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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar a imagem da cidade do Rio de janeiro 

projetada por turistas brasileiros e internacionais em mídias sociais. O estudo 

estabelece uma comparação entre comentários postados nos anos de 2015 e 2016, 

e analisa os aspectos de experiência nos principais atrativos da cidade, a qualidade 

dos serviços percebida pelos turistas, bem como seus julgamentos de preço e valor. 

Com base na revisão da literatura sobre a formação da imagem de destino, a 

influência do boca a boca eletrônico na decisão de compra dos turistas, e 

determinantes de experiência e qualidade em serviços, foram definidos critérios de 

análise das avaliações dos turistas em relação à seis atrativos do Rio de Janeiro, 

postados no período do Carnaval (sexta-feira a quarta-feira de cinzas) dos anos 

estudados. O tipo de pesquisa utilizada foi qualitativa e quantitativa, e o método 

baseou-se na análise de conteúdo de 688 comentários extraídos do site TripAdvisor, 

a mídia social dedicada ao turismo de maior audiência no mundo. Os resultados 

mostram que a maioria dos turistas relatou experiências positivas, avaliou 

positivamente a qualidade dos serviços e o valor, e apresentou altos níveis de 

satisfação nos principais atrativos da cidade. As dimensões da experiência mais 

presentes nos comentários foram a estética e o entretenimento, reforçando a 

importância das belezas naturais e arquitetônicas na formação da imagem do Rio de 

Janeiro. Quanto aos comentários com teor negativo, a análise do conteúdo revelou 

pontos que devem ser monitorados e aprimorados por gestores públicos e privados 

ligados ao turismo. 

 

Palavras-chave: Turismo. Mídias Sociais. Boca a Boca Eletrônico. Imagem de 

Destinos Turísticos. Comportamento do Consumidor. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This work aims to investigate an image of the city of Rio de Janeiro projected by 

Brazilian and international tourists in social media. The study reviews comments of 

the years 2015 and 2016, and analyzes the results of our main attractions in the city, 

an assessment of services perceived by tourists, as well as their judgments of price 

and value. Based on a review on destination image formation, an electronic word of 

mouth influence on the purchase decision of tourists, and determinants of experience 

and quality in services, attractives of Rio de Janeiro, posted in the Carnival period of 

the years was studied. The type of research was qualitative and quantitative, and the 

method was based on content analysis of 688 comments extracted from the site. The 

results show that the majority of tourists reported positive experiences, evaluated 

positively a quality of services and a value, and presented high levels of satisfaction 

of the main attractions of the city. As dimensions of the experience more present in 

the comments for aesthetics and entertainment, reinforcing the importance of the 

natural and architectural structures in the formation of the image of Rio de Janeiro. 

An analysis of the content revealed the points that were monitored and improved by 

public and private tourism managers. 

 

 

Keywords: Tourism. Social Media. Electronic Word-of-Mouth. Touristic Destinations 

Image. Consumer Behavior. 
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  INTRODUÇÃO 

 

 Um dos conceitos fundamentais para o estudo e a prática do turismo é o 

conceito de destino turístico. O destino turístico pode ser definido como o local onde 

o turismo ocorre, o palco em que a viagem e todos os seus produtos são 

consumidos (OMT – Organização Mundial de Turismo; 2001). Toda a preparação do 

estágio pré-viagem, seja por parte do turista ou do mercado turístico, tem seu foco 

no destino. Por conta das características específicas do turismo, que não permitem 

que o turista experimente, prove ou teste o produto antes de comprar e consumir, o 

momento pré-viagem está limitado à imagem do destino estabelecida pelo turista. 

A imagem do destino pré-concebida pelo turista (ou possível turista) pode ser 

construída da forma orgânica ou induzida (BERLLI; MARTIN, 2004). A forma 

induzida acontece quando a imagem se constrói com base em informações 

coletadas por meio de conteúdos midiáticos, produzidos pela mídia tradicional, pelo 

gestor do destino ou por intermediários que pretendem vender o destino a possíveis 

compradores. A forma orgânica acontece quando a imagem forma-se por meio de 

histórias contadas ou qualquer outro conteúdo transmitido de pessoa para pessoa, 

de forma independente e sem interesses comerciais, como ocorre com conteúdos 

compartilhados em plataformas de informações on-line, tais como o TripAdvisor, que 

geram o boca a boca eletrônico (em inglês, electronic word-of-mouth, ou eWOM). 

Segundo Kotler e Keller (2012), pesquisas revelam que o boca a boca eletrônico 

está ganhando força, influenciando cada vez mais as decisões dos turistas.  

A rápida adoção de novas tecnologias móveis de comunicação tem 

provocado mudanças importantes na experiência turística ao longo de todo o ciclo 

de viagem, permitindo que turistas compartilhem experiências e avaliações sobre a 

qualidade de serviços durante a viagem e ao final dela, influenciando o 

comportamento de outros consumidores por meio do boca a boca eletrônico. Dada a 

importância dessa realidade, que estabelece uma nova dinâmica às relações de 

consumo no mercado de turismo, este estudo tem como objetivo analisar o teor de 

opiniões disseminadas por turistas, publicadas em mídias sociais de turismo e 

comunidades de consumo colaborativo durante os anos de 2015 e 2016, a fim de 

avaliar a imagem que turistas domésticos e internacionais projetam sobre a cidade 

do Rio de Janeiro e identificar a evolução das avaliações realizadas sobre diferentes 
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dimensões da cidade. Pretende-se ainda, analisar como os grandes investimentos 

públicos feitos para a preparação da cidade para os Jogos Olímpicos 2016 foram 

percebidos pelos visitantes.  

 Para se chegar a esse resultado, um site de compartilhamento de 

informações turísticas foi escolhido de acordo com sua importância no mercado e 

quantidade de usuários. Assim, foram coletadas avaliações postadas por turistas em 

uma mídia social que estimula a avaliação de serviços turísticos por parte de seus 

usuários, o TripAdvisor. Esses dados coletados foram examinados com o método de 

análise de conteúdo, que busca encontrar ideias e estruturas de pensamento 

comuns no discurso dos indivíduos. O trabalho possui ainda, como objetivos 

específicos investigar como a cidade do Rio de Janeiro é avaliada em diferentes 

dimensões: experiência, qualidade geral dos serviços, e percepção de preços, além 

de traçar um comparativo entre avaliações postadas nos anos de 2015 e 2016 e 

identificar os pontos positivos e negativos relacionados à imagem da cidade, 

indicando necessidades de melhorias e apontando suas vantagens estratégicas. 

Com a atual conjuntura do turismo brasileiro, tendo em vista os grandes 

investimentos realizados na atração de megaeventos, torna-se pertinente o 

desenvolvimento de um estudo que analise a forma como a imagem da cidade é 

projetada em plataformas de compartilhamento de informações on-line e de que 

forma essas informações podem influenciar a imagem que os possíveis futuros 

turistas formam da cidade do Rio de Janeiro. Descobrir e entender a importância da 

imagem pode fazer com que gestores do destino aproveitem ao máximo os 

investimentos que foram feitos para esses eventos.  Apesar da relevância e 

importância do tema, os estudos relacionados à área são escassos no Brasil.  

Este trabalho está estruturado em seis capítulos.  O referencial teórico deste 

estudo foi desenvolvido em três capítulos: o primeiro aborda o conceito de imagem 

de destino turístico, os diferentes modelos de formação da imagem construídos e 

aplicados no turismo e seus principais fatores de influência. O segundo capítulo trata 

da transformação do boca a boca para a sua versão on-line através das mídias 

sociais e como isso mudou a forma de ser turista. O terceiro capítulo insere a 

literatura sobre qualidade de serviços e experiências e suas formas de influência no 

turismo.  
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Após a estruturação do referencial teórico, o quarto capítulo deste trabalho 

abrangerá a metodologia, os procedimentos escolhidos para a análise, o método de 

coleta e tratamento dos dados. Já o quinto capítulo discorre sobre os resultados 

encontrados na pesquisa. O sexto e último capítulo, traz as considerações finais, 

incluindo um retorno aos diferentes pontos mencionados e possíveis indicações 

futuras.  
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1 IMAGEM DE DESTINO TURÍSTICO  

 

  O conceito de imagem permeia o conhecimento humano desde suas origens. 

Santaella e Noth (1998) apresentam em seu livro que Platão e Aristóteles 

mencionavam a imagem em suas teorias filosóficas. Platão acreditava que a imagem 

não se fundamentava em percepções, mas se formava a partir da alma. Aristóteles 

por outro lado afirmava que a imagem possuía seu papel para a formação do 

pensamento acontecer. Ambas as formas apresentadas pelos filósofos se 

aproximam dos conceitos recentes de imagem. Segundo Santaella e Noth (1998), a 

imagem se divide em dois domínios, o visual e o imaterial: 

 
 

O primeiro é o domínio das imagens como representações visuais: 

desenhos, pinturas, gravuras, fotografias e as imagens cinematográficas, 

televisivas, holo e infográficas pertencem a esse domínio. Imagens nesse 

sentido são objetos matérias, signos que representam o nosso meio 

ambiente visual. O segundo é o domínio imaterial das imagens, da nossa 

mente. Nesse domínio, imagens aparecem como visões, fantasias, 

imaginações, esquemas, modelos ou, em geral, como representações 

mentais (SANTAELLA; NOTH, 1998, p. 15). 

 

 

 Essa divisão, no entanto, não significa que a imagem pertence a um domínio, 

uma vez que as representações visuais se originam de imagens mentais de seus 

criadores e a imagem imaterial se baseia em outras reais, do cotidiano (SANTAELLA 

e NOTH, 1998). Assim, a imagem se baseia em impressões coletadas pelos 

sentidos e a forma como essas impressões são absorvidas pelo indivíduo. Indo de 

encontro a esse conceito, no século XVIII o filósofo alemão Immanuel Kant se 

dedicou a gerar uma teoria a respeito da formação da imagem, a qual indica que o 

ser humano não apenas registra o que é observado, mas também constrói a imagem 

juntamente com aspectos da mente (MLODINOW, 2013).    

 Com o tempo, o conceito de imagem passou a ser relacionado com a decisão 

de compra e a obter lugar nos debates relacionados à teoria de construção de marca 

em marketing. Para Kotler, a imagem de marca “diz respeito às percepções e 

crenças dos consumidores, as quais dependem por sua vez, das associações 

retidas na sua memória.” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 280). Em resumo, a imagem 

é o que consumidor registra conscientemente sobre o produto. Além de ser 
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altamente difundido no marketing, esse conceito possui também espaço nos estudos 

relacionados ao turismo e a destinos turísticos. Nas seções seguintes pretende-se 

discorrer sobre o conceito de imagem, o seu papel nos destinos e a sua formação.   

 

1.1 CONCEITO DE IMAGEM DE DESTINO  

 

 Ainda em 1991, Echtner e Ritchie demonstraram sua preocupação com a falta 

de um conceito mais aprofundado para o termo “imagem de destino”. Segundo eles, 

muitos dos que utilizam o termo em seus trabalhos o aplicam com definições vagas, 

e, em vários casos, o termo nem sequer é explicitamente indicado. Ainda segundo 

Echtner e Ritchie, a imagem de destino é frequentemente descrita como 

"impressões de um lugar" ou "percepções de uma área". 

 Segundo Echtner e Ritchie (1991), a imagem foi definida como uma forma 

distinta de processamento e armazenamento de informações multissensoriais na 

memória. Para os autores, o processamento de imagens é muitas vezes descrito 

como retrato mental, embora a visão não seja a única dimensão sensorial que pode 

ser incorporada em um sistema de processamento de imagens, podendo incluir 

outros ou todos os sentidos restantes: olfato, paladar, audição e tato. Esse conceito 

também pode ser aplicado a empresas e destinos turísticos. Para a OMT – 

Organização Mundial de Turismo (2001, p. 319), o destino é “a razão de ser da 

viagem”, sendo o lugar para onde os turistas viajam e onde os serviços são 

consumidos. Middleton (2002) utiliza o conceito de imagem do destino como um dos 

componentes do produto turístico. O autor explica que as imagens que os clientes 

concebem sobre os produtos podem influenciar a decisão de compra.   

 Chen e Tsai (2007) definem a imagem do destino como a representação dos 

conhecimentos de uma pessoa, seus sentimentos e percepções de um determinado 

destino. Os autores também apresentam a importância da imagem no 

comportamento do visitante em duas vertentes. A primeira é influenciar o processo 

da tomada de decisão sobre a escolha do destino. A segunda consiste em 

condicionar os comportamentos pós-decisórios incluindo a participação, avaliação e 

intenções comportamentais futuras (CHEN; TSAI, 2007). Outro autor que utiliza do 

conceito de imagem de destino é Chagas (2008) que explica em seu trabalho que o 

conceito de imagem é formado como um tipo de interpretação geral do consumidor, 
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fundamentada ou emocional, em relação a algum destino. Berlli e Martin (2004) 

explicam que o conceito de imagem tende a ser formado por interpretação 

fundamentada e emocional do consumidor.  Middleton (2002) explica que todos os 

destinos possuem imagens, e que elas são formadas por aspectos mais tradicionais 

dos destinos.  

 

1.2 MODELOS DE FORMAÇÃO DA IMAGEM 

 

Ao longo das últimas décadas, foi possível notar o desenvolvimento de 

pesquisas e estudos realizados em âmbito internacional que buscam estudar a 

imagem dos destinos turísticos e as maneiras através das quais ela pode se formar 

(ECHTNER; RITCHIE, 1991; BALOGLU; MCCLEARY, 1999; BALOGLU; 

MANGALOGLU, 2001; BERLLI; MARTIN, 2004; BOSQUE et al, 2008).  No Brasil, 

também existe um grupo de pesquisadores que, ainda que em menor número e 

expressão, se dedicou a entender melhor esse conceito. (CHAGAS et al, 2013).  

 Dentre os trabalhos citados, é possível encontrar os que possuem em comum 

a tentativa de construir um modelo que auxilie a compreensão do termo. Nas últimas 

décadas, alguns autores se dedicaram em estudar como ocorre a formação da 

imagem de um destino. Para isso, estes autores propuseram construções de 

modelos de formação da imagem, para que sua metodologia pudesse ser replicada. 

A cada trabalho mais recente, é possível identificar que suas bases são 

fundamentadas nos modelos anteriores e também novos caminhos são 

acrescentados ao conceito de formação de imagem advindos de suas descobertas, 

gerando, com o crescimento do material, uma teoria sólida sobre o tema em esfera 

internacional. Na seção a seguir, serão apresentados os principais modelos de 

formação da imagem, que contribuem até os dias atuais na compreensão da 

imagem de destino e por isso altamente disseminado em trabalhos relacionados. 

 

1.2.1 Modelo de Echtner e Ritchie (1991) 

  

Um dos primeiros modelos de estudo da formação da imagem do destino 

turístico, de Echtner e Ritchie, tem como base três contínuos representados por 

setas (Figura 1): o atributo-holístico, o funcional-psicológico e o comum-único.  
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 Segundo esses autores, a imagem de destino pode ser classificada por suas 

características observáveis e/ou quantificáveis (cenários, atrações, facilidades de 

acomodação, os níveis de preços), assim como por suas características abstratas 

(uso, segurança, atmosfera), construindo o contínuo funcional-psicológico.  O 

segundo contínuo desse modelo mostra que um destino também pode ser avaliado 

por características comuns a todos os destinos (nível de uso, segurança, qualidade 

de serviço esperada, fama) ou por características únicas que conferem vantagem 

competitiva (como a Califórnia está vinculada a Disneylândia, ou o Rio de janeiro ao 

Carnaval). Esse contínuo é chamado de comum-único. O terceiro e último contínuo 

do modelo de Echtner e Ritchie remete ao atributo-holístico, demonstrando que o 

destino pode ser avaliado por atributos individuais como as características funcionais 

e também por uma impressão holística, como uma característica unificada, sem se 

preocupar com partes da imagem.  

 

Figura 1: Modelo de formação de imagem dos três contínuos 

 

Fonte: Adaptado de Echtner e Ritchie (1991) 
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 Echtner e Ritchie (1991) utilizaram em seu trabalho a definição de Reynolds 

(1965) em que a formação da imagem é descrita como o desenvolvimento de uma 

construção mental baseada em algumas impressões escolhidas de uma avalanche 

de informação que o indivíduo é exposto. Os mesmos descrevem que no caso da 

imagem de destino, esta avalanche de informação tem fontes que incluem a 

literatura promocional (folhetos de viagem, cartazes) a opinião dos outros indivíduos 

(família e amigos, agentes de viagens) e da mídia em geral (jornal, revistas, 

televisão, livros, filmes). Essas impressões por fim seriam afetadas e modificadas ao 

conhecer o destino, onde o indivíduo receberia informações em primeira mão.  O 

modelo de Echtner e Ritchie de 1991 é conhecido como o precursor da teoria de 

modelos de formação de imagem do destino turístico, e serviram de base o trabalho 

de Baloglu e McCreary (1999) é usado como base para a maioria das teorias criadas 

posteriormente a ela. 

