma, criar um 
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panorama atual que propicie discussões de como o turista nacional percebe os 

preços e ajudar nas estratégias de marketing e controle da percepção de 

preços da empresa administradora.  

Para atingir esse objetivo, o método utilizado foi o de pesquisa survey 

com turistas nacionais na saída do bondinho e na internet. A amostra de 

conveniência contava com 130 turistas nacionais que tivessem realizado o 

passeio nos últimos quatro meses, início do ano de 2015. O questionário foi 

dividido em oito seções para avaliação do estudo: perfil do turista, aspectos 

relacionados à visita, motivação, qualidade da experiência, preços, intenções 

de comportamento, avaliação da imagem da empresa e medição de 

expectativa. 

O presente trabalho foi estruturado em três capítulos. No primeiro foi 

feita uma abordagem dos principais conceitos relacionados a turismo e 

marketing. O segundo capítulo trabalhou o preço enquanto estratégia de 

marketing de empresas, como as empresas estabelecem seus preços, a 

avaliação do custo versus benefício do cliente e, finalmente, a percepção de 

justiça de preços sob o ponto de vista do consumidor. O terceiro capítulo 

trabalhou a percepção de preços do turista nacional no Bondinho do Pão de 

Açúcar. Consta também neste capítulo a pesquisa survey realizada para 

estudar a percepção de preços do turista nacional. 
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1. MARKETING TURÍSTICO E MARKETING DE DESTINOS 

 

  Os visitantes de um destino ou empreendimento turístico 

frequentemente são influenciados pela atividade do marketing em suas 

atividades, com o propósito de influenciar no processo de escolha dos 

consumidores a produtos e serviços das empresas que desejam superar seus 

concorrentes. Para isso, diferenciar o marketing tradicional do marketing 

turístico e em destinos é o primeiro passo para os gestores entenderem a 

atividade e a sua relação com os consumidores.  

Middleton e Clarke (2002) listam cinco itens da demanda e da oferta que 

necessitam de abordagem específica na prática do marketing: 1) as 

características da demanda; 2) as características da oferta; 3) produtos e 

preços que relacionam a oferta à demanda; 4) as influências que são feitas a 

demanda através das estratégias de comunicação; 5) A distribuição realizada. 

Esses itens devem estar atrelados a cinco outros itens que devem orientar as 

ações do marketing tradicional (MIDDLETON; CLARKE, 2002): 1) as 

transações de troca devem ser conduzidas de forma competitiva, inovadora, 

com visão externa e com atitude positiva; 2) compradores leais devem ser 

alcançados através dos interesses em longo prazo e da satisfação dos clientes; 

3) a compreensão de que conservação e satisfação de clientes são o que 

geram um resultado de lucros e outras metas organizacionais; 4) observar as 

ações dos concorrentes e a eventos e condições no ambiente externo dos 

negócios; 5) reconhecer as limitações ambientais e sociais nas estratégias de 

obtenção de lucro equilibrando com as adaptações que a organização precise 

adotar para obter lucros futuros. Esses itens também no turismo levam em 

consideração o ponto de vista tanto dos consumidores quanto dos produtores 

em termos sociais e comerciais, e tem implicações no planejamento estratégico 

do marketing nos níveis estratégico, tático e operacional.  

 A figura 1 apresenta um modelo de sistemas de marketing para produtos 

de serviços. 
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  Figura 1: Modelo de sistemas de marketing para produtos de serviços 
  Fonte: Middleton e Clarke (2002) com adaptações de formatação 

 

 Nesse modelo pode-se observar que no primeiro momento é 

estabelecida uma análise e pesquisa de marketing com foco no ambiente dos 

negócios. O modelo apresenta dicas para ter cuidado com as tendências na 

economia, política, entre outras áreas para ajudar nessa pesquisa. Elabora-se 

um plano de marketing para o negócio e começam as campanhas de promoção 

do empreendimento. Assim, a empresa gera estratégias e planos estratégicos 

táticos e operacionais a serem conduzidos pela organização. Logo em seguida, 

entram as ações de promoção para clientes e vendas, sua distribuição e 

finalizando com o consumo e os sentimentos gerados no pós-compra que 

devem ser monitorados.  

No marketing para destinos turísticos Nebra e Torres (2010) 

argumentam que os turistas criam uma imagem e previsões das experiências 

do atrativo que desejam conhecer, baseado nas emoções que o turista possui 

em sua memória, pelo boca a boca, anúncios publicitários, entre outros. Os 

autores observam que o local de origem do turista e a cultura que ele esta 
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inserido impactam diretamente na avaliação do destino no momento da 

escolha. Entender o comportamento do consumidor do turismo no pré, durante 

e pós compra é fundamental para melhorar as estratégias de marketing.  

Pressupõe-se que o turismo, para a maior parte das pessoas, 

seja uma atividade de alto envolvimento, por ser relativo às férias 

das pessoas (momento de prazer e descanso do trabalho), 

planejado (em sua maioria) com altos custos financeiro, cognitivo 

e psicológico. (NEBRA; TORRES, 2010, p. 83) 

 

Para os empreendimentos, Middleton e Clarke (2002) acrescentam que 

o turismo em sua maioria é feito de pequenos empreendimentos e que eles 

geram mais experiências positivas aos turistas e possivelmente definem a sua 

percepção e satisfação em relação a um destino. Ainda segundo Middleton e 

Clarke (2002, p. 40) 

Esses contatos (com pequenos empreendimentos) irão influenciar 

sua percepção do local, qualidade, o conceito de bom negócio, o 

desejo de voltar - ou não e fazer recomendação a amigos. 

 

Portanto, as ações de marketing devem se preocupar com a imagem, o 

boca boca, entre outros aspectos citados, tanto para empreendimentos quanto 

para os destinos.  

1.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E SEGMENTAÇÃO DE 

MERCADO NO TURISMO 

 

 No mercado atual de turismo, em que os consumidores querem produtos 

e serviços cada vez mais personalizados, é fundamental que os gerentes de 

marketing entendam seus comportamentos para tentar satisfazer os desejos de 

seus consumidores. Swarbrooke e Horner (2003) listam os principais fatores de 

motivação no turismo que podemos observar na figura 2.  
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Figura 2 - Fatores de motivação no turismo. 
Fonte: Swarbrooke e Horner, 2003 com adaptações de formatação e tradução do autor. 

 

Observa-se na figura 2 algumas motivações de origem pessoal, cultural, 

de status, de desenvolvimento pessoal, emocional, cultural e física. Conhecer 

os desejos e expectativas dos consumidores é fundamental para satisfazê-los 

com êxito e gerar boas avaliações para o destino e para os empreendimentos. 

A motivação e os segmentos de mercado estão relacionados através dos 

aspectos demográficos, gênero, cultura, preço entre outros (SWARBROOKE;  

HORNER, 2003). Entender essas possíveis diferenças entre a motivação dos 

consumidores (cultura, preços, entre outros) no processo de decisão de qual 

empreendimento ir, ou qual destino, pode servir de base para um produto ou 

serviço que Ângelo Martins (2006) chama de alto envolvimento de produtos 

comprados. Nesse processo decisório, as estratégias promocionais, de 

distribuição e de preço utilizam equipes de vendas altamente qualificadas, 

mensagens com forte argumento persuasivas, um sistema de distribuição que 

assegura um excelente serviço, preços mais altos, evitar liquidações frequentes 

e considerar a pechincha de preços por parte dos clientes.  

O comportamento do consumidor na sociedade pós-moderna é 

destacado por Reis (2004) em que há uma fragmentação do consumo causado 

pela própria fragmentação da sociedade e do individualismo pós-moderno. Reis 

(2004) destaca também que as ferramentas tradicionais de classificação dos 
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consumidores tem dificuldades em análises para categorizar o atual 

comportamento social dos clientes. Segundo ela 

uma pessoa pode pertencer a várias tribos ao mesmo tempo, 

comportando-se de forma diferente em cada uma delas. Em 

cada situação, o indivíduo assume um papel e veste uma 

diferente máscara. Esta variação de comportamento social 

impede que as tradicionais ferramentas de análise possam 

classificá-lo. (REIS, 2004, p. 3) 

Os gerentes de marketing devem estar atentos a esse momento para criar 

produtos e serviços compatíveis que atendam os segmentos-alvo.  Middleton e 

Clarke (2002) listam sete maneiras de dividir os mercados de turismo para 

segmentação: 1) objetivo da viagem;  

2) necessidades, motivações e benefícios buscados pelo 

consumidor;  

3) comportamento do consumidor/ características do uso do 

produto;  

4) perfil demográfico, econômico e geográfico;  

5) perfil psicográfico;  

6) perfil demográfico;  

7) preço.  

Como o foco desse estudo é o preço, vale ressaltar que mesmo na 

segmentação baseada no preço, Middleton e Clarke (2002) dizem que 

devemos classificá-lo associado a outras características dos usuários (perfil 

demográfico, características de uso, entre outros), e não de forma isolada 

como classificação principal. Ainda segundo os autores 

para alguns negócios do turismo, por razões operacionais, o 

produto básico é essencialmente o mesmo para todos os 

clientes. Esse é o caso de muitas atrações para visitantes. Mas 

sempre há formas diferentes de promoção para subgrupos do 

mercado e oportunidades para otimizar o produto básico de 

acordo com as necessidades identificadas do segmento. 

(MIDDLETON; CLARKE, 2002, p. 129) 

Atualmente nos mercados cada vez mais competitivos a ação do preço 

na decisão dos consumidores pós-moderno é altamente influente. Segundo 

Middleton e Clarke (2002) tem aumentado cada vez mais o poder dos clientes 
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para determinar os preços das empresas e tem implicação direta na demanda 

do serviço/produto no turismo, pois, se os consumidores não acharem o preço 

justo, simplesmente não comprarão.  

A mudança é tão rápida atualmente que só se pode especular 

sobre uma revolução do poder do consumidor no turismo, com 

base em comparações entre as opções disponíveis, que está 

afetando profundamente as abordagens tradicionais de 

estabelecimento do preço. (MIDDLETON; CLARKE, 2002, p. 

