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PARTE I | INTRODUÇÃO 

 
 
CAPÍTULO 1| Introdução 
 
Nas últimas seis décadas o turismo tem-se apresentado como um dos sectores da economia 

de crescimento mais rápido (UNWTO, 2008). Os destinos turísticos são comercializados de 

variadas formas. Para que os impactes económicos do turismo sejam maximizados e esta 

actividade tenha maiores impactes económicos é necessário que haja investimento neste 

sector. Cada vez mais há destinos que investem no desenvolvimento turístico e essa 

dinâmica de investimento faz com que o turismo, na actualidade, seja um motor chave de 

progresso socioeconómico (UNWTO, 2008).  

 

Os responsáveis pelo desenvolvimento turístico dos destinos necessitam de dar a conhecer 

as características desses destinos, nomeadamente as suas especificidades, aos potenciais 

visitantes e, para isso, tentam criar imagens do destino que possam transmitir essas 

características. Segundo Crompton (1979), grande parte dos segmentos da indústria do 

turismo gasta elevados montantes de dinheiro para formar imagens na mente dos mercados 

alvo.  

 

Ao longo dos anos diversos investigadores têm tentado analisar a influência da imagem no 

processo de selecção de destinos turísticos e o processo de desenvolvimento da imagem de 

destinos. As imagens influenciam a escolha de destinos turísticos, o comportamento e a 

satisfação dos visitantes (Crompton, 1979; Baloglu e McCleary, 1999; Gallarza et al., 2002; 

Beerli e Martín, 2004; Boo e Busser, 2005; Mossberg e Kleppe, 2005). A imagem de um local 

pode ser um determinante básico da forma como as pessoas reagem a esse local. A análise 

da imagem de destinos turísticos pode contribuir, portanto, de forma significativa, para uma 

maior compreensão do comportamento dos visitantes face a esse local. A criação da 

imagem, no turismo, torna-se particularmente importante pela especificidade do bem 

predominante ser um produto intangível. As imagens podem ser formadas no imaginário dos 

potenciais visitantes antes, durante e/ou depois de uma visita ao destino. Uma compreensão 

clara da imagem dos visitantes acerca de um destino é crucial para o desenvolvimento de 
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estratégias bem sucedidas de posicionamento e comercialização (Sönmez e Sirakaya, 

2002). 

 

O visitante, antes do acto de consumo de um local cria expectativas relativamente à futura 

experiência. Estas expectativas estão intimamente relacionadas com sentimentos criados 

através da recolha de opiniões de familiares, informações obtidas através dos media, entre 

outros meios. A imagem é influenciada por esse conjunto de informações prévias.  

 

As imagens de um destino turístico que os potenciais visitantes possuem podem, portanto, 

ser extraordinariamente complexas, e podem ser não só o resultado das estratégias de 

comunicação implementadas pelos responsáveis pelo desenvolvimento dos destinos, mas 

também das percepções dos destinos que os visitantes desenvolveram quando visitaram o 

destino, quando contactaram com amigos e familiares que vivem no destino ou quando 

receberam informação através de fontes de informação não controladas pelos responsáveis 

pelo desenvolvimento turístico dos destinos. De acordo com Olsen et al. (1986), a 

familiaridade favorece, entre outros aspectos, o conhecimento do destino turístico e pode 

favorecer um sentimento de segurança e conforto, o que pode conduzir a uma maior 

confiança no destino e influenciar a percepção do visitante relativamente o lugar. A 

familiaridade com o destino, entendida como a experiência que os visitantes têm do destino, 

a informação que recebem sobre o destino através de diversas fontes e o conjunto dos laços 

familiares e de amizade que mantêm com pessoas que residem no destino, parece poder ter 

uma influência considerável no processo de formação de imagem do destino. Compreender 

esta influência é algo particularmente importante para definir estratégias capazes de atrair 

potenciais visitantes. 

 

Portugal e o Brasil têm mantido fortes relações ao longo dos tempos, fruto de todo um 

processo de relacionamento que se iniciou com a descoberta do Brasil. Actualmente, o Brasil 

é um país que recebe um número considerável de turistas. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Turismo (EMBRATUR, 2008), o Brasil recebeu um total de 5.025.834 turistas no 

ano de 2007. Desse total, 1.906.078 eram provenientes do continente europeu. Portugal foi 

responsável por emitir 280.438 turistas, uma parcela correspondente a 14,7% do total de 

turistas recebidos pelo Brasil (EMBRATUR, 2008). Apesar de os turistas portugueses 

representarem já uma proporção considerável dos turistas recebidos pelo Brasil, estes 
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turistas representam apenas uma reduzida percentagem das pessoas que residem em 

Portugal. Compreender a imagem que os portugueses têm do Brasil é um aspecto essencial 

para aumentar o fluxo de turistas de Portugal para o Brasil. Neste âmbito e dadas as 

importantes relações estabelecidas entre Portugal e o Brasil ao longo dos anos, torna-se 

também essencial perceber o modo como a familiaridade influencia a imagem que os 

Portugueses têm do Brasil.  

 

Os objectivos desta dissertação consistem em: 

• Identificar a imagem que os residentes na região de Aveiro têm de algumas cidades 

brasileiras e do Brasil em termos gerais; 

• Analisar a influência da familiaridade com o destino na formação da imagem de 

destinos turísticos. 

 

Para alcançar os objectivos anteriormente definidos, esta dissertação vai ser organizada em 

quatro partes e seis capítulos. A primeira parte contem somente o presente capítulo – o 

primeiro capítulo desta dissertação - correspondente à introdução. Neste capítulo faz-se 

referência à relevância da dissertação, sendo também apresentados os objectivos e 

estrutura da dissertação. A segunda parte da dissertação corresponde à revisão de literatura 

da dissertação e inclui os capítulos dois e três. No capítulo dois apresenta-se uma revisão de 

algumas definições de imagem de destinos turísticos e da operacionalização deste conceito. 

No capítulo três procede-se a uma revisão de definições de familiaridade e de investigações 

– investigações que incluem estudos empíricos e outras – onde é analisada a influência da 

familiaridade no processo de formação da imagem de destinos turísticos. Neste contexto, 

também é analisada a forma como a familiaridade foi medida nos estudos empíricos, com o 

objectivo de fornecer orientações para avaliar a familiaridade no âmbito do estudo empírico a 

realizar nesta dissertação. A terceira parte do estudo empírico contem os capítulos quatro e 

cinco e diz respeito ao estudo empírico. No capítulo quatro analisa-se o relacionamento 

desenvolvido entre Portugal e o Brasil ao longo dos anos, a importância do mercado 

português para o Brasil e são caracterizadas as cidades que constituem os principais 

destinos de viagem dos portugueses. No quinto capítulo apresentam-se os objectivos e 

metodologia específicos do estudo empírico, sendo também analisados os resultados deste 

estudo. Finalmente, a quarta parte da dissertação contem o sexto capítulo – o da conclusão. 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões do estudo empírico e recomendações feitas 
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com base nas análises realizadas. São ainda identificadas limitações do estudo, bem como 

oportunidades de pesquisa futuro no âmbito da área de investigação da dissertação. 
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PARTE II | REVISÃO DA LITERATURA 

 
 
CAPÍTULO 2 | Imagem de destinos turísticos 
 
2.1 Introdução 

 
O interesse do estudo da imagem de destinos turísticos resulta, entre outros aspectos, em 

reconhecer que a imagem dos destinos turísticos influencia a decisão de visitar ou não os 

destinos e de recomendar sua visita. O facto de os visitantes serem cada vez mais 

experientes, contribui também para que a investigação relativa à imagem de destinos 

turísticos tenha vindo a assumir cada vez maior relevância, no sentido de identificar 

estratégias capazes de melhorar a imagem dos destinos turísticos junto dos mercados alvo.  

 

Esta secção terá como foco principal a análise do conceito de imagem. Será discutido o 

conceito de imagem de forma geral, para, posteriormente, ser discutido também o conceito 

de imagem de destinos turísticos. Será ainda realizada uma análise do modo como a 

imagem tem sido operacionalizada.  

 

Neste capítulo será feita a revisão bibliográfica da literatura de diversos autores que 

desenvolveram investigação e, concretamente, estudos sobre a imagem e imagem de 

destinos turísticos. Esta revisão de bibliografia irá destacar a importância da imagem para a 

pesquisa aqui realizada e, posteriormente, servirá, também, como uma base para a criação 

do instrumento de pesquisa. 

 

 

2.2 Conceito de imagem  
 

O conceito de imagem é abordado em várias áreas de investigação. De acordo com 

Kastenholz (2002), este complexo e amplo conceito é amplamente discutido por algumas 

disciplinas como a filosofia, a semiótica, a psicologia, a psicologia social e o marketing. A 

autora faz uma pequena síntese das abordagens da imagem realizadas em cada uma 

dessas áreas de estudo: 
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• Filosofia: discute o conceito de realidade; 

• Semiótica: analisa o significado da imagem como sinais; 

• Psicologia: especialmente a psicologia cognitiva, estuda o processo de pesquisa de 

informação, a percepção, a aprendizagem e a memória, e discute os conceitos de 

representação mental, esquema (schema) e atitude; 

• Psicologia social: estuda a representação social, construto social e estereótipos;   

• Marketing: particularmente no âmbito do comportamento do consumidor, estuda a 

imagem como uma componente interveniente no processo de decisão de obtenção 

do produto e satisfação, mas também no contexto do posicionamento no mercado, 

marca e comunicação.  

 

Gardies (2007) diz que se vive numa época em que a imagem assume muita importância. 

Para o autor, a imagem “invadiu a vida quotidiana e desempenha nela um importante papel 

sob variadas formas: a imagem pode ser cinematográfica, fotográfica, pintada, televisiva ou 

digital; além disso, o termo já não designa apenas objecto e tende cada vez mais a tornar-se 

sinónimo de representação” (Gardies, 2007: 120).  

 

Gardies (2007) faz alusão a diferentes âmbitos em que a imagem assume um importante 

papel: 

• As práticas artísticas;  

• O divertimento (cinema, televisão, jogos); 

• As actividades comerciais; 

• Os sistemas de informação; 

• O contexto científico. 

 

Em concordância com os autores Kastenholz (2002) e Gardies (2007), percebe-se que o 

conceito de imagem pode estar relacionado com vários âmbitos. São muitas as áreas de 

pesquisa que envolvem o conceito de imagem, assim como são muitas as finalidades de 

utilização da imagem. A imagem resulta de um contacto sensorial com objectos e factos do 

ambiente e representa conhecimentos e expectativas (Lili, 1983, citada por Kastenholz, 

2002). 

Para Ferreira (1999) a imagem é uma representação gráfica, plástica ou fotográfica de uma 

pessoa ou de um objecto. Pode ser uma representação exacta ou análoga de um ser ou de 
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um objecto. A exactidão na representação de um ser ou objecto pode existir, mas a 

percepção por parte de cada pessoa torna-se diferente. A imagem pode ser considerada 

como um conjunto de percepções a respeito de algo, uma representação de um objecto, 

uma projecção futura, uma lembrança ou recordação passada (Bignami, 2005). Kastenholz 

(2002: 93) afirma que “a imagem pode ser entendida como o resultado de um subjectivo e 

selectivo processo de percepção”. Gardies (2007) diz que o termo imagem pode remeter a 

um objecto concreto como também pode remeter a uma percepção abstracta.  

 

Keller (1993) conceptualiza a imagem como um conjunto de percepções sobre uma marca, 

correspondendo a associações existentes na mente do consumidor. Essas associações são 

impressões criadas acerca de um produto associadas a conhecimentos prévios e 

experiências. A imagem é uma concepção mental, desenvolvida por parte de membros de 

um grupo (Crompton, 1979). Segundo Santaella e Nöth (1997), diversos autores defenderam 

que o ser humano forma uma imagem dos factos, que a imagem é um modelo da realidade, 

uma representação mental ou uma experiência perceptual. A imagem e a realidade 

relacionam-se por meio de uma mediação, geralmente exercida por associações de ideias. 

 

As imagens revestem-se também de grande importância pelo facto de poderem atingir 

directa e claramente uma pessoa ou um conjunto de pessoas, pois muitas vezes não são 

criadas individualmente. As imagens detêm, muitas vezes um âmbito social e não privado 

(Phillips, 1993). No entanto, em muitas situações, cada pessoa percepciona um produto e 

cria a imagem desse produto de modo diferente. A imagem criada pode estar relacionada 

com aspectos culturais, por exemplo.  

 

Sirgy e Su (2000) afirmam que os produtos precisam ter uma personalidade ou imagem, e 

que esta imagem é formada por associações ao produto. Para empresários e dirigentes, a 

manutenção de uma imagem positiva de uma instituição é fundamental, pois a divulgação de 

uma imagem negativa (ex: imagem de violência), ou a ausência de promoção e divulgação, 

pode depreciar a imagem de tal forma que os efeitos podem ser catastróficos (Paiva, 1995). 