 

1.2.2 Modelo de formação de imagem de Baloglu e McCreary (1999) 

 

 Segundo Baloglu e McCreary (1999), a imagem de um destino é formada pela 

avaliação cognitiva e a avaliação afetiva. A avaliação cognitiva é a que se refere às 

crenças ou conhecimento sobre os atributos de um destino, enquanto a avaliação 

afetiva é descrita pelos autores como os sentimentos ou apegos nutridos pelo 

consumidor em relação ao destino em questão. Ainda segundo os autores, o exame 

afetivo depende de uma avaliação cognitiva dos objetos em questão e as respostas 

afetivas são formadas como uma função das respostas cognitivas.  
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Fonte: Adaptado de Baloglu e McCleary (1999)  

 

 Esse modelo mostrou que a imagem do destino é extremamente influenciada 

por duas diferentes forças: os fatores de estímulo e os fatores pessoais. Os fatores 

pessoais são as características psicológicas (personalidade, valores e motivações) e 

sociais (informações socioeconômicas, como educação, idade e renda) do 

observador. Por outro lado, os fatores de estímulo compreendem os estímulos 

externos, fontes de informações, bem como experiências anteriores. Na figura 2, 

pode ser visto o quadro da formação da imagem que os autores utilizaram para 

montar o seu modelo. 

 

1.2.2.1 Fatores pessoais 

  

 Quanto aos fatores pessoais, Chagas (2009) estudou em seu trabalho o 

modelo de Baloglu e Mccleary (1999) e explica que estes fatores são:  

 

 
[...] constituídos pelas características psicológicas, ou seja, valores culturais, 

motivação e personalidade, assim como pelas características sócio-

demográficas, o que quer dizer idade, educação, status ou classe social, 

estado civil entre outros (CHAGAS, 2009, p. 123). 

 

 

Figura 2: Modelo de formação de imagem por fatores 
pessoais e de estímulo. 
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 Quando aos valores culturais, Chagas (2009) comenta que eles podem ser 

entendidos como uma junção de todas as crenças, percepções, comportamentos e 

saberes que a pessoa absorve ao longo de sua vida social. O mesmo autor continua 

explicando que essa variável dos fatores pessoais tem sua importância na formação 

da imagem no sentido de que a cultura faz com que o consumidor perceba a 

realidade sob a ótica do seu lugar de origem, criando assim a sua perspectiva 

própria para perceber o destino e a sua imagem.   

 A segunda variável dentro de fatores de pessoais presentes no modelo de 

Baloglu e Mccleary (1999) é a sociodemográfica. Os autores reconhecem em seu 

trabalho que a categoria sociodemográfica abrange fatores como idade, 

escolaridade, renda, gênero, ocupação e estado civil, mas assumem a partir de seus 

estudos na literatura anterior que apenas a idade e o nível de educação parecem 

interferir nos determinantes da imagem e os utilizam em seu modelo.  

 A terceira variável dentro do fator pessoal é a motivação. Para Baloglu e 

Mccleary (1999), a motivação é vital para a compreensão do comportamento do 

turista e do processo de escolha de destino porque ela é o gatilho para todas as 

ações no ato de viajar. Para Chagas (2009), a motivação “nasce de uma 

necessidade, [...] uma predisposição que o indivíduo desenvolve de tentar conseguir 

satisfazer seus desejos pela aquisição de um produto, no caso, o turístico.” 

(CHAGAS, 2009, p. 123). Os autores definem a motivação como forças 

psicossociais que predispõem uma pessoa a optar por uma atividade turística. 

 

1.2.2.2 Fatores de estímulo  

 

 Os fatores de estímulos estão divididos entre as fontes de informações, a 

distribuição e a experiência prévia do consumidor. Enquanto a distribuição se trata 

da capacidade do destino alcançar o possível consumidor, a experiência prévia é 

tratada como filtro perceptivo em que o consumidor é capaz de separar do que lhe é 

realmente interessante do que não tem relação com a sua personalidade, com base 

no seu histórico relacionado a tópicos do turismo. (CHAGAS, 2009). 

 O fator de estímulo de real interesse para o modelo de Baloglu e Mccleary 

(1999) são as fontes de informações. Para os autores as fontes de informações são 

uma força que influencia principalmente a formação de percepções ou avaliações 
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cognitivas, que por sua vez tem influência na avaliação afetiva. Neste modelo as 

fontes de informações são classificadas entre simbólica e social, sendo a simbólica 

relacionada à divulgação estruturada, promovida e estimulada pelo destino que 

pretender atrair o turista, compreendendo nesse os folhetos e guias, a parte de 

propaganda gerada pelo destino, além de todo o material promocional dos 

intermediários, no caso as agências de turismo.  A fonte de informação social 

compreende a toda a influência relacionada a amigos, parentes e pessoas do 

convívio social, em outras palavras, o boca a boca tradicional.  

 Baloglu e Mccleary (1999) concluem que o boca a boca tradicional juntamente 

com os outros fatores de estímulo exercem força na formação da imagem e afirmam 

que a quantidade e a variedade de informações captadas pelo indivíduo influenciam 

na força que esse fator terá na formação da imagem de destino. Baloglu e McCleary 

(1999) observam que quanto maior a quantidade e mais extensa a variedade das 

fontes de informações, mais essa força influencia a imagem.  

 

1.2.3 Modelo Berlli e Martin (2004) 

 

Em 2004, Berlli e Martin apresentaram um novo modelo de formação da 

imagem baseado no modelo de Baloglu e McCleary (1999), esse modelo apresenta 

como sua principal contribuição diferenciar os turistas de primeira viagem daqueles 

que retornam ao destino. Para os autores a necessidade de separar os turistas por 

essa diferença ocorre por uma série de motivos. Eles argumentam que a imagem 

percebida entre os dois grupos possui divergências que se refletiriam nos resultados. 

Além disso, os autores explicam que as fontes de informações possuem um peso 

maior para os visitantes de primeira viagem, que costumam fazer uma busca 

aprofundada sobre o destino, o que não se repete com os visitantes que retornam ao 

destino. Isso também implica no fato de que se subentende que um turista que 

retorna ao destino possui um nível maior de conhecimento sobre o local e também 

motivações diferentes do turista de primeira viagem.  

 

 

 

 

Figura 3: Modelo de formação de imagem por fatores 
pessoais e fontes de informações. 
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Fonte: Adaptado de Berlli e Martin (2004) 

 

  O modelo conceitual de Berllin e Martin (2004), apresentado na figura 3, 

mantém a fórmula da formação da imagem percebida do destino de Baloglu e 

McCleary (1999), em que o modelo é formado pelo conjunto da imagem cognitiva, a 

imagem afetiva e a imagem geral. Mantém também a estrutura dos fatores pessoais 

de Baloglu e McCleary (1999), exaltando nesse grupo especialmente a motivação, 

as características sociodemográficas e as experiências anteriores de férias, pois 

foram os fatores que provaram sua influência na pesquisa de Baloglu e McCleary 

(1999).  

A real diferença apresentada por esses autores na então construída teoria da 

formação de imagem do destino, parte dos fatores de estímulos, que agora é 

resumido às fontes de informação e está se divide entre informação secundária e 

informação primária. 

 Martin e Berlli (2004) utilizaram o modelo de Gartner (1999) para subdividir as 

fontes de informações em categorias. A classificação gerada por Gartner (1999) 

muito se assemelha aos tipos de fontes de informação que constituem a avalanche 

de informação de Echtner e Ritchie (1991) apresentado no item 1.2.1 deste trabalho. 

A classificação de Gartner (1999) estrutura as fontes de informações em cinco 

categorias de fontes de informações no seu modelo: Induzida; Induzida encoberta; 

Autônoma; Orgânica e a visita presencial. Martin e Berlli (2004) utilizam as 

categorias Induzida, Autônoma e Orgânica como fonte de informação secundária e a 

Visita do turista como fonte de informação primária. Para os autores a informação 
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induzida abrange todo estímulo causado pela publicidade presente nos meios e 

comunicação convencionais, além das causadas por operadores turísticos e até por 

órgãos do próprio destino; a informação autônoma diz respeito a notícias e qualquer 

programações midiáticas sobre o destino; a informação orgânica por sua vez trata da 

troca de informações entre amigos e parentes, em que  são compartilhados suas 

experiências sem nenhum tipo de pagamento em troca, o boca a boca tradicional.  

 Esse trabalho realizado pelos autores supracitados concluiu por meio de um 

teste de hipóteses que a publicidade relacionada a agências de viagens e o trabalho 

exercido por seus funcionários possui uma influência maior sobre a formação da 

imagem do destino para o turista do que outras fontes de informações, como a 

propaganda do destino e a internet. Vale ressaltar que esse trabalho possui data de 

publicação em 2004, quando a internet ainda operava em meu modo 1.0. É possível 

concluir que a internet na sua versão 1.0 de fato não apresentava relevância para a 

formação da imagem de destino, mas a gama de funções e aplicações apresentadas 

na fase 2.0 da internet a transformou em uma fonte de real importância para a 

formação da imagem. (CONSTANTINIDES e FOUNTAIN, 2008). 

 Os autores concluíram que a fonte autônoma de informação precisa ser 

acompanhada de perto por gestores, tendo em vista que o boca a boca se apresenta 

como um canal relevante e confiável, que influencia significativamente a imagem 

cognitiva. O trabalho também confirmou a importância de diferenciar os turistas de 

primeira viagem e os que retornam.  

   

1.3 O BOCA A BOCA COMO FATOR DE ESTÍMULO 

 

Como apresentado nos diferentes modelos de formação de imagem (Echtner 

e Ritchie, 1991; Baloglu e Mccleary, 1999; Berlli e Martin, 2004), no fator de 

estímulo, as fontes de informações representam um papel importante para a 

formação da imagem do destino turístico para o consumidor, e entre as formas de 

disseminação da informação possíveis, o de maior destaque é o boca a boca, por 

ser um canal não vinculado à divulgação promocional do destino, em que a 

influência acontece de modo espontâneo.  

Baloglu e Mangaloglu (2001) afirmam que a imagem que o turista possui 

sobre o destino pode ser influenciada significativamente por fontes de informação. 
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Enquanto isso, Bosque et al. (2008) definiram em seu trabalho que a imagem de um 

destino é o mais importante fator gerador de expectativas turísticas e que, devido a 

intangibilidade do serviço turístico, o boca a boca é usado como recurso para a 

construção dessa imagem.  

O compartilhamento de informações através do boca a boca possui sua 

importância por ser construído de consumidor para consumidor, o que torna seus 

dados mais confiáveis para aqueles que os buscam. No âmbito do turismo, esse 

fenômeno tem se transformado nos últimos anos pela evolução tecnológica que vem 

acontecendo no mundo ocasionando a disseminação das redes sociais na esfera 

on-line. No capítulo seguinte essa influência é explicada de uma forma mais 

aprofundada.  
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2. O BOCA A BOCA E SUA INFLUÊNCIA NOS DESTINOS TURÍSTICOS  

  

A partir das visões da literatura sobre a formação da imagem dos destinos, e 

considerando a crescente importância das mídias sociais na vida das pessoas e nas 

suas decisões de consumo de todos os âmbitos, incluindo o turismo, a imagem do 

destino passa agora a ser influenciada pelas opiniões postadas pelos turistas nessas 

mídias, que expressam suas experiências vividas nos diferentes estabelecimentos 

do destino e a qualidade percebida por eles dos serviços nesses locais. Sendo 

assim, o boca a boca eletrônico se torna uma fonte de informação com o potencial 

de influenciar a escolha do turista e passa a ser importante entender a origem e a 

importância dessa variável, o que será discorrido nos próximos tópicos.  

 

2.1 DO BOCA A BOCA TRADICIONAL AO BOCA A BOCA ON-LINE 

  

O boca a boca está enraizado na cultura de consumo.  A procura por opiniões 

de amigos e familiares que tenham experiência com o produto de desejo por parte 

dos possíveis consumidores sempre ocorreu. Com o tempo, essa prática sai do 

senso comum e surge nos debates acadêmicos, na proporção em que os estudiosos 

se propuseram a analisar o fenômeno, buscando entender suas causas e suas 

consequências. Mauri e Minazzi (2013) confirmaram em sua pesquisa que os 

consumidores, antes de fecharem o serviço, procuram por informações e 

experiências compartilhadas com outros consumidores, sejam eles conhecidos ou 

não, a fim de entender o que esperar do real serviço.  

Ao rastrear pela literatura suas primeiras citações, um dos primeiros autores a 

pesquisar sobre o boca a boca foi Johan Arndt, que em 1967 concluiu seu trabalho 

definindo o boca a boca como: “... a busca ao apoio social para adoção ou não-

adoção de um produto como redução de risco por ação grupal.” (ARNDT, 1967, p. 

295). Alguns anos mais tarde surge um estudioso no âmbito do marketing com 

formação em psicologia, George Silverman, que, ao trabalhar com uma metodologia 

de grupo focal se deparou com o conceito de pessoas se comunicando sobre 

produtos, dedicou sua vida a apresentar ao mundo essa nova forma de fazer 

marketing que ele define como: “O intercâmbio de informações sobre um produto ou 

serviço entre pessoas que são independentes do produtor.” (SILVERMAN, 2001, p. 
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51). Conhecido como o pai do marketing boca a boca, Silverman explica que o boca 

a boca ocorre quando quem produz não está controlando o que se fala sobre o 

produto e que isso gera informações livres, relevantes, completas e por isso mais 

confiáveis. (SILVERMAN, 2001, p. 51)  

Com o tempo, o boca a boca passa a ser incorporado e trabalhado por 

estudiosos em marketing, que notaram sua importância como influenciador na 

decisão de compra do consumidor. Kotler et al. (2006) definem a comunicação boca 

a boca como a: 

 

 

Mensagem sobre a organização, sua credibilidade e confiabilidade, sua 
forma de operar, seus serviços e tudo o mais que é comunicado por uma 
pessoa, um cliente ou praticamente qualquer um, a um outro indivíduo. Aos 
olhos do receptor, o emissor da mensagem, que talvez tenha tido 
experiências pessoais com a organização e que é independente a ela, 
constitui assim uma fonte razoável de informação (KOTLER et al., 2006; p. 

199).  

 

 

Nesse conceito, Kotler et al. (2006) fundamentam o boca a boca como uma 

comunicação entre pessoas de forma independente sobre uma organização e 

possíveis relacionados a ela. Kotler e Keller (2012) entendem o marketing boca a 

boca como uma das oito principais formas de comunicação que integram o mix de 

comunicação de marketing. Nesse contexto os autores definem o marketing boca a 

boca como: “Comunicação de uma pessoa para outra, verbal, escrita ou eletrônica 

que se refere aos méritos ou às experiências de compra ou uso de bens ou serviços. 

” (KOTLER; KELLER, 2012, p.546). O conceito estabelecido pelos autores abrange 

também a transição entre o boca a boca tradicional para o boca a boca on-line.  

Com o avanço das novas tecnologias para a vida dos consumidores, foi 

possível acompanhar uma transição na forma como o boca a boca é disseminado. 

Tendo características no seu formato tradicional onde a informação é passada de 

forma descompromissada, geralmente de forma oral, para amigos e familiares, o 

boca a boca passa a ser on-line e ter um alcance muito maior. Kotler e Keller (2012) 

utilizam um estudo produzido pelas consultorias Burson-Marsteller e Roper Starch 

Worldwide para ilustrar o poder do boca a boca eletrônico, segundo eles “a 

influência do boca a boca tende a afetar as decisões de compra de duas pessoas 

em média. Esse círculo de influência, porém, salta para oito no boca a boca on-line” 

(KOTLER; KELLER, 2012, p. 523).  Outro conceito consolidado de boca a boca 
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eletrônico é o de Hennig-Thurau et al. (2004) que definem a comunicação eWOM 

como: “Qualquer declaração positiva ou negativa feita por clientes potenciais, atuais 

ou antigos sobre um produto ou empresa, que é disponibilizada a uma multidão de 

pessoas e instituições através da Internet.” (HENNIG-THURAU et al., 2004, p.38). 

Esse conceito enfatiza a ampliação da influência interpessoal pela internet. Entender 

como esse fenômeno ocorreu, seus causadores e as suas consequências se tornam 

pertinente para esse trabalho, portanto, o item abaixo apresenta um breve histórico 

da união de fatores que causaram essa mudança.  