152) 

Qualquer decisão estratégica de preços no turismo, portanto, é uma 

decisão complexa. Middleton e Clarke (2002) estabelecem dois níveis para 

operar os preços em viagens e turismo: 1) preços que um negócio deve publicar 

meses antes; 2) preço semanal, diário ou até na hora estabelecido por uma 

operadora. Cada segmento do turismo, portanto, deve ter sua faixa de preço 

específica para ser trabalhada, e deve equilibrar os interesses dos 

consumidores e as limitações operacionais, sociais, ambientais em uma 

estrutura estratégica de objetivos corporativos. (MIDDLETON; CLARKE, 2002) 
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2. ESTRATÉGIA DE MARKETING E PRECIFICACÃO  

 

Para um bom planejamento e execução das estratégias de marketing 

todas as atividades relativas ao mix de marketing devem ser programadas para 

todos os agentes envolvidos nas organizações e no mercado. Mix de 

marketing, segundo Kotler e Keller (2004), são as variáveis específicas de 

quatro grupos amplos no Marketing: produto, preço, distribuição e promoção. 

Na área de serviços, além dos itens tradicionais, Zeithaml e Bitner (2003) 

incluem pessoas, evidência física e processos como mais três variáveis do 

composto de marketing.  

 O foco deste estudo é o preço. Kotler e Keller (2004) definem preço 

como o valor que os consumidores estão dispostos a pagar pelo 

serviço/produto. Partindo do pressuposto que as decisões de compra dos 

consumidores são baseadas principalmente no preço, e que preço é o único 

item do composto do mix de marketing que produz receita. A importância dos 

estudos dessa temática e suas percepções tornam-se fundamentais para uma 

boa estratégia de marketing. Para isso, é necessário que se entenda a 

perspectiva da gestão sobre os preços (precificação) e a perspectiva do 

consumidor. Sendo assim, deve-se examinar como os consumidores avaliam 

esses preços, quais os antecedentes e as consequências dessas avaliações 

para o serviço e ainda o que a empresa pode fazer para minimizar as 

avaliações negativas e aumentar as positivas.  

 O fenômeno turístico deve levar em consideração todos os elementos do 

composto de marketing, indicados por McCarthy, Zeithaml e Bitner, para um 

eficiente plano de marketing turístico. Segundo Chias (2007) o plano de 

marketing tem como objetivo definir as ofertas do produto atual que faremos ao 

mercado. Esse plano deve estar em conjunto com o plano de desenvolvimento 

turístico que possui os seguintes agentes sociais: os agentes do mercado, 

trabalhadores diretos e indiretos, poder público, população residentes e turistas 

(FRATUCCI, 2010). Portanto, ao transformar os recursos turísticos em 

produtos, o preço deve estar integrado aos demais elementos da estratégia de 

marketing, e deve informar ao mercado (turistas) a segmentação, o valor e 

posicionamento pretendidos para aquela estratégia de marketing, visando a um 
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relacionamento mais claro entre turistas e prestadores de serviços. Uma 

relação estabelecida de forma mais clara dá suporte ao alcance dos objetivos 

do empreendimento, reforça a imagem da segmentação pretendida e evita 

percepções distorcidas da imagem que a empresa quer passar através das 

suas estratégias, o que pode prejudicar a empresa e a imagem do 

empreendimento turístico. Um hostel, por exemplo, que pretende alcançar o 

público jovem em seu modelo de negócio, pode não alcançar seu objetivo se a 

estratégia de preço não estiver de acordo com as estratégias de marketing, 

pois, pode causar confusão ao público que deseja atingir e consequentemente, 

problemas ao negócio.  

2.1 ESTABELECIMENTO DE PREÇOS DAS EMPRESAS 

 

 As empresas e os consumidores do turismo devem entender como 

funciona a precificação dos serviços, porém, Zeithaml e Bitner (2003) indicam 

que antes disso, os gerentes devem perceber o conhecimento do cliente sobre 

o preço dos serviços, compreender que existem custos não monetários para os 

clientes e que o preço pode indicar qualidade no serviço para o consumidor.  

 O conhecimento do cliente sobre o preço dos serviços é a forma com 

que os consumidores comparam os preços com os pagos pela última vez ou 

com mais frequência, conforme observam Zeithaml e Bitner (2003). Indicam 

também que o preço não é o único sacrifício que os consumidores têm para 

adquirir os serviços. Questões como tempo disponível, pesquisa para 

selecionar o serviço desejado, custos de conveniência (pessoas com crianças 

de colo, por exemplo, tem mais questões a resolver para viajar do que pessoas 

que não viajam com recém nascidos) e custos psíquicos, pois o turista pode 

não entender a proposta do empreendimento, por exemplo, e ter incertezas a 

respeito do serviço.  

O preço também pode indicar qualidade no serviço, segundo Zeithaml e 

Bitner (2003), que também observam que quando a qualidade é difícil de 

mensurar, os clientes preferem se basear nos preços. Michael Keane (1997) 

reforça a ideia de que a qualidade nos serviços dentro do turismo é algo difícil 

de mensurar devido às características de intangibilidade, inseparabilidade e 

heterogeneidade dos serviços, e por isso, há uma grande chance dos 
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consumidores usarem o preço como indicador de qualidade. Quando há um 

indicador de preço alto, espera-se que a qualidade também esteja alta. Da 

mesma forma acontece ao contrário para preços baixos.  As consequências 

para o destino turístico que não atende as expectativas tanto em preços altos, 

quanto em preços baixos é o boca a boca negativo e os livros/sites de opinião 

que avaliam os destinos e os empreendimentos turísticos, como TripAdvisor e 

GuiaMaisTurismo e podem gerar uma má reputação no mercado consumidor. 

  Zeithaml e Bitner (2003) abordam três estruturas de precificação: 

baseada no custo, na concorrência e na demanda. Para a precificação 

baseada no custo o preço é a soma de todos os custos mais a margem de 

lucro da empresa. Nagle e Holden (2003) identificam essa estrutura como a 

mais comum de precificar um serviço. Nas duas referências encontram a 

dificuldade em definir quanto custa a unidade do serviço como um problema 

para utilizar como base no modelo. Para a precificação baseada na 

concorrência, Zeithaml e Bitner (2003) apresentam duas situações que podem 

ocorrer: quando os diferentes prestadores padronizam seus serviços, como 

restaurantes que podem promover o mesmo cardápio de determinada culinária, 

e em oligopólios, como as de companhias aéreas, por exemplo. Na 

precificação baseada na demanda, a forma de precificar tem fundamento no 

que os clientes pagarão pelos serviços prestados, muito relacionada com o 

valor percebido que eles possuem a respeito do serviço. (ZEITHAML; BITNER, 

2003) 

 A seleção do preço final deve levar em consideração (KOTLER; 

KELLER, 2004) a influência dos outros itens no mix de marketing como 

propaganda, concorrência, entre outros. Outro ponto relevante são as políticas 

de preços da empresa, pois o preço final deve estar de acordo com essa 

política. Deve-se observar também o nível de relação de ganhos e riscos, pois 

se o consumidor perceber um risco alto pode relutar em aceitar a oferta e, por 

fim, impacto sobre terceiros, em que o prestador de serviços deve estar atento 

às reações a preço de outras partes interessadas. Pode-se citar como 

exemplo, uma locadora de automóveis que define os preços finais de seus 

aluguéis, levando em consideração as políticas de preços da marca da qual é 

franquiado, os custos dos seus fornecedores, observando os preços dos 
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concorrentes diretos, além de estar atenta ao nível de risco que o consumidor 

percebe em relação ao serviço final.  

 Em situações de redução de preços, os clientes e os concorrentes 

podem reagir da seguinte forma (KOTLER; KEKLER, 2004): os clientes podem 

interpretar uma diminuição dos preços como substituição daquele 

produto/serviço por um novo (ou um novo modelo); podem imaginar que a 

empresa está passando por problemas financeiros; ou que a qualidade do 

serviço/produto diminuiu. Em casos de aumentos nos preços, pode haver 

retração nas vendas, mas um dos efeitos identificados pelos autores 

supracitados é o aumento no valor percebido pelo cliente, com uma maior 

expectativa de qualidade nos serviços.  

Ainda segundo Kotler e Keller (2004), os concorrentes que desejam 

aumentar sua participação no mercado devem acompanhar suas mudanças de 

preços. Em um caso em que houve aumento de preços, os gerentes podem 

aumentar o orçamento com propaganda ou com qualidade para maximizar 

seus lucros. 

Em uma redução nos preços o concorrente pode acreditar que a 

empresa está: aumentando mercado, assim torna o negócio rentável baseado 

no volume de vendas; está tendo um fraco desempenho, e reduz os preços 

para estimular as vendas ou desejar que todo o setor reduza os preços para 

estimular demanda total no mercado. O empreendimento pode reagir da 

seguinte forma: manter o preço acreditando que não perderia muito lucro e 

participação de mercado; manter o preço e agregar valor através de estratégias 

de comunicação, melhorias no produto/serviço; reduzir seu preço; aumentar o 

preço e aumentar a qualidade; lançar uma linha nova de produto/serviço para 

concorrer diretamente com o preço reduzido. (KOTLER; KELLER, 2004)  

Sob a perspectiva da empresa, Kotler e Keller indicam que para que 

exista uma mudança de preços a empresa deve considerar: 

o estágio do produto no ciclo de vida, importância na carteira da 

empresa, intenções e recursos do concorrente, sensibilidade do 

mercado a preços e qualidade percebida, comportamento dos 

custos em relação ao volume e todas as oportunidades que se 

dispõe.(KOTLER; KELLER, 2004, p.457) 
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 As empresas devem observar quais os motivos para o estabelecimento 

e/ou modificação dos preços, unindo as estratégias que vá utilizar para 

alcançar os objetivos desejados para aquela demanda, conforme citado 

anteriormente.  

 A elasticidade a preço também é um item a ser considerado para 

entender a sensibilidade a preço sob o aspecto do consumidor. Nagle e Holden 

(2003) listam dois pontos de vista da sensibilidade a preço: qual marca comprar 

(elasticidade da escolha de marca) e quanto comprar (demanda primária). 

Ainda segundo os autores, medir a sensibilidade ao preço de um produto ajuda 

em estratégias de segmentos, a faixa de preço que a empresa pode trabalhar 

com o produto e de que forma pode influenciar o comprador através dos 

preços. Nagle e Holden (2003) medem a elasticidade (E) através de uma 

divisão da mudança percentual nas unidades vendidas sobre a mudança 

percentual no preço.  