Kotler et al. (1999) afirmam que a projecção da imagem está, muitas vezes, intimamente 

ligada à criação de marcas, que podem ser vistas como sinais que identificam e diferenciam 

produtos. 
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Dada a importância do estudo da imagem no âmbito do turismo, é essencial que os gestores 

se preocupem com a imagem dos destinos que é divulgada, independente da dimensão 

geográfica destes. Prebensen (2007) afirma que é importante os gestores de destinos 

turísticos analisarem as diferenças existentes entre as imagens do destino que existem ao 

nível de povos de diferentes nações que são potenciais visitantes desse destino e que, 

simultaneamente, apresentam diferentes características culturais. A imagem é 

particularmente importante no caso dos bens intangíveis, como é o caso do produto turístico, 

podendo ser formulada por meio de indicações de amigos ou familiares ou principalmente 

por intermédio dos meios de comunicação em geral, nomeadamente através de brochuras, 

anúncios publicitários ou artigos de livros, revistas e jornais (Bignami, 2005). 

 

 

2.3 Conceito e operacionalização da imagem de destinos turísticos 
 

Os estudos de imagem de destinos turísticos têm sido realizados desde os anos 70 (Hunt, 

1975; Goodrich, 1978; Scott et al., 1978; Crompton, 1979). Ao longo das últimas quatro 

décadas os estudos sobre a imagem de um destino turístico têm proliferado na literatura do 

turismo. A diversidade da investigação realizada neste domínio (Chon, 1990; Fakeye e 

Crompton, 1991; Gartner, 1993; Echtner e Ritchie, 1993; Baloglu e McCleary, 1999; 

Walmsley e Young, 1998) é interessante, tanto em termos das vertentes da abordagem 

teórica como dos estudos empíricos realizados. À medida que o mundo se torna cada vez 

mais globalizado e as pessoas com diferentes culturas interagem continuamente, o estudo 

das imagens será, certamente, uma parte crescente do corpo da literatura no turismo 

(Sönmez e Sirakaya, 2002). É amplamente aceite pelos investigadores que a 

comercialização de imagens de um destino de férias desempenha um papel importante na 

tomada de decisão de viagem (Crompton, 1979; Baloglu e McCleary, 1999; Boo e Busser, 

2005; Mossberg e Kleppe, 2005). Chon (1990) classifica em oito categorias diferentes as 

revisões bibliográficas acerca dos estudos de imagem de destinos turísticos, segundo o seu 

âmbito: 

• A relação entre a imagem do destino e a satisfação com a viagem; 

• A relação entre a imagem do destino e o processo de decisão;  

• A relação entre a formação/mudança da imagem do destino através dos contactos 

interculturais e internacionais; 
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• A mudança da imagem do destino; 

• A formação da imagem do destino; 

• Avaliação e medidas da imagem do destino; 

• A imagem do destino e o “ambiente psicológico”; 

• A imagem do destino e o desenvolvimento turístico. 

 

Jenkins (1999) afirma que é problemático encontrar um significado exacto para a imagem de 

destinos turísticos. A autora afirma que a dificuldade para se encontrar tal significado está no 

facto do termo ser usado em vários contextos e disciplinas, tais como a psicologia, a 

geografia e o marketing. No contexto dos destinos turísticos, a definição de imagem 

comummente adoptada é a de que “a imagem corresponde a um conjunto de crenças, ideias 

e impressões que as pessoas têm de um lugar ou destino” (Crompton, 1979: 18). A imagem 

está associada ao conjunto de pensamentos que as pessoas possuem sobre certa 

localidade e apresenta-se como um resumo de várias associações e informações 

relacionadas com o local. Com uma perspectiva semelhante à de Crompton (1979), Chon 

(1990: 4) define a imagem de um destino como “o resultado das interacções das crenças, 

ideias, sentimentos, expectativas e impressões de uma pessoa acerca do lugar”. Para Son e 

Pearce (2005) “as imagens são comummente referidas como fotografias que ficam na nossa 

mente, mas também podem ser sons, gostos, cheiros e representações tácteis e mentais de 

várias sensações” (Son e Pearce, 2005: 23). Desta forma, a imagem, na perspectiva de cada 

indivíduo, não é apenas uma representação fotográfica ou uma simples associação. A 

imagem pode ser a opinião subjetiva dos indivíduos, sentimentos e uma representação 

multissensorial sobre o destino. A imagem é mais do que uma crença, pois envolve um 

conjunto mais amplo de ideias sobre um lugar.  

 

 As imagens podem ser caracterizadas como as impressões que a(s) pessoa(s) têm acerca 

de um lugar (Hunt, 1971). Reynolds (1985) conceptualiza a imagem do destino como um 

construto mental desenvolvido pelo consumidor baseado em impressões selectivas; a 

imagem é, portanto, formada através de um processo criativo através do qual essas 

impressões seleccionadas são elaboradas, aprimoradas e ordenadas. A imagem benéfica de 

um destino foi conceptualizada por Tapachai e Waryszak (2000) como as percepções ou 

impressões de um destino criadas por turistas no que respeita aos benefícios esperados ou 

de consumo, incluindo valores funcionais, sociais, emocionais, epistémicos, condicionais e 
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benefícios de um destino. Essas percepções/impressões, por sua vez, levam à decisão de 

visitar um destino de férias. 

 

Alguns investigadores enfatizam ainda que a imagem de destinos turísticos caracteriza-se 

por possuir algumas componentes. Determinados investigadores identificam componentes 

como a imagem cognitiva, afectiva, e comportamental, enquanto outros investigadores se 

referem a imagem orgânica e imagem induzida. A tabela 2.1 apresenta um breve resumo de 

alguns autores e das componentes que diversos investigadores utilizaram para caracterizar e 

medir a imagem de destinos turísticos.  

 
                   Tabela 2.1 Componentes da imagem analisadas por autores 

Autores Dimensões Estudadas 

Gunn (1972) Orgânica e induzida 

Gartner (1989) Cognitiva 

Fakeye e Crompton (1991) Orgânica, induzida e complexa 

Gartner (1993) Cognitiva, afectiva e comportamental 

Echtner e Ritchie (1993) Cognitiva 

Dann (1996) Cognitiva, afectiva e global 

Oppermann (1996) Cognitiva 

Baloglu (1997) Cognitiva 

Walmsley e Young (1998) Afectiva 

Baloglu e McCleary (1999) Cognitiva, afectiva e global 

Choi, Chan e Wu (1999) Cognitiva 

MacKay e Fesenmaier (2000) Cognitiva e afectiva 

Son (2005) Cognitiva e afectiva  

        

De acordo com Gunn (1972), a imagem orgânica é formada como resultado da exposição da 

pessoa a jornais, artigos de revistas, televisão e outras fontes de informações não-

específicas do turismo. Ainda de acordo com Gunn (1972), a imagem induzida refere-se à 

imagem influenciada pelos meios de informação ligados a organizações do sector do 

turismo, como por exemplo as brochuras. A figura 2.1 apresenta o modelo criado por Gunn 

(1972) sobre a formação da imagem do destino turístico. 
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1. Imagem Orgânica: acumulação de imagens mentais sobre o destino turístico 

↓ 

2. Imagem Induzida: modificação da imagem através de pesquisa prévia à decisão de viajar 

↓ 

3. Decisão de viajar com base na eficiência da imagem 

↓ 

4. Viagem ao destino 

↓ 

5. Modificação da Imagem Induzida: experiência no destino turístico: as actividades, alojamento e outros serviços vão 

influenciar a imagem 

↓ 

6. Retorno da viagem: permite a reflexão e a avaliação, inclusive a discussão da experiência com outros turistas 

↓ 

7. Nova imagem: ocorre após a visita; a imagem final pode ser a mesma ou diferente da “original” 

 
 Fonte: Gunn (1972) 
 Figura 2.1 Modelo da formação da imagem de Gunn 
 

Para Jenkins (1999: 3) a teoria de Gunn (1972) “envolve uma constante construção e 

modificação de imagens que são concebidas e construídas através de imagens induzidas e 

orgânicas e finalmente é modificada através da experiência no destino turístico”. 

 

No estudo desenvolvido por Fakeye e Crompton (1991) a formação da imagem de destinos 

turísticos foi conceptualizada envolvendo três fases: a orgânica, a induzida e a complexa. 

Para os autores, a imagem orgânica existe antes da exposição a qualquer informação 

promocional de destinos turísticos. A imagem induzida ocorre quando existe o desejo de 

viajar e o potencial visitante é exposto a informações e pesquisa as informações 

disponibilizadas pelos agentes envolvidos na actividade turística. A imagem complexa 

constitui a fase final do processo e incorpora as experiências no destino turístico (Fakeye e 

Crompton, 1991). Na figura 2.2 pode-se analisar o modelo de formação da imagem criado 

por Fakeye e Crompton (1991). 
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   Imagem orgânica (conhecimentos gerais e sentimentos sobre o destino sem nenhuma influência comercial) 

↓ 

Motivação para viajar 

↓ 

        Busca de informação 

                                                                                    ↓ 

Imagem Induzida 

                                                                                            ↓ 

Evolução das alternativas 

↓ 

Selecção do destino 

↓ 

Viagem ao destino 

↓ 

Imagem complexa 

      Fonte: Fakeye e Comptom (1991)  
       Figura 2.2 Modelo da formação da imagem de Fakeye e Crompton 
 

Estes autores mostram que a imagem orgânica, a induzida e a complexa contribuem para 

uma imagem global que é avaliada num processo de decisão de uma futura de viagem. 

 

Gartner (1993) afirma que a imagem de destinos turísticos é formada por três componentes 

distintas e inter-relacionadas: cognitiva, afectiva e comportamental. A imagem cognitiva 

refere-se às crenças ou conhecimento sobre os atributos de um destino turístico (Gartner, 

1989; Echtner e Ritchie, 1993; Dann, 1996; Baloglu, 1997; Baloglu e McCleary, 1999; Choi et 

al., 1999; Son, 2005), enquanto a avaliação afectiva está relacionada com os sentimentos 

relativos ao destino (Gartner, 1993; Dann, 1996; Walmsley e Young, 1998; Baloglu e 

McCleary, 1999; MacKay e Fesenmaier, 2000; Son, 2005; Hosany et al.,2007). Para Gartner 

(1993), a componente afectiva está relacionada com os motivos da selecção do destino 

turístico. Esta componente da imagem torna-se operacional quando a fase de avaliação da 

escolha do destino turístico se inicia. Gartner (1993) exemplifica dizendo que pode escolher-

se um lugar por ser exótico e ter uma cultura diferente, mas a partir do momento em que os 

meios de informação afirmam que neste mesmo lugar se pode sentir insegurança, o sentido 

afectivo passa a influenciar a imagem do destino e, também, a escolha do mesmo. Gartner 

(1993) afirma que após a recolha de informação, existe a selecção de um destino. A 

componente comportamental da imagem é análoga ao comportamento, é uma componente 

que está relacionada com a acção, ou seja, está relacionada com a experiência no destino 
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turístico. Esta componente está directamente ligada a outras duas componentes da imagem, 

a cognitiva e afectiva. Ela depende das imagens criadas durante a fase cognitiva e avaliadas 

durante a fase afectiva.  

 

Para além de identificar estas componentes, Gartner (1993), na sua investigação, defende 

que o processo de formação da imagem pode, também, ser visto como um conjunto de 

agentes distintos que agem de forma independente ou em alguma combinação para formar a 

imagem do destino. Os agentes que Gartner cita são: 

• Induzido claro I (overt induced I): formas tradicionais de publicidade como televisão, 

rádio, brochuras, outdoors e meios impressos de publicidade elaborados pelos 

promotores do destino turístico; são tentativas directas para formar imagens 

particulares na mente dos potenciais visitantes; 

• Induzido claro II (overt induced II): informações recebidas ou requeridas a operadores 

turísticos e organizações que têm interesse no processo de decisão do turista, mas 

que não estão directamente associados a um destino em especial; 

• Induzido dissimulado I (covert induced I): informações transmitidas por um porta-voz 

reconhecido, uma pessoa atraente e credível; 

• Induzido dissimulado II (covert induced II): artigos, relatórios ou histórias sobre um 

determinado lugar de uma fonte aparentemente imparcial sem interesse no aumento 

das viagens para o destino; 

• Autónomo (autonomous): formado por agentes independentes que produzem 

relatórios, documentários, filmes e novos artigos; 

• Orgânico não solicitado (unsolicited organic): informações não solicitadas recebidas 

de indivíduos que foram para um destino ou acreditam que sabem o que existe nesse 

destino; 

• Orgânico solicitado (solicited organic): desenvolve-se durante o processo de busca 

de informações; baseia-se no passa-palavra (amigos e familiares constituem 

exemplos de agentes da imagem orgânica solicitada); 

• Orgânico (organic): consiste nas informações adquiridas sobre o destino turístico 

baseadas na visita prévia. 
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Outra interessante investigação que apresenta um modelo bastante peculiar das 

componentes da imagem é o estudo de Echtner e Ritchie (1991), onde são identificados três 

componentes principais da imagem de destinos, como pode ver-se na figura 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 
Para Echtner e Ritchie (1993), este quadro pode ser utilizado para conceptualizar a imagem 

de um destino turístico. Os autores afirmam que a imagem do destino inclui as 

características funcionais e as características psicológicas. As primeiras relacionam-se com 

aspectos mais tangíveis, enquanto as segundas com aspectos mais intangíveis (Echtner e 