 

2.2 O SURGIMENTO DAS MÍDIAS SOCIAIS 

 

O movimento de disseminação das tecnologias possíveis com a expansão da 

internet foi a principal causadora da transição entre o boca a boca tradicional para o 

virtual, e essa disseminação ocorrida após o advento da internet gerou uma onda de 

modernização nos processos em vários setores do mercado. As suas ferramentas 

interativas e a modernização dos aparelhos geraram uma convergência dos 

assuntos e uma migração natural para o universo on-line. Segundo Castells (2003), 

a internet tem estruturado atividades econômicas, sociais, políticas e culturais 

essenciais por todo o planeta, o que fundamenta a mudança de formato do boca a 

boca. 

  O primeiro indício de um conceito de internet foi gerado durante a Guerra Fria 

com o surgimento ARPANET. Castells (2003, p 17) explica que a ARPARNET era 

“uma rede de computadores montada pela Advanced Research Projects Agency 

(ARPA) em setembro de 1969”. A ARPANET não passava de um software em um 

dos departamentos da ARPA. Depois da ARPANET muitos tentaram construir um 

sistema em rede interativo e de amplo uso, mas apenas Berners-Lee conseguiu tal 

feito. Castells (2003) explica também que Berners-Lee desenvolveu um software que 

permitia a qualquer computador (desde que esse esteja conectado à internet) 

adicionar e retirar informações da chamada rede, os protocolos HTTP ou URL. Foi 

Berners-Lee, em colaboração com Robert Cailliau, que construiu o primeiro 

programa navegador, dando a esse sistema o nome de World Wide Web, a rede 

mundial como conhecemos hoje. 
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  Após a revolução causada pela criação do programa navegador WWW, por 

Berners-Lee (CASTELLS, 2003), a internet se consolidou como forma de 

comunicação mundial. A ampliação do uso da internet deve-se também ao 

lançamento dos computadores pessoais. Esse primeiro momento da internet ficou 

conhecido como Web 1.0, caracterizado como uma revolução ocasionada pelo 

acesso a uma grande quantidade de informações com um esforço mínimo. Segundo 

Morais, Lima e Franco (2012), a web 1.0 tinha como principal objetivo disponibilizar 

informações. Os usuários apenas conseguiam visualizar os conteúdos nas páginas 

que visitavam. Com o tempo, as pessoas passaram a desejar também interagir com 

esses conteúdos, resultando na criação da web 2.0.  

Para Constantinides e Fountain (2008) a web 2.0 amplia as experiências, 

conhecimentos e poder de mercado dos usuários, pois estes passam a participar 

dos negócios e processos sociais. A web 2.0 facilita o fluxo de ideias e permite aos 

usuários compartilhar conhecimentos e conteúdos informativos (CONSTANTINES; 

FOUNTAIN, 2008). O termo foi empregado primeiro por Tim O’Reilly, em outubro de 

2004, no que viria a ser chamado de 1ª conferência Web 2.0. 

 

Figura 4: Princípios da Web 2.0 

Princípios da Web 2.0 

A Internet como 
Plataforma 

Os aplicativos funcionam como base para o uso, consumo e criação de 
conteúdos por parte dos usuários. Essa arquitetura de participação faz com 
que quanto mais pessoas participarem do aplicativo, mais atrativo ele será. 

 
Aproveitamento da 
inteligência coletiva 

Com geração de conteúdos por parte dos usuários, aplicativos que permitem 
a construção coletiva se destacam: a Wikipédia é um grande exemplo. A 
construção de conhecimento coletivo gera um efeito em rede que vem a ser 
a chave para o domínio do mercado na era Web 2.0. 

Dados como o 
novo Intel Inside 

Com os mais significantes aplicativos funcionando a partir de uma base de 
dados eficiente, o movimento natural dessas empresas é intensificar o 
controle sobre seus dados. A informação passa a ser vantagem comercial. 

Fim dos ciclos de 
lançamentos de 

softwares 

Se os softwares originados na web 1.0 se esforçavam para gerar uma 
atualização em espaços de tempo de anos, os aplicativos nativos da web 2.0 
se atualizam constantemente. Aplicativos Google são exemplo de constante 
atualização como forma de melhorar a navegação do usuário. 

Modelos leves de 
programação 

Programação de forma simplificada e intuitiva gera mais possibilidades para 
os aplicativos orgânicos. A junção de dois aplicativos se torna possível por 
essa simplicidade e isso aumenta o valor da marca em relação ao usuário. 

Aplicativos gerados 
para serem multi-

telas 

Acompanhado pela evolução tecnológica, os aplicativos agora saem da tela 
do computador e passam a existir em celulares, tablets e e-readers. O 
aplicativo precisa estar preparado para essa transição, de modo a ocasionar 
essa mudança de tela de forma sutil. 

Fonte: Elaboração própria baseado em Tim O’Reilly, (2007) 

 

 Toda essa mudança gerada pela reformulação da Web 2.0 acrescentou um 

número infinito de aplicativos capazes de interagir com seus usuários, tornando-se 
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parte de seus cotidianos. Sabe-se que as redes sociais são pessoas e/ou 

organizações que compartilham dos mesmos valores e objetivos (CIRIBELI; PAIVA, 

2011). Elas estão presentes na sociedade muito antes do advento da internet, sendo 

as mídias sociais a ferramenta usada como meio de comunicação destas redes 

(CIRIBELI; PAIVA, 2011). Esse tipo de plataforma típica dessa nova fase na internet 

utiliza-se do conceito de rede como pontos e suas conexões, a fim de conectar 

pessoas, entidades e organizações através de um vínculo on-line. Ciribeli e Paiva 

(2011) exemplificam que além das conexões, as mídias sociais possuem também 

ferramentas que permitem a comunicação entre usuários através de interação com 

seus conteúdos gerados, sendo esses textos, imagens, vídeos ou áudios.  

 Kotler e Keller (2012) definem as mídias sociais como um meio para os 

consumidores compartilharem textos, imagens e arquivos de áudio e vídeo ente si e 

empresas. Para os autores as mídias sociais são capazes que posicionar as 

empresas junto ao seu público na internet e estimular que as mesmas se 

mantenham atualizadas. Existe hoje uma incontável quantidade de aplicativos 

oriundos das possibilidades dadas pela web 2.0. Esses aplicativos estão em tudo: 

computadores, TVs, tablets, celulares e até relógios, modificando a maneira como 

seu filho assiste a desenhos pela manhã e como você vai chegar no compromisso 

de hoje a noite, dentre outras importantes mudanças comportamentais.  A literatura 

apresenta diversas formas de categorizar as mídias sociais, e Kotler e Keller (2012) 

as dividem em três plataformas principais: Comunidades e fóruns on-line; Bloggers e 

Redes sociais. A figura 5 apresenta essas categorias e traz exemplos para cada:  

 

Figura 5: Tipos de mídias sociais 

Tipos de mídias sociais 

Rede sociais 
As redes sociais são plataformas que permitem diversas 

formas de interações entre os membros. Facebook, Twitter, 
MySpace, Linkedin 

Blogs 

Os blogs são periódicos ou diários on-line, podendo 
apresentar qualquer tipo de temática e fazer disso o seu 
ponto forte, pelo apelo d reunir pessoas com interesses 

comuns. 

Comunidades e fóruns on-line 

Podendo ser criada por consumidores ou empresas, as 
comunidades e fóruns on-line permitem a comunicação 
entre os usuários por meio de postagens, mensagens 

instantâneas e salas de bate papo. 

Fonte: Elaboração própria baseado em Kotler e Keller (2012) 
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 Essas classificações buscam exemplificar o principal propósito do site, não 

significando que um site não pode ter a função de outro, como acontece no 

compartilhamento de mídias em redes sociais como o Facebook, ou a avaliação em 

review dos vídeos no Youtube.  É importante ressaltar que o elevado uso de 

celulares em conjunto com o avanço das tecnologias portáteis permitiu que todos 

esses exemplos migrassem para a versão móbile, seja em sites adaptados ou em 

aplicativos.  

 

2.3  MÍDIAS SOCIAIS NO TURISMO 

 

No caso do turismo, a evolução das tecnologias de comunicações mudou a 

forma como os negócios funcionam ao redor do mundo. Após o boom tecnológico 

que ocorreu nas últimas décadas graças ao advento da internet, esses novos 

recursos passaram a impactar os mercados do mundo inteiro. Impactaram também o 

mercado turístico, mudando a forma como os turistas planejam suas viagens e a 

forma como fornecedores vendem seus produtos (Ip et al., 2011).  

Buhallis e Law (2008) apresentam que as tecnologias de comunicação da 

informação oferecem uma gama de ferramentas que facilitam todas as etapas de 

uma viagem. Com isso, as empresas turísticas passaram a incluir a internet nos 

seus planos de marketing. A internet também muda a forma como a pesquisa de 

informações sobre os destinos acontece, pois, essas ferramentas permitem o acesso 

a uma quantidade exponencial de informações, tornando o consumidor muito mais 

informado. Segundo Xiang e Gretzel (2010) a mídia social constitui uma parte 

substancial do domínio e turismo on-line e assim, desempenha um papel importante 

dentro do contexto de planejamento de viagem dos que buscam informações por 

meio do boca a boca eletrônico. 

Para Xiang e Gretzel (2010), as mídias sociais permitem que o usuário crie 

todo o tipo de informação turística que, ao contrário da produção formal do 

marketing, pode ser baseada desde experiências vivenciadas até rumores, gerando 

um contato direto de usuário para usuário. A web 2.0 trouxe para a indústria do 

turismo uma nova gama de plataformas para o uso coletivo. Mídias sociais mudaram 

drasticamente a busca por informações turísticas. Ip et al. (2013) afirmam que as 

mídias sociais têm sido amplamente adotadas por viajantes para pesquisar, 
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organizar e anotar suas histórias de viagens e experiências em blogs e microblogs, 

comunidades on-line, sites de compartilhamento de mídia, sites de bookmarking 

social, sites de compartilhamento de conhecimento, entre outras ferramentas de 

forma colaborativa. 

 

2.4 O TURISTA CONECTADO 

  

As mudanças ocasionadas pela revolução tecnológica abriram espaço para 

mudanças nas formas de consumir e geraram novos tipos de consumidores, não 

sendo diferente no turismo, na qual ocorreu o surgimento de um novo tipo de turista, 

que agora está conectado em todas as fases da sua viagem.  

Segundo Buhallis e Law (2008), viajantes sempre tiveram seus desejos e 

vontades próprios, mas devido à falta de canais de comunicação e custos elevados 

a maioria dos turistas se contentava com padronizações oferecidas pelo mercado. 

As tecnologias de comunicação da informação empoderaram os turistas, dando-lhes 

uma gama quase infinita de opções e recursos. Com isso, um novo turista 

sofisticado e com muito mais conhecimento surgiu. Este não busca por pacotes 

fechados por esperar que sua experiência seja única. 

Esses turistas se mantêm conectados à internet ao longo de toda a sua 

viagem, gerando reviews e o boca a boca eletrônico de formas não intencionais, 

como quando um usuário em conectado à internet posta uma foto de alguma viagem 

pessoal no Instagram e essa foto estimula outros usuários em suas redes a procurar 

sobre o destino em questão e até visitar o lugar; ou de forma intencional, mas não 

pago, como o caso dos youtubers, (pessoas que mantém contas no YouTube e o 

seu conteúdo, seja sobre o que for, chama a atenção de outros usuários, que 

passam a acompanhar seus vídeos) que ao postar vídeos sobre suas viagens, 

estimulam e até modificam a imagem que os usuários podem ter sobre o destino.  As 

mídias sociais deram espaço para a influência interpessoal acontecer no âmbito on-

line. Segundo Litvin et al. (2008) a influência interpessoal on-line é um fenômeno 

oriundo da revolução 2.0 da internet, sendo assim, na internet os consumidores 

também exercem influência no comportamento de outros consumidores.  

 Essa influência, também chamada de boca a boca eletrônico, ocorre através 

de comentários produzidos pelos e para os consumidores. Segundo Liu e Park 
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(2015) os comentários on-line se tornaram uma fonte importante de informação que 

permitem aos consumidores pesquisarem informações detalhadas e confiáveis 

compartilhando suas experiências anteriores em consumo. 

 Liu e Park (2015) também mostram que o boca a boca eletrônico permite que 

os consumidores obtenham mais informações, diminuindo assim seu nível de 

incerteza. Com o reconhecimento da importância dos reviews, comunidades on-line 

que servem como plataformas a esses comentários ganharam popularidade e 

passaram a ser importantes fontes de informação. Litvin et al. (2008) explicam que 

existe uma parcela de pessoas que ficam muito satisfeitas ou muito insatisfeitas com 

o que compraram e sentem a necessidade compartilhar isso. Existem também 

aqueles que se surpreendem com a compra e aqueles que apenas gostam de 

compartilhar suas experiências de viagens como parte do prazer da viagem. As 

pessoas que sentem essa necessidade são os chamados líderes de opinião, um 

usuário ativo que interpreta o significado do uso do produto ou serviço em 

mensagem on-line para os outros usuários.  Essa mensagem on-line gerada pelo 

líder de opinião é o chamado review.  

  O Dicionário Oxford define review como um exame, revisão ou crítica. Para o 

caso específico do boca a boca eletrônico, o review é o comentário e/ou a avaliação 

deixada pelo usuário sobre o produto ou serviço que experimentou na plataforma em 

questão.  

Após entender esses conceitos e a importância que eles aplicativos possuem 

na sociedade moderna, se torna fácil delimitar a importância do boca a boca nesse 

novo cenário. Os reviews dos sites de avaliações se tornam o canal por onde o boca 

a boca eletrônico ocorre. Segundo Cantallops e Salvi (2014), o boca a boca 

eletrônico se refere a comentários, opiniões e reviews postados on-line que 

passaram a ganhar importância graças ao surgimento de ferramentas tecnológicas. 

 Cantallops e Salvi (2014) também nos falam que a principal diferença entre o boca a 

boca e o boca a boca eletrônico é o impacto que os reviews podem alcançar e a 

velocidade da interação.  

 Tendo definido a importância do boca a boca eletrônico para o mundo 

moderno e justificado sua posição na construção da imagem de um destino, se torna 

importante definir o que os usuários costumam expressar em seus reviews sobre o 

destino e/ou atrativo, como forma de direcionamento da análise realizada. O terceiro 
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capítulo pretende esclarecer os conceitos utilizados como parâmetros na análise e 

justificar seus usos.  
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3. O PAPEL DA QUALIDADE DE SERVIÇOS E DA EXPERIÊNCIA NA 

CONSTRUÇÃO DA IMAGEM   

 

 Tendo assumido que a imagem é importante para o desenvolvimento do 

destino turístico, e que o boca a boca eletrônico pode ser um fator de influência para 

a formação dessa imagem, se torna necessário definir o que pode ser encontrado no 

discurso dos turistas usuários das plataformas de compartilhamento de informação, 

e de que forma é possível classificar esse discurso.  O turista geralmente expõe no 

review o que passou no lugar avaliado, sua experiência e a qualidade do serviço que 

foi prestado a ele. Torna-se necessário então entender como a experiência e a 

qualidade de serviço o afeta e de que forma ele manifesta suas experiências vividas 

na plataforma. Para a construção do conceito de experiência, os autores que 

concentram número de citações e importância no assunto são Pine e Gilmore 

(1999), que construíram um modelo de estudos para a experiência que será 

apresentado na seção seguinte.  

 

3.1 EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS 

 

Os turistas costumam viajar esperando acontecimentos memoráveis e 

inesquecíveis, que marquem de alguma forma as suas vidas. Estes acontecimentos 

são chamados de experiências e podem oferecer aos turistas momentos únicos, 

especiais ou extraordinários (PEZZI; SANTOS, 2012). Essas experiências turísticas 

acontecem nos destinos turísticos, espaços físicos que contém produtos turísticos, 

fronteiras físicas e administrativas bem definidas para que a gestão, imagens e 

percepções ocorram de maneira adequada (OMT, 2000). Sendo assim, os destinos 

turísticos deveriam oferecer “emoções memoráveis” para seus consumidores (PINE; 

GILMORE, 1999). Caso o turista não tenha vivenciado a experiência esperada ou 

prometida, a imagem do destino turístico fica comprometida.  

Como os destinos turísticos englobam produtos turísticos, as experiências 

vivenciadas por indivíduos em atrativos podem influenciar a imagem do destino. 