E = Mudança percentual nas unidades vendidas/ Mudança percentual no 

preço 

A elasticidade da demanda é resultado dessa divisão e quanto maior o 

valor de E mais elástica a demanda; quanto menor o valor, menos elástica é 

demanda, ou inelástica (NAGLE; HOLDEN, 2003). Em termos práticos pode-se 

citar o exemplo das Companhias Aéreas em que a demanda é considerada 

elástica. Percebe-se que o percentual nas unidades vendidas é proporcional a 

variação no preço. Isso significa que, se houver um aumento no percentual da 

mudança de preços, menor o valor percentual das unidades vendidas, portanto, 

demanda elástica. Em outras palavras, se houver diminuição dos preços, 

aumentam as unidades vendidas, demanda elástica. Deve-se destacar também 

que elasticidade de preço também está relacionada a participação de mercado 

do empreendimento. (NAGLE; HOLDEN, 2003) 

 

 2.2 POLÍTICAS DE FIXAÇÃO DE PREÇOS 

 

A Organização Mundial do Turismo - OMT (OMT, 2001) lista as 

possíveis políticas de fixação de preços em função dos objetivos empresariais. 
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São eles: a) receita satisfatória; b) penetração no Mercado; c) maximização nos 

lucros; d) preço de mercado; e) preços como consequência do custo mais o 

benefício esperado; f) rápido retorno do investimento; e g) promoções da linha 

de produtos. 

A. A receita satisfatória é a política que a empresa adota ao se 

satisfazer com determinado lucro mesmo que, teoricamente, 

pudesse ter lucros maiores e, por isso, um aumento da receita 

não vai gerar um aumento necessariamente da mesma proporção 

dos lucros. A empresa abre mão daquele percentual de lucro que 

teria a mais para destinar a outras áreas do negócio, por 

exemplo. 

B. Penetração de mercado é quando o empreendimento escolhe 

uma política de preços baixos para estimular o aumento da 

participação de mercado. Deve-se observar o comportamento dos 

concorrentes para que eles não copiem a política de preços e se 

inicie uma guerra de preços. 

C. Maximização nos lucros é quando a empresa fixa preços altos 

com objetivo de alcançar segmentos pouco sensíveis a preços. 

Deve-se trabalhar em satisfazer ao máximo as expectativas do 

cliente, sobretudo pelo fato de que preço alto pode ser visto pelo 

consumidor como qualidade alta. 

D. Preço de mercado é quando a empresa segue o líder de mercado 

nas políticas de preços e também, deve-se observar o 

comportamento do concorrente para não haver uma guerra de 

preços. 

E. Preços como consequência do custo mais o benefício esperado é 

quando a empresa faz um somatório do custo de produção, 

gastos gerais de administração e o lucro que se deseja obter. A 

dificuldade encontra-se em prever quais os custos reais da 

prestação de serviços antes de estabelecer os preços. 

F. Rápido retorno do Investimento é quando a empresa que acabou 

de lançar um produto descobre outro mais rentável ou estratégias 

de inovação e quer que o retorno aconteça o mais rápido possível 
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antes que os concorrentes copiem os serviços e abaixem seus 

preços. 

G. Fazer promoção da linha de produtos é a política que cria uma 

linha completa de serviços e pensa nos preços de forma em 

conjunto e não de forma particular, muito utilizada em serviços 

relacionados. 

Mesmo nas diferentes políticas adotadas pelas empresas turísticas, no 

momento de estabelecimento do preço, o gerente deve observar se o preço 

está de acordo com o valor que esse serviço tem para o consumidor. 

2.3 VALOR PERCEBIDO - CUSTO VERSUS BENEFÍCIO 

 

Para compreender e influenciar a decisão de compra também é 

necessário entender sobre valor percebido, como o cliente entende valor 

percebido e o que pode ser feito para incorporar o valor percebido na 

precificação do serviço. 

Preço pago e valor percebido são itens diferentes. Zeithaml e Bitner 

(2004) definem valor percebido como a avaliação geral de um consumidor 

baseado na percepção do sacrifício que ele vai ter que fazer para obter o 

serviço (Exemplo: preço, tempo, deslocamento) e da percepção da utilidade 

desse serviço para ele (Exemplo: benefícios, marca), ou seja, percepção do 

custo versus benefício no valor da aquisição de um serviço. Além disso, as 

autoras indicam quatro maneiras que os clientes definem valor: Valor é preço 

baixo, valor é tudo o que eu quero em um produto ou serviço, valor é a 

quantidade que obtenho pelo preço que pago e valor é o que recebo pelo que 

eu dou (ZEITHAML; BITNER, 2004). Na atividade turística entender valor 

percebido para clientes diferentes, de diferentes partes do mundo é um desafio 

ainda maior para os gerentes. 

Monroe (2003) apresenta um modelo preço-valor percebido na Figura 3: 



27 

 

 

 
Figura 3 - Relações de preço, valor percebido e vontade de comprar. 
Fonte: Adaptado de Monroe, 2003; 

 

Com base nesse modelo (figura 3), podemos observar que o sacrifício 

relacionado ao preço percebido que o consumidor irá realizar pode servir como 

única referência para a percepção de valor, assim como, a qualidade percebida 

na aquisição de um serviço. Ambas as variáveis influenciam a probabilidade de 

comprar/pagar e as intenções comportamentais a respeito do serviço/produto. 

Monroe (2003) indica alguns passos para aumentar o valor percebido 

pelos consumidores: 

● O primeiro é entender o conceito de valor do seu cliente. Como os 

consumidores não sabem transformar a quantidade de benefícios 

que eles recebem em valor, essa se torna uma tarefa difícil para 

os gerentes. De maneira geral, os gerentes devem se informar 

como os clientes definem a percepção de valor em todos os seus 

componentes para aquele serviço;  

● O segundo passo é entender quais os conceitos que os diferentes 

consumidores tem em comum, os benefícios abstratos e conceito 

de qualidade que são relevantes para os clientes. Como todo 

cliente é um cliente diferente, teremos diferentes percepções a 

respeito de todos esses itens citados. Logo, uma dica do autor 

para entender ainda mais as preferências dos clientes é 

conversar com os profissionais que ficam na linha de frente do 

serviço, pois nem sempre o que o consumidor valoriza é o que ele 

realmente paga. Um exemplo é uma Unidade Habitacional (UH) 

de um hotel. Se determinado cliente escolhe uma rede de hotel 
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específica baseada na segurança que oferece, o consumidor não 

está pagando diretamente a segurança do hotel, e sim a UH que 

o hotel oferece; 

● O terceiro passo é calcular o valor do consumidor. Depois que o 

gerente desenvolveu todos os dados sobre valor percebido, ele 

deve separar seus consumidores de acordo com seus perfis para 

determinar os seguimentos para os quais vai fornecer valor. 

Depois, devem ser calculados todos os custos que o consumidor 

tem para adquirir seu serviço e adicionar também os custos não 

monetários ao consumidor. Assim, irá produzir uma lista que deve 

priorizar o que é importante para o cliente e, baseado nessa lista, 

estabelecer um preço com base no valor do serviço para os 

clientes. Em mercados competitivos essa é uma tarefa 

fundamental para ganhar o consumidor no momento da decisão 

entre um serviço/produto ou outro;  

● O quarto passo é aprender a comunicar o valor para os clientes. 

Quando a empresa entrega o preço final, junto deve estar 

comunicando o valor pretendido de forma clara e flexível junto 

com a estrutura de preços do seu serviço (descontos para 

clientes específicos, subsídios, etc.), minimizando as informações 

do quanto de sacrifício o consumidor deve ter para obter tal 

serviço e maximizando as informações das vantagens (inclusive 

não monetárias) de obter tal serviço.  

● Por fim, o quinto passo é desenvolver caminhos para capturar o 

valor do cliente. Deve-se montar toda uma estrutura de preços 

para dar suporte a entrega de valor para o consumidor em todos 

os aspectos, em todos os serviços.  

Vale ressaltar alguns fatores que influenciam a percepção de valor do 

cliente para ajudar nos passos acima descritos. Segundo Nagle e Holden 

(2003), um item é o preço de referência que é influenciado pela lembrança de 

preços vistos no passado e o conhecimento do consumidor a respeito do 

mercado. Em serviços novos e inovadores, em geral, não existem muitas 

informações disponíveis tornando comum que os consumidores paguem 

valores mais altos. Nagle e Holden (2004) indicam que vendedores e catálogos 
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de vendas auxiliam na distribuição das informações necessárias para adquirir o 

serviço. Uma tática comum utilizada por gerentes é estabelecer o preço inicial 

baixo para introduzir o serviço no mercado e estimular a vendas de repetição, 

porém, essa é uma tática que pode afetar negativamente as vendas de 

repetição pelo fato de reduzir o preço de referência dos compradores. 

Outro item que influencia a percepção de valor, ainda na visão de Nagle 

e Holden (2003), é o efeito comparação difícil, que é quando os consumidores 

tem dificuldade de comprar uma alternativa ao serviço/produto que já utilizam 

pelo fato de ser muito conhecido ou ter melhor reputação do que as demais 

alternativas. Geralmente, o efeito é associado a nomes e marcas conhecidas. 

Pode-se citar como exemplo um executivo que deseja se hospedar em um 

hotel de negócios que com frequência se hospeda, porém, descobre que um 

novo hotel próximo ao que ele já se hospeda oferece os mesmos serviços com 

um preço mais baixo. Os autores indicam que a maioria dos clientes continuará 

pagando pelo hotel em que normalmente se hospeda pelo fato da marca trazer 

confiança baseado em experiências passadas. Em serviços difíceis de avaliar 

ou com riscos elevados, o efeito comparação é ainda mais forte.  

O efeito custo de mudança também influencia na percepção de valor 

pelo fato de que o consumidor precisa fazer investimentos específicos para 

trocar o prestador do serviço. Por exemplo, quando um hotel decide mudar o 

seu serviço de lavanderia de uma empresa para outra. Quanto maior o custo 

de mudança, menor a diminuição à sensibilidade em relação ao preço dos 

compradores. Alguns prestadores de serviços absorvem esse custo com 

estratégias de mercado para eliminar esse efeito e ganhar novos clientes. 