Ritchie, 1991). A imagem de um destino pode incluir avaliações de características funcionais 

tais como nível de preço, transporte, infra-estruturas, tipos de alojamento e clima. A imagem 

do destino também pode abranger avaliações de características psicológicas como a 

acessibilidade, segurança e qualidade do serviço (Echtner e Ritchie, 1991). Detalhando 

ainda mais o modelo, os autores afirmam que a imagem do destino pode variar de acordo 

com traços comuns funcionais e psicológicos e traços mais únicos. Adicionalmente, Echtner 

e Ritchie (1991: 3) defendem que “as características funcionais e psicológicas podem ser 

percepcionadas como atributos individuais ou impressões mais holísticas”. Para melhor 

Características Funcionais 

Holísitco 
(Imaginário) 

Características Psicológicas 

Comum 

Único 

Atributos 

Fonte: Echtner e Ritchie (1991) 
Figura 2.3 - As componentes da imagem de um destino segundo Echtner e 
Ritchie (1991) 
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compreender o modelo de Echtner e Ritchie, a figura 2.4 apresenta um exemplo ilustrativo 

proposto pelos autores com quatro componentes da imagem de um destino turístico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fonte: Echtner e Ritchie (1993) 
                            Figura 2.4 Exemplo ilustrativo das componentes da imagem do Nepal  
 

Este exemplo ilustra que as características funcionais e psicológicas podem ser percebidas 

como atributos individuais ou como impressões mais holísticas. Do lado dos atributos 

existem algumas percepções das características individuais do destino, variando estes 

atributos de funcionais a psicológicos. No lado holístico, a impressão funcional consiste na 

imagem mental (imaginário) das características físicas do destino, enquanto a impressão 

psicológica pode ser descrita como o ambiente geral. Para além deste modelo, Echtner e 

Ritchie (1993) propõem uma lista de atributos para medir a imagem de um destino turístico 

(ver figura 2.5). Esta lista é o resultado da revisão de outras pesquisas destinadas a analisar 

a imagem de destinos turísticos. Os atributos contemplados nesta lista enquadram-se dentro 

do modelo proposto pelos próprios autores, onde existem três componentes principais para a 

composição da imagem de um destino turístico (ver figura 2.3).  

 

 

 

 

 

Características Funcionais 

Holísitco 
(Imaginário) 

Características Psicológicas 

 

- Clima frio 
- Preços elevados 
- Estradas precárias 
- Vida nocturna pobre 

 

 

 - Sentimento  geral/  
atmosfera 

Atributos 

- Pessoas simpáticas 
- Geralmente segura 

 

 

 

- Imagem mental de 
características físicas 
(montanhas, aldeias) 
 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
             
 
 
 

Fonte: Echtner e Ritchie (1993) 
Figura 2.5 - Lista de atributos para medir a imagem do destino turístico proposta por 
Echtner e Ritchie (1993) 
 

 

 

Lugares/actividades turísticas 

Parques 

Sítios históricos/museus 

Praias 

Feiras/exposições/festivais 

Atracções naturais 

Vida nocturna/entretenimento 

Lojas/outros estabelecimentos comerciais 

Desporto 

Postos de informações e tours 

Infra-estruturas locais/transporte 

Cidades 

Alojamento/restaurantes 

Arquitectura 

Preços/custos 

Clima 

 

Multidão 

Limpeza 

Urbanização 

Desenvolvimento económico 

Extensão da comercialização 

Estabilidade política 

Acessibilidade 

Segurança 

Facilidade de comunicação 

Cultura 

Cozinha diferenciada/alimentos e bebidas 

 

Hospitalidade/povo simpático/receptividade 

Calmo/relaxante 

Atmosfera (familiar versus exótica) 

Oportunidade de aventura 

Oportunidade para aumentar os conhecimentos 

Família ou orientação para adultos 

Qualidade dos serviços 

Fama/reputação 

 

 

 

FUNCIONAL 

PSICOLÓGICO 
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Os atributos identificados são frequentemente utilizados pelos autores são resultado de 

revisão de outras pesquisas semelhantes. Estes são atributos geralmente utilizados em 

instrumentos de pesquisa onde são também utilizadas escalas do tipo Likert para avaliação 

da imagem. De acordo com o modelo proposto por Echtner e Ritchie (1991), a imagem 

cognitiva pode estar associada aos atributos e características funcionais da imagem. A 

imagem afectiva está associada aos aspectos holísticos e psicológicos. Echtner e Ritchie 

(1993) afirmam que todas estas dimensões influenciam a formação da imagem de um 

destino turístico.  

 

Existe já alguma concordância relativamente ao facto da avaliação cognitiva dos objectos 

também influenciar as avaliações afectivas (Baloglu e McCleary, 1999; MacKay e 

Fesenmaier, 2000; Hosany et al., 2007; Baloglu, 2001). As impressões cognitivas 

relacionam-se com o conhecimento que as pessoas têm de determinado produto. A 

componente afectiva relaciona-se com sentimentos e emoções. Esta componente está 

relacionada com motivações (Gartner 1993). Para Baloglu e McCleary (1999), o significado 

de afectivo remete para a apreciação da qualidade afectiva dos ambientes, enquanto o 

cognitivo refere-se à qualidade e apreciação das características físicas dos ambientes. A 

imagem global depende da junção dos factores cognitivos com os factores afectivos. A 

imagem global evolui a partir das imagens cognitiva e afectiva (Dann, 1996; (Baloglu & 

McCleary, 1999). A combinação destes dois tipos de imagem (cognitiva e afectiva) pode 

produzir uma avaliação global (positiva ou negativa) relacionada com a imagem do destino 

(Baloglu e McCleary, 1999). Na figura 2.6 pode analisar-se o modelo criado por Baloglu e 

McCleary (1999) que representa um modelo de formação da imagem de um destino turístico, 

com base nas imagens cognitivas, afectivas e global.  
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Fonte: Baloglu e McCleary (1999) 
Figura 2.6 - Modelo de formação da imagem de destinos turísticos de Baloglu e McCleary (1999) 
 

 

Baloglu e McCleary (1999) testam o seu modelo aplicando-o a quatro destinos turísticos 

considerados concorrentes, confirmando que a imagem cognitiva influencia a imagem 

afectiva e que, tanto a imagem cognitiva como a afectiva, influenciam a imagem global.  

 

Numa perspectiva global, os países interessados em manter ou aumentar a sua quota no 

mercado turístico internacional num período de concorrência crescente precisam prestar 

maior atenção à forma como eles próprios se posicionam no cenário internacional. Para 

Sönmez e Sirakaya (2002), a identificação clara da imagem que os visitantes têm acerca dos 

destinos é crucial para o desenvolvimento de estratégias bem sucedidas de posicionamento 

dos destinos. 

 

Os destinos turísticos necessitam de comunicar as suas características, nomeadamente as 

suas especificidades, aos seus potenciais clientes. Para isso, tentam criar uma imagem que 

possa ser associada a essas características. Para Crompton (1979:18) “todos os segmentos 

da indústria do turismo poderiam investir elevados montantes para formar imagens”. Nos 

últimos anos alguns investigadores têm dispensado mais atenção à influência da imagem no 

processo de selecção de destinos turísticos. A criação da imagem no turismo torna-se 

Fonte de informação 

 

Tipo de fonte de informação 

 

Imagem Cognitiva 

Imagem Global 

 

Idade 

Escolaridade 

Motivações da viagem 

(sócio-psicológicas) 

 

Imagem Afectiva 
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particularmente importante pela especificidade do bem predominante ser um produto 

intangível. As imagens influenciam a escolha de destinos, o comportamento e satisfação dos 

visitantes (Crompton, 1979; Baloglu e McCleary, 1999; Gallarza et al., 2002; Beerli e Martín, 

2004; Boo e Busser, 2005; Mossberg e Kleppe, 2005).  

 
A relação entre a imagem e o processo de decisão da escolha do destino é importante 

(Crompton, 1979; Baloglu e McCleary, 1999; Boo e Busser, 2005; Mossberg e Kleppe, 2005). 

Desta forma, são constantemente criadas imagens que correspondem a associações a 

certas características do destino que, para o consumidor, se tornam especiais na escolha de 

um destino turístico. “As imagens podem ser continuamente construídas, comunicadas e 

activamente interpretadas por aqueles que as recebem” (Smith, 2005: 402). A criação da 

imagem pode ser promovida pelos responsáveis do próprio destino, mas cada pessoa pode 

também construir a sua percepção de acordo com as informações pesquisadas de cada 

lugar, criando assim a sua própria percepção e conjunto de ideias acerca desse lugar. O 

visitante, antes de chegar ao destino, pode procurar informações e começar a ter uma 

percepção das qualidades desse local. Os potenciais turistas têm dificuldade em obter 

informações objectivas sobre o destino de férias e, por este motivo, a imagem do destino 

turístico assume uma posição ainda mais importante no processo de avaliação de um 

produto turístico (Tapachai e Waryszak, 2000). A imagem é um construto do comportamento 

do consumidor que caracteriza a sua atitude anterior à compra. De acordo com Gunn (1972), 

a etapa inicial da formação da imagem é antes da viagem, e é a fase mais importante no 

processo de selecção de um destino turístico. Frequentemente, os potenciais turistas têm um 

conhecimento limitado sobre o destino que ainda não visitaram e formulam imagens 

alternativas do lugar. Essa imagem emerge como elemento crítico no processo de escolha 

de um destino turístico (Um e Crompton, 1990). 

  

A imagem de um destino turístico pode ser um determinante da forma como as pessoas 

reagem a esse destino. A análise da imagem de destinos turísticos contribui de forma 

significativa para uma maior compreensão do comportamento do turista. “As imagens 

apresentam-se como uma simplificação de várias associações e informações ligadas ao 

local” (Kotler et al., 1995: 151). O turista, antes do acto do consumo, faz previsões da futura 

experiência. Estas previsões têm relações íntimas com sentimentos criados através da 

recolha de opiniões de familiares, informações adquiridas através dos meios de 
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comunicação, entre outros meios. A imagem é influenciada por esse conjunto de 

informações prévias. Imagens mal definidas ou não apelativas são um dos principais 

obstáculos que impede muitas cidades de conquistar uma parte do lucrativo mercado do 

turismo. Por isso, muitas cidades têm feito um esforço para refazer e recriar as percepções 

criadas pelos potenciais turistas (Smith, 2005). 

 

A importância da formação e divulgação da imagem de um local torna-se essencial quando 

se parte do princípio que podem existir factores intrínsecos do destino que dizem respeito, 

nomeadamente, à cultura dos residentes, aspectos sociais e outros aspectos como a 

familiaridade com o destino que podem influenciar, desde logo, a percepção que cada 

pessoa tem do destino. Pessoas com diferentes culturas podem percepcionar a imagem de 

determinados produtos e destinos turísticos de diferentes formas (Dewar et al. 2007: 35). A 

cultura é um dos factores mais importantes para a interpretação e criação da imagem. As 

imagens são interpretadas através das “lentes culturais” dos indivíduos, o que implica que 

indivíduos com diferentes culturas possam ver e percepcionar o destino de forma diferente 

(Dewar et al. 2007: 36). Portanto, a maneira como se vêm as coisas é afectada, 

nomeadamente, por aquilo que se conhece, por aquilo em que se acredita e pela bagagem 

cultural de cada pessoa. Estabelece-se sempre a relação entre o que se recebe e a própria 

pessoa. 

 

Pode-se perceber que existem abordagens teóricas complementares relativamente ao 

conceito e componentes da imagem de destinos turísticos. Será importante, neste contexto, 

perceber ainda como é que esta imagem tem sido operacionalizada pelos diversos 

investigadores. Esta temática será abordada no próximo subcapítulo.  

 

No sentido de compreender o modo como a imagem de destinos turísticos tem vindo a ser 

operacionalizada, nesta dissertação será feita uma revisão de estudos empíricos que 

contemplem determinadas componentes da imagem de destinos turísticos - as imagens 

cognitiva, afectiva e global – pelo facto destas componentes corresponderem às 

componentes da imagem contempladas num maior número de pesquisas sobre a imagem. 