Como já apresentado anteriormente nesse trabalho, a imagem é muito importante 

para o marketing de destinos turísticos, por isso a percepção do turista sobre o 

atrativo precisa ser positiva. Se as experiências são positivas, as informações 

passadas pelo turista através dos reviews nas mídias sociais provavelmente terão 
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esta informação.  Estas experiências (positivas e negativas) são individuais, portanto 

a mesma experiência pode ser percebida de diferentes maneiras (PINE; GILMORE, 

1999). Sendo assim, as pessoas podem visitar os mesmos atrativos e ter diferentes 

experiências relacionadas aos diversos fatores que envolvem a experiência. É 

possível que um banheiro agrade uma pessoa por ser limpo, mas seja ineficiente 

para outra pessoa por não ser adaptado a deficientes físicos. De acordo com Beni 

(2009) as experiências são intrinsecamente pessoais, por isso duas pessoas não 

podem ter a mesma experiência, além disso, elas interferem no grau de satisfação 

dos turistas. Segundo Pérez (2009) a experiência turística integra sons, odores, 

cores, relação com os outros, diversão, hospitalidade, atividades, enriquecimento, 

custo-benefício, acessibilidade, entre outros fatores.   

Para Pine e Gilmore (1999) há duas maneiras de pensar sobre experiências. 

A primeira dimensão é a participação. Ela corresponde à participação do cliente.  

De um lado está a participação passiva, em que os clientes não afetam o 

desempenho da experiência. Do outro lado está a participação ativa, na qual os 

clientes desempenham papéis importantes na criação do evento que produz a 

experiência. A segunda dimensão da experiência descreve a conexão, ou relação 

ambiental, que une os clientes com o evento ou desempenho. Em uma extremidade 

do espectro de conexão está a absorção, na outra extremidade, imersão. As 

pessoas podem ter uma experiência de absorção ou de imersão dependendo do 

grau de aprofundamento que ele tenha com a experiência vivida.  

Entender de que maneiras essas dimensões se relacionam, Pine e Gilmore 

(1999) propuseram um modelo com quatro domínios da experiência: entretenimento, 

educacional, escapista e estética (ver figura 6).  

 

 



36 

 

 

Fonte: Adaptado de Pine e Gilmore (1999). 

 

O domínio do entretenimento acontece por meio da absorção passiva (PINE; 

GILMORE, 1999). Quando uma pessoa assiste a uma partida de futebol em um 

estádio, um musical em um teatro, um filme no cinema ou faz um passeio com a 

família, ela tem uma experiência de entretenimento. Este domínio envolve 

programas que utilizam os sentidos do indivíduo para ocupar sua atenção de 

maneira agradável e divertida (PINE; GILMORE, 1999).  

Ao contrário do domínio do entretenimento, o indivíduo que tem uma 

experiência educacional absorve ativamente a experiência. Os eventos educacionais 

podem envolver a mente e o corpo e para que a experiência educacional ocorra, o 

indivíduo precisa aprender com a atividade e informar-se a respeito do conteúdo 

apresentado, de forma que os seus conhecimentos sejam ampliados (PINE; 

GILMORE, 1999). Visitas a museus e exposições podem envolver experiências 

educacionais, uma vez que nesses locais podem ser apresentados conteúdos para 

ensinar as pessoas. É possível que o conteúdo seja capaz de ensinar, porém, o 

indivíduo pode não se interessar. Em uma visita guiada a um estádio de futebol, por 

exemplo, o indivíduo pode se interessar apenas pela estética do estádio e não 

prestar atenção nas informações passadas pelo guia. Por isso, a experiência 

depende do indivíduo para acontecer, não apenas do local. 

O domínio escapismo também é caracterizado pela participação ativa, mas a 

experiência acontece de forma imersiva. A pessoa se envolve com o ambiente, pois 

Figura 6: Os domínios da  Experiência 
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é ela quem faz a experiência acontecer (PINE; GILMORE, 1999). A cidade do Rio de 

Janeiro oferece um Tour da Experiência1 no Porto para que turistas vivenciem um 

pouco da cultura carioca. Uma de suas atrações é uma oficina de caipirinha, em que 

os turistas têm a oportunidade de aprender a fazer a bebida, podendo receber um 

certificado de expert. Quando um turista participa de uma atividade como esta, ele 

mesmo está proporcionando sua própria experiência. No escapismo, as pessoas 

podem sentir-se como outras pessoas, como quando brincam em um simulador de 

um parque de diversões ou desfilam em uma escola de samba no carnaval, por 

exemplo.  

Para que a experiência estética aconteça, a pessoa precisa apenas estar em 

determinado local e a partir dos elementos que ela observa no ambiente em que 

está inserida, a experiência acontece. O importante neste domínio é a vista, beleza 

ou arquitetura (PINE; GILMORE, 1999). Admirar um belo quadro em um museu, a 

arquitetura de um teatro ou a vista de uma cidade são exemplos de experiências 

estéticas. A experiência estética pode acontecer em diversos locais, podendo ser 

naturais (como praias, jardins e montanhas) ou artificiais (como prédios, igrejas e 

parques temáticos). Para Pine e Gilmore (1999), quando indivíduos têm uma 

experiência estética, participam de forma passiva e estão imersos na atividade.  

Percebe-se que a experiência do turista é capaz de interferir na imagem que 

este possui de um destino turístico. Portanto, os produtos que compõem o destino, 

incluindo os atrativos, precisam proporcionar experiências não apenas positivas, 

mas também memoráveis. As experiências memoráveis e que superam as 

expectativas dos turistas auxiliam na competitividade do destino.  

Além da experiência, a qualidade percebida pelos turistas a respeitos dos 

serviços prestados também auxilia na competitividade e interferem na imagem do 

destino. Com o intuito de compreender como a qualidade de serviço influencia a 

experiência do usuário é preciso entender de que formas a qualidade de serviços 

pode ser classificada. O conceito de qualidade de serviços possui um modelo 

chamado SERVQUAL amplamente trabalhado construído por Parasuraman et al. 

(1985) e trabalhado por Groonros (2003). Para o caso específico do turismo, o 

acadêmico Mondo criou (2014) um modelo chamado TOURQUAL, onde ambos 

                                                           
1
 Fonte: Portal Sebrae. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Anexos/Roteiro%20Tour%20da%20Experi%C3%

AAncia%20no%20Porto.pdf> Acesso em: 1º ago. 2016. 
 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Anexos/Roteiro%20Tour%20da%20Experi%C3%AAncia%20no%20Porto.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Anexos/Roteiro%20Tour%20da%20Experi%C3%AAncia%20no%20Porto.pdf
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foram utilizados para a criação dos parâmetros deste trabalho e serão explanados 

no tópico seguinte.  

  

3.2 QUALIDADE PERCEBIDA DOS SERVIÇOS 

 

A qualidade dos serviços é baseada nas percepções e avaliações que os 

clientes fazem a respeito do serviço, podendo acontecer durante ou após a 

prestação deste serviço (GIANESI; CORRÊA, 1994). Gronroos (2003) afirma que 

qualidade de um serviço é qualquer coisa que o cliente perceba. Por isso, a 

satisfação do turista depende de suas experiências obtidas nos locais em que 

visitou. As experiências podem ser influenciadas pela qualidade percebida sobre os 

destinos, atrativos, equipamentos e dos serviços prestados. A qualidade percebida 

deve corresponder ou até mesmo superar as expectativas que os clientes possuem 

(GHOBADIAN et al., 1994). Essas expectativas são variáveis, afinal dependem 

também de experiências anteriores. Elas já estão no imaginário dos turistas, por isso 

podem afetar a percepção da qualidade. Segundo Slack et al. (1997), se as 

expectativas dos clientes são inferiores as percepções, a qualidade percebida é boa, 

se as expectativas são iguais às percepções, a qualidade percebida é aceitável; e se 

as expectativas superam as percepções, a qualidade percebida é pobre.  

As empresas e os gestores precisam se preocupar em satisfazer as 

necessidades e desejos dos consumidores. No caso do turismo, a qualidade precisa 

estar inserida nos serviços para tornar a experiência do consumidor ainda melhor. 

Esses serviços possuem características diferentes dos produtos e uma delas é a 

intangibilidade. Ao contrário dos produtos, os serviços não podem ser tocados, 

provados, vistos ou sentidos. Outras características são: perecibilidade, pois os 

serviços não podem ser estocados; inseparabilidade, já que os serviços são 

consumidos e produzidos ao mesmo tempo e heterogeneidade, serviços não podem 

ser exatamente iguais. Essas e outras características mostram que os serviços são 

complexos e para atender a todas as necessidades e desejos de todos os clientes, é 

preciso transformar suas expectativas em padrões de qualidade (ZEITHAML et al., 

2014).  

Gronroos (2003) declara que a qualidade de um serviço percebido por 

clientes tem duas dimensões: técnica, também chamada de resultado e funcional ou 
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relacionada a processo. A qualidade de resultado corresponde ao que fica com o 

cliente ao final do processo de produção do serviço. Já a qualidade funcional está 

relacionada ao modo como a qualidade de resultado é oferecida, por isso a 

percepção desta dimensão é mais subjetiva (GRONROOS, 2003). Gronroos (2003) 

ainda afirma que a imagem de um local depende da qualidade percebida pelos 

clientes, portanto se a qualidade for negativa, a imagem é afetada de forma 

negativa. A qualidade de serviços vem sendo estudada desde 1980 e na maioria das 

vezes, estes estudos se baseiam em uma comparação entre expectativas e 

experiências para diversos atributos da qualidade (GRONROOS, 2003). 

Parasuraman et al. (1985) criaram o modelo SERVQUAL, um instrumento conhecido 

e influente desenvolvido para medir como os clientes percebem a qualidade dos 

serviços. Inicialmente, os criadores do modelo SERQUAL descobriram 10 

determinantes da qualidade, posteriormente, estes determinantes foram reduzidos 

(GRONROOS, 2003).  

Um desses determinantes é a confiabilidade, que envolve a execução do 

serviço de forma segura, correta, dentro do prazo estipulado e que desperte a 

confiança do consumidor. Se uma pessoa afirma que o tempo de espera foi igual ao 

informado e que o local era organizado, pode-se afirmar que a confiabilidade do 

serviço foi positiva. A tangibilidade é um determinante relacionado aos 

equipamentos, instalações físicas, pessoal e material. Se os funcionários estão com 

uniforme sujo, o material de apoio não auxilia e os equipamentos são velhos, existe 

uma falha nos aspectos tangíveis. A empatia envolve a atenção individualizada da 

organização com o cliente, inclui o esforço em atender as necessidades dos clientes. 

Este determinante envolve gentileza, educação, atenção, boa vontade, entre outras 

características que os funcionários precisam ter na hora de atender os clientes. O 

determinante prontidão está relacionado ao atendimento imediato e respostas 

rápidas, além da disposição em ajudar os clientes e execução adequada dos 

serviços. Se a fila é grande e demora porque há apenas um funcionário atendendo, 

a prontidão deixa de existir.  

Mondo (2014) propôs um modelo da qualidade de serviços em atrativos 

turísticos no ano de 2014. Este modelo envolve: acesso, ambiente, elemento 

humano, experiência, segurança e qualidade técnica. A categoria acesso representa 

a chegada dos turistas ao atrativo turístico, envolve acesso para pessoas com 

deficiência, facilidade de compra, espera pelo serviço, entre outros.  Já o ambiente, 
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está relacionado com a temperatura e se o lugar é convidativo e confortável. O 

elemento humano está relacionado com o atendimento das pessoas, como guias e 

monitores, nem sempre este elemento está presente nos atrativos turísticos. A 

categoria experiência envolve: aprendizado, entretenimento, estética e evasão 

(escapismo). A segurança é um determinante que envolve a percepção do cliente 

com relação à segurança do serviço prestado. A qualidade técnica representa as 

questões operacionais do atrativo, como preço, infraestrutura, sinalização, 

capacidade de carga, entre outros (MONDO, 2014).   

A figura 7 contém os tipos os determinantes da qualidade dos serviços e seus 

conceitos para melhor compreensão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Dimensões da qualidade 

Categorias de análise da qualidade 

Qualidade dos 
serviços 

Confiabilidade: habilidade para executar e entregar o serviço 
prometido de modo seguro e preciso dentro do prazo 
estipulado, principalmente na primeira vez;  
Prontidão: disposição para ajudar os clientes e de prestar 
serviços de forma imediata, atender aos requisitos, rápido 
tempo de resposta, informa-los sobre quando o serviço será 
prestado e executá-lo da maneira mais adequada;  
Empatia: atenção individualizada e cuidado oferecido aos 
clientes por meio de serviços personalizados ou 
especialmente formatados às necessidades de cada um, além 
de um tratamento cortês, educado;  
Tangíveis: aparência física das instalações, equipamentos, 
apresentação pessoal dos funcionários, material de 
comunicação, entre outros; 

(Parasuraman 
et al. 1985) 
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Acesso para pessoa com deficiência: atrativos adequados 
para que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades 
de consumo 
Compra pela internet: esforço do cliente para realizar a 
compra por e-mail ou site. 
Localização/ transporte: diz respeito a facilidade de acesso 
ao atrativo, como rodovias, calçadas, facilidade de encontrar. 
Capacidade de carga: faz parte da dimensão qualidade 
técnica, ligado à questão operacional da qualidade do atrativo. 
Refere-se a capacidade de receber pessoas e possível lotação 
do atrativo. 
Segurança do serviço prestado: conhecimento dos 
funcionários sobre o serviço a ser desenvolvido para inspirar 
confiança e credibilidade nos clientes, apresentar poucos 
perigos e riscos físicos e financeiros para os clientes; 

(Mondo, 2014) 

Fonte: Elaboração própria baseado em Parasuraman et al. (1985) e Mondo (2014) 

 

 Os determinantes de qualidade apresentados acima e os determinantes da 

experiência apresentados no item 3.1 formam o modelo metodológico utilizado para 

a análise gerada pela pesquisa no presente trabalho. Para a coleta das informações 

necessárias, definiu-se o uso dos atrativos como um olhar sobre o destino, assim, se 

faz importante entender o conceito de atrativos turísticos.  

  

3.3 ATRATIVOS TURÍSTICOS E A IMAGEM DOS DESTINOS 

 

O atrativo pode ser um evento, uma vista, um museu, e até mesmo todo o 

destino turístico. Atrativo turístico é aquilo que atrai o turista (BARRETO, 2008), 

pode ser conceituado como “todo lugar, objeto ou acontecimento que motiva o 

deslocamento de grupos humanos para conhecê-los” (BENI, 2009). Os atrativos 

fazem parte da oferta turística e são grandes responsáveis pelo interesse de turistas 

em visitar o destino e podem atrair também visitantes e excursionistas. Silva (2012) 

afirma que os atrativos são espaços destinados às atividades de lazer, atendendo 

não apenas turistas, mas também a população local. Eles representam a razão de 

ser do turismo, pois possuem capacidade de movimentar o sistema turístico, além 

disso, os atrativos podem auxiliar na educação, preservação do patrimônio histórico, 

proteção da natureza, entre outros (MONDO, 2014). Por serem extremamente 

importantes para o turismo, os atrativos precisam ser bem geridos.  

Se o atrativo for planejado da maneira correta ele pode atender melhor a 

demanda e proporcionar experiências satisfatórias para quem o visita. Ao planejar 

um atrativo, é preciso pensar na demanda que irá frequentá-lo e adaptá-lo para 

essas pessoas. Mas para atrair e satisfazer o público em geral, é preciso que 



42 

 

crianças, idosos, portadores de necessidades especiais, turistas que não falem a 

língua nativa do destino em questão, entre outros, também possam usufruir do 

atrativo. A gestão e a administração do atrativo são tão importantes quanto o seu 

planejamento. Alguns atrativos podem atrair um grande número de visitantes, por 

isso é necessário controlar o fluxo de pessoas, além de treinar os funcionários para 

atendê-los de forma adequada, manter o ambiente com equipamentos em bom 

estado e boa aparência, sinalizar o local para facilitar o acesso, oferecer segurança 

para os visitantes, entre outros fatores que podem influenciar de forma positiva na 

experiência do turista. As experiências positivas geram imagens positivas dos 

atrativos turísticos. 

Segundo Mondo (2014) esses atrativos podem ser classificados em naturais, 

construídos com objetivo turístico, construídos sem objetivo turístico e eventos 

especiais. Os atrativos naturais são representados por praias, cavernas, rios, 

florestas, fauna, entre outros. Já parques de diversões, centros de exposição, 

centros de jardinagem, safáris, cassinos, estádios, museus, galerias, entre outros, 

podem ser categorizados como atrativos turísticos construídos com objetivo turístico. 

Os construídos sem objetivo de atrair turistas podem ser catedrais, ferrovias, casas 

históricas, praças, entre outros (MONDO, 2014).  