(NAGLE E HOLDEN, 2003) 

O efeito preço-qualidade é quando o consumidor se torna menos 

sensível a preço de um serviço, ao perceber que o preço mais alto significa 

melhor qualidade. Na maioria das decisões de compra em que os 

consumidores baseiam-se nos preços para determinar o nível de qualidade dos 

serviços, os clientes se tornam menos sensíveis ao preço. (NAGLE E 

HOLDEN, 2003) 

O efeito benefício final é a relação que o consumidor estabelece com o 

benefício maior que ele vai obter ao adquirir o serviço. Os autores dividem o 
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efeito em duas partes: a demanda derivada, que é quando um dos serviços 

contribui para o benefício final e ele se torna sensível ao preço individual desse 

serviço e proporção do preço, que acontece quando o consumidor estabelece 

uma percentagem do serviço ao preço final do benefício. O consumidor se 

tornará menos sensível quanto menor for o valor dessa participação. Um 

exemplo pode ser de restaurantes tanto de demanda derivada, quanto de 

proporção do preço: na primeira se o consumidor decide ir a um restaurante 

para uma ocasião especial, menos sensível ele será quanto aos custos 

individuais de estacionamento, preço dos pratos e gorjetas. No segundo caso, 

se o preço do prato representa apenas 10% do custo total do restaurante, 

mesmo que o preço dobrasse, o custo do benefício final aumentaria em apenas 

5%. O fenômeno, conforme asseveram Nagle e Holden (2003), tem 

implicações tanto econômicas quanto psicológicas e os aspectos psicológicos 

são muito utilizados em estratégias promocionais pelas empresas.  

O efeito custo compartilhado ocorre quando o comprador vai adquirir um 

produto ou serviço que é pago na totalidade ou em partes por outra pessoa ou 

empresa. Um exemplo de custo compartilhado é quando a Companhia Aérea 

cobre parte do aluguel de um carro em determinada empresa no destino 

turístico. Um fator importante desse item está em reduzir a sensibilidade ao 

preço, pois ao reduzir a quantidade ou o preço de itens que o consumidor terá 

que comprar, menos sensível ao preço ele ficará. (NAGLE E HOLDEN, 2003) 

O efeito moldura é baseado numa teoria em que as pessoas colocam as 

suas decisões dentro de uma moldura, estabelecendo uma relação de ganho e 

perda em que, se o consumidor perceber que o preço que vai pagar de um 

produto é uma perda, ele se torna mais sensível ao preço. (NAGLE E 

HOLDEN, 2003) 

O efeito justiça de preços, foco deste estudo, é quando o consumidor 

avalia uma faixa de preço que ele considera “justo” para determinado contexto 

da compra e se o preço estiver fora dessa faixa ele se torna mais sensível ao 

preço. Nagle e Holden (2003) ressaltam que esse conceito apesar de subjetivo, 

pode não ter relação direta com a oferta-demanda do serviço, e sim com o 

contexto em que a compra se estabelece. O fato de pagar um preço para evitar 
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uma perda no padrão de vida ou obter um ganho nesse padrão são itens 

relevantes para avaliar a justiça de preços.  

Observar esses itens não só ajudam a gerenciá-los como também 

indicam uma segmentação que pode ser feita baseada na percepção de valor 

dos consumidores a respeito do serviço prestado. 

2.4 PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA E INJUSTIÇA EM PREÇOS  

 

A percepção de justiça possui três dimensões segundo Mayer (2006): 

distributiva, processual e interpessoal. A Figura 4 indica um detalhamento feito 

por Mayer (2006) que define e indica de que forma podemos avaliar as três 

dimensões que se relacionam entre si.  

 
     Figura 4 - Dimensões da Justiça 
     Fonte: Mayer, 2006 

 

O conceito de percepção de justiça de preços é apresentado por Xia, 

Monroe e Cox (2004) como um julgamento sobre um resultado ou processo de 

se chegar a um resultado está razoável, aceitável ou justo, envolvendo uma 

comparação de um preço ou procedimento como referência. No turismo pode-

se atribuir todas as dimensões da percepção de justiça em preços. No 

atendimento ao turista dos empreendimentos turísticos, por exemplo, um 

consumidor pode acreditar que o preço é justo baseado no nível de resultado 

que recebe em relação ao serviço que foi prestado, se foi executado com ética, 

no tempo adequado e ainda, com fatores indispensáveis para atividade turística 

como cortesia e empatia. 
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Sob a perspectiva do consumidor a respeito dos preços cobrados pelos 

prestadores de serviços, a literatura lista seus antecedentes e as 

consequências das injustiças de preços que podem ajudar os gerentes em 

estratégias de Marketing mais eficazes.  

Segundo Mayer (2006) os antecedentes estão ligados a inferência de 

custo versus lucro significa que aumentos de preços devem ocorrer devido a 

aumentos no custo; inferência do motivo, pois a empresa deve justificar os 

aumentos de preço de forma positiva (sem ser desonesto com o consumidor); 

reputação da empresa, pois consumidores tendem a aceitar mais facilmente 

aumentos nos preços de empresas que consideram boas; satisfação, devido ao 

fato de que se o consumidor acredita que tem um nível de serviço adequado, 

ele tende a aceitar mais do que um cliente insatisfeito um aumento nos preços; 

normas sociais, visto que as normas relacionadas a preços podem variar de 

acordo com o contexto; causas e responsabilidades, em razão de que alguns 

aumentos de preços não serem justificados por causas da empresa e sim, de 

fatores externos (um aumento de preço sob essa circunstância pode ser 

considerado mais justo do que se justificasse com fatores internos) e 

qualidade, porque podemos justificar um aumento nos preços se houver um 

aumento na qualidade correspondente.  

Todos os antecedentes são aplicáveis ao analisar se o turista acredita 

que ocorreu a injustiça na precificação do serviço. Zeithaml e Bitner (2003) 

indicam que conhecer as expectativas dos clientes é um importante passo para 

obter um bom desempenho no atendimento.  Na prestação de serviços no 

turismo, conhecer as expectativas que todos os turistas de diferentes regiões 

do país, nacionalidades, culturas não se torna uma tarefa fácil. Estudar os 

diferentes cenários, as percepções sobre reputação da empresa, do destino 

turístico para cada contexto em que os diferentes turistas se apresentam, 

demanda muita atenção por parte dos gerentes.  

Mayer e Ávila (2014) destacam também que a percepção de injustiça em 

relação aos preços e a emoções negativas aumentam ainda mais se o grau de 

relevância do atrativo em relação à viagem está alto, podendo assim, prejudicar 

a imagem do atrativo devido à insegurança do turista.  Otto e Ritchie (1996) 

defendem que o turista utiliza sempre perspectivas sociais, antropológicas e 
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psicológicas em sua experiência no turismo e que fatores experimentais, 

afetivos e subjetivos compõe uma parte substancial desse julgamento.  

As consequências da percepção de injustiça em preços também são 

listadas por Mayer (2006) e podem gerar: diminuição na satisfação, o cliente 

relaciona a percepção de justiça com o nível de satisfação; percepção de valor, 

aumentando o sacrifício percebido pelo preço pago, o cliente diminui a 

percepção de valor percebido pelo serviço; intenções de compra, as empresas 

podem perder seus clientes com a percepção de injustiça, modificando seu 

comportamento no caso de intenção de compra e recompra futura; boca boca 

negativo, importante para a atividade turística sobretudo depois de que os 

atrativos são avaliados na internet como no Tripadvisor e 4square; 

reclamações contra a empresa, em sites citados anteriormente, no 

Reclameaqui e nos órgãos do governo que regulam e fiscalizam a atividade, 

assim como no Instituto de Defesa do Consumidor (PROCON); perda de 

confiança, em relação a empresa, a confiança diminui com a percepção 

negativa pois o cliente relaciona os dois de forma proporcional; emoções 

negativas.  

Listar as consequências das percepções de injustiça de preços facilita 

aos gerentes das organizações relacionadas ao turismo identificar quais 

consequências elas já sofreram com a percepção de injustiça, assim como, dar 

um direcionamento mais eficaz para novas estratégias de marketing para se 

restabelecer no mercado.  

Vale ressaltar também, que segundo Mayer e Ávila (2014), ambientes 

com alto grau de dependência do serviço e relevância para atividade, são 

variáveis fundamentais para intenções comportamentais. Na atividade turística 

em que existe um alto grau de dependência de determinados serviços e alto 

grau de relevância, pode-se destacar que o comportamento do turista nesses 

ambientes é diretamente baseado nas percepções que o turista tem a respeito 

da empresa que o fornece. Um exemplo é o Bondinho do Pão de Açúcar: o 

serviço é relevante para o turista que visita o Rio de Janeiro por se tratar de um 

ícone da cidade. Contudo, para visitar o bondinho, há a dependência do 

prestador de serviços devido ao fato de que só há um operador atuando, 
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portanto, os turistas que quiserem viver a experiência desejada são obrigados 

a comprar os ingressos desse prestador. 
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3. O TURISTA DO BONDINHO E A PERCEPÇÃO DE PREÇO 

 

 A pesquisa realizada neste trabalho, de natureza quantitativa 

(LAKATOS; MARCONI, 2003) e exploratória, teve como público-alvo os turistas 

nacionais que tivessem realizado a visita ao bondinho nos meses de Janeiro a 

Abril de 2015. Como instrumento foi usado um questionário (Apêndice 1) com 

23 questões objetivas divididas em oito seções: perfil do turista, aspectos 

relacionados à visita, motivação, qualidade da experiência, preços, intenções 

de comportamento, avaliação da imagem da empresa e medição de 

expectativa. Foi utilizada a escala Likert, que é usada para medir o nível de 

concordância ou discordância de determinada alegação, em algumas das 

seções (VIEIRA; DALMORO, 2008): na seção que avaliava o conjunto de 

influência da decisão e intenções de comportamento a escala teve 4 pontos 

(sendo 1= nenhuma influência/ muito improvável, 4= grande influência/ muito 

provável) e na seção da qualidade da experiência, na questão de preços e na 

medição de expectativa, a escala teve 5 pontos (sendo 1= discordo totalmente/ 

muito injusto, 5= concordo totalmente/ muito justo). A última pergunta do 

questionário  era uma pergunta aberta para produção de respostas a respeito 

das opiniões gerais que possuíam do bondinho. 