Nas tabelas 2.2 a 2.4 é apresentado um resumo dos atributos e escalas utilizados em 

diversos estudos empíricos para medir estas componentes da imagem de destinos turísticos. 
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Autores 
 

Baloglu e McCleary (1999) Kim e Richardson (2003) 
 

Beerli e Martín (2004) 

    Destinos 
 
Imagem 

Grécia, Turquia, Itália e Egipto. Viena Lanzarote, Espanha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognitiva 

Atributos: 15 
 
Factor I: Qualidade da Experiência 
 
Higiene / limpeza 
Qualidade das infra-estruturas 
Segurança pessoal 
Bom entretenimento e animação 
nocturna 
Alojamento adequado 
Atractividade local 
Gastronomia 
Boas praias / desporto aquático  
Pessoas simpáticas e 
interessantes 
 
Factor II: Atracções 
 
Atracções culturais interessantes 
Atracções históricas interessantes 
Atracções naturais/belas paisagens 
 
 
Factor III: Ambiente 
Boa relação qualidade/preço 
Ambiente não poluído 
Bom clima 
 
Escala de 5 pontos: oferece muito 
pouco, oferece um pouco, nem 
pouco nem muito, oferece muito, e 
oferece bastante (1 a 5, 
respectivamente) 

Atributos: 11 
 
Factor I: Atracções Culturais / naturais  
 
Beleza das paisagens naturais  
Atracções culturais interessantes  
Atracções históricas interessantes  
Boa animação nocturna  
 
Factor II: Comunidade/ características 
/ infra-estrutura  
 
Boa qualidade dos transportes  
Segurança pessoal  
Ambiente não poluído  
Pessoas simpáticas e interessantes  
 
Factor III: Necessidades básicas  
 
Alojamento adequado  
Variedade da gastronomia  
Padrões de higiene e limpeza 
 
Escala: escala de 5 pontos (1 = 
discordo fortemente a 5 = concordo 
fortemente 

Atributos: 21 
 
Boa variedade da fauna e da flora 
Lugares de interesse histórico ou 
cultural  
Riqueza e beleza das paisagens  
Estilo de vida incomum  
Actividades culturais 
interessantes 
  
Boas oportunidades para fazer 
compras  
Boa animação nocturna 
Variedade em termos de 
gastronomia  
Boas oportunidades de 
actividades desportivas  
Boa infra-estrutura 
  
Lugar luxuoso 
Moda  
Lugar exótico  
Boa reputação  
Boa qualidade de vida  
Segurança pessoal  
Limpeza 
Pessoas simpáticas  
Boas praias  
Bom clima 
Boa infra-estrutura em termos de 
hotéis e apartamentos 
 
 
 
Escala: escala de 7 pontos 
 

 
 
 
 

Afectiva 

Nº de variáveis: 4 
 
Estimulante / tranquilo 
Agradável / desagradável 
Emocionante / triste 
Relaxante / angustiante 
 
Escala: escalas bipolares de 7 
pontos 
 

Nº de variáveis: 4 bipolares 
 
Estimulante / tranquilo 
Emocionante / triste 
Agradável / desagradável 
Relaxante / angustiante 
 
Escala: escalas bipolares de 8 pontos  

Nº de variáveis: 2  
 
 

Agradável / desagradável 
Emocionante / aborrecido 
 
Escala: escalas bipolares de 7 
pontos 

 
Global 

Escala: escala de 7 pontos; (de 1 = 
muito negativa a 7 = muito positiva) 

 
X 

Escala: escala de 7 pontos; 
(muito positiva / muito negativa) 

Tabela 2.2 – Operacionalização da imagem – Revisão dos estudos de Baloglu e McCleary (1999), Kim e Richardson 
(2003) e Beerli e Martín (2004). 

Nota: X – Dimensão da imagem não avaliada 
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Autores Son (2005) Son e Pearce (2005) Hernandéz et al. (2006) 

      Destinos 
 
Imagem 

Sydney e Melbourne Austrália Ixtapa-Zihuatanejo, Mexico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognitiva 

Atributos Sydney: 10 
 
Atracções turísticas 
Boas praias 
Sociedade multicultural 
Pessoas simpáticas 
Variedade da gastronomia 
Oportunidades de compra 
Limpeza 
Boa animação nocturna e 
entretenimento 
Cidade grande 
Clima agradável 
 
Outros atributos: segurança, 
transportes, oportunidades de 
emprego, elevado custo de vida e 
bom estilo de vida 
 
Atributos Melbourne: 10 
 
Beleza dos jardins 
Número de restaurantes e cafés 
Boa animação nocturna 
Clima frio e imprevisível 
Transporte eléctrico 
Vida aborrecida 
Pessoas simpáticas 
Ar limpo e fresco 
Boas praias 
Boas oportunidades para fazer 
compras 
 
Outros atributos: boa qualidade de 
vida, bom planeamento urbano, 
muitos estudantes internacionais, 
atmosfera europeia 
 
Para identificar as imagens 
cognitivas de cada cidade, os 
entrevistados foram convidados a 
escrever cinco atributos de cada 
destino que quisessem mencionar 
aos seus amigos, no seu país de 
residência, quando estivessem a 
falar de Sydney ou Melbourne. 
 
Nota: questões abertas 

Atributos: 13 
 
Atracções naturais  
Variedade de desportos aquáticos  
Belas paisagens  
Pessoas simpáticas 
Segurança pessoal 
Clima agradável 
Conveniência em termos de 
transporte 
Alojamento adequado  
Atracções culturais  
Boa relação qualidade/preço 
Variedade da gastronomia  
Boa animação nocturna  
Boas oportunidades para fazer 
compras 
 
 
Escala: escala de 5 pontos; (de 
1=oferece menos que o meu país a 
5=oferece mais que o meu país) 
 

Atributos: 11 
 
Tem um clima agradável  
Oferece muito em termos de 
paisagens naturais 
Tem praias de elevada qualidade 
e grande beleza  
Oferece alojamento de qualidade 
suficientemente alta  
Oferece serviços de elevada 
qualidade  
Tem bons restaurantes  
As praias têm uma boa oferta em 
termos de equipamentos 
(chuveiros, postos de primeiros 
socorros)  
Existem muitas atractivos 
turísticas para visitar na área  
Oferece muitas actividades ao ar 
livre  
Tem boas instalações desportivas  
Tem muitas lojas e centros 
comerciais 
 
 
Escala: não existe informação 
pormenorizada 

 
 
 
 
 
 

Afectiva 

Nº de variáveis: 6 
 
Aborrecido / interessante 
Triste / emocionante 
Tranquilo / estimulante 
Angustiante / relaxante 
Desfavorável / favorável 
Desagradável / agradável 
 
Escala: escalas de bipolares de 7 
pontos 

Nº de variáveis 4  
 
Triste / emocionante 
Tranquilo / estimulante 
Angustiante / relaxante 
Desagradável / agradável 
 
 
 
Escala: escalas bipolares de 7 pontos 

 Nº de variáveis: 3 
 
Agradável  
Relaxante  
Alegre 
 
 
 
 
Escala: não existe informação 
pormenorizada 

 
Global Escala: questões abertas 

Escala: Escala 7 pontos (1 = muito 
desfavorável a 7 = muito favorável) 

 
X 

 Nota: X – Dimensão da imagem não avaliada 

Tabela 2.3 – Operacionalização da imagem – Revisão dos estudos de Son (2005), Son e Pearce (2005), Hernandéz 
et al. (2006).  
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Autores Hosany et al. (2007) Bosque e Martín (2008) Lin et al. (2007) 

    
     Destinos 
 
Imagem 

Três cidades do Reino Unido Cantabria, Espanha Taiwan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognitiva 

Atributos: 17 
 
Sujo / limpo 
Isolado / facilmente acessível  
Frio / amigável 
Hostil / harmonioso 
Perverso / inocente  
Aborrecido / interessante 
Estagnado / animado 
Artificial / natural  
Superlotadas / com poucas 
pessoas  
Feio / bonito 
Ruidoso / silencioso  
Simples / sofisticado  
Velho / novo  
Subdesenvolvidos / 
sobredesenvolvido  
Pobre / luxuoso 
Inseguro / seguro 
Nada turístico / muito turístico 
 
 
Escala: escala de 7 pontos 

Atributos: 13 
 
Infra-estruturas e ambiente 
socioeconómico:  
Estabelecimentos comerciais  
Qualidade do alojamento  
Boa relação qualidade preço 
Lugar seguro 
 
Atmosfera: 
Lugar calmo 
Lugar para descansar  
Lugar relaxante 
 
Ambiente natural:  
Variedade de fauna e flora  
Belas paisagens  
Belos parques naturais  
 
Ambiente cultural:  
Muitas atracções culturais  
Actividades culturais interessantes  
Bom para aprender costumes locais 
 
Escala: escala de 7 pontos (de 1 = 
discordo fortemente a 7 = concordo 
fortemente)  

Atributos: 19 
 
Características naturais  
Este destino oferece muito em 
termos de beleza paisagística 
natural  
Este destino tem variadas e originais 
flora e fauna  
O clima neste destino é agradável  
O ambiente neste destino é puro  
Excursões no destino são 
agradáveis  
Este destino tem muitos sítios para 
visitar  
 
Equipamentos/actividades 
Este destino tem uma grande 
variedade de festivais, concertos e 
eventos  
Este destino tem uma boa animação 
nocturna  
A qualidade dos meios de 
alojamento é boa 
Este destino oferece oportunidades 
de aprendizagem de costumes 
étnicos  
Este destino tem bons restaurantes  
Este destino oferece uma variedade 
de actividades recreativas 
 
Infra-estrutura  
A qualidade das estradas em torno 
esse destino é má 
Este destino está superlotado  
Não existe boa conveniência em 
termos de transportes públicos e 
privados  
Este destino tem problemas de 
congestionamento de tráfego  
Os produtos e serviços deste 
destino são caros  
Este destino tem escolha limitada 
em termos de alojamento  
As oportunidades de compra neste 
destino são desagradáveis 
 
Escala: escala de 7 pontos (de 1 = 
discordo fortemente a 7 = concordo 
fortemente) 

 
 
 
 

Afectiva 

Nº de variáveis: 4 
 
Angustiante / relaxante 
Triste / emocionante 
Tranquilo / estimulante 
Desagradável / agradável 
 
Escala: escalas bipolares de 7 
pontos 

Nº de variáveis 
 
Tranquilo / estimulante 
Angustiante / relaxante 
Triste / emocionante 
Desagradável / agradável 
 
Escala: escalas bipolares de 7 
pontos 

Nº de variáveis: 4  
 
Estimulante / tranquilo 
Agradável / desagradável 
Emocionante / triste 
Relaxante / angustiante 
 
Escala: escalas bipolares de 5 
pontos 

 
Global 

 
X 

 
X 

Escala: escala de pontos (de 1 = 
fortemente negativa a 7 = 
fortemente positiva) 

Nota: X – Dimensão da imagem não avaliada 

Tabela 2.4 – Operacionalização da imagem – Revisão dos estudos de Hosany et al. (2007), Bosque e Martín 
(2008) e Lin et al. (2007). 
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Ao analisar as tabelas apresentadas, percebe-se que a componente da imagem avaliada por 

uma maior quantidade e diversidade de variáveis/atributos é a imagem cognitiva. Esta 

imagem foi avaliada através de 11 a 21 variáveis/atributos em cada estudo e está mais 

relacionada com aspectos físicos e mais concretos associados ao destino turístico. A 

imagem afectiva foi medida, na maioria dos estudos, através de menos de cinco variáveis, 

enquanto a imagem global foi medida, geralmente, através de apenas uma variável. 

 

Como pode perceber-se pela figura 2.7, que apresenta um resumo dos atributos mais 

utilizados pelos diversos autores para avaliar a imagem cognitiva, os atributos utilizados por 

um maior número de autores foram: alojamento, animação nocturna, atracções naturais e 

culturais, clima, gastronomia, infra-estruturas, limpeza, oportunidades para fazer compras, 

paisagens, pessoas (geralmente o facto de existirem pessoas simpáticas no destino), praias, 

relação qualidade/preço, transportes e segurança.  
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Figura 2.7 – Atributos utilizados para medir a imagem cognitiva 
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Os atributos utilizados para operacionalizar a imagem afectiva não variam tanto como os 

atributos da imagem afectiva. Como pode ser percebido através da operacionalização da 

imagem afectiva, grande parte dos estudos empíricos utilizou para medir a imagem afectiva, 

escalas bipolares com adjectivos que representam antónimos. A figura 2.8 apresenta os 

adjectivos utilizados para avaliar esta componente da imagem, assim como o número de 

estudos em que estes adjectivos foram utilizados. Os conjuntos de adjectivos mais utilizados 

para avaliar a imagem afectiva foram: agradável/desagradável, emocionante/triste, 

estimulante/tranquilo, relaxante/angustiante.  

 

 
                             
 
No que respeita à imagem global, também não existe uma grande variação no que se refere 

à operacionalização desta componente. Não são muitos os estudos empíricos que 

operacionalizam esta imagem, porém os que o fazem e que são citados nesta dissertação, 

utilizam somente uma variável que representa a própria imagem global. 

 

No que respeita às escalas utilizadas para medir as componentes da imagem, as escalas de 

7 pontos têm sido as mais frequentemente utilizadas para medir as componentes da imagem 

anteriormente referidas – a imagem cognitiva, a imagem afectiva e a imagem global – sendo 

as escalas de 5 pontos também muitas vezes utilizadas para medir a imagem cognitiva. 

Enquanto na componente afectiva as escalas bipolares com adjectivos antónimos são as 

mais utilizadas, na componente cognitiva é mais frequente utilizarem-se escalas de 

Figura 2.8 – Atributos utilizados para medir a imagem afectiva 
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concordância (ex: de “discordo fortemente” a “concordo fortemente”). No que se refere à 

imagem global há uma tendência para se utilizarem escalas em que se avalia se a imagem 

global tende a ser mais positiva ou negativa (ex: escalas que vão de “muito negativa” a 

“muito positiva”).  

 
 
2.4 Conclusão 

 

Neste capítulo foram apresentadas várias conceptualizações da imagem. Pôde perceber-se 

que a imagem é analisada em diversas áreas de estudo. Diversas definições e modelos 

foram apresentados, bem como questões metodológicas relacionadas a operacionalização 

da imagem de destinos turísticos.  