Os atrativos podem representar a principal imagem que as pessoas possuem 

de um lugar. Em uma cidade como o Rio de Janeiro, a sua atratividade como destino 

se confunde com a fama de seus principais atrativos turísticos. O Cristo Redentor e 

o Pão de Açúcar são ícones internacionais e permeiam o imaginário de turistas que 

sonham conhecer a cidade maravilhosa e seus pontos famosos. Portanto, se torna 

importante conhecer a imagem formada do Rio de janeiro através dos canais de 

comunicação on-line e pelo boca a boca eletrônico  
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4. METODOLOGIA  

 

Seguindo a metodologia de Vergara (2000), uma pesquisa deve ser definida 

entre dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, foi 

realizado um estudo de natureza exploratória, sob as justificativas de que estudos 

exploratórios são adequados a fenômenos novos sobre os quais ainda não há uma 

base sólida de conhecimento acumulada. Quanto aos meios, a pesquisa é 

telematizada, pois faz uso de computador e telecomunicações para buscar as 

informações relativas ao que será investigado. 

A pesquisa foi realizada em uma combinação entre a abordagem qualitativa e 

quantitativa. Collis e Hussey (2005) explicam que os estudos qualitativos são 

subjetivos por natureza, permitem aprofundar o conhecimento sobre intenções, 

motivações e percepções dos indivíduos sobre situações e experiências, enquanto 

os estudos quantitativos permitem uma maior objetivação da pesquisa, focando na 

mensuração das variáveis escolhidas.   

Para conduzir essa pesquisa, um dos requisitos primordiais foi a decisão 

sobre qual plataforma turística de mídia de compartilhamento de informações entre 

usuários seria utilizada para a amostra e coleta de dados. No tópico seguinte as 

justificativas para a escolha do site do qual os comentários foram extraídos são 

expostas.  

 

4.1 ESCOLHA DA PLATAFORMA DE BOCA A BOCA ELETRÔNICO  

 

Por consequência do advento das mídias sociais, o boca a boca tomou uma 

nova proporção e também tem influenciado o marketing (XIANG; GRETZEL, 2010). 

Segundo Buhallis et al. (2013), entre todas as fontes de informação disponíveis, o 

boca a boca tem sido reconhecido como uma das importantes fontes de informação 

externas para planejamento de viagem por causa de sua alta credibilidade. Dentre 

as plataformas de uso coletivo voltadas para o turismo, a de maior destaque e 

importância é o TripAdvisor. Esta plataforma é um dos mais bem-sucedidos portais 

on-line de opinião de consumidores especializados em viagens. O portal permite que 

turistas escrevam comentários sobre acomodações e atrativos de todo o mundo e 

coloca indivíduos para discutirem em fórum dos temas (BUHALLIS; LAW, 2008). 
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Segundo o site do TripAdvisor (2016), eles são a maior comunidade de viagens do 

mundo. Afirmam ainda que possuem 340 milhões de visitantes por mês e 350 

milhões de avaliações e opiniões, cobrindo mais de 6,5 milhões de acomodações, 

restaurantes e atrações. Além disso, o Tripadvisor apareceu como o mais popular 

site de mídia social em turismo na pesquisa de Xiang e Gretzel (2010). Por ser um 

site de viagens conhecido mundialmente, o TripAdvisor foi escolhido para fazer parte 

deste estudo. A rede social dedicada ao turismo TripAdvisor foi escolhida pela sua 

importância segundo especialistas de mercado, quantidade de usuários e volume de 

comentários. As informações postadas pelos turistas são públicas, o que facilita o 

processo de coleta dos dados.  

 

4.1.2 Funcionamento do TripAdvisor 

 

A plataforma TripAdvisor funciona reunindo informações sobre os produtos 

encontrados nos destinos turísticos. Como resultados, a plataforma gera 

comparações entre diferentes atrativos e o ranking dos melhores atrativos e 

melhores lugares para a hospedagem nos destinos. Este ranking, utilizado nesse 

trabalho como forma de recorte metodológico, é baseado na avaliação feita pelos 

usuários da plataforma. 

 A avaliação do usuário consiste em atribuir uma nota ao atrativo visitado, dar 

um título à avaliação e redigir o comentário com no mínimo 100 caracteres. Essa 

nota é representada por estrelas, onde 1 = horrível; 2 = ruim; 3 = razoável; 4 = muito 

bom; e 5 = excelente. O título funciona como um resumo do conteúdo do texto do 

comentário. O comentário deve corresponder a algumas expectativas. O próprio site 

oferece dicas sobre como gerar um bom comentário, em um formato de regras do 

que fazer e não fazer.  Além disso, é preciso responder em que mês e ano ocorreu a 

visita.  

A segunda parte da avaliação consiste em um formulário com pesquisas 

fechadas, que possui o intuito de situar o comentário em diferentes situações, como 

o tipo de companhia que a pessoa possuía na visita, se era uma viagem romântica 

ou com crianças pequenas, pois esses fatores modificam o olhar o turista.  

Para estimular os participantes da comunidade a deixarem seu comentário 

sobre os diferentes atrativos e serviços que eles utilizaram, a plataforma criou o 

TripColaboradores, que é o programa de colaboradores da plataforma que existe 
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para recompensar as contribuições dos viajantes no TripAdvisor. Esse programa 

funciona com um sistema de pontos, que são conquistados pelos usuários à medida 

que eles fazem uma avaliação, adicionam uma foto ou um vídeo do local, publica no 

fórum da comunidade e define o seu nível de satisfação. Conforme o usuário vai 

gerando suas avaliações, esses pontos são computados e com esse acumulo o 

usuário sobe de nível de colaborador. A figura abaixo compreende o número de 

pontos necessários para se alcançar cada nível.  

 

Figura 8: Pontuação e níveis de colaborador 

 

Fonte: TripAdvisor.com (2016) 

 

Outra recompensa que o TripAdvisor oferece a seus colaboradores são os 

selos. Existem 6 tipos diferentes de selos no TripAdvivor. O selo Explorador, 

concedido ao usuário que faz o primeiro comentário sobre um local; o selo 

Colaborador do Traveller’s Choice, concedido ao usuário que avaliou positivamente 

um local que recebeu o prêmio Traveller’s Choice; o selo Passaporte, concedido ao 

colaborador que avaliou atrativos em mais de dois destinos internacionais; os selos 

especialistas, concedidos aos usuários que publicam mais de três avaliações em 

cada categoria do TripAdvisor (Hospedagem, restaurantes e atrativos). Existe ainda 

o selo de Votos úteis, que recompensa o usuário que possui certo número de 

avaliações marcadas como úteis por outros usuários; e o selo Colaborador, que, 
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similar aos níveis de colaboradores, classifica o usuário entre colaborador Novo, 

Junior, Intermediário, Avançado e Mestre.  

As avaliações podem ainda gerar pontos Multiplus2 para os usuários 

brasileiros cadastrados nesse sistema de pontos. Essas recompensas possuem 

como finalidade o estímulo aos usuários a fornecerem avaliações. As avaliações são 

organizadas e disponibilizadas a todos que possuem acesso à internet, que 

consultam esses dados utilizando diferentes filtros, como época específica, ou 

número de estrelas classificado. Essas avaliações serão o material utilizado coletado 

para a construção da pesquisa deste trabalho.  

 

4.2 ESCOLHA DA AMOSTRA  

 

A amostra é a escolha aleatória de indivíduos da população-alvo, para que 

estes possam representar o montante total (COOPER; SCHINDLER, 2001), ela é 

utilizada quando não existe a possibilidade de aplicar a pesquisa ao número total de 

indivíduos. O site TripAdvisor possui um número grande de comentários, no entanto, 

não possui em seu sistema um sistema de ranking e de informações gerais sobre as 

cidades como um todo limitando-se a manter as informações sobre atrativos 

turísticos e elementos de infraestrutura. Consequentemente, como forma de gerar os 

dados necessários, foi escolhido um conjunto de atrativos relevantes no contexto do 

turismo da cidade. Os atrativos mais relevantes foram selecionados a partir do 

ranking do TripAdvisor de “Melhores Atrações” da cidade do Rio de Janeiro. Dentre 

os mais relevantes, excluíram-se os que não possuem prestação de serviços 

estruturada (como praias e parques), por ser um dos objetivos da pesquisa conhecer 

a percepção dos turistas em relação à qualidade dos serviços na cidade. Além disso, 

foram incluídos atrativos construídos em virtude dos investimentos de preparação da 

cidade para Jogos Olímpicos de 2016. Os atrativos pesquisados foram Corcovado, 

Pão de Açúcar, Sambódromo, Maracanã, MAR (Museu de Arte do Rio) e Museu do 

Amanhã. 

  A cidade do Rio de Janeiro é composta por diversos atrativos, como Pão de 

Açúcar, Corcovado, Maracanã, Sambódromo, Museu de Arte do Rio e Museu do 

                                                           
2
 Segundo o site da mesma, a Multiplus é uma rede de fidelidade onde o usuário acumula pontos e pode trocar 

por vantagens, produtos e serviços. Fonte: Multiplus.com. Disponível em: 

https://www.pontosmultiplus.com.br/oqueemultiplus Acesso em: 02 de dez. de 2016. 

https://www.pontosmultiplus.com.br/oqueemultiplus


47 

 

Amanhã. Estes atrativos são considerados atrativos construídos com o objetivo de 

atrair turistas. 

O Pão de Açúcar, um dos principais atrativos da cidade, tem na utilização de 

bondinhos como transporte um de seus diferenciais. Os bondinhos podem 

transportar até 1.360 pessoas por hora3. Já o Cristo Redentor, localizado no Morro 

do Corcovado, é a imagem brasileira mais conhecida do mundo. Para chegar ao 

Corcovado é possível utilizar o serviço do Trem do Corcovado, de vans autorizadas 

ou de carro (porém parte do trecho precisa ser feita de van). O Maracanã não é 

apenas um estádio de futebol, é também um espaço multiuso. Ele é o maior estádio 

do Brasil e são oferecidas visitas guiadas para conhecer seu interior. O 

Sambódromo da Marquês de Sapucaí foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e 

é o local onde acontecem os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no 

carnaval. O Museu de Arte do Rio (MAR) e o Museu do Amanhã, um museu de 

ciências, são museus novos que foram inaugurados nos anos 2013 e 2015 

respectivamente. Eles ficam localizados na Praça Mauá, local que passou por uma 

revitalização recentemente. 

Percebe-se que as experiências vivenciadas na cidade do Rio de Janeiro 

estão relacionadas também às experiências vivenciadas nos atrativos. Os turistas 

que visitam o Pão de Açúcar e Corcovado, por exemplo, podem ter uma experiência 

estética por considerar bela a vista destes atrativos. A partir desta experiência, a 

primeira imagem que os turistas podem ter da cidade do Rio de Janeiro é associada 

à beleza. A qualidade percebida no atrativo também pode influenciar a qualidade 

percebida na cidade. Se um turista viaja para o Rio de Janeiro com o objetivo de ver 

o desfile das escolas de samba no Sambódromo e enquanto está no local considera 

os funcionários despreparados, ignorantes e mal-educados, ele pode entender que 

com relação ao determinante empatia, a cidade apresenta algum problema.  

  Além da influência na experiência e na qualidade, esses atrativos são 

importantes para a cidade, pois são fontes de renda. Os turistas não gastam apenas 

valores de ingressos, muitos gastam com meios de hospedagem, alimentos, bebidas 

e compras. Além disso, algumas pessoas se interessam em visitar a cidade porque 

se deslocaram para conhecer um atrativo específico. Os atrativos representam mais 

                                                           
3
 Fonte: Bondinho do Pão de Açúcar.  Disponível em: <http://www.bondinho.com.br/historia-e-curiosidades/> 

Acesso em: 12 de jun de 2016.  
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que locais de lazer, afinal representam a imagem do Rio de Janeiro em outras 

cidades, estado e até mesmo em outros países. 

 

4.3 COLETA DOS DADOS 

 

Foram coletados comentários dos anos de 2015 e 2016 com o objetivo de se 

estabelecer um comparativo. O período escolhido para a amostra foi o carnaval (de 

sexta até quarta-feira de cinzas), do dia 13 a 18 de fevereiro de 2015, e do dia 05 a 

10 de fevereiro de 2016. Por ser alta estação, há uma grande presença de turistas 

na cidade em um curto período de tempo, portanto a coleta de dados é facilitada. 

Este período foi suficiente para coletar uma quantidade relevante de comentários nos 

atrativos Corcovado e Pão de Açúcar, porém a quantidade de comentários dos 

outros atrativos foi muito pequena. Assim, a coleta de dados dos atrativos 

Sambódromo, Maracanã, MAR e Museu do Amanhã foi estendida a todo o mês de 

fevereiro. Vale ressaltar que o Museu do Amanhã não existia em fevereiro de 2015.  

  Para a coleta dos dados, as avaliações dos usuários que estivessem dentro 

do período definido para a amostra foram registradas para serem tratadas pelo 

processo de análise e codificação. As avaliações foram retiradas das páginas do 

TripAdvisor e organizadas em uma planilha no programa Microsoft Office Excel. 

Nessa fase da coleta o número total de comentários chegou a 1051. Desses 

foram excluídos os comentários de residentes da região metropolitana do Rio de 

Janeiro, assim como comentários em português de pessoas que não informaram 

suas procedências. Foram eliminados também comentários que informavam que a 

visita ao atrativo não ocorreu no ano em que a pessoa postou o comentário. A partir 

destas eliminações, foram selecionados 688 comentários de turistas para a amostra 

final. 

 

4.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O método escolhido para análise dos comentários postados pelos turistas foi 

a análise de conteúdo, que tem como objetivo encontrar ideias e estruturas de 

pensamento comuns no discurso dos indivíduos. À análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas que visam descrever o conteúdo existente em processos de 
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comunicação orais, visuais ou escritos. A análise de conteúdo se utiliza de 

procedimentos sistemáticos de codificação, categorização e quantificação do 

conteúdo com o propósito de se estabelecer uma estrutura de temas, 

proporcionando a organização dos dados, o exame de questões analíticas e o 

levantamento de indicadores (quantitativos ou qualitativos) para interpretação dos 

significados e inferência de conhecimentos. (BARDIN, 1977; GIBBS, 2009). 

Como forma de análise foram estabelecidas variáveis com intuito de 

identificar: o nível de satisfação dos usuários, a classificação deles no ranking de 

usuários do site, aspectos da experiência vivida sobre a metodologia de Pine e 

GIlmore (1999), aspectos da qualidade percebida dos serviços segundo a ótica de 

Parasuraman et al. (1988) e segundo a ótica de Mondo (2014), e aspectos de 

percepção de preço e valor, conforme exposto na figura 9. 

 

Figura 9: Categorias de análise de conteúdo. 

Categorias da análise de conteúdo 

Experiência  Estética 

 Escapismo 

 Educação 

 Entretenimento 

(Pine e Gilmore, 
1999) 

Qualidade dos 
serviços 

 Confiabilidade 

 Empatia 

 Tangíveis 

 Prontidão 

 Segurança do serviço prestado 

(Parasuraman et al. 
1985) 

 Acesso - PCD (pessoa com deficiência); compra 
pela internet; transporte; filas. 

 Capacidade de carga 

 Percepção de Segurança Pública (sensação de 
segurança no entorno dos atrativos). 

 Informações turísticas 

(Mondo, 2014) 

Percepção de preço 
e valor 

 Avaliação dos preços 

 Percepção de valor (custo x benefício) 

(Monroe, 2007) 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
 

Os comentários dos turistas registrados passaram por um processo de análise 

e codificação, segundo categorias e conceitos pesquisados na literatura, a figura 10 

compreende em uma representação visual do modelo de análise de conteúdo 

utilizado no presente trabalho.  
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Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Outro parâmetro utilizado a análise foi a percepção de preço e valor. Para 

Monroe (2007) a percepção de valor é o equilíbrio entre sacrifícios e benefícios de 

uma compra. Segundo o autor, os compradores não usam apenas o preço para 

mensurar os sacrifícios, mas também o tempo de espera e custos psicológicos 

ligados à experiência. Os compradores também usam o preço como um indicador da 

qualidade do produto. A relação entre qualidade e preço permeia os estudos em 

diversos âmbitos do mercado, pesquisas mostram que se produtos forem ofertados a 

consumidores onde apenas o preço os difere, os consumidores tendem a 

considerarem o produto mais caro com uma qualidade superior. Portanto, o preço 

influi na avaliação da qualidade do produto ou serviço. 