Foram aplicados no total 181 questionários sendo 176 válidos e 130 que 

atenderam ao perfil desejado. Os filtros utilizados eram três perguntas iniciais 

que selecionavam os turistas nacionais, que tinham visitado o bondinho nos 

últimos quatro meses da data da aplicação da pesquisa e que não eram 

moradores da cidade do Rio de Janeiro. A coleta de dados se deu de duas 

formas: pessoalmente na saída do Bondinho do Pão de Açúcar e arredores, e 

online pela plataforma Qualtrics Survey Software, cujo link foi divulgado em 

redes sociais de turismo, como grupos do Facebook. Pelo Qualtrics, a pesquisa 

deu-se início em 16 de Abril de 2015 e terminou 07 de Maio de 2015. No 

Bondinho, os dias de coleta dos depoimentos foram 12, 23 e 29 de abril de 

2015. 

Os questionários aplicados pessoalmente foram inseridos na plataforma 

Qualtrics para serem tabulados e unificar a totalização dos dados que foram 

tratados por meio de estatística descritiva. Em relação à questão aberta foi 
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utilizada a plataforma Wordle (<http://www.wordle.net/>) que destaca as 

palavras que aparecem mais frequentemente do conjunto de palavras que é 

selecionado. O conjunto foi elaborado pelos turistas ao responder a questão 

logo em seguida, as respostas foram separadas em dois grupos em que um 

tinha o objetivo de dar opiniões positivas (elogios) e outro tinha o propósito de 

críticas para melhorar o funcionamento do bondinho. 

3.1 ESCOLHA DO ATRATIVO PARA A PESQUISA 

 

O Rio de Janeiro figura como um destino turístico referência no contexto 

brasileiro, pois movimenta um grande fluxo de turistas, tornando o turismo uma 

importante atividade para a economia local. A oferta de atrativos naturais e 

culturais é capaz de atrair não só os turistas nacionais, mas como os turistas 

internacionais de diversas partes do mundo. A escolha do Bondinho do Pão de 

Açúcar deu-se, pois, além de fazer parte de um importante atrativo da cidade, 

também figura como um item construído no imaginário dos turistas, dos 

materiais de divulgação e comunicação do Rio de Janeiro no Brasil e no 

mundo.  

O Bondinho foi inaugurado em 1912 e é operado pela mesma empresa 

até os dias de hoje, a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar que 

consolidou o passeio do Pão de Açúcar como um marco turístico da cidade. 

Segundo o Observatório do Turismo (2013) da Universidade Federal 

Fluminense, o bonde teve mais de 700 mil visitantes no ano de 2013, na frente 

de importantes atrativos como o Trem do Corcovado e o Museu de Arte 

Contemporânea. Segundo a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar (2015) 

ficou em primeiro lugar como a atração mais comentada no Trip Advisor no ano 

de 2014, tendo certificado de excelência e 96% de aprovação dos turistas.  

O passeio para visitação dos morros da Urca e o Pão de Açúcar fica 

localizado no bairro da Urca, no Rio de Janeiro e tem capacidade para 1360 

passageiros por hora, segundo o Bondinho do Pão de Açúcar (2015). Funciona 

todos os dias nos horários de 08:00 as 19:50, com preços de R$62,00 para 

adultos. Só há um desconto oferecido, segundo a própria companhia, de 50% a 

diferentes públicos. E promoções como o projeto carioquinha que concede 

descontos no passeio para qualquer morador do Rio ou Grande Rio. Todas as 
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informações de preços, acesso e descontos de 50% encontram-se no site em 

português, inglês e espanhol e na bilheteria, também nos três idiomas.  

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Os resultados obtidos da aplicação do questionário também foram 

separados nos oito blocos para discussão: bloco 1) tinha o objetivo de traçar o 

perfil do turista nacional no bondinho: faixa etária, escolaridade, faixa de renda 

e origem; bloco 2) observou os aspectos relacionados a visita: como e onde 

adquiriu o ingresso; bloco 3) foi sobre o conjunto de influência da decisão/ 

motivação do turista; bloco 4) considerou a qualidade da experiência do turista; 

bloco 5) foi sobre os preços, as influências sobre a percepção de justiça e 

percepção de valor, foco desse estudo; bloco 6) sobre intenções 

comportamentais dos turistas depois da visita; bloco 7) fez uma avaliação de 

imagem da empresa que administra o bondinho; bloco 8) mediu a expectativa 

do turista em relação a visita.  

Bloco1: Perfil  

 
Figura 5: País de residência permanente  
Fonte: Elaboração própria 
 

Somente os turistas que eram nacionais poderiam responder as 

questões. Houve a aplicação de 181 questionários, sendo que somente 172 

atenderam ao perfil desejado. 
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Figura 6: Moradores da cidade do Rio de Janeiro 
Fonte: Elaboração própria  
 

 Os moradores da cidade do Rio de Janeiro não podiam participar da 

amostra por não se tratarem de turistas. Com esse filtro, somente 143 pessoas 

passaram para a próxima pergunta. 

  

 
Figura 7: Visitantes do bondinho nos últimos quatro meses 
Fonte: Elaboração própria 
 

 Os turistas que participavam precisavam ter noção do preço 

estabelecido para o ano de 2015. Desta pergunta, somente 130 turistas 

continuaram o questionário. 
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Figura 8: Estado de origem 
Fonte: Elaboração própria 

 

 A distância de origem ao destino turístico pode encarecer o produto no 

turismo, e como na atividade turística a distância é um fator que pode estimular 

ou não um turista de ir a determinado local, podemos relacionar que há uma 

quantidade predominante de turistas paulistas no atrativo, seguidos do próprio 

estado do Rio de Janeiro e Goiânia, devido ao fato da proximidade com a 

cidade do Rio de Janeiro. O fato da maioria dos turistas estarem no estado do 

Rio e em São Paulo, pode servir de base para segmentação por perfil 

demográfico (MIDDLETON; CLARKE, 2002). A variável outros corresponde aos 

estados da Bahia (7%), Paraná (6%), Pernambuco (5%), Rio Grande do Sul 

(5%), Ceará (3%), Distrito Federal (2%), Amazonas (2%), Espírito Santo (2%), 

Mato Grosso (2%), Pará (2%), Sergipe (2%), Santa Catarina (2%), Piauí (1%), 

Alagoas (1%), Paraíba (1%). 
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Figura 9: Como visitou o bondinho 
Fonte: Elaboração própria 

 

 A forma que o turista visita o bondinho é em família em sua grande parte 

dos visitantes (48%), sendo desse total, famílias com crianças 29% e sem 

crianças 19%. Em seguida 22% dos turistas visitam em casal e logo após 21% 

visitam com amigos. A menor parcela dos visitantes foi o de turistas que 

visitaram o bondinho desacompanhados (8%).  

 
Figura 10: Faixa etária 
Fonte: Elaboração própria 

 

 O bondinho é frequentado pela população de 25 a 34 anos com 30% do 

total de turistas. Os visitantes de 35 a 44 anos fizeram parte de 22% do total de 
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visitantes. Esses dois dados somados, representam mais da metade de 

visitantes (52%), portanto, a maioria dos visitantes encontra-se na faixa de 25 a 

44 anos.  Em seguida, os turistas com idade de 45 a 59 anos (22%) e 21 a 24 

anos (13%). As menores faixas de idade ficaram com 60 anos ou mais (8%) e 

de 18 a 20 anos (5%). 

  

 
Figura 11: Escolaridade 
Fonte: Elaboração própria 

 

 A maior parcela dos turistas possui Ensino Superior (45%), depois 

Ensino Médio (28%) e Pós-Graduação (25%). Uma pequena porcentagem dos 

turistas possui Ensino Fundamental (2%).  

 
Figura 12: Faixa de renda 
Fonte: Elaboração própria 
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 A renda tem ligação direta com a percepção de preço, pois se o valor do 

passeio não tiver de acordo com o planejado em seu orçamento para a viagem, 

o turista não paga pelo ingresso. O orçamento da viagem é influenciado 

diretamente pelo orçamento individual dos turistas, pesquisado com base no 

salário mínimo (SM).  A faixa de renda pode deixar o turista mais sensível a 

preço ou não. No bondinho a faixa que está com a maioria dos visitantes é a de 

R$ 3.940 a R$ 7.880 (25%), com uma pequena diferença das faixas R$ 2.364 a 

R$ 3.940 e R$ 788 a R$ 2.364 que empatadas, possuem 24% cada. Como o 

preço define o acesso, e se o acesso das diferentes faixas de renda é 

observado na amostra, pode ser um sinal de que os preços estão acessíveis.  

 Bloco 2: Aspectos relacionados a visita. 

  
Figura 13: Como adquiriu o ingresso para o bondinho do Pão de Açúcar 
Fonte: Elaboração própria 

 

  A forma com que o turista adquiriu o ingresso do bondinho é importante 

para a percepção de preço pelo fato de não conseguir distinguir o valor pago 

pelo passeio individualmente, se ele adquiriu esse passeio no meio de todos 

outros programas que ele possa realizar durante a atividade dele na cidade. 

Em outras palavras, o turista pode não conseguir diferenciar o preço do 

Bondinho do Pão de Açúcar se na hora que ele foi comprar o ingresso, ele 
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pagou um “combo” de ingressos que incluía passeios pelo bondinho, Cristo 

Redentor e de outras visitas ou atividades. Alguns grupos de excursão 

possuem essa característica e por isso, diferenciar esses turistas que poderiam 

comprar como um “combo” foi necessário. Na amostra de turistas nacionais, 

96% dos turistas compraram por conta própria, o que gera expectativas ainda 

mais individualizadas a respeito do atrativo turístico, ou seja, se o turista está 

fazendo o investimento por conta própria, as consequências geradas pela visita 

também serão individualizadas. 

 
Figura 14: Onde comprou o ingresso para o bondinho 
Fonte: Elaboração própria 

 

O local onde o turista comprou o ingresso do bondinho interfere na 

percepção de preços pelo fato de que esse local pode cobrar um valor diferente 

do ingresso da entrada. Em hotéis, nas agências de viagens e turismo 

(emissivo ou receptivo), pode ocorrer a prática da comissão pelos passeios se 

o turista solicita junto ao pacote de viagens e ao serviço de hospedagem. Esse 

modo não é muito representativo na amostra de turistas nacionais, estando 

somente com 5% do total de turistas. Essa forma de aquisição do ingresso 

dificultaria o turista em julgar o preço do ingresso que é ofertado a todos os 

turistas, o que resultaria numa análise diferente da percepção dos preços. Em 
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geral, o turista nacional compra na bilheteria local e na internet no site oficial do 

bondinho que, juntos, somam 94 % das aquisições. Nesses locais o valor do 

ingresso é R$ 62,00 para entrada inteira e R$ 31,00 para meio valor da 

entrada, portanto, garante que a percepção dos preços seja baseada no 

mesmo preço ofertado para os turistas.  