 

A imagem desempenha várias funções na vida quotidiana das pessoas. Pode-se relacionar a 

imagem com a fotografia, com a televisão, pinturas, actividades comerciais, marca, produtos 

que são comercializados das mais variadas formas e serviços prestados nos mais variados 

sectores da economia. No contexto científico, a imagem também tem muita importância. No 

âmbito do turismo, a imagem tem sido estudada e tem sido relacionada, nomeadamente, 

com o comportamento do consumidor e, especificamente, com a satisfação e com o 

processo de decisão de escolha de destinos turísticos.  

 

Actualmente, numa época em que os meios de comunicação “invadem” cada vez mais a vida 

das pessoas, a formação da imagem de múltiplos destinos de férias torna-se mais cada vez 

mais comum. Além dos meios de comunicação, outros factos ajudam a comunicação de 

imagens por parte dos destinos turísticos, favorecendo também os potenciais visitantes, 

possibilitando-lhes a criação de imagens de inúmeros destinos. Estas imagens são 

comummente relacionadas com um conjunto de percepções ou representações mentais 

criadas pelas pessoas. Notou-se, de forma geral, que, segundo diversos investigadores, a 

imagem dos destinos envolve tanto aspectos físicos relacionados com os destinos turísticos, 

como aspectos mais ligados aos sentimentos das pessoas. Tais aspectos podem estar 

relacionados com atributos funcionais e psicológicos como também com as componentes 

cognitivas e afectivas da imagem. Estas duas últimas componentes – a afectiva e a cognitiva 
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– são as componentes da imagem que, em conjunto com a imagem global dos destinos, têm 

sido mais analisadas nos estudos empíricos que avaliam a imagem de destinos turísticos.  

 

A imagem, ou o conjunto de percepções que cada pessoa cria do lugar, pode favorecer, 

confundir ou desfavorecer a escolha de determinado destino. Para além da escolha, o grau 

de satisfação do turista também pode estar relacionado com uma imagem previamente 

criada pelo turista antes de chegar no destino. Desta forma, as características dos destinos 

turísticos devem ser comunicadas ao seu público-alvo de forma a contribuir para a escolha 

do destino e para influenciar positivamente as atitudes do indivíduo enquanto visita o destino 

de férias.   

 

Também podem ser percepcionadas imagens durante a visita ao destino. Vários são os 

factores que favorecem a criação de uma imagem positiva ou negativa do destino durante a 

visita. De uma maneira geral, as impressões criadas antes da viagem e a experiência de 

viagem são factores fundamentais para o processo de formação da imagem do destino 

turístico.   

 

Conceitos e estudos relevantes sobre a imagem e a formação da imagem de destinos 

turísticos foram aqui discutidos. Foi identificada como de grande relevância uma abordagem 

multidimensional da imagem que inclui as componentes cognitiva, afectiva e global.    

 

No próximo capítulo analisar-se-á o conceito de familiaridade com o destino e o modo como 

a familiaridade pode influenciar a criação de imagens dos destinos. 
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CAPÍTULO 3 | Familiaridade com destinos turísticos 

 
 
3.1 Introdução 
 
A familiaridade com um destino pode parecer um conceito simples mas envolve várias 

dimensões. As fontes de informação consultadas para obter informação sobre um 

determinado destino constituem uma oportunidade para a obtenção de um maior 

conhecimento relativamente ao destino, podendo também contribuir para que as pessoas se 

tornem familiarizadas com ele. Além da recolha da informação identificar-se-ão, também, 

neste capítulo, outras dimensões que se relacionam com a familiaridade de destinos 

turísticos. Neste sentido, um dos objectivos deste capítulo é definir o conceito de 

familiaridade com um destino turístico. Analisar-se-á, também, a influência da familiaridade 

no desenvolvimento de uma imagem do destino. 

  
Para o desenvolvimento deste capítulo foi feita uma revisão bibliográfica de artigos e obras 

de autores que desenvolveram estudos que envolvem as várias dimensões da familiaridade. 

Parte da investigação desenvolvida por esses autores é de âmbito teórico, e algumas dessas 

investigações incluem também o estudo empírico.  

 

 

3.2 Conceito de familiaridade  
  

Alguns autores (Hu e Ritchie, 1993; Milman e Pizam, 1995; Prentice, 2004; Canally e 

Timothy, 2007), defendem que a familiaridade com o destino turístico passa a existir apenas 

depois do primeiro contacto com ele, isto é, depois da primeira visita. Este construto 

unidimensional da familiaridade deve ser destacado. No entanto, a partir da afirmação de Hu 

e Ritchie (1993), em que os autores referem que “a familiaridade com um destino turístico é 

influenciada por factores como distância geográfica, visita prévia e o nível de conhecimento 

sobre este destino” (Hu e Ritchie: 26), pode concluir-se que a familiaridade pode ser 

determinada não apenas por um factor, mas sim por vários. 
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Baloglu (2001), também numa perspectiva multidimensional, identifica três dimensões da 

familiaridade, nomeadamente a informacional, a experiencial e auto-avaliação. Na sua 

pesquisa, Baloglu (2001) usou as dimensões experiencial e informacional para medir a 

familiaridade dos respondentes com a Turquia. Assim como propõem Hu e Ritchie (1993), a 

dimensão experiencial da familiaridade na pesquisa de Baloglu (2001), refere-se à 

experiência do destino no passado, operacionalizada como o facto de o visitante estar a 

visitar o destino pela primeira vez, estar a repetir a visita ou nunca ter visitado o destino.  

 

Para além destes três autores, outra pesquisa empírica que fez uso, também, da dimensão 

experiencial da familiaridade foi a de Prentice (2004). Esta dimensão foi medida pela visita 

prévia, especificamente pelo facto de o inquirido estar a repetir a visita ou de nunca ter ido 

ao destino. O autor concluiu que esta dimensão é uma das mais importantes para a 

familiaridade com o destino e influencia também o processo de escolha do destino turístico. 

 

Além da dimensão experiencial, foram também operacionalizadas outras dimensões da 

familiaridade em algumas pesquisas. A dimensão informacional, na pesquisa de Baloglu 

(2001), relaciona-se com o número de fontes de informações utilizadas pelos visitantes para 

obter informações sobre o destino turístico. A nível da dimensão informacional da 

familiaridade, Fakeye e Crompton (1991) acreditam que os meios de informação oferecem 

aos potenciais turistas conhecimentos sobre o destino para que eles estejam conscientes 

quando forem escolher o destino turístico mais adequado para visitar. No estudo de Baloglu 

(2001), para medir a dimensão informacional, foi questionado aos respondentes quais as 

fontes de informação utilizadas para obter informações sobre o destino turístico. Entre as 

fontes de informação referidas no estudo podem referir-se, nomeadamente, os agentes de 

viagem, as brochuras, os amigos e familiares, os operadores turísticos, os livros, os filmes, 

e-mail, as companhias aéreas e os anúncios. Correspondendo a dimensão informacional ao 

número de fontes utilizadas, os inquiridos considerados com baixa familiaridade em termos 

informacionais eram os que tinham obtido informações através de, no máximo, quatro fontes 

de informação. Considerou-se que os restantes inquiridos, que tinham utilizado mais de 

quatro fontes de informação, tinham elevada familiaridade com o destino em termos 

informacionais. Como resultado da sua pesquisa, Baloglu (2001) chegou à conclusão que os 

mais familiarizados com o destino têm maior tendência para obter informações através de 

notícias, artigos, livros, filmes e passa-palavra, e têm uma noção mais aprofundada do 
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ambiente e das atracções. Já aqueles considerados menos familiarizados com o destino 

obtiveram informações sobre o destino através de fontes de informações mais comerciais, 

como brochuras e agências de viagem. Na pesquisa de Prentice (2004) esta dimensão foi 

operacionalizada avaliando-se em que medida os visitantes utilizaram determinadas fontes 

de informação na preparação da sua viagem, como materiais escritos e sites de internet. 

Além de Prentice (2004), outros investigadores têm incorporado as fontes de informação nas 

suas pesquisas empíricas (Rittichainuwat et al. 2001; Beerli e Martin, 2004; Lau e 

McKercher, 2004; Boo e Busser, 2005; Hui e Wan, 2003; Prebensen, 2007).  

 

Prentice (2004) apresenta uma perspectiva de familiaridade um pouco mais abrangente que 

Baloglu (2001), tendo utilizado outras dimensões da familiaridade para realizar a sua 

pesquisa. Para além das dimensões experiencial e informacional, Prentice (2004) inclui na 

sua pesquisa a dimensão de proximidade, a educacional e de auto-avaliação. A dimensão de 

proximidade foi operacionalizada através do país de residência do respondente. Prentice 

(2004) afirma que os estudos que propõem pesquisas com diferentes países são essenciais 

para analisar a influência da familiaridade noutras variáveis e considera que a literatura, até 

hoje, pouco contribuiu para perceber as diferenças de experiências entre pessoas de 

diferentes nacionalidades em determinado destino turístico. Ainda na investigação de 

Prentice (2004), a dimensão educacional foi operacionalizada com a leitura de obras de 

autores que são oriundos do destino turístico e que fazem, nas suas obras, associações aos 

seus países. 

 

Para além destas dimensões, Baloglu (2001) refere ainda que a dimensão de auto-avaliação 

da familiaridade relaciona-se, neste estudo, sobretudo com a existência de laços familiares 

com habitantes do destino. A dimensão de auto-avaliação da familiaridade proposta por 

Baloglu (2001), apesar de não ter sido utilizada no estudo empírico do autor, é caracterizada 

como uma indicação por parte do inquirido, do nível de familiaridade que este considera ter 

com o destino. Num dos seus artigos, Prentice (2004) considera também a dimensão de 

auto-avaliação da familiaridade, mas não a utiliza no estudo empírico que apresenta nesse 

artigo. Para Lee e Scott (2008), a dimensão de auto-avaliação da familiaridade visa medir 

aspectos subjectivos da familiaridade do indivíduo em relação ao destino.  
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Em complementaridade à sua pesquisa, Prentice (2004) sugere mais duas dimensões da 

familiaridade que são a auto-confiança e a expectativa. A auto-confiança reflecte 

sentimentos de segurança e insegurança em relação a certo destino. A expectativa 

relaciona-se com o que se espera de um destino, nomeadamente das atracções e serviços 

desse destino.  

 

No entanto, é difícil determinar até que ponto o grau de familiaridade pode ser importante no 

processo de escolha de um destino turístico.  

 

Na pesquisa realizada no âmbito desta dissertação serão contempladas algumas das 

dimensões da familiaridade, nomeadamente a informacional, experiencial e laços familiares. 

Esta última dimensão será estendida de modo a incluir também laços de amizade. A 

dimensão laços familiares e de amizade que, na investigação de Prentice (2004), estava 

contemplada na dimensão auto-avaliação da familiaridade, será autonomizada nesta 

dissertação, dada a importância dos laços de parentesco e amizade entre as pessoas 

residentes em Portugal e no Brasil. Um dos objectivos é analisar a relação existente entre 

estas dimensões e a imagem do destino turístico. Na próxima secção vai ser analisada a 

influência destas dimensões da familiaridade no processo de formação da imagem dos 

destinos.  

 

 

3.3 Operacionalização da familiaridade com destinos turísticos 
 
Nesta secção também será apresentado um conjunto de tabelas que resumem alguns dos 

estudos empíricos relativamente a operacionalização familiaridade. Pode-se perceber, 

nestas tabelas, a operacionalização das dimensões informacional, experiencial e laços 

familiares e de amizade da familiaridade. Estas dimensões são contempladas principalmente 

por serem investigadas num maior número de estudos empíricos. Nas tabelas 3.1 a 3.4 é 

apresentado uma síntese da forma como as dimensões aqui destacadas foram 

operacionalizadas.
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Autores Hu e Ritchie (1993) Fakeye e Crompton 
(1991) 

Milman e Pizam (1995) Baloglu e McCleary 
(1999) 

        Destinos 
 

Imagem 

Hawai, Austrália, 
Grécia, França e 

China 

Texas Flórida Central Grécia, Turquia, Itália 
e Egipto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  X 

Importância de cada 
fonte de informação 
para formar impressões 
sobre o destino 
 
Fontes de informação 
Conselhos de 
profissionais 
(operadores turísticos, 
agentes de viagem e 
companhias aéreas) 
Passa-palavra (amigos, 
parentes e clubes 
sociais). 
 Anúncios (impressos 
ou transmitidos nos 
meios de comunicação) 
Livros, filmes e notícias 
 
Escala: escala de 4 
pontos (de 1 = nada 
importante a 4 = muito 
importante) 

 
 
 

Experiencial 

 Número de visitas 
anteriores ao destino 
 
Escala: escala nominal 
(não visitantes e pelo 
menos uma visita) 

Número de visitas 
anteriores ao destino 
 
Escala: escala nominal 
(não visitantes, uma visita 
ou mais que uma visita)     

Número de visitas 
anteriores ao destino 
 
Escala: escala nominal 
(não visitantes e pelo 
menos uma visita) 

 
 
 