Supõe-se que os compradores avaliam a qualidade do produto ou do serviço 

pelo uso de sugestões. Produtos, serviços ou lojas podem ser conceituados como 

parte de um conjunto de pistas que podem servir como indicadores de qualidade. Os 

compradores são susceptíveis de usar essas dicas, desde que as sugestões os 

ajudem a prever a qualidade real do produto ou serviço e contanto que eles têm 

confiança em usar e julgar as dicas com precisão. Com base nesse estudo, se torna 

importante também avaliar a percepção de preço – valor existente nos comentários 

analisados.  

Figura 10: Modelo visual de análise de conteúdo 
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Para consolidação das informações e identificação da imagem projetada do 

Rio de Janeiro pelos turistas, optou-se pela criação de uma nuvem de palavras (em 

inglês, wordcloud). As palavras presentes na wordcloud possuem tamanhos que 

variam de forma proporcional e de acordo com a relevância ou quantidade de vezes 

em que foi mencionada (VIÉGAS; WATTENBERG, 2008; McGEE; CRAIG, 2012). 

Foram retirados da wordcloud artigos e preposições, assim como o nome do atrativo 

que o turista estava avaliando. Optou-se também por não traduzir os títulos em 

inglês e espanhol.  
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5 . RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão descritos os resultados alcançados por meio da 

pesquisa realizada. Os resultados encontrados serão abordados pela ótica 

quantitativa e qualitativa. As pesquisas realizadas anteriormente no campo da 

imagem demonstraram que a utilização de apenas uma abordagem gera resultados 

incompletos (ECHTNER E RITCHIE, 1991; BALOGLU e MCCLEARY, 1999; 

BALOGLU E MANGALOGLU, 2001; BERLLI E MARTIN, 2004; BOSQUE ET AL, 

2008; CHAGAS, 2009). Baseando nisso, a análise quantitativa apresentará padrões 

nas postagens e a qualitativa, apresentará o mais representativo dos comentários 

analisados.  

 

5.1 PERFIL DOS TURISTAS 

 

O TripAdvisor classifica seus colaboradores em seis níveis, estabelecendo 

uma pontuação por nível que indica a quantidade e os tipos de contribuições 

postadas pelo usuário (avaliações, fotos, vídeos, artigos, entre outros). Aqueles 

usuários que contribuem mais ganham pontos e podem chegar ao nível máximo (6) 

de colaborador. Desta forma, é possível dizer que os colaboradores de níveis mais 

altos são os mais ativos na comunidade e têm maior chance de influenciar a opinião 

de uma quantidade maior de turistas. Em relação ao nível de colaborador, 65% dos 

participantes da amostra deste estudo possuíam nível 4 (2.500 pontos), 5 (5.000 

pontos) e 6 (10.000 pontos). 

Quanto ao gênero dos usuários, é possível perceber que a diferença é 

pequena. As mulheres são representadas por um total de 293 (43% da amostra), 

105 em 2015 e 188 em 2016. Já os homens são representados por um número de 

285 (41% da amostra), 111 no ano de 2015 e 174 no ano de 2016. O TripAdvisor 

possibilita que duas pessoas avaliem e façam comentários juntas, pertencendo ao 

perfil casal, três pessoas no de 2015 se encaixavam neste perfil (0,4% da amostra). 

Alguns usuários não informaram o gênero (16% ou 107 pessoas). 
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Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Em relação à idade dos turistas que visitaram a cidade e geraram 

comentários no período, a porcentagem mais significativa está na faixa de 25 a 49 

anos, com um total de 249 usuários (36% da amostra). O número de usuários com 

idade entre 50 e 64 anos foi de 68 pessoas (10% da amostra), seguido pela faixa 

etária de 18 a 24 anos, que apresentou 25 pessoas (3,6% da amostra). A 

quantidade de usuários com mais de 65 anos foi 13 (2% da amostra). Apenas 2 

usuários do ano de 2016 declararam possuir menos de 18 anos (0,3 % da amostra).  

 

Figura 12: Perfil – Faixa Etária 

 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

  

Figura 11: 
Perfil – Sexo 
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Quanto à origem dos turistas internacionais, 371 são estrangeiros (50% da 

amostra) Dentre os turistas estrangeiros, o país com a maior porcentagem foi a 

Argentina, com 136 pessoas (20% da amostra), seguida por Reino Unido, que 

apresentou o resultado de 42 pessoas (6,1% da amostra) e Chile com 40 pessoas 

(5,8% da amostra). Os Estados Unidos somaram 25 usuários (3,6% da amostra).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

 Em relação aos turistas nacionais, o número de 261 equivale a 38% da 

amostra. São Paulo foi o estado com a maior porcentagem com o número de 78 

usuários (11% da amostra). Seguido por Rio Grande do Sul com 22 turistas (3,2% da 

amostra), e Distrito Federal com 19 turistas (2,8%).  Os estados de Minas Gerais e 

Paraná foram representados por 18 pessoas cada um (2,5% da amostra). 

 

Figura 13: Perfil - Procedência internacional 
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Figura 14: Perfil - Procedência nacional 

 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 
 

 Essa pesquisa encontrou o perfil de um usuário que, dentre outros fatores, 

escolhe a proximidade como determinante da escolha pelo destino, o que se 

confirma pela porcentagem elevada de lugares emissores próximos, tanto no âmbito 

nacional como no âmbito internacional.  

 

5.2 EXPERIÊNCIA  

 

Dos comentários avaliados, foi possível identificar que 634 pessoas (92% da 

amostra) obtiveram experiências positivas na cidade do Rio de Janeiro. Conforme 

autores como Beni (2009), Pine e Gilmore (1999) afirmam, as experiências não são 

as mesmas, afinal as pessoas têm imaginários, expectativas, necessidades e 

desejos diferentes. Apesar da maioria ter demonstrado que a experiência foi positiva, 

25 pessoas (3,6% da amostra) não informaram se suas experiências foram positivas 

ou negativas. Um fator que ocasionaria este resultado foi o caráter informativo dos 

comentários, pois algumas pessoas preocupavam-se em transmitir informações 

relacionadas ao preço, meios de transporte para acessar ao atrativo, entre outros, 

deixando de lado as suas experiências. Também foi possível identificar que 29 dos 

respondentes (4,2% da amostra) obtiveram uma experiência negativa. 
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Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Ao comparar a porcentagem de experiências positivas e negativas entre os 

anos de 2015 e 2016, é possível identificar a semelhança que indica que não houve 

uma mudança significativa. Essa estabilidade apresentada ocorre mesmo que no 

ano de 2016 os turistas apresentaram uma disposição maior em expressar suas 

experiências do que no ano anterior.  

 

 

 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

A dimensão da experiência (PINE; GILMORE, 1999) mais citada nos 

comentários dos turistas foi a Estética, com 127 menções em 2015 (51% da 

Figura 15: Experiência 

Figura 16: Experiência - Comparativo 2015 
e 2016 
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amostra) e 212 menções em 2016 (48% da amostra). A segunda dimensão da 

experiência mais citada pelos turistas foi o Entretenimento, com 73 menções em 

2015 (30% da amostra) e com 186 menções em 2016 (49% da amostra).  Turistas 

mencionaram também a dimensão Educação em seus relatos sobre a experiência 

nos atrativos pesquisados (4% ou 10 comentários em 2015; 3% 12 comentários em 

2016). No ano de 2015, dois turistas mencionaram a dimensão escapismo em seus 

comentários (0,8%). Este resultado pode ser explicado pelo fato de que o estudo foi 

realizado em atrativos com características mais contemplativas, em que o turista 

vivencia a experiência como um expectador, sem participação ativa. 

 

Figura 17: Exemplos de comentários na categoria Experiência 
 

Dimensões da 
Experiência 

Comentários positivos Comentários negativos 

Estética “O monumento é muito bonito e o lugar 
possui uma vista privilegiada da cidade 
do Rio de Janeiro.” (Corcovado 2016, 
colaborador nível 6) 
“Um dos mais belos pontos turísticos do 
Rio de Janeiro.” (Pão de Açúcar 2015, 
colaborador nível 4) 
“Muito lindo o estádio modificado para a 
Copa do Mundo de 2014 (adaptado do 
espanhol).” (Maracanã 2016, nível 5) 
Recomendo a todos que façam essa 
escolha e assistam pelo menos uma 
vez na vida esse show de alegria e 
cores que é muito belo! (Sambódromo 
2015, nível 5) 
“A arquitetura do prédio é um 
deslumbre!” (MAR 2016, nível 3)   
“Arquitetonicamente o prédio é 
maravilhoso. A vista de todos os 
ângulos e lugares (de fora para dentro e 
vice-versa) é espetacular”. (Museu do 
Amanhã 2016, nível 4)  

“Fui em um dia nublado, por isso não 
pude apreciar a vista (adaptado do 
espanhol)”. (Corcovado 2015, 
colaborador nível 6). 
“Obviamente, a vista não é bonita em 
um dia que não esteja claro 
(adaptado do inglês).” (Pão de 
Açúcar 2016, nível 6). 
“Conhecemos alguns dias antes dos 
desfiles de carnaval e ainda estavam 
pintando e realizando os últimos 
retoques (adaptado do espanhol).” 
(Sambódromo 2015, colaborador 
nível 3). 
 
 

Entretenimento “É um passeio obrigatório se você está 
no Rio, vale totalmente a pena 
(adaptado do espanhol).” (Corcovado 
2015, colaborador nível 3). 
“A melhor coisa em visitar o Pão de 
Açúcar se você está no Rio de Janeiro 
(adaptado do inglês)” (Pão de Açúcar 
2016, colaborador nível 4). 
“Achei que o passeio valeu a pena”. 
(Maracanã 2015, colaborador nível 4). 

“O passeio foi entediante e 
escandalosamente curto (adaptado 
do inglês).” (Maracanã 2016, 
colaborador nível 5.) 
“Tive uma visita rápida no museu 
porque perdi quase duas horas na 
fila.” (Museu do Amanhã 2016, 
colaborador nível 5) 

Educação “Existem muitas histórias interessantes 
sobre a construção e o morro.” 
(Corcovado 2015, colaborador nível 5) 
“Muito interessante esse museu com 
obras diversas, quadros, esculturas e 

“Quanto à exposição, um conteúdo 
ralo e primário.” (Museu do Amanhã 
2016, colaborador nível 5) 
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Dimensões da 
Experiência 

Comentários positivos Comentários negativos 

uma mostra maravilhosa de fotografias 
antigas e também premiadas.” (MAR 
2016, colaborador nível 6) 
“Aprendi muito, vi muita coisa legal e 
recomendo para quem visitar o rio.” 
(MAR 2015, nível 4) 
“Tem histórias interessantes.” 
(Maracanã, colaborador nível 5) 
“Muitas atrações multiativas mostrando 
a triste realidade do nosso planeta e os 
danos q o homem vem causando a ele. 
Educativo.” (Museu do Amanhã, 
colaborador nível 6) 

Escapismo “Tive o privilégio de desfilar pelo grupo 
especial neste último carnaval. As 
arquibancadas te incentivando, 
brincando junto contigo, tudo é o 
máximo!” (Sambódromo 2015, 
colaborador nível 6) 
“Sou até suspeito em avaliar, afinal 
desfilo pela Unidos de Vila Isabel. 
Energia recíproca, sinergia total.” 
(Sambódromo 2015, colaborador nível 
5) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

 Em estética, os turistas demonstram em seus relatos um grande entusiasmo 

em relação à beleza natural das paisagens do Rio de Janeiro, em especial quando 

visitam atrativos como o Corcovado e o Pão de Açúcar. Mesmo sendo a beleza 

natural a maior responsável pela experiência positiva, muitos comentários também 

ressaltam a beleza arquitetônica dos museus e do estádio do Maracanã, além da 

beleza estética dos desfiles das escolas de samba. A categoria entretenimento 

apresenta comentários que exaltam o quão interessante pode ser o atrativo, os 

elementos capazes de prender a atenção do visitante existentes no atrativo e os 

pontos altos da visita. A categoria educação exalta as histórias aprendidas pelos 

visitantes no atrativo e teve um índice maior nos museus trabalhados. O escapismo 

ocorreu nos atrativos em que o turista se sentiu diferente da sua rotina, inserido em 

outro mundo, como no desfile das escolas de samba da Sapucaí. Muitos 

comentários deixados pelos usuários no TripAdvisor sobre os atrativos analisados 

vincularam sua experiência, sendo ela positiva ou negativa, a qualidade dos serviços 

que eles receberam no local, essas impressões estão listadas no tópico seguinte.   
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5.3 QUALIDADE PERCEBIDA DOS SERVIÇOS 

 

Para a construção do modelo de avaliação da qualidade percebida aplicado 

neste trabalho, foi utilizado os determinantes da qualidade apresentados por 

Parasuraman et al. (1985): Confiabilidade, Tangíveis, Empatia e Prontidão. Além 

desses determinantes, Mondo (2014) apresenta em sua tese de mestrado que 

Acesso e Segurança também são determinantes a serem analisados pelo foco da 

qualidade percebida. O determinante Acesso apresentou uma quantidade relevante 

de comentários e afim de maior clareza nos resultados foi desmembrado nos 

quesitos: Transporte, Compra pela internet, PCD (pessoa com deficiência) e Fila.  

 

5.3.1 Determinantes da qualidade propostos por Parasuraman et al. (1985). 

 

Os determinantes da qualidade propostos por Parasuraman et al. (1985) 

foram identificados em 487 comentários avaliados (70% da amostra), onde 369 

comentários (54% da amostra) foram de teor positivo e 118 comentários (17 % da 

amostra) foram de teor negativo. 201 respondentes (30 % da amostra) não 

sinalizaram em seus comentários nenhuma percepção da qualidade do serviço.  

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Figura 18: Qualidade Percebida - 
Consolidado 
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No comparativo entre os anos de 2015 e 2016, a porcentagem de 

comentários com teor positivo saltou de 99 em 2015 (40% da amostra) para 270 em 

2016 (61% da amostra). Nos comentários de teor negativo, foram identificados 

somente 28 comentários em 2015 (11% da amostra) e 90 comentários em 2016 

(20% da amostra). Ao olhar para a quantidade de comentários que não mencionam 

a qualidade percebida, é possível ver uma queda de 30% entre os dois anos. Essa 

diferença se deve ao fato de que a maioria dos comentários de 2015 possui caráter 

informativo, focados em esclarecer para os outros usuários da comunidade 

TripAdvisor quais seriam os preços e os melhores meios de transporte usados para 

chegar ao atrativo em questão. Nos comentários de 2016, foi possível identificar um 

volume maior de comentários que tendem a expor mais as experiências obtidas no 

atrativo e as condições de qualidade percebidas nos serviços.  

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

  Dos determinantes da qualidade percebida apresentados por Parasuraman et 

al.  (1985), a dimensão mais mencionada nos comentários dos turistas de ambos os 

anos foi a Confiabilidade, obtendo 59 menções em 2015 (24% da amostra) e 204 

menções em 2016 (46% da amostra).  

 

Figura 19: Qualidade percebida - 
Comparativo 2015 e 2016 
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Fonte: Elaboração própria, 2016. 

A dimensão que recebeu dos turistas mais citações depois de Confiabilidade 

foi Tangíveis, que obteve 44 comentários em 2015 (18% da amostra) e 120 

comentários em 2016 (27% da amostra). A dimensão Empatia recebeu 15 

comentários em 2015 (6 % da amostra) e 12 comentários em 2016 (3% da amostra), 

enquanto Prontidão recebeu 6 comentários em 2015 (2% da amostra) e 22 

comentários em 2016 (5% da amostra). A dimensão menos citada foi Segurança no 

serviço, que teve somente 5 comentários em 2015 (2% da amostra) e 5 em 2016 (1 

% da amostra).  