Bloco 3: Influências sobre a motivação 

 

  

 

Figura 15: Nível de influência na decisão de visitar o Bondinho do Pão de Açúcar 
Fonte: Elaboração própria 

 

A influência sobre a motivação do turista ajuda a entender a origem do 

nível de expectativa do turista em relação ao atrativo. Nebra e Torres (2010) 

afirmam que essa expectativa é gerada pelo boca a boca, anúncios 

publicitários, entre outros. Esse é um dado importante para melhorar as 

estratégias de marketing e a reputação da empresa. Além da avaliação do nível 

de influência que os instrumentos de comunicação e distribuição possuíam, o 
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questionário possuía uma pergunta aberta no final caso algum item que não 

tivesse na lista fosse adicionado e avaliado pelo turista.  

O boca a boca gerado pela recomendação de amigos ou familiares é o 

item que gera grande influência sobre a motivação. Como o turismo é uma 

atividade social, cultural e econômica, o boca boca gera opiniões a respeito do 

atrativo, portanto, entender a motivação e suas influências deve ser 

predominantemente uma atividade para aproximar as expectativas do turista ao 

que é ofertado pela empresa.  

Novelas, filmes, clipes, e outros materiais audiovisuais foi o segundo 

item mais influente na motivação. Como a imagem do bondinho tem sido 

associada a promoção da cidade em estratégias de comunicação da prefeitura 

e do estado, seja  dos grandes eventos (Copa do mundo e Olimpíadas) seja 

como destino turístico, e nas novelas que nacionalmente influenciam o 

imaginário dos espectadores das que são gravadas na cidade do Rio, há um 

interesse, mesmo que de forma mais regular, do turista em comparação com o 

boca a boca. Pode ser um indicativo de que esse item precisa ser mais bem 

trabalhado para que tenha uma influência maior sobre a motivação do turista.  

Outro dado importante nesse item são os itens que os turistas avaliaram 

que não possuem nenhuma influência na visita, que são os guias turísticos 

impressos sobre o Rio de Janeiro. Por fim, 60% dos turistas avaliaram que ter 

visitado o bondinho antes não teve nenhuma influência sobre a motivação do 

turista, o que pode indicar que muitos desses turistas estavam no bondinho 

pela primeira vez.  

Cinco turistas deixaram sua opinião na pergunta aberta e todos 

avaliaram que os itens possuíam grande influência na decisão de visitar o 

bondinho: 

Conhecimento do local 

Ganhou um ingresso 

Curiosidade 
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Pode-se destacar o item que diz que o bondinho é um ponto turístico 

relevante que reforça a ideia de que o boca boca é influente na decisão do 

turista, pois há uma relação com a reputação do atrativo enquanto parte 

importante do destino turístico do Rio de Janeiro e se torna indispensável aos 

turistas que visitam a cidade.  

 Bloco 4: Qualidade da experiência 

Tabela 1 - Diagnóstico da experiência. 

Respostas Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
concordo 
nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

NS/ 
NR 

Tive uma boa sensação de 
segurança durante a visita 

0,8% 0,0% 2,3% 34,6% 61,5% 0,8% 

O local é exatamente como 
eu havia imaginado 

1,5% 3,1% 7,7% 26,2% 59,2% 2,3% 

O lugar é hospitaleiro 0,8% 0,8% 3,1% 41,5% 52,3% 1,5% 

As instalações do bondinho 
estavam limpas e bem 
conservadas 

0,8% 2,3% 3,8% 33,1% 59,2% 0,8% 

Foi emocionante a visita ao 
bondinho 

1,5% 3,1% 4,6% 31,5% 57,7% 1,5% 

Tive um bom nível de 
conforto percebido 
durante a visita 

0,0% 1,5% 4,6% 34,6% 57,7% 1,5% 

O local estava bem 
sinalizado, com placas e 
painéis informativos 

0,8% 3,1% 6,9% 30,0% 58,5% 0,8% 

Visitar o bondinho foi 
muito importante para a 
minha viagem 

0,0% 1,5% 10,0% 33,8% 53,8% 0,8% 

A empresa responsável 
prestou um bom 
atendimento 

0,8% 2,3% 7,7% 41,5% 45,4% 2,3% 

Os funcionários 
forneceram informações 
relevantes e corretas sobre 
o serviço prestado 

1,5% 1,5% 20,0% 28,5% 43,1% 5,4% 

Há um bom acesso de 
transportes públicos ao 
bondinho 

6,9% 3,8% 10,0% 26,9% 34,6% 17,7% 

Tive um bom aprendizado 
histórico/cultural/ social na 
minha experiência do 
bondinho 

3,8% 9,2% 15,4% 30,8% 40,0% 0,8% 

Há uma boa oferta de 
restaurantes no Morro da 
Urca e no Pão de Açúcar 

7,7% 13,1% 13,1% 29,2% 27,7% 9,2% 

Fonte: Elaboração própria 
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O melhor item na avaliação do turista foi a segurança e que 96,1% dos 

turistas concorda ou concorda totalmente que teve uma boa sensação de 

segurança durante a visita. Em seguida se o lugar é hospitaleiro, também bem 

avaliado com 93,8% dos turistas concordando ou concordando totalmente que 

o local é hospitaleiro. Outros itens bem avaliados foram as instalações do 

bondinho estarem limpas e bem conservadas com 92,3% dos turistas 

concordando ou concordando totalmente com a afirmação. Com o mesmo 

valor, o nível de conforto percebido ficou com 92,3% dos turistas também 

concordando ou concordando totalmente com um bom nível de conforto 

percebido na visita. Mesmo os itens que ficam de quinto a décimo lugar na 

avaliação dos turistas nesse quadro geral, foram muito bem avaliados estando 

sempre com a avaliação mais próxima do concordo e concordo totalmente 

sendo eles: emoção na experiência do bondinho, nível de expectativa versus 

realidade, sinalização, importância do bondinho para a viagem, atendimento e 

informações relevantes prestadas pelos funcionários. Os itens que receberam 

menor avaliação geral foram acesso a transportes públicos com 61,5% dos 

turistas concordando ou concordando totalmente que há um bom acesso de 

transportes públicos ao bondinho. 

Se tomarmos como base os modelos propostos por Monroe (2003) e 

pela Zeithaml e Bitner (2003) em que ambos colocam o valor percebido como 

um balanço do custo versus o benefício de um serviço ou produto, temos uma 

ótima avaliação geral da experiência turística (benefício) no bondinho. Além 

desse ponto, Mayer (2006) apresenta que os antecedentes da justiça de preços 

estão relacionados com custo versus lucro, satisfação, normas sociais e 

qualidade, também bem avaliadas no quadro apresentado. 

Outro que recebeu menor avaliação positiva foi em relação ao 

aprendizado histórico/cultural/social no bondinho com 70,8% dos turistas 

concordando ou concordando totalmente que tiveram um bom aprendizado 

histórico/cultural/social. O item que foi mais mal avaliado foi a oferta de 

restaurantes no local, que mesmo tendo uma quantidade boa de avaliações 

positivas 56,9% dos turistas concordando ou concordando totalmente que há 

uma boa oferta de restaurantes no bondinho, foi o que teve a maior média das 
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avaliações negativas (20,8%) dos que discordavam ou discordavam totalmente. 

Essa ordem é fundamental para que o empreendimento fortaleça os itens que 

estão bem avaliados e melhore ainda mais os itens que estão por último na 

avaliação. Dessa forma, podemos aumentar ainda mais o valor percebido do 

turista e diminuir a injustiça percebida dos preços. Vale ressaltar que em 

nenhum dos casos os itens foram mais avaliados de forma negativa do que 

positiva. Porém, a literatura fornece os antecedentes para que possam servir 

de base para as estratégias em melhorar o grau de valor percebido do turista, 

sobretudo se o bondinho estiver num momento favorável do ciclo de vida do 

produto/serviço mencionado por Kotler e Keller (2004), há a necessidade de se 

reinventar para continuar atendendo as expectativas dos consumidores mesmo 

em ambientes e momentos favoráveis. 

Bloco 5: Questões de preços 

Tabela 2 - Diagnóstico do quanto o turista se lembra de ter pagado pelo 

ingresso do bondinho por pessoa 

Valor médio Quantidade 

R$ 53,56 123 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A maneira com que o turista se lembra do preço que pagou 

individualmente no ingresso é relevante para a percepção de preço pelo fato de 

julgar o real preço que foi cobrado. Seria inconsistente para a pesquisa se o 

turista julgasse um preço que ele não lembra ou ele erra o preço na hora de 

avaliar. Do total da amostra, a questão teve uma desistência de somente sete 

turistas, que eram recomendados a pular de questão caso não se lembrassem 

do preço. Esse dado representa somente 5,39% do total de turistas, o que já 

indica que eles em 94,61% lembram-se do preço do bondinho. O valor médio 

desses turistas que se lembravam do preço está em R$ 53,56, o que é um 

valor ótimo, visto que se aproxima muito dos R$ 62,00 do ingresso inteiro. Essa 

pouca variação de R$ 8,44 pode ter sido gerada pelo fato de algumas pessoas 

indicarem que pagaram meia entrada (R$ 31,00). Portanto, a avaliação de 

justiça de preços foi coerente com o preço atual cobrado pelo bondinho devido 

a pouco desvio do preço cobrado. O fato de a pesquisa ter sido aplicada em 
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sua maioria na saída do atrativo ajudou o turista a se lembrar dos preços 

cobrados.  

 
Figura 16: Nível de satisfação com as opções de pagamento oferecidas 
Fonte: Elaboração própria 

 

As opções de pagamento oferecidas pelo bondinho contribuíram para o 

nível de satisfação do turista em relação ao serviço. Ao todo 94% dos turistas 

estão satisfeitos, o que é um índice de aceitação muito alto. Os 6% que ficaram 

insatisfeitos sugeriram que o ingresso estava muito caro, que caixas prioridade 

aos turistas que pagam em dinheiro, que podiam parcelar e um turista que 

reclamou de não ter pagado meia entrada por ser menor de 21 anos, como em 

alguns estabelecimentos comerciais no Brasil (Ex: cinemas, shows, entre 

outros). 