X 

Laços 
Familiares 

               X X X X 

Nota: X – Dimensão da familiaridade não avaliada 

Tabela 3.1 - Operacionalização da familiaridade – Revisão dos estudos de Hu e Ritchie (1993), Fakeye e 
Crompton (1991), Milman e Pizam (1995) e Baloglu e McCleary (1999). 
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Autores Baloglu (2001) Rittichainuwat et al. 
(2001) 

Lau e McKercher 
(2004) 

Prentice (2004) 

Destinos 
 

Imagem 

Turquia Tailândia Hong Kong Escócia e Inglaterra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacional 
 
 
 
 

Número de fontes de 
informação consultadas 
 
Fontes de informação 
Agentes de viagem, 
Brochuras 
Amigos / familiares 
Companhias aéreas 
Operadores de viagem 
Anúncios 
Livros / Filmes,  
Artigos / Notícias  
Correio Directo (e-mail) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  X 

Em que medida os 
visitantes utilizaram 
determinadas fontes na 
preparação da sua viagem 
 
Fontes de informação: 
Material escrito 
Sites de internet 
 
Escala: escala ordinal 
(muito, um pouco, nada) 
 
Leitura de livros de autores 
residentes no destino 
(questão aberta) 
 
Escala: sim, não                     
           

 
 
 
 

Experiencial 

Número de visitas 
anteriores ao destino 
 
Escala: escala nominal 
(não visitantes, uma 
visita ou mais que uma 
visita) 

Número de visitas ao 
destino 
 
Visitantes pela primeira 
vez e estudantes que 
estão a repetir a visita 
ao destino 
 

Número de visitas ao 
destino 
 
Visitantes pela primeira 
vez e estudantes que 
estão a repetir a visita 
ao destino 
     

 Não visitantes e visita 
prévia 
 
Escala: número de 
pessoas que visitaram o 
destino ou que não 
visitaram (pergunta de sim 
ou não) 

Laços 
Familiares 

 

 
X 

 
X 

 Existência de volunteered 
family relationships 

Tabela 3.2 - Operacionalização da familiaridade – Revisão dos estudos de Baloglu (2001), Rittichainuwat et al. 
(2001), Lau e McKercher (2004) e Prentice (2004)  

Nota: X – Dimensão da familiaridade não avaliada 
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Autores Mercille (2005) Alegre e Cladera (2006) Murphy et al. (2007) 
Destinos 
 

Imagem 

Tibet Ilhas Baleares Austrália 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacional 
 
 
 
 

Fontes de informação 
consultadas (questão aberta) 
 
Fontes mais utilizadas: 
 
Filmes: 
“Seven Years in Tibet” e 
“Kundun” 
 
 Guia (“Lonely Planet”) 
Revista (National Geographic) 
 
 

Número de fontes de 
informação consultadas 
 
Fontes de informação: 
Amigos / familiares 
Internet 
Outros visitantes 
Agentes de viagem 
Artigos de jornais / revistas 
Livros / biblioteca 
Brochuras obtidas fora da 
região 
Brochuras obtidas na região 
Operadores turísticos 
Visita anterior 
Centros de informação na 
região 
Meios de alojamento 
Associações automobilísticas 

Número de fontes de 
informação consultadas 
 
Programa de viagens 
Publicidade transmitida 
através dos meios de 
comunicação 
Internet / e-mail  
Amigos / familiares  
Livros  
Filmes  
Publicidade impressa  
Colegas de trabalho  
Publicidade ao ar livre  
Porta-voz do destino 
Pessoas conhecidas 
Feiras  
Familiares 
Conferência de imprensa  
Escritório do destino  
Embaixada / consulado 
Correio directo 
Telemarketing                                   

 
 
 

Experiencial 
 
 

 
 
               
                      X 
          
 

Número de visitas ao destino 
 
 
Visitantes pela primeira vez e 
estudantes que estão a repetir 
a visita ao destino 
 

  
 
 

X 
 

Laços 
Familiares 

X X X 

Tabela 3.3 - Operacionalização da familiaridade – Revisão dos estudos Mercille (2005), Alegre e Cladera 
(2006) e Murphy et al. (2007)  

Nota: X – Dimensão da familiaridade não avaliada 
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Ao analisar-se as tabelas, nota-se que as dimensões da familiaridade operacionalizadas 

por uma maior quantidade de investigações empíricas são as dimensões informacional e 

experiencial. A dimensão informacional é operacionalizada, na maioria dos estudos 

empíricos, através das fontes de informação mais utilizadas. O número de fontes de 

informação utilizadas, assim como a importância dada a cada um dos meios de 

informação são outras das formas de operacionalização desta dimensão, embora 

bastante menos utilizadas. Na figura 3.1 pode-se perceber quais as fontes que são 

contempladas por um maior número de estudos aqui citados. Nota-se, pelos dados 

apresentados na figura, que grande parte dos estudos utilizou as seguintes fontes: 

agentes de viagem, anúncios impressos, informações de amigos e familiares, artigos de 

jornais e revistas, filmes, a internet e também livros.  

 

Já a dimensão experiencial da familiaridade foi, na maioria dos estudos apresentados, 

operacionalizada como o número de visitas anteriores ao destino. Esta dimensão é 

avaliada, em grande parte dos estudos, pelo facto do visitante não ter ido ao destino, ter 

visitado uma vez ou ter repetido a visita. Grande parte das investigações utilizaram para 

Autores Canally e Timothy (2007) McCartney (2008) 
Destinos 

 
Imagem 

México Hong Kong, Beijing, Taiwan e Shanghai 

 
 

Informacional 
 

 
 

X 
 

 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 

Experiencial 
 
 

Número de visitas anteriores ao destino 
 
Escala: escala nominal (não visitantes e pelo 
menos uma visita) 

Número de visitas anteriores e o facto de 
visitar ou não a mesma área: 
 
Pessoas que visitam o destino pela primeira 
vez 
Pessoas que visitam o destino pela segunda 
vez, mas não na mesma área 
Pessoas que visitam o destino pela segunda 
vez, mas na mesma área 
Pessoas que visitam o destino pela terceira 
vez, mas não na mesma área 
Pessoas que visitam o destino pela terceira 
vez, mas na mesma área 
Pessoas que visitam o destino pela quarta ou 
mais vezes, mas não na mesma área 
Pessoas que visitam o destino pela quarta ou 
mais vezes, mas na mesma área 

Laços 
Familiares 

X X 

Tabela 3.4 - Operacionalização da familiaridade – Revisão dos estudos de Canally e Timothy (2007) e 
McCartney (2008) 

Nota: X – Dimensão da familiaridade não avaliada 
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medir esta dimensão uma escala nominal como por exemplo: não visitantes, pelo menos 

uma visita ou mais que uma visita. 

 

A próxima secção apresentará a revisão de mais alguns estudos específicos que 

envolvem estas dimensões da familiaridade e as suas influências no processe de 

formação da imagem de destinos turísticos. 

 

 Figura 3.1 – Meios de informação utilizados na operacionalização da dimensão informacional 
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3.4 Influência da familiaridade no processo de formação da imagem de destinos 
turísticos 
 
Já foram desenvolvidos estudos empíricos que envolvem a familiaridade com destinos 

turísticos e que mostram que a familiaridade pode alterar, em vários aspectos, as 

percepções do visitante em relação ao destino (Hu e Ritchie, 1993; Milman e Pizam, 

1995; Baloglu, 2001; Prentice, 2004; Canally e Timothy, 2007).  

 

Fakeye e Crompton (1991) afirmam que quanto maior é a familiaridade com o destino, 

mais fácil é reconhecer as atracções dos destinos turísticos e as dinâmicas sociais do 

local. Para Baloglu (2001), a familiaridade é um conceito de grande relevância devido ao 

seu papel fundamental no processo de selecção de um destino turístico por um potencial 

visitante. Os resultados dos estudos de Milman e Pizam (1995) sugerem que a 

familiaridade com um destino turístico favorece as intenções de voltar a visitar esse 

destino novamente. De acordo com Canally e Timothy (2007), as dimensões da 

familiaridade parecem ter uma influência na percepção do destino turístico e 

conhecimento de características do destino. 

 

Esta secção é destinada à análise da importância de algumas dimensões da familiaridade 

no processo de formação da imagem do destino turístico. Algumas pesquisas já 

analisaram, parcialmente, o impacto de determinadas dimensões da familiaridade na 

imagem de destinos turísticos (Fakeye e Crompton, 1991; Echtner e Ritchie, 1993; Hu e 

Ritchie, 1993; Milman e Pizam, 1995; Baloglu, 2001; Rittichainuwat et al., 2001; 

Prebensen, 2007). 

 

Hu e Ritchie (1993) afirmam que a familiaridade com o destino é influenciada por factores 

como a distância geográfica, a visita relativamente ao destino e o nível de conhecimento 

geral sobre o destino. Tais factores podem ser relacionados com as dimensões 

experiencial e informacional da familiaridade, dimensões estas que podem influenciar a 

percepção de um destino turístico. 

 

No que se refere à dimensão experiencial da familiaridade, Sönmez e Sirakaya (2002) 

afirmam que o visitante pode sentir-se intimidado com a visita a um destino quando pouco 
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sabe sobre as características deste. Quanto mais o visitante conhece o destino mais 

poderá sentir-se à vontade nele.  

 

Hu e Ritchie (1993), na sua investigação onde um dos objectivos era identificar a 

influência da familiaridade na atractividade de destinos turísticos, concluíram que o Havaí 

se tornou mais atrativo para os visitantes após eles terem repetido a visita. Para medir a 

atractividade do destino turístico seleccionado, o destino foi classificado com base em 

alguns atributos por visitantes e não visitantes. Os que já tinham visitado o Havaí tinham 

uma imagem mais positiva do destino relativamente a factores como clima, desporto, 

actividades recreativas, facilidade de comunicação (inexistência de barreiras linguísticas) 

e qualidade do alojamento, do que os que nunca estiveram no Havaí. Além do Havaí 

foram analisados outros destinos turísticos como a Austrália, a Grécia, a França e a 

China. Em todos estes casos, quando se verificava que existiam diferenças significativas 

entre os visitantes e não visitantes de um país, os visitantes tendiam a ter uma imagem 

mais positiva do país do que os não visitantes, verificando-se somente o contrário num 

reduzido número de situações. Neste caso, o maior indicador da familiaridade de uma 

pessoa relativamente ao destino foi a visita prévia. Como observado na secção anterior a 

visita prévia corresponde à dimensão experiencial da familiaridade.  

 

Milman e Pizam (1995) desenvolveram a sua pesquisa empírica na Flórida, procurando 

analisar, entre outros aspectos, qual a relação existente entre a familiaridade que as 

pessoas têm com um destino e a imagem que têm desse destino. Estes investigadores 

utilizaram também como indicador da familiaridade a visita prévia, tendo dividido os 

inquiridos em dois grupos: visitantes (aqueles que já tinham visitado anteriormente o 

destino) e não visitantes (aqueles que nunca tinham visitado o destino). Para analisar a 

imagem da Flórida, os pesquisadores delimitaram três aspectos: o produto, o 

comportamento e o ambiente. Desta forma, percepções sobre a segurança, a informação 

disponível sobre o destino, a precisão do tempo de viagem para alguns atractivos 

turísticos, o número de hotéis e atracções turísticas existentes no destino e, ainda, a 

precisão na avaliação da proximidade geográfica do destino relativamente a outros pontos 

turísticos estavam integradas na componente “ambiente”. Relativamente ao produto 

turístico Flórida, visitantes e não visitantes foram questionados sobre: a similaridade da 

Florida com outros destinos, o facto deste destino ser dominado pelas atracções do 
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parque de diversões da Disney World, o preço das atracções ser considerado razoável e 

o destino Florida ser adequado apenas para famílias. O comportamento foi medido 

apenas com base na hospitalidade dos residentes relativamente aos visitantes.  

 

Em concordância com a pesquisa de Hu e Ritchie (1993), notou-se também na pesquisa 

de Milman e Pizam (1995) que, em geral, aqueles que visitaram o destino possuíam 

melhores percepções mas, sobretudo, mais conhecimentos sobre o destino do que 

aqueles que nunca lá estiveram. Aqueles que estão mais familiarizados com o destino 

possuem maior precisão em termos de percepção geográfica relativamente ao destino e 

em termos do tempo necessário para se locomoverem no destino. Para além disto, têm 

maiores conhecimentos sobre as atracções turísticas e maiores conhecimentos gerais, 

além de terem uma melhor percepção relativamente às informações turísticas disponíveis 

e à segurança no destino. 

 

Tornar-se familiarizado com um destino turístico não significa tornar-se íntimo num 

primeiro momento. A cada experiência as pessoas podem tornar-se mais familiarizadas e 

mais conhecedoras de um destino. De cada vez que se vai a um lugar pode ter-se 

percepções diferentes comparativamente com a última vez que se foi a esse mesmo 

lugar. Características que na primeira vez não foram percepcionadas, noutras vezes 

podem ser reconhecidas e apreciadas. 