Figura 21: Exemplos de comentários na categoria Qualidade de serviços sobre a ótica de 
Parasuraman et al. (1985) 

Qualidade 
Percebida dos 

Serviços 
Comentários positivos Comentários negativos 

Confiabilidade “Imperdível. Bem organizado apesar de 
estar em reforma.” (Corcovado 2016, 
colaborador nível 2) 
“Uma experiência única... que vale muito 
a pena ser vivida.... É muita emoção e 
alegria.... Fiquei impressionado com a 
organização e segurança” (Sambódromo 
2016, colaborador nível 6) 
“Tudo está muito bem adaptado para a 
comodidade do turista (adaptado do 
espanhol).” (Pão de Açúcar 2015, 
colaborador nível 5) 

“O Museu do Amanhã foi uma das 
maiores decepções turísticas das 
minhas andanças. Pretensioso e 
chato” (Museu do Amanhã 2016, 
colaborador nível 5). 
“Estou no Camarote ALLEGRIA 
2016, está superlotado, sem 
banheiro suficiente, comida 
acabando rápido!!” (Sambódromo 
2016, colaborador nível 3) 

Figura 20: Determinantes da qualidade 
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Tangíveis “A qualidade das instalações nos 
impressionou, assim como as vistas 
incríveis (adaptado do espanhol).” (Pão 
de Açúcar 2016, colaborador nível 4) 
“Um estádio lindo e impactante 
(adaptado do espanhol).” (Maracanã 
2015, colaborador nível 3) 
“Uma estrutura muito boa para todos.” 
(Corcovado 2016, colaborador nível 5) 

“Percebe-se que alguns detalhes 
ainda não foram concluídos, como 
por exemplo bebedouros com água 
gelada.” (Museu do Amanhã 2016, 
colaborador nível 5) 
“O Rio um lugar que, quando não 
está embaixo de chuva, está em 
baixo de muito sol. Cobrir o resto do 
mirante, seria uma ótima idéia”. (Pão 
de Açúcar 2016, colaborador nível 3) 

Empatia “A guia é uma graça e explica 
graciosamente todos os detalhes com 
paciência e humor.” (Maracanã 2015, 
colaborador nível 5) 
“Os funcionários bastante atenciosos.” 
(MAR 2015, colaborador nível 5) 
“Filas pequenas, tudo organizado, staff 
gentil.” (Pão de Açúcar 2016, 
colaborador nível 4) 
“[...]pessoas sorridentes nos atendendo 
com uma atenção cheia de respeito!” 
(Sambódromo 2016, colaborador nível 
6) 

“[...] os funcionários do Trem não tem 
nenhuma solução/atitude.” 
(Corcovado 2015, colaborador nível 
5) 
“Os staffs pareciam gostar de nos 
fazer esperar (adaptado do inglês).” 
(Pão de Açúcar 2016, colaborador 
nível 5) 
“A guia deu poucas informações.” 
(Maracanã 2016, colaborador nível 4) 
“Porém os colaboradores são 
grosseiros, mal educados mesmo!” 
(Museu do Amanhã, colaborador 
nível 5) 

Prontidão “Estava tudo muito agradável, bem 
servido.” (Sambódromo 2016, 
colaborador nível 5) 
“Pode ir direto, sem contratar as coisas 
antes. É rápido (adaptado do espanhol).” 
(Pão de Açúcar 2015, colaborador nível 
6) 
 

“A medida que as horas passam, a 
multidão aumenta (adaptado do 
espanhol).” (Pão de Açúcar 2016, 
colaborador nível 5) 
“Atendimento nota zero, uma fila 
desproporcional sendo atendida por 
apenas 1 único caixa.” (Museu do 
Amanhã 2016, colaborador nível 5) 

Segurança no 
serviço 

“Sem dúvida um excelente passeio, 
estrutura, serviço de primeira qualidade, 
pode gastar um bom tempo lá em cima 
sem nenhum aperto e com uma vista 
maravilhosa.” (Pão de açúcar 2016, 
colaborador nível 5) 

“Perigoso pois não sinalização 
adequada!! Idosos e jovens com 
risco de quedA!!! Paguei e estou pior 
que a arquibancada!!” (Sambódromo 
2016, colaborador 6) 

Fonte: Elaboração própria, 2016 
 

Nos comentários positivos é possível identificar que os turistas expressam sua 

satisfação ao receber um serviço prestado com eficiência, nos horários e no formato 

prometido pela empresa gestora, e nos comentários negativos demonstram seu 

desapontamento ao receber um serviço insatisfatório, que não oferecerem ao cliente 

qualidade condizente com o esperado, com má gestão nas filas e desorganização 

na espera. Em relação a dimensão de tangíveis, os turistas se admiram pela 

aparência e funcionalidade das instalações nos comentários positivos e identificam 

problemas, como falta de manutenção e de equipamentos necessários para o bom 

serviço, nos comentários negativos. Os comentários relacionados ao determinante 

empatia falam sobre o comportamento dos colaboradores dos atrativos, o quanto 

foram atenciosos, prestativos e úteis no caso dos comentários positivos se foram 
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grosseiros e incapazes de orientar o público presente. Comentários que falam sobre 

prontidão elogiam ou criticam a capacidade da infra-estrutura do atrativo em entregar 

o que se foi prometido, no horário e sem problemas na entrada, como filas e 

tumultos.   No quesito de segurança em serviço, os comentários positivos relatam 

quando os turistas se sentem seguros no serviço que estão recebendo, e nos 

comentários negativos expressam como o serviço foi mal operado.   

 

5.3.2 Determinantes da qualidade propostos por Mondo (2014). 

 

Quanto ao modelo de análise proposto por Mondo (2014) os determinantes da 

qualidade dos atrativos turísticos analisados foram acesso, capacidade de carga, e 

percepção de segurança pública O determinante da qualidade Acesso apresentou 

237 comentários avaliados (34%), e desses comentários, 141 foram positivos (20% 

da amostra) e 96 comentários apresentaram teor negativos (14% da amostra).  

 

 
Fonte, Elaboração própria, 2016 

 

No comparativo entre os anos de 2015 e 2016, a categoria de Acesso 

apresentou 55 comentários com teor positivo em 2015 (25 % da amostra do ano) e 

78 comentários em 2016 (18% da amostra do ano). Nos comentários de teor 

negativo, foram identificados somente 24 comentários em 2015 (11% da amostra do 

Figura 22: Acesso - Consolidado 
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ano) e 75 comentários em 2016 (16% da amostra do ano). Nos comentários de 

2016, foi possível identificar uma estabilização entre os comentários positivos e 

negativos.  

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

No determinante Acesso, o Transporte foi o quesito que mais recebeu 

citações nos comentários analisados, obtendo 53 comentários em 2015 (21% da 

amostra) e 68 comentários (15% da amostra).  O quesito Fila também recebeu um 

número considerável de citações, principalmente no ano de 2016, que apresentou 

62 comentários (14% da amostra), enquanto 2015 mostrou somente 14 comentários 

(6% da amostra).  

 

Figura 23: Acesso – Comparativo 2015 e 
2016 

Figura 24: Acesso aos serviços 
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Fonte: Elaboração própria, 2016. 

O quesito compras pela internet de ingressos, recebeu 10 comentários em 

2015 (4% da amostra) e 11 comentários em 2016 (2% da amostra) e PCD recebeu 2 

comentários em 2015 (1% da amostra) e 9 comentários em 2016 (2% da amostra).  

 

Figura 25: Exemplos de comentários na categoria Acesso sobre a ótica de Mondo (2014) 
 

Qualidade 
Percebida 

dos 
Serviços 

Comentários positivos Comentários negativos 

Acesso a 
transportes 

“É muito acessível chegar de metrô 
(adaptado do espanhol)” (Maracanã 2015, 
colaborador nível 3) 
“Bom acesso, fui de transporte público.” 
(Pão de Açúcar 2016, colaborador nível 2) 
“Vans muito equipadas e staff muito 
atencioso!” (Corcovado 2015, colaborador 
nível 1) 

“O trem não tinha ar condicionado e 
tivemos que esperar por muitas horas 
(adaptado do espanhol)” (Corcovado 
2016, colaborador nível 2) 
“Não há estacionamento no local!” 
(MAR 2015, colaborador nível 5) 
“[...] o Sambódromo, apesar da sua 
ampla capacidade de público e 
beleza arquitetônica, deixa a desejar 
muito no acesso” (Sambódromo 
2015, colaborador nível 5) 

Acesso a 
PDC 

“Há banheiro em todos os andares, 
acessíveis a cadeirantes.” (MAR 2015, 
colaborador nível 4) 
“[...] gostei muito, organizado, banheiros 
limpos, fácil acesso, rampas que facilitam 
os cadeirantes” (Maracanã 2016, 
colaborador nível 4) 

“O sambódromo não tem nenhuma 
adaptação para as pessoas com 
necessidades especiais ou pessoas 
de mobilidade reduzida.” 
(Sambódromo 2015, colaborador 
nível 5) 

Filas “Fui cedinho e não enfrentei filas.” (Pão de 
Açúcar 2015, colaborador nível 3) 

“Visitei o museu em um sábado e 
levei praticamente uma hora para 
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“Foi muito interessante visitar o Museu de 
Arte do Rio (e não foram 5-6 horas 
esperando na fila).” (MAR 2016, 
colaborador nível 5) 
“Demos sorte no passeio e não esperamos 
mais que 10 minutos para subir no trem.” 
(Corcovado 2016, colaborador nível 4) 

chegar até a bilheteria e depois mais 
uma hora em outra fila para ver um 
filme de 8 minutos.” (Museu do 
Amanhã 2016, colaborador nível 5) 
“Todos tiveram a mesma ideia, por 
isso as filas estavam longas 
(adaptado do inglês).” (Pão de 
Açúcar 2016, colaborador nível 6) 
“Existe uma fila enorme para entrar 
no trem.” (Corcovado 2015, nível 5) 
“[...]chegada no mínimo 1 hora de 
antecedência para evitar as filas 
enormes.” (Maracanã 2015, 
colaborador nível 4) 

Compra pela 
Internet 

“Tente reservar on-line, isso ajuda a evitar 
as multidões (adaptado do inglês).” 
(Corcovado 2016, colaborador nível 5) 
“Hoje é possível comprar os tickets pela 
internet, o que te permite organizar om 
maior tempo a sua viagem e ter um acesso 
mais rápido (adaptado do espanhol).” (Pão 
de Açúcar 2015, colaborador nível 4) 
“Achei bem fácil comprar o ingresso e 
também o acesso as arquibancadas.” 
(Sambódromo 2016, colaborador nível 1) 

“Fizemos a compra para o dia 
seguinte pela internet e não pudemos 
entrar porque a uol ainda estava 
processando o pagamento.” (Pão de 
Açúcar 2015, colaborador nível 4) 
“Venda deveria ser via on line 
(computador). Hoje é por telefone 
com envio de comprovante via fax. 
Precisam se modernizar.” 
(Sambódromo 2015, colaborador 
nível 6) 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Nos comentários relacionados ao quesito transporte é possível identificar a 

preocupação do usuário em indicar para a comunidade os melhores caminhos, rotas 

e meios de transportes, através de suas experiências no quesito, sendo elas 

positivas ou negativas. O quesito fila recebe comentários em que os turistas 

mostram sua insatisfação ao encontrar filas que duram horas na porta dos atrativos, 

que não apresentam nenhuma estratégia de gerenciamento de filas ou estrutura, 

deixando esse turista esperar sob sol forte. Os comentários marcados com o 

determinante compras pela internet falam sobre as facilidades de realizar as 

transações previamente pela rede, e dos momentos em que esse serviço, que 

deveria facilitar a vida dos turistas, se tornou um incomodo. Os comentários sobre 

PCD sinalizam sobre equipamentos e instalações preparadas para receber esse tipo 

de turista e a inexistência dos mesmos.  

 

5.3.2.1 Percepção de segurança pública, informações turísticas e capacidade 
de carga 

 

Foram poucas as menções de turistas em relação à segurança pública, dentro 

e no entorno dos atrativos, tanto no ano de 2015 quando em 2016. No total, 22 

turistas fizeram comentários positivos e 13 fizeram comentários negativos 



67 

 

relacionados ao tema. O comentário desta turista que visitou o Sambódromo no ano 

de 2016 exemplifica falta de percepção de segurança “Tudo muito confuso, muitos 

bloqueios e assaltantes, o que me fez sentir insegura”. Já este turista que visitou o 

Corcovado em 2016 teve uma percepção de segurança positiva: “Tinha aglomeração 

de gente, mas a polícia militar controlava de forma adequada (adaptado do 

espanhol)”. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

No caso da avaliação das informações turísticas, um número pequeno de 

turistas mencionou em seus comentários algo relacionado. Da amostra total foram 

10 comentários positivos (1,5% da amostra) e 16 comentários negativos (2,3% da 

amostra).  Percebe-se que a maioria dos turistas que comentaram sobre 

informações turísticas comentaram aspectos negativos. Um exemplo de comentário 

de turista que visitou o Corcovado em 2016 e teve uma percepção negativa sobre 

informações turísticas negativas “Já dentro do Corcovado as meninas que trabalham 

no centro de informação não sabiam dar informações e não prestavam muito 

atenção no que lhe perguntavam pois conversavam muito entre elas é sempre ao 

celular!!”.  

 

 

Figura 26: Percepção de segurança pública - 
Consolidado 

Figura 27: Informações turísticas - 
Consolidado 
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Fonte: Elaboração própria, 2016. 

A capacidade de carga dos atrativos teve a maioria das suas citações de 

forma negativa, foram 67 comentários (9,7 % da amostra), contra 8 comentários 

positivos (1,2 % da amostra). Alguns turistas se mostram insatisfeitos com a forma 

que a capacidade de carga é tratada nos atrativos. Muitos se desapontam por não 

terem conseguido aproveitar o atrativo em sua totalidade por conta da superlotação.  

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Figura 28: Capacidade de carga 
consolidado 
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Figura 29: Exemplos de comentários nas categorias Informações turísticas, segurança e capacidade 
de carga sobre a ótica de Mondo (2014) 

 Comentários positivos Comentários negativos 

Informações 
turísticas 

“Voltei depois de 15 anos e gostei do que vi! 
Melhor que antes. Mais limpo. Mais organizado. 
mais bem indicado!” (Sambódromo 2016, 
colaborador nível 6) 
“Bem sinalizado e bem cuidado, espero que 
continue assim (adaptado do espanhol)” 
(Maracanã 2015, colaborador nível 3) 

“O site do museu não tem 
informações em inglês, só em 
português (adaptado do inglês)” 
(Museu do Amanhã 2016, 
colaborador nível 5) 
“Para quem vai assistir aos 
desfiles de metrô, tem que andar 
muito e por ruas sujas, sem 
sinalização e muito escuras, o 
que é inaceitável para um 
evento do tamanho que é.” 
(Sambódromo 2015, 
colaborador nível 5) 
“Me surpreendeu o fato do site 
oferecer informações em inglês, 
mas dentro do museu só há 
informações em português 
(adaptado do inglês)” (MAR 
2016, colaborador nível 5) 
“Gostei de conhecer o estádio, 
mas eu teria gostado mais se a 
visita guiada fosse mais 
completa, tivesse mais 
informações, achei pobre 
(adaptado do espanhol).” 
(Maracanã 2016, colaborador 
nível) 

Segurança “Muito grande e muito bem organizado, 
segurança nota 10.” (Maracanã 2015, 
colaborador nível 3) 
“[...] me senti em plena segurança nesse trajeto 
de bondinho.” (Pão de Açúcar 2016, 
colaborador nível 5) 

“As vans são muito perigosas, 
porque elas sobem e descem 
muito rápido, dão voltas de alto 
risco em um caminho estreito 
(adaptado do espanhol).” 
(Corcovado, 2015, colaborador 
nível 6) 

Capacidade de 
carga 

“Duas lindas rochas são unidos por um 
teleférico com uma grande capacidade, cabem 
70 pessoas (adaptado do espanhol)” (Pão de 
Açúcar 2015, colaborador nível 6) 
“Gigante como sempre, lindo como nunca. 
Todos os lugarem [sic] possuem cadeiras, a 
parte interna tem uma infraestrutura impecável 
com lanchonetes e banheiros muito bons.” 
(Maracanã 2015, colaborador nível 6) 
“O museu conta com quatro andares de 
exposição [...]às terças, a entrada é gratuita, 
não tive nenhuma dificuldade para pegar o 
ingresso, não havia filas.” (MAR 2015, 
colaborador nível 4) 
 

“Passei maravilhoso e 
obrigatório para quem vai ao 
Rio, embora um pouco caro e 
congestionado.” (Pão de Açúcar, 
2016, colaborador nível 6) 
“É uma ótima experiência, mas 
como mencionei no título do 
comentário: é cheio demais 
(adaptado do inglês)” 
(Corcovado 2015, colaborador 
nível 5) 
“Se você não chegar cedo para 
pegar um lugar na grade do 
sambódromo ou no andar de 
cima no parapeito, esquece [sic], 
você não verá nada a não ser a 
parte de cima dos carros 
alegóricos. Se sair de onde está 
para ir comer, tchau!” 
(Sambódromo 2016, 
colaborador nível 4) 
“Eu aconselho não ir às terças-
feiras, porque a entrada é 
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gratuita, fica lotado (adaptado 
do inglês)” (Museu do Amanhã 
2016, colaborador nível 5) 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Em relação ao determinante informações turísticas, foram raros os 

comentários que sinalizam de forma positiva o quesito, os que fizeram se limitaram a 

caracterizar a informação do local como boa ou razoável. Os relacionados 

negativamente relatam falta de sinalização, poucos ou nenhum colaborador que 

falasse outra língua além do português, e o relato da entrega de informações rasas e 

pobres ao turista. O determinante de segurança se relacionou principalmente a 

sensação de segurança do turista no local visitado. A Capacidade de carga foi 

relacionada principalmente a super lotação dos atrativos, o que prejudicava o turista 

a usufruir do local por completo.   