  

Sim 
94% 

Não 
6% 

Nível de satisfação com as opções de 
pagamento oferecidas 
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Figura 17: Relação do preço do bondinho ao preço de outros passeios da viagem 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os preços anteriores e pagos na concorrência é um item que influência 

a percepção de preços do turista. Como o Bondinho do Pão de Açúcar é um 

atrativo único e, portanto, não possui concorrência, os preços pagos em outros 

passeios se tornam os preços referência para aquele turista. Na comparação 

54% dos turistas do bondinho acham que o preço é mais alto do que em outros 

passeios, esse é um dado que pode ser melhorado aumentando a percepção 

dos benefícios adquiridos pela visita ou diminuindo os custos percebidos. Essa 

percepção segundo Mayer (2006) pode gerar: diminuição na satisfação, 

diminuição na percepção de valor, intenções de compra, boca boca negativo, 

reclamações contra a empresa, e nos órgãos fiscalizadores da atividade e de 

defesa do consumidor, perda de confiança e emoções negativas.  Todos itens 

de muita importância para a prestação de serviços do empreendimento e para 

a atividade turística.  

Tabela 3 - Avaliação dos preços praticados no bondinho 

Resposta Muito 
injusto 

Injusto Nem justo, 
Nem injusto 

Justo Muito justo 

Preço do ingresso 10,8% 32,3% 13,8% 41,5% 1,5% 

Preço dos itens de 
alimentação 

28,5% 20,8% 32,3% 17,7% 0,8% 

Fonte: Elaboração própria 
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Essa é a pergunta foco desse trabalho, pois avalia a percepção de 

justiça do preço do ingresso e avalia também dos itens de alimentação. No 

ingresso cobrado, há uma divisão entre os que acham o preço justo e injusto. 

Se somarmos a parcela de turistas que acha muito injusta e injusta temos 

43,1% do total de turistas entrevistados. A parte que avaliou como justo e muito 

justo somadas ficam com 43%. Os resultados até agora indicaram que o valor 

percebido e o custo/benefício, porém, segundo os dados pelo menos 43% dos 

turistas gostariam que o preço cobrado pelo ingresso fosse mais barato, item 

até agora menos bem avaliado.  

Para os itens de alimentação a avaliação dos preços é considerada 

injusta, pois, se observarmos a soma dos itens muito injusto e injusto temos 

49,3% dos turistas achando os itens de alimentação de alguma forma injustos. 

Na justiça percebida, a soma dos itens justo e muito justo representam 18,5% 

dos visitantes. Os efeitos dessa avaliação podem gerar segundo Mayer (2006), 

um boca a boca negativo e emoções negativas dentro do atrativo. 

 

  
Figura 18: O turista nacional deve pagar o mesmo valor pelo ingresso que é pago por 
um turista internacional 
Fonte: Elaboração própria 

 

No caso do turista brasileiro, há uma divisão de opiniões, pois, 51% 

acha justo pagar o mesmo valor do ingresso que o turista internacional. Mesmo 

que o turista ache caro o ingresso, ou não, as tarifas cobradas devem ser a 

mesma para todos os visitantes, o que não justificaria uma política de preços 

Sim 
51% 

Indiferente 
8% 

Não 
41% 

O turista nacional deve pagar o 
mesmo valor pelo ingresso que é 
pago por um turista internacional 
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que desse prioridade aos turistas brasileiros em detrimento dos turistas 

internacionais, por exemplo. Enquanto isso, 41% dos turistas não acham que 

devem pagar o mesmo que o turista internacional. 

 

  
Figura 19: A experiência vivida no Bondinho do Pão de Açúcar vale o que é pago por 
ela 
Fonte: Elaboração própria 

 

A avaliação direta do custo versus benefício que o turista tinha ao visitar 

o bondinho revelou o que o outro conjunto de respostas já indicava: 78% dos 

turistas acreditam que a experiência vivida no atrativo vale o que eles 

investiram. Lembrando que essa não é uma avaliação somente de preços, pois 

há um investimento financeiro, cognitivo e psicológico (NEBRA; TORRES, 

2010), e no caso do turismo, há também um custo muito relevante de tempo e 

deslocamento, baseado na própria definição de turismo.  

 

Sim 
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Não 
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A experiência vivida no Bondinho do Pão 
de Açúcar vale o que é pago por ela 
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Figura 20: A qualidade do serviço prestado pela empresa que administra o Bondinho 
do Pão de Açúcar (Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar) é compatível com o 
preço cobrado pelo ingresso 
Fonte: Elaboração própria 

 

A percepção de qualidade a respeito do serviço prestado foi compatível 

com o preço segundo 74% dos turistas. Zeithaml e Bitner (2004) definem que 

uma das maneiras que o consumidor define valor é através da qualidade 

percebida. Kotler e Keller (2004) ainda acrescentam que diminuição nos preços 

para os consumidores podem gerar dúvidas enquanto a percepção de 

qualidade, o que não justifica uma redução nos preços do bondinho com 

avaliações tão positivas de qualidade percebida. Essa era uma pergunta que 

filtrava os turistas para a próxima. Somente responderam a questão, os 26% de 

turistas que não acharam que a qualidade do serviço é compatível com o preço 

cobrado. 

Bloco 6: Intenções comportamentais 

Na figura 20, 26% foram dos turistas que responderam a questão de que 

a qualidade do serviço prestado pela empresa que administra o Bondinho do 

Pão de Açúcar não é compatível com o preço cobrado pelo ingresso, e 

somente eles, eram levados a responder qual a probabilidade de adotarem um 

dos comportamentos depois da avaliação. 
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Tabela 4: Probabilidade de adotar um dos comportamentos listados 

Respostas Muito 
improvável 

Improvável Provável Muito 
provável 

Contar para amigos e familiares a 
má experiência 

5,9% 20,6% 52,9% 20,6% 

Publicar a experiência negativa em 
uma rede social 

8,8% 29,4% 35,3% 26,5% 

Reclamar diretamente com a 
empresa 

29,4% 47,1% 17,6% 5,9% 

Reclamar com órgão regulador 26,5% 50,0% 20,6% 2,9% 

Enviar uma carta a meios de 
comunicação de massa 

32,4% 61,8% 2,9% 2,9% 

Organizar e/ou apoiar um 
movimento popular contra a 
empresa 

41,2% 47,1% 8,8% 2,9% 

Entrar com uma ação judicial contra 
a empresa 

52,9% 41,2% 2,9% 2,9% 

Fonte: Elaboração própria 

 

A lista de intenções comportamentais foi baseada nas consequêcias 

listadas por Mayer (2006) que podem gerar boca boca negativo e reclamações. 

A pesquisa indicou que o boca a boca seja de forma virtual (61,8%), através de 

redes sociais como Facebook, TripAdvisor, Twitter, entre outros, e através do 

compartilhamento com amigos e familiares (72,5%), fica entre muito provável e 

provável que eles adotem esse comportamento. Entre os muito improváveis e 

improváveis, ficaram o movimento popular, seja de forma participativa ou na 

criação de um movimento novo contra a empresa, e iniciar uma ação judicial 

contra a empresa. 

Tabela 5: Probabilidade de adotar um dos comportamentos listados 

depois da visita 

Respostas Muito 
improvável 

Improvável Provável Muito provável 

Eu pretendo recomendar o 
passeio pra outras pessoas 

0,0% 2,3% 21,5% 76,2% 

Eu farei um comentário sobre 
minha experiência nas redes 
sociais (positivas ou negativas) 

4,6% 12,3% 26,2% 56,9% 

Eu realizarei o passeio 
novamente 

6,9% 14,6% 36,9% 41,5% 

Fonte: Elaboração própria 
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Mayer (2013) também indica que as intenções de compra são afetadas 

pela percepção de justiça de preços. Todos os turistas responderam essa 

questão do questionário e como as avaliações foram positivas, 

consequentemente as intenções de compra e recompra também tiveram boas 

avaliações dos turistas. Do total de turistas entrevistados 97% disseram que 

provavelmente ou muito provavelmente, pretendem recomendar o passeio para 

outras pessoas. Um índice altíssimo de aceitação, que gera um boca boca a 

respeito do atrativo. Logo em seguida, 83,1% dos turistas alegaram que 

provavelmente ou muito provavelmente, farão um comentário sobre as 

experiências nas redes sociais. Comparando as duas primeiras intenções 

comportamentais do bondinho, o boca boca feito diretamente de forma física 

tem maior probabilidade de acontecer do que o virtual, ainda que as duas 

tenham uma possibilidade alta de serem executadas até mesmo de forma em 

conjunto. As intenções de recompra ficaram com 78,4% dos turistas, o que 

também é uma avaliação positiva para um serviço turístico. Ao término dessa 

questão havia uma opção aberta para os turistas que quisessem deixar outras 

intenções comportamentais que não estavam listadas no questionário, porém, 

nenhum turista entrevistado deixou outra intenção na questão. 

No final do questionário o turista era levado a responder uma pergunta 

aberta se gostaria de deixar alguma opinião a respeito do Bondinho do Pão de 

Açúcar. Do total de turistas entrevistados, 50,8% deixaram suas opiniões nessa 

questão. O método utilizado para essa questão foi separar as opiniões entre 

opiniões positivas e sugestões para melhorias. Vale ressaltar que mesmo 

quando um turista deixa em uma opinião uma avaliação positiva e uma 

sugestão, elas são analisadas separadas gerando mais avaliações do que o 

número de turistas efetivamente entrevistados. Logo após, eram inseridos na 

plataforma Wordle (http://www.wordle.net/) para destacar as principais palavras 

utilizadas na questão.  

Nas opiniões positivas temos as seguintes avaliações (figura 21): 
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Figura 21: Wordcloud das opiniões positivas dos turistas 
Fonte: Elaboração própria através da plataforma Wordle 
<www.wordle.com> 

 

Nesse contexto, é importante observar as palavras “experiência”, 

“expectativas” e “bom” são bastante utilizadas pelos turistas em suas 

avaliações próprias. Essas palavras reforçam a ideia do trabalho de que os 

turistas levam em consideração as suas experiências e expectativas para 

avaliação geral de um atrativo turístico, justamente essas, que foram bem 

avaliadas em todo o trabalho desenvolvido.  