 

Operacionalizando a dimensão experiencial da familiaridade com não visitantes, visitantes 

e repetidores da visita no Rio Grande Valley, no Texas, Fakeye e Crompton (1991) 

confirmam haver diferenças significativas na percepção do destino turístico, entre grupos 

com uma familiaridade diferente em termos da dimensão experiencial. Na sua pesquisa 

empírica, Fakeye e Crompton (1991) concluem que existem diferenças entre as 

percepções daqueles que estão a visitar o destino pela primeira vez e daqueles que já 

estavam a repetir a visita. Os visitantes que tinham uma melhor percepção dos atributos 

relacionados com as atracções turísticas e oportunidades de actividades sociais eram os 

visitantes que estavam a repetir a visita. 

 

Para Rittichainuwat et al. (2001) a repetição da visita num destino turístico pode modificar 

a imagem pessoal que um visitante tem acerca desse lugar. Rittichainuwat et al. (2001), 
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numa pesquisa em que pretendem identificar a imagem que os visitantes de diversos 

lugares têm da Tailândia, verificam que quando os turistas repetem a visita, se apercebem 

de características que ficaram ocultas na primeira visita, tornando-se assim mais 

familiarizados com o destino. De acordo com Beerli e Martín (2004), as experiências 

pessoais vão influenciar a imagem, podendo esta imagem depender do número de visitas, 

da sua duração e do grau de envolvimento com o lugar durante a sua estadia. Lau e 

McKercher (2004) concordam que aqueles que visitam pela primeira vez o destino estão 

interessados em explorar o lugar, enquanto aqueles que retornam ao mesmo destino se 

interessam por fazer compras, procuram lugares mais específicos e passam o tempo com 

amigos. Para os autores, quanto mais o destino é visitado, mais ele é percepcionado nos 

seus detalhes. Aqueles que nunca estiveram no destino percebem o destino de forma 

diferente daqueles que lá estiveram (Lau e McKercher, 2004). Em situações em que as 

pessoas não tenham visitado o destino antes, elas têm menos conhecimento sobre o 

destino, falta-lhes conhecimento de alguns atributos e talvez tenham outras imagens do 

local, inclusive imagens depreciativas (Prebensen, 2007).  

 

De acordo com a pesquisa de Hui e Wan (2003), os turistas que tiveram uma boa imagem 

na primeira visita podem representar um segmento de mercado que tem grande 

probabilidade de repetir a visita. Em discordância, Boo e Busser (2005) afirmam que a 

frequência de visita a determinado destino tem impacto negativo na imagem. Isto implica 

que os visitantes que estão a repetir a visita têm outra percepção do destino e podem 

estar insatisfeitos com a prestação de serviços, preços, alojamento, equipamentos de 

lazer e outros. Lin et al. (2007) identificam que a familiaridade com o destino turístico 

favorece a repetição da visita ao mesmo destino e o conhecimento do mesmo. De acordo 

com os resultados da pesquisa de Lin et al. (2007), os visitantes que estão a repetir a 

visita têm uma imagem mais realista do destino turístico. 

 

Pode perceber-se que os estudos aqui propostos relativamente à dimensão experiencial 

da familiaridade e sua influência na imagem, revelam que a repetição da visita pode 

modificar em vários sentidos a percepção de um visitante sobre um determinado destino 

turístico. Apesar da dimensão experiencial ter tido influência diferentes em diferentes 

situações, a maioria dos estudos analisados revelam que os visitantes que repetem a 
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visita têm tendência a ter uma imagem mais positiva do lugar e a estar mais propensos a 

retornar ao destino. 

 

A dimensão informacional da familiaridade revela ter, também, impacto sobre a imagem 

dos destinos turísticos. Gartner (1993) afirma que determinadas fontes de informação 

utilizadas pelos visitantes podem ter impacto durante o processo de formação da imagem 

de um destino turístico. Algumas das fontes de informação que o autor acredita 

influenciarem a imagem dos destinos turísticos são as formas tradicionais de publicidade 

como televisão, rádio, brochuras, outdoors e instrumentos impressos de publicidade 

elaborados pelos promotores do destino turístico. Além destas, o autor afirma que as 

informações recebidas dos operadores turísticos e de outras organizações com 

responsabilidade no sector do turismo, também são fontes que podem participar como 

agentes na formação da imagem de um destino. Os artigos, relatórios, documentários, 

filmes, passa-palavra e informações adquiridas através de amigos e familiares são todas 

fontes de informação que Gartner (1993) acredita poderem influenciar a imagem de um 

destino turístico. O autor faz apenas referências teóricas à importância de tais fontes de 

informação na formação da imagem, não apresentando, no entanto, uma comprovação 

desta relação com base num estudo empírico. 

 

Na sua pesquisa empírica, Rittichainuwat et al. (2001) afirmam que a recolha de 

informação através de notícias e brochuras relacionadas com o destino turístico influencia 

a imagem do destino que será visitado. Molina e Esteban (2006) acreditam que as 

informações transmitidas aos potenciais visitantes de um destino, podem influenciar a 

formação da imagem de um destino turístico e podem favorecer o processo de escolha do 

mesmo. Os investigadores afirmam que a imagem de um destino é formada por diversos 

inputs, incluindo informações recolhidas através de amigos e familiares, programas 

televisivos, filmes, livros, revistas, guias, brochuras e anúncios publicitários. No seu 

estudo empírico, onde uma das suas hipóteses era verificar se as características das 

brochuras turísticas poderiam afectar a imagem do destino turístico, Molina e Esteban 

(2006) chegaram à conclusão que a brochura não teve, nesse estudo, um impacto 

decisivo na formação da imagem do destino turístico, mas dependendo da forma como for 

elaborada com base nos aspectos de formato visual, atractividade e outros atributos pode 

influenciar na formação da imagem desse destino. 
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Para Prebensen (2007), as fontes de informação são, em certa medida, consideradas de 

grande relevância para a percepção da imagem turística do destino. Para a autora, tipos 

de informação menos comerciais como artigos de jornais, por exemplo, têm grande 

influência sobre a formação da imagem de destinos turísticos. De acordo com a 

investigação empírica de Prebensen (2007), alguns turistas tinham percepções negativas 

relativamente a um destino. Este facto é explicado pelo facto de terem recebido 

informações negativas sobre o destino através de programas de televisão e artigos de 

jornal. Este estudo demonstra, por um lado, que estas fontes de informação podem ter um 

impacte relevante na formação da imagem e que, por outro, nem sempre os meios de 

informação contribuem para a formação de uma imagem positiva de determinado destino 

turístico. A forma como as informações são fornecidas através desses meios de 

informação pode depreciar a imagem de um destino. 

 
Pan e Fesenmaier (2006) dizem que o turismo é uma indústria onde existe uma intensa 

troca de informações e as organizações que compõem esta actividade comunicam entre 

si através de vários canais para comercializar os seus produtos. Um dos meios mais 

utilizados para obter e transmitir informações, principalmente pela facilidade de utilização, 

velocidade e abrangência é a internet. Ainda de acordo com Pan e Fesenmaier (2006), a 

internet é um dos meios mais efectivos para os turistas procurarem informações. A 

internet, a nível informacional, é também uma ferramenta que pode contribuir para a 

formação da imagem de um destino. No entanto, Stolz (1999) afirma que as férias 

planeadas pela internet podem ser uma experiência frustrada e podem resultar numa 

percepção negativa do destino. 

 

Ainda no que se refere à dimensão informacional da familiaridade e sua influência na 

imagem de destinos turísticos, Kim e Richardson (2003) afirmam que as imagens dos 

destinos turísticos podem desenvolver-se através de filmes, programas de televisão e 

literatura. Estes meios podem fornecer importantes informações sobre um lugar num curto 

período de tempo e também podem alterar a imagem de um destino de férias num curto 

período de tempo. Ainda em concordância com Kim e Richardson (2003), em alguns tipos 

de filmes, as pessoas que assistem aos filmes têm a oportunidade de conhecer o lugar e 

imaginarem uma participação no filme. Observar um filme pode, deste modo, aumentar o 

grau de familiaridade com o lugar retratado. No seu estudo empírico, onde foram feitas 
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análises de dois filmes que retratavam e apresentavam como cenário principal dois 

destinos turísticos, os autores Kim e Richardson (2003) chegaram à conclusão que o 

conteúdo de um filme pode afectar a imagem de um lugar, tanto em aspectos positivos 

como em aspectos negativos. Neste estudo empírico, os investigadores chegaram à 

conclusão que a empatia que envolve o filme está relacionada com as seguintes 

dimensões da imagem afectiva: calmo ou agitado, excitante ou relaxante.  

 

Mercille (2005) examina empiricamente os impactos de determinados meios de 

comunicação (filmes, guias e revistas) na imagem de um destino turístico. A análise é 

feita tanto em termos de conteúdos visuais, como escritos, dos media. Uma das suas 

conclusões é que os media possuem um forte efeito na imagem de destinos turísticos e 

são bastante consultados pelos turistas antes de viajar. Relativamente aos guias de 

viagem foi constatado que muitos turistas não consultavam todo o guia mas consultavam 

muitas vezes secções específicas relacionadas com o local de visita e estavam mais 

propensos a analisar as figuras e destaques do guia do que o material escrito. Para 

Mercille (2005), a credibilidade torna-se essencial na divulgação de áreas de destino 

turístico. Muitos visitantes e futuros turistas baseiam as suas ideias e tomadas de decisão 

em materiais que, muitas vezes, não correspondem à realidade. Este factor pode 

comprometer a imagem que o turista vai criar do lugar e pode favorecer a formação de 

uma imagem negativa do destino. A percepção que os turistas têm antes de visitar o 

destino é congruente com os media. De acordo com Mercille (2005), os media transmitem 

as suas mensagens de forma macro. Estas são recebidas e interpretadas de forma 

diferenciada por cada pessoa.  

 

Pode perceber-se, com a revisão dos estudos que incorporam a dimensão informacional 

da familiaridade, que esta, também pode influenciar, em vários aspectos, a imagem dos 

destinos turísticos, podendo contribuir para que os potenciais visitantes fiquem com uma 

imagem mais negativa ou mais positiva de determinado destino. Várias fontes de 

informação podem assumir um papel importante na transmissão de informação acerca 

dos destinos turísticos. 

 

No que se refere às restantes dimensões da familiaridade, não é possível chegar a 

nenhuma conclusão relativamente à sua influência na imagem, dado o escasso número 
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de estudos que se focam nestas dimensões. Não se encontrou nenhum estudo que 

analise especificamente a influência destas variáveis no desenvolvimento da imagem de 

destinos. 

 

 

3.5 Conclusão 
 

A conceptualização da familiaridade foi feita por muitos investigadores com base nas 

dimensões experiencial, informacional e laços familiares. Algumas das pesquisas 

empíricas aqui revisadas confirmaram que estas dimensões influenciam a formação da 

imagem de destinos turísticos. De acordo com os estudos, esta influência pode ser 

positiva ou negativa. 

 

Relativamente à dimensão experiencial da familiaridade, esta dimensão foi 

conceptualizada na maioria dos estudos em termos do número de visitas. Alguns autores 

operacionalizaram esta dimensão diferenciando aqueles que nunca visitaram o destino 

daqueles que o estavam a visitar pela primeira vez. Numa abordagem mais detalhada, 

outros autores operacionalizaram esta mesma dimensão agrupando os visitantes em 

repetidores da visita e aqueles que estavam a visitar pela primeira vez.  

 

Os estudos revelam que a repetição da visita pode modificar em vários sentidos a 

percepção de um visitante sobre um determinado destino turístico. Os repetidores da 

visita têm, em geral, uma percepção diferenciada com relativamente ao clima, actividades 

recreativas, infra-estruturas, segurança pessoal, atracções turísticas e outros atributos. 

Para além disto, os visitantes que repetem a visita tendem a ter, em geral, uma imagem 

mais positiva do lugar, e a estar mais propensos a retornar ao destino turístico. Sendo 

assim, pode-se concluir, de acordo com os estudos aqui citados, que a dimensão 

experiencial da familiaridade pode favorecer o destino turístico em vários sentidos. No 

entanto, apesar desta tendência ser a mais comum, há também outros autores e estudos 

que sugerem que a dimensão experiencial também pode ter uma infuência negativa na 

imagem dos destinos.  
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A literatura aqui revista também apresenta alguns estudos empíricos relativos à dimensão 

informacional. Em muitos estudos, a dimensão informacional foi operacionalizada 

identificando o tipo de fontes de informação utilizadas. Em alguns estudos foi também 

utilizado outro tipo de indicadores como o número e importância das fontes utilizadas. 

Foram encontradas investigações que englobam a influência dos meios de informação e a 

imagem de destinos turísticos. Foi identificada a importância que muitos meios de 

informação podem ter para gestores de destinos turísticos como também para a 

familiaridade dos potenciais visitantes com os destinos turísticos. Alguns dos meios de 

informação mais utilizados na operacionalização desta dimensão da familiaridade foram 

as brochuras, os livros, os filmes e a internet.  

 

Os resultados da maioria dos estudos aqui apresentados indicou que, quanto mais 

familiarizado o turista é com o destino, melhores percepções relativamente ao destino ele 

pode ter. Além de uma melhor imagem, aquele que está mais familiarizado com o destino 

tende também a ter melhores noções de segurança, distâncias, dinâmicas sociais, 

entretenimento, dentre outros atributos. No entanto, há autores e artigos que contrariam 

esta tendência. 
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PARTE III | ESTUDO EMPÍRICO | Análise da imagem que os portugueses possuem 
do Brasil e a influência da familiaridade no desenvolvimento da imagem 
 
CAPÍTULO 4 | A importância do Brasil enquanto destino turístico de viagens dos 
Portugueses  

 
4.1 Introdução 
 
Neste capítulo, proceder-se-á a uma breve contextualização histórica das relações 

existentes entre o Brasil e Portugal.   