 

5.4 PERCEPÇÃO DE PREÇO E VALOR 

 

Comentários relacionados à avaliação de preços foram postados por 25 

turistas em 2015 e 80 turistas em 2016, durante o período analisado. Do total da 

amostra, 63 turistas (9,2%) consideraram os preços altos, 23 (3,3%) consideraram 

os preços médios e 19 (2,8%) consideraram os preços baixos. A maioria dos turistas 

que considerou os preços altos era de países latinos americanos que possuíam na 

época o câmbio desfavorável.  

 
Figura 30: Percepção de preços 
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Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Um exemplo de comentário com percepção de preço é este da turista que 

visitou o Pão de Açúcar em 2016 “Só achei salgado o preço por pessoa e também lá 

em cima tinha uma pequena lanchonete com preços muito altos.” Apesar da 

declaração, a turista avaliou o atrativo com nota 5, portanto, entende-se que a 

percepção de valor é positiva. Já uma turista que visitou o MAR em 2015 inicia seu 

comentário informando sobre o preço baixo: “Baratíssimo de entrar (se for na terça 

entra de graça). O ambiente é muito bom com informações bem detalhadas, 

exposições bem interessantes, ar condicionado no ponto ideal.” Percebe-se que o 

preço baixo é um fator positivo assim como qualidade percebida e a percepção de 

valor.  
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Fonte: Elaboração própria, 2016. 

A percepção de valor dos atrativos pesquisados, que é definida como o 

equilíbrio entre custo e benefícios de uma compra (MONROE, 2007), foi positiva 

para 245 turistas (35,6%). Na comparação entre os anos, os comentários de 2015 

obtiveram 66 comentários relacionados a percepção de valor de forma positiva (27% 

da amostra do ano), contra 5 comentários relacionados de forma negativa (2% da 

amostra do ano). No ano de 2016 o número de comentários de positivos salta para 

179 positivos (41% da amostra do ano) e 21comentários negativos (5% da amostra 

do ano). Indicando assim que houve um crescimento das menções relacionadas à 

percepção de valor em 2016.  

Figura 32: Exemplos de comentários na categoria Valor sobre a ótica de Monroe (2007) 

Percepção de Valor Comentários dos Turistas 

Valor positivo “Adoramos, só achamos um pouco caro a entrada. Mas vale a pena.” 
(Maracanã 2016, colaborador nível 3) 
 “Apesar do calor infernal, da espera de 4 horas na fila e dos preços 
exorbitantes lá em cima, eu voltaria mil vezes!” (Pão de Açúcar 2015, 
colaborador nível 6) 
“É um passeio obrigatório para quem está no Rio, vale totalmente a pena 
(adaptado do espanhol).” (Corcovado 2015, colaborador nível 3) 
“Com certeza vale a pena ver pelo menos uma vez na vida!” (Sambódromo 
2015, colaborador nível 2) 
“A espera valeu a pena! O prédio é lindo! A exposição é muito legal e o 
ambiente é fantástico.” (Museu do Amanhã 2016, colaborador nível 3) 

Valor negativo  “A vista é muito linda, mas é muito caro, não vale a pena (adaptado do 
espanhol).” (Pão de Açúcar 2016, colaborador nível 4) 
“R$40 sem guia, não podendo pisar na grama parece um roubo (adaptado do 
espanhol).” (Maracanã 2016, colaborador nível 2) 
“Gastamos mais de 100 libras (cada um) pelo ticket para o pior setor, não 
conseguimos ver nada (adaptado do inglês).” (Sambódromo 2015, 

Figura 31: Percepção de valor 
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colaborador nível 2) 
“A descrição acima não me convence, a mensagem do museu é pessimista. 
Conclusão: perdemos tempo (adaptado do espanhol).” (Museu do Amanhã 
2016, colaborador nível 2) 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

 Os comentários relacionados positivamente ao determinante valor são 

aqueles que exaltam a importância dos turistas conhecerem o atrativo, evidenciando 

ou não que o preço pode ser alto. Os comentários negativos, por sua vez, indicam o 

desapontamento do turista em relação ao serviço apresentado ou ao próprio atrativo. 

A expressão “vale a pena” é comum a estes comentários, tanto negativos quanto 

positivos.  

 

5.5 SATISFAÇÃO 

 

Uma ferramenta muito importante para a comunidade TripAdvisor é a 

satisfação do usuário. Os turistas indicam o seu nível de satisfação com os atrativos 

por meio de um sistema de estrelas de 1 a 5, similar a uma escala do tipo likert 

(COSTA; SILVA JÚNIOR, 2014), em que 5 = excelente, 4 = muito bom, 3 = razoável, 

2 = ruim e 1 = horrível. Ao coletar essa informação é possível calcular a média da 

satisfação dos turistas por atrativo e a média geral de satisfação por ano 

pesquisado. 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Figura 33: Satisfação geral dos 
turistas 
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No comparativo entre as médias gerais, o ano de 2015 (4,5 de média) não 

apresentou diferença significativa em relação a 2016 (4,4 de média). Ao gerar o 

comparativo das médias por atrativo, foi possível identificar que o atrativo que 

recebeu a melhor classificação foi o Pão de Açúcar, com 4,7 de média. O MAR 

apresentou 4,4 de média, enquanto o Corcovado e o Museu do Amanhã 

apresentaram 4,5. Os atrativos Maracanã e Sambódromo dividem a avaliação mais 

baixa, com 4,2 de média, mesmo assim se mantendo em um nível bom geral de 

avaliação. As notas mais baixas dadas ao Sambódromo e ao Maracanã devem-se, 

principalmente aos seguintes fatores: expectativas elevadas em comparação à 

experiência e qualidade percebida, decepção com relação ao preço, 

desorganização, falta de sinalização e insatisfação com a infraestrutura dos locais. 

 

Figura 34: Satisfação do turista - Média por atrativo 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

Uma turista que visitou o Maracanã em 2015 o classificou com nota 2 e fez o 

seguinte comentário “Se você já visitou algum estádio não perca tempo e dinheiro 

indo nesse estádio, passe na frente e tire foto, só.” Percebe-se que apesar do 

Maracanã oferecer uma visita guiada, este turista acredita que não valha a pena 

conhecer o estádio por dentro. Sobre o Sambódromo, houve o seguinte comentário 

feito por um turista que o visitou em 2016 e avaliação o atrativo com nota 1 “Uma 

vergonha! Para o maior espetáculo da terra o turista tem que sofrer para chegar, 

sem indicações em outros idiomas, falta de benfeitorias aos arredores, descaso com 

a comunidade, banheiros velhos e imundos, comida escassa, tudo sujo...” O turista 
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relatou diversos aspectos negativos do Sambódromo que influenciaram de forma 

negativa seu nível de satisfação.  

Já o Pão de Açúcar, atrativo com a média mais elevada, foi elogiado em 

diversos comentários. O alto nível de satisfação não foi resultado apenas da beleza 

do local, mas também da organização, pouco tempo de espera, limpeza, boa relação 

entre custo e benefício, entre outros fatores. Este comentário feito por uma turista 

que avaliou o atrativo com nota 5 no ano de 2016, é capaz de exemplificar a razão 

da alta média “Tudo de bom... bem organizado, limpo, banheiros nota dez... lugar 

lindo, com várias opções pra lanches ou almoço... grandioso e uma experiência 

maravilhosa...Perfeito... voltaria com certeza. ”  

 

5.6 IMAGEM PROJETADA PELOS TURISTAS 

 

Como forma de extrair um modelo visual para representar a imagem projetada 

pelos turistas que visitaram o Rio de Janeiro nos períodos analisados, nos anos de 

2015 e 2016, uma wordcloud foi gerada com o conteúdo dos títulos dos comentários 

coletados, pois os títulos dos comentários costumam trazer um resumo do que o 

comentário irá tratar. 

 Ao analisar a wordcloud gerada (Figura 34), as palavras que ganham mais 

destaque são de cunho positivo, como “Vista”, “Lindo”, “Views” e “Hermoso” que 

juntas apresentam o maior número de citações. Estas palavras estão relacionadas 

principalmente as vistas e belezas dos atrativos, visto que em 339 comentários a 

dimensão estética foi mencionada. 
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Figura 35: Wordcloud dos títulos dos comentários analisados 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016.  

 

Um exemplo de título de comentário que possui essa característica é “Linda 

vista do Pão de Açúcar” feito por um colaborador nível 5 que deu nota 5 ao atrativo. 

Alguns títulos apresentavam apenas uma palavra sem complemento algum, 

demonstrando de forma clara e simples a opinião do turista a respeito do atrativo, 

como “Excelente”, “Imperdible”, “Maravilhoso” e “Great”. Como o boca a boca é 

usado como construção da imagem de um destino (Bosque et al., 2008), pode-se 

concluir que os títulos dos comentários do TripAdvisor a respeito dos principais 

atrativos turísticos da cidade do Rio de Janeiro compõe a imagem da cidade, e que 

esta imagem é majoritariamente positiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi analisar o teor de opiniões disseminadas por 

turistas, postadas em redes sociais de turismo e comunidades de consumo 

colaborativo, durante os anos de 2015 e 2016, buscando-se identificar a evolução 

das avaliações realizadas sobre diferentes dimensões da cidade. Para isso, uma 

análise dos comentários foi feita a modo de investigar  a cidade do Rio de Janeiro 

em diferentes dimensões como a qualidade geral dos serviços, percepção de 

preços, atrativos turísticos, segurança pública, transporte público, acesso à internet, 

informações turísticas e diferenciais do Rio de Janeiro, além de traçar um 

comparativo entre avaliações postadas nos anos de 2015 e 2016 e identificar os 

pontos positivos e negativos relacionados à imagem da cidade, indicando 

necessidades de melhorias e apontando suas vantagens estratégicas. 

Este objetivo foi atingido visto que 688 comentários de turistas postados no 

TripAdvisor a respeito de importantes atrativos da cidade do Rio de Janeiro foram 

analisados. Percebe-se que o nível de satisfação dos anos 2015 e 2016 manteve-se 

alto, 4,5 e 4,4 respectivamente. Mas apesar do alto nível de satisfação, verificou-se 

através da análise de comentários que existem falhas e algumas delas percebidas 

por uma porcentagem considerável de pessoas.  

O determinante da experiência que recebeu o maior número de citações foi o 

de Estética, citado em 96% dos comentários analisados em ambos os anos (663 

comentários), sendo que desse montante apenas 4% dos comentários (29 

comentários) demonstraram uma reação negativa a esse determinante. Este 

resultado é esperado, pois em 2012 a cidade do Rio de Janeiro foi declarada pela 

UNESCO um Patrimônio Mundial na categoria Paisagem Cultural Urbana, sendo a 

primeira cidade a receber esse título, destinado anteriormente a áreas rurais, a 

sistemas agrícolas tradicionais, a jardins históricos e a outros locais de cunho 

simbólico, religioso e afetivo4.   

Entre os determinantes da qualidade em serviços baseados em Parasuraman 

et al. (1985), o mais citado foi o determinante Confiabilidade, que obteve 59 

                                                           
4
 Fonte: G1.com disponível em: < http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/07/rio-recebe-o-titulo-

de-patrimonio-cultural-da-humanidade.html > Acesso em: 1º nov. 2016. 
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menções em 2015 (8,5% da amostra) e 204 menções em 2016 (30% da amostra), 

destes a maioria avaliando de forma positiva os atrativos em questão.  

Foi possível analisar que a quantidade de comentários cresceu do ano de 

2015 para o ano de 2016. Além disso, a maioria dos comentários de 2015 possui 

caráter informativo, esclarecendo os preços e meios de transporte utilizados para 

chegar ao local. Já os comentários de 2016 expõem mais as experiências e 

qualidade nos serviços. Apesar das diferenças, alguns pontos semelhantes foram 

identificados entre os anos, como a desorganização no Trem do Corcovado e os 

problemas de acesso no Sambódromo. Foi possível perceber que alguns atrativos 

como Corcovado e Museu do Amanhã apresentam muitas filas, o que interfere de 

forma negativa na qualidade percebida do serviço.  

É interessante que os gestores dos atrativos verifiquem com frequência a 

opinião dos clientes, suas necessidades, desejos e avaliem principalmente a 

experiência e qualidade percebida no atrativo. Por meio deste estudo, percebe-se 

que as filas são problemas que incomodam diversos turistas, assim como a lotação 

dos locais. Às vezes é melhor optar por receber uma quantidade menor de turistas, 

de forma que a organização do atrativo não seja prejudicada e os turistas possam 

usufruir melhor do ambiente. O acesso para pessoas com deficiência, idosos e 

carrinhos de bebê também precisa ser levado em consideração, assim como 

informações em outros idiomas, tanto nos sites quanto nos próprios atrativos. É 

preciso que o atrativo esteja preparado para o público, seja capaz de satisfazê-los 

no momento da visita e que desperte o interesse de retorno nos consumidores. Para 

que isso aconteça, os gestores precisam de um feedback dos próprios visitantes. 

Verificou-se também que apesar dos preços de alguns atrativos serem altos, o custo 

benefício, em geral, é positivo. Muitos turistas recomendaram os atrativos que 

visitaram pelo site TripAdvisor, afirmaram que vale a pena conhecer e que o atrativo 

é imperdível para quem está visitando a cidade do Rio de Janeiro.  

O segundo objetivo do estudo era analisar como os grandes investimentos 

públicos feitos para a preparação da cidade para os Jogos Olímpicos 2016 estão 

sendo percebidos pelos visitantes. Este objetivo também foi atingido pois alguns dos 

atrativos analisados foram criados ou reformados com investimentos públicos devido 

aos Jogos. A revitalização da Zona Portuária contou com a construção do Museu do 

Amanhã e do MAR, que foram avaliados com notas 4,5 e 4,4 respectivamente. Já o 

Maracanã, palco de jogos e cerimônias dos Jogos Olímpicos, foi reformado por 
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causa deste evento e da Copa do Mundo. Alguns turistas afirmam que ele ficou 

bonito e suas instalações modernas, sua avaliação quanto à satisfação foi de 4,2, 

sendo a falta de aprofundamento do atendimento na visitação turística o limitador 

dessa nota. Sendo assim, os atrativos estão sendo frequentados por turistas e 

possuem boas classificações.  

Na formação da imagem do destino, o boca a boca eletrônico reafirma sua 

posição de importância ao permitir o consumidor compartilhar suas experiências 

reais e desinteressadas a toda uma comunidade, que se baseia nessas impressões 

para realizar suas próprias viagens, em um ciclo contínuo de informações não 

relacionadas aos interessados e, por isso, consideradas mais verídicas.  Este estudo 

mostrou a riqueza de informações presente nas postagens dos turistas feitas em 

mídias sociais. A análise dos comentários espontâneos revela aspectos percebidos 

e valorizados pelos turistas nas experiências vividas em um destino turístico, 

contribuindo para o monitoramento da imagem. Este trabalho buscou acrescentar luz 

atemática de formação de imagem através dos comentários postados em 

plataformas on-line, um tema que possui importância no cenário acadêmico 

internacional, mas que ainda encontra resistências no Brasil. Este trabalho deve ser 

compreendido pelas suas contribuições e limitações.   

Dentre as limitações da pesquisa, o estudo apresentou uma amostra restrita 

ao período do Carnaval e a um conjunto de atrativos relevantes, mas ainda 

pequeno. Apesar de serem os principais atrativos segundo o TripAdvisor, existem 

muitos outros atrativos importantes, porém seria necessário mais tempo para coletar 

e analisar mais comentários. Essa limitação se deu principalmente por conta dos 

recursos limitados existentes.   

Ainda sobre as limitações, outra a ser considerada deve ser o desafio de 

identificar e analisar fatores influenciadores da imagem de destino no discurso 

escrito dos avaliadores do TripAdvisor, uma vez que a único contato entre o 

pesquisador e o analisado são os comentários postados, não havendo possibilidade 

de contato no âmbito físico entre as partes. 

Sugere-se para pesquisas futuras que sejam analisados comentários não 

apenas do site TripAdvisor, mas também de outros sites voltados para turistas. 

Pesquisas futuras podem também ampliar este estudo com a inclusão mais atrativos 

turísticos do Rio de Janeiro e uma amostragem que represente todo o ano. Além 

disso, outros métodos de análise interpretativos podem investigar o imaginário 
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público sobre a cidade do Rio de Janeiro e como este vem mudando ao longo do 

tempo nas mídias sociais. Recomenda-se ainda a utilização deste método para 

analisar a imagem de outros destinos turísticos. 
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