As melhorias que ficaram de sugestão para o bondinho (Figura 22) 

ficaram da seguinte forma: 
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Figura 22: Wordcloud das opiniões de melhoria dos turistas 
Fonte: Elaboração própria através da plataforma Wordle <wordle.com> 

 

As palavras “preço”, “caro” e “ingresso” ficaram destacadas como itens 

que precisam melhorar. Ainda que não exista a necessidade de abaixar os 

preços pelo fato de não ser maioria e as outras avaliações estarem muito 

positivas (experiência, qualidade percebida, segurança, entre outros), as 

opiniões deixam claro de que os preços podem melhorar, sobretudo nos itens 

de alimentação, pode ser notada alguma sensação de injustiça por 49,3% dos 

turistas. Como o bondinho não tem autonomia para determinar os preços dos 

restaurantes e itens de alimentação de seu parque, a recomendação de criar 

subsídios ou estratégias de “combos” para diminuir a sensação de preços dos 

turistas pode partir da empresa administradora, gerando melhores 

avaliações/sensações por parte dos turistas.  

Bloco 7: Avaliação de imagem da empresa 
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Tabela 6: Sentimentos e opiniões sobre a Companhia Caminho Aéreo 

Pão de Açúcar 

Resposta 1 2 3 4 5 Resposta 

Desonesta 2,3% 3,8% 15,4% 20,0% 58,5% Honesta 

Negativa 0,0% 1,5% 15,4% 26,9% 56,2% Positiva 

Não gosto 0,0% 0,8% 16,2% 23,8% 59,2% Gosto 

Incompetente 0,8% 1,5% 12,3% 20,0% 65,4% Competente 

Insegura 0,0% 1,5% 13,8% 20,8% 63,8% Segura 

Irresponsável 0,0% 1,5% 13,8% 20,8% 63,8% Responsável 

Não confiável 0,0% 1,5% 11,5% 24,6% 62,3% Confiável 

Fonte: Elaboração própria 

 

A avaliação de imagem da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, 

que administra o bondinho está em todos os itens avaliados com a média de 

respostas entre o 4 e o 5, que indicam muito próximos aos itens mais positivos 

da escala atitudinal. Essa questão é importante, pois, segundo Mayer (2013), a 

perda de confiança pode ser gerada através da injustiça percebida de preços. 

Como tivemos uma avaliação geral positiva a respeito do bondinho, as pessoas 

ficam com a imagem positiva da empresa administradora do atrativo. A 

confiança e a responsabilidade foram os itens mais bem avaliados, e na outra 

ponta temos honesta e positiva, mesmo que ficando por último na avaliação, há 

um julgamento muito positivo, tendo pouca variação entre a primeira avaliação 

e a última.  

 Bloco 8: Medição de expectativa 
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Figura 23: O passeio atendeu as expectativas 
Fonte: Elaboração própria 

 

 O nível de expectativa do turista segundo a pesquisa está sendo 

atendida por 92,3% dos turistas nacionais. Esse é um índice de aceitação 

muito elevado, encerrando o conjunto positivo das avaliações a respeito da 

experiência no atrativo: segurança, imaginário versus realidade, hospitalidade; 

experiência no bondinho bem avaliada; alta qualidade percebida pelos turistas.  
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4. CONSIDERACÕES FINAIS 
 O Bondinho do Pão de Açúcar representa um importante atrativo na 

oferta turística do Rio de Janeiro, e entender melhor as percepções do turista a 

respeito, ajuda aos gestores públicos e privados a formatar uma atividade que 

atenda a demanda turística e suas necessidades tendo em vista o potencial 

turístico e a sua posição no ciclo de vida. O panorama atual é propício para 

discussões de como o turista nacional percebe os preços do bondinho e ajuda 

nas estratégias de marketing e controle da percepção de preços da empresa 

administradora. 

 A principal discussão que atravessa esse trabalho está relacionada as 

relações que a percepção de preços possui e as possíveis consequências que 

pode gerar para o atrativo/empreendimento. As principais descobertas estão 

que os grandes influenciadores da visita do bondinho são recomendações de 

amigos e/ou familiares e novelas, filmes, clipes e outros materiais audiovisuais. 

Segurança, hospitalidade, conforto, instalações limpas e conservadas são os 

itens mais bem avaliados na experiência turística do visitante no local. Em 

relação aos preços do ingresso, há uma sensação de que o preço pago é alto, 

se comparado com outros passeios do Rio de Janeiro. No entanto, na 

percepção de justiça, há uma divisão entre os que acham o preço justo e 

injusto. Há também uma divisão de opiniões entre os que acham justo pagar o 

mesmo valor do ingresso que o turista internacional. Na avaliação do custo 

versus benefício o serviço prestado vale o que os turistas investiram, e a 

percepção de qualidade foi compatível com o preço cobrado pelo bondinho. 

  As intenções de comportamento indicam que o boca a boca é o principal 

comportamento dos turistas em respeito às experiências positivas ou não, que 

tiveram no bondinho. A opinião do turista a respeito da imagem da empresa foi 

muito bem avaliada, possivelmente como consequência de toda a avaliação 

(percepção de custo/benefício, qualidade, experiência, entre outros) do passeio 

pelos turistas. A medição de expectativa, mostrou que a avaliação geral do 

bondinho é bastante positiva, indo ao encontro das opiniões que foram geradas 

nos sites TripAdvisor e no Guia Melhores Destinos, dando destaque para a 

prestação de serviços e a oferta do empreendimento turístico. 
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O perfil da amostra, portanto, se trata de maioria paulista, que visita em 

família o bondinho, de 25 a 34 anos, que possui ensino superior e renda de 

R$3.940 a R$7.880. Esses dados podem servir para uma melhoria no 

atendimento ao turista e na sua experiência no atrativo, ainda que possa ser 

feito uma segmentação, vale lembrar que as ferramentas tradicionais de 

segmentação tem dificuldade de fazer análises do consumidor pós-moderno, 

pois participa de várias tribos diferentes e tem intenções comportamentais 

diferentes. A partir disso, não é recomendado que fosse feito um 

produto/serviço no bondinho voltado ao perfil predominante. Esse perfil pode 

servir de base para pesquisas de comportamento do consumidor do bondinho e 

formas de se relacionar com o atrativo. 

Observa-se que na Figura 15, as respostas das sugestões deixadas 

pelos turistas no final da questão,mesmo sendo pouco representativos na 

amostra total, podem dar ideias para a promoção do atrativo, como ganhar um 

ingresso, por exemplo. Se a maioria do público vai para o bondinho em família, 

possivelmente se alguma dessas pessoas ganharem um ingresso, elas podem 

levar outras pessoas com ela. Esses itens influenciam a motivação e podem 

gerar uma sensação de justiça de preços, pois quando uma família visita o 

bondinho motivada por um ingresso gratuito, os outros que irão pagar podem 

dividir os custos do ingresso e se há um responsável que pague pelo ingresso, 

o valor total final será menor, comparado se não houvesse o ingresso grátis.  

Ainda na pergunta aberta da Figura 15, curiosidade e vontade própria 

podem estar relacionados a imagem/reputação do atrativo no contexto do 

destino Rio de Janeiro. E ter conhecimento do local pode atrair visitantes, pois 

o local além do bondinho, possui prédios e monumentos históricos, a praia da 

Urca, a Pista Claudio Coutinho, realização de esportes de aventura, entre 

outros, que geram um pequeno complexo turístico local que pode ser inserido 

na promoção do bondinho agregando valor ao atrativo. Se o turista observar 

que há muitas opções, pode haver uma tendência a escolher esse atrativo ao 

invés de outros.  

Para melhorar ainda mais a avaliação dos preços, precisa-se entender a 

justificativa para essa divisão e eis algumas delas: como há uma grande 

parcela dos visitantes que forma com suas famílias, mesmo que a avaliação 
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seja do ingresso individual existe uma probabilidade que a percepção tenha 

sido influenciada pelo custo do ingresso familiar total, o que pode diminuir a 

percepção de preços justos. Outra possibilidade é o fato da intangibilidade dos 

serviços no bondinho, pois, mesmo que o valor percebido esteja alto e o 

custo/benefício também, o consumo ocorre no dia da visita não deixando 

sensação de continuidade para o turista. Um elemento que ele pudesse levar 

pra casa como alguns parques de diversões famosos como a Disney faz em 

que os visitantes levam bottons dos personagens da Disney pra casa 

gratuitamente. Souvenir é um exemplo para dar sensação de continuidade ao 

turista que pode aumentar ainda mais o valor percebido e diminuir a diferença 

na percepção de preços. Outro item que influencia a percepção de preço é o 

fato das pessoas estarem num atrativo altamente dependente da empresa que 

opera o bondinho (monopólio) e muito relevante para a viagem (53,8% dos 

turistas concordam totalmente que a visita foi muito importante para a viagem)  

e pode modificar as intenções comportamentais dos consumidores. Nesse 

ambiente, portanto, é fundamental que o bondinho esteja acompanhando a 

percepção dos preços dos turistas e visitantes.  

Nos itens de alimentação há uma necessidade de mudança nos preços. 

Como o bondinho não tem autonomia para estabelecer os preços dos itens de 

alimentação, as estratégias adotadas podem contar em parcerias e subsídios 

para ajudar os empreendedores a ter uma margem maior para trabalhar seus 

preços e atender a exigência dos turistas.  

A utilidade dessa pesquisa esta na aplicação prática dos conceitos 

apresentados no primeiro capítulo do trabalho em um ambiente de 

empreendimento turístico, visto que em sua maioria, não são conceitos 

aplicados a essa área. Além disso, o estudo colabora para a melhoria do 

relacionamento da empresa administradora com os turistas, enquanto atrativo 

mais visitado e ícone da cidade do Rio de Janeiro. 

Pelos mesmos motivos que justificamos a aplicação deste trabalho no 

Bondinho do Pão de Açúcar, fica a sugestão para que novas pesquisas 

acadêmicas sejam desenvolvidas não só para aprimorar o entendimento da 

percepção de preços e do comportamento do consumidor no turismo, mas em 

outros atrativos e no destino de forma geral. Dessa forma, os resultados das 
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pesquisas podem ajudar em melhores políticas de preços a partir de 

empreendimentos turísticos e em um melhor atendimento das expectativas a 

respeito do destino, visto que os destinos turísticos não estabelecem preços.  
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