 

Além das relações entre o Brasil e Portugal, actualmente o Brasil assume uma elevada 

importância enquanto destino turístico de um elevado número de Portugueses. Será feita 

uma breve contextualização histórica de Portugal enquanto colonizador do Brasil e de 

algumas das primeiras percepções documentadas sobre o Brasil. Para além disso, será 

enfatizada a importância do turismo para o Brasil, como também a importância dos 

turistas portugueses no contexto do turismo brasileiro. Os destinos mais visitados pelos 

portugueses nos últimos anos serão destacados e devidamente caracterizados.  

 

Para o desenvolvimento deste capítulo foi utilizada pesquisa de bibliografia sobre temas 

relacionados com a história das relações existentes entre Brasil e Portugal. O Anuário 

Estatístico da EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo - também foi consultado para 

obter dados referentes ao turismo no Brasil. Para além destas fontes, foram consultados 

sites da internet para que a caracterização dos destinos turísticos no Brasil mais visitados 

por portugueses pudesse ser feita.  

  

 
4.2 Relação histórica entre o Brasil e Portugal  
 
Portugal, como descobridor e um dos colonizadores do Brasil, teve grande participação na 

miscigenação e formação do que se chama hoje “povo brasileiro”. Odalia (2001) afirma 

que a sociedade brasileira se formou pela união de três principais etnias, nomeadamente 

a negra, a índia e a branca. Para a autora, os portugueses tiveram participação enquanto 
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etnia branca e, por isso, já se estabeleceu desde o período de colonização uma relação 

histórica entre os dois países.  

 

De acordo com Velho (2000), o Brasil foi uma colónia de grande importância para 

Portugal e, com o passar do tempo, o Brasil foi-se compondo como uma sociedade de 

grande complexidade sociocultural. Ainda de acordo com Velho (2000), as relações entre 

o Brasil e Portugal podem ser consideradas ambíguas, visto que, por um lado encontram-

se sentimentos de admiração e afecto, mas, por outro, aparecem sentimentos negativos 

como mágoas e ressentimentos. Para o autor, este tipo de relação, sentimentos e 

avaliações contraditórios serão constantes. 

 
A independência do Brasil deu-se no ano de 1822, mas mesmo depois desse processo, 

durante muito tempo, a corrente migratória de Portugal para o Brasil revestiu-se de 

grande importância (Souza e Baptista, 2003). As autoras afirmam ainda que portugueses 

provindos de vários estratos sociais ajudaram a compor o território brasileiro. Souza e 

Baptista (2003) lembram ainda, que o Brasil sofreu influências de outras culturas além da 

portuguesa, nomeadamente a africana, a espanhola, a alemã, a japonesa, a judaica e 

outras que marcaram a sua presença por diversos lugares no território brasileiro. 

 

O facto de Portugal ter sido colonizador do Brasil fez com que fosse estabelecida uma 

relação de dependência durante determinado tempo e de relações diversas. Para além 

desta situação, dentro de uma contextualização da actual pesquisa, pode dizer-se que as 

primeiras percepções do território brasileiro foram descritas pelos portugueses. Um dos 

exemplos clássicos da primeira descrição do território brasileiro está na carta do 

português Pero Vaz de Caminha, uma das testemunhas da descoberta do Brasil. Já nas 

últimas páginas da sua descrição do que foi o território, até então considerado português, 

em meados do século XIV, Caminha (1500) descreveu aquelas terras como sendo de 

muitas léguas de costa, possuindo grandes barreiras de cores variadas, grandes 

arvoredos, praias de ponta a ponta e muito formosas (Caminha 1500, citado por NEAD, 

2009). Afirmou que o território brasileiro era muito gracioso, com ares frescos e 

temperados, com muitas palmeiras e rios. 
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Em concordância com as primeiras descrições feitas por Caminha, Odalia (2001) 

reafirma, numa releitura de Gilberto Freyre, que o Brasil, quando descoberto, foi: 

“o trópico de natureza exuberante e desconhecida, cuja beleza feita de uma fauna, 

de uma flora, de massas de água e de acidentes geográficos, de maneira geral, 

profundamente diferentes dos da Europa, camufla um ecossistema no qual o 

homem europeu teve que adaptar-se, modificando todos os seus hábitos e 

costumes de vida anterior. Surge então uma nova sociedade – híbrida, estável, 

maleável e adaptada aos trópicos” (Odalia, 2001: 21).  

 

Bignami (2005), ao lembrar a descoberta do Brasil, diz que as primeiras descrições de 

imagens do território brasileiro remetem a associações à grandeza de território, vida 

selvagem e sensualidade como características naturais. Além disso, a autora acrescenta 

que o período de descobrimento caracterizou-se pela procura de uma sociedade 

idealizada e pela busca do paraíso. 

 

As descrições feitas de terras brasileiras na época do descobrimento (ano de 1500), 

ajudaram a criar uma imagem do que eram aquelas terras. Com o passar dos séculos a 

perspectiva do português com relação ao brasileiro, que passou de colónia para um país 

onde actualmente possui uma grande diversidade étnico cultural, foi-se alterando. 

Segundo Machado (2003), mesmo após a independência do Brasil, o excesso de imagens 

atribuídas à ex-colónia continuou a existir no quotidiano colectivo português. De acordo o 

autor, após a segunda guerra mundial, e com as pressões internacionais para a 

descolonização, o Brasil é novamente destacado no imaginário social português, 

figurando como modelo ideal da bem-aventurada colonização portuguesa.  

 

Para Cunha (2003), na década de 50 do século XX, iniciaram-se as trocas culturais em 

massa entre os dois países, recaindo estas trocas sob a esfera das novas expressões 

culturais (música, literatura, artes, traduções de obras clássicas e outras). A música 

popular brasileira teve também um notório impacto em Portugal, inclusivamente porque 

esse género musical passou a ocupar grande parte da programação radiofónica deste 

país (Cunha, 2003). 
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Em concordância com Cunha (2003), no final dos anos 60 e início dos 70, os concertos 

musicais e programas humorísticos brasileiros já eram transmitidos em Portugal. Na 

década de 70, mesmo com o deflagrar da revolução portuguesa de 1974, centenas de 

brasileiros procuraram Portugal para se exilarem do regime vigente no Brasil, e 

integraram os quadros de jornais, de editoras, os grupos de teatro e produtoras de música 

em Portugal (Cunha, 2003). Para Machado (2003), a partir das últimas décadas do século 

XX, dois factores sócio-históricos vêm reordenando as representações do Brasil no 

imaginário português: a actuação maciça das indústrias culturais brasileiras em Portugal e 

o fluxo de imigrantes brasileiros neste país. São esses factores que, segundo este autor, 

vêm intensificando as expectativas e julgamentos dos portugueses sobre tudo quanto diz 

respeito ao Brasil. Souza e Baptista (2003) afirmam que, com a explosão da imigração 

brasileira para Portugal na década de 90 e exibição de novelas brasileiras por televisões 

portuguesas, aumentou a sensação de “invasão brasileira”.  

 

A pesquisa desenvolvida por Machado (2003) comprova que, se, por um lado, as marcas 

que fazem alusão à sensualidade, esperteza e alegria natural brasileira são legitimadas e 

valorizadas pelo mercado português, conformando uma suposta identidade brasileira 

neste país, por outro lado, são representações que englobam uma perspectiva negativa 

do Brasil. Conclui este autor que essas representações, de facto, reportam a tempos 

longínquos, sendo também, validadas pelos discursos dos media portugueses e, 

inclusive, pelas indústrias culturais brasileiras que actuam em Portugal. 

 

Os problemas sociais que fazem parte do dia-a-dia brasileiro podem afectar a imagem do 

Brasil como destino turístico, que caracteriza o tema central desta pesquisa. Desta forma, 

Bignami (2005) afirma que imagem do Brasil em geral é negativa. Por causa dos grandes 

problemas sociais, os formadores de opinião afirmam que o Brasil é perigoso, pouco 

confiável, a polícia e os governantes são corruptos, a regra é a contratação e a propina, 

bebe-se muito e o povo só pensa em dançar, cantar e se divertir. A autora diz que a 

“difusão dessa imagem complexa, formada por indicadores de miséria e ao mesmo tempo 

sensualidade e vitalidade, propaga-se de forma indistinta por meio de discursos variados 

nos mais diferentes meios e é um dos factores de influência a chegada de determinados 

tipos de turistas ao Brasil, principalmente os interessados em turismo sexual” (Bignami, 

2005: 22) 
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Bignami (2005) afirma ainda que algumas formas de vender o Brasil têm se demonstrado 

prejudiciais. Para a autora alguns padrões de comportamento a nível social acabam por 

ser aceitos como padrões de identidade nacional. A autora exemplifica com o samba: “em 

determinado momento da história, adoptou como padrão cultural o samba, que passou a 

ser símbolo da nossa identidade nacional. Assim sendo, o samba pôde ser difundido, 

passando a determinar padrões de comportamento individuais, chegando mesmo a se 

tornar uma referência para caracterizar o povo brasileiro” (Bignami, 2005: 100). Assim 

como o samba, de acordo com a autora, existem outros padrões de comportamento que 

tornaram-se padrões de identidade nacional e que são utilizados para vender o Brasil 

como destino turístico.  

 

Rosana Bignami (2005) qualificou a imagem do Brasil em algumas categorias: 

• O Brasil paraíso: relaciona-se com essa categoria as ideias de ambiente 

selvagem, Éden, Eldorado, o Amazonas, os recursos e atractivos naturais e 

paisagísticos, as origens da descoberta que se pontuam pelo enunciado da Carta 

de Pero Vaz de Caminha “dar-se-á nela tudo”.  

• O lugar do sexo fácil: relacionam-se com isso a ideia de beleza, sensualidade, 

libertinagem, o símbolo da mulher brasileira, a concepção da vida nos trópicos 

(mar, sol e praia). 

• O Brasil do brasileiro: incluem-se aí todas as características atribuídas ao povo 

brasileiro ou ao modo de ser do brasileiro, tais como a musicalidade, a 

hospitalidade, a malandragem, a doçura, a alegria, a felicidade, a falta de racismo 

ou preconceito e a cordialidade.  

• O país do carnaval: encontram-se relacionadas às manifestações veiculadas pelos 

meios de comunicação, para fins essencialmente turísticos como as grandes 

manifestações folclóricas, desportivas, artísticas e culturais, a gastronomia, os 

próprios meios de comunicação de massa, as actualidades e eventos ligados às 

artes, ao cinema e à literatura nacional, à promoção turística em si e ao marketing.  

• O lugar do exótico e do místico: estão aí relacionadas as ideias bizarras, a 

religiosidade, o mistério, a cultura indígena pelo seu aspecto exótico, os ritos e 

rituais de um modo geral.  
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Estas são algumas associações que são feitas ao Brasil de forma geral e que são 

utilizadas a nível promocional do turismo para que o país seja vendido como destino 

turístico. 

 

Lisboa (2007) afirma que as lembranças históricas podem constituir elementos 

importantes na construção e legitimação das actuais representações do Brasil em 

Portugal. Ainda de acordo com Lisboa (2007), algumas referências do Brasil em Portugal 

ainda constituem uma memória portuguesa que brota de uma ideologia imperial. Para o 

autor, as actuais representações do Brasil no quotidiano português podem estar 

condicionadas pelas crenças, desejos e interesses de uma memória histórica, fortemente 

valorizada em Portugal. Lisboa (2007) conclui também que os imigrantes brasileiros em 

Portugal vêm recompondo e remodelando a paisagem urbana e a realidade social 

portuguesa. Esta recomposição e remodelação dá-se, segundo o autor, pela ocupação 

destes imigrantes com cargos de actividades básicas em lojas, supermercados, cafés, 

restaurantes, hotéis e outros serviços. Muitos desses imigrantes vêm para Portugal para 

fugir das más condições económicas existentes no Brasil e, com isso, pode favorecer-se 

uma imagem deturpada do seu país de origem como sendo um lugar com falta de opções.  

  

Estas breves descrições feitas das relações estabelecidas entre Brasil e Portugal e das 

percepções relativas ao Brasil servem para problematizar e contextualizar a relação entre 

os dois países. Poderia ser feita uma descrição muito mais abrangente e contextualizada 

por épocas, porém este não constitui o objectivo principal desta pesquisa. O que se 

pretendeu fazer foi uma breve descrição histórica e uma breve apresentação das 

percepções do que foi o Brasil na época da sua colonização e de como as produções de 

diversas naturezas criadas actualmente no Brasil são importadas por Portugal. Nos 

próximos subcapítulos deste capítulo será destacada a importância do cidadão português 

como potencial turista para o Brasil.  
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4.3 A relevância do turismo no Brasil e a importância do mercado português para o 
turismo no Brasil  
 
Apesar do turismo no Brasil apresentar um crescimento, Andrade et al. (2008) afirmam 

que ainda não é atribuída muita importância a esta actividade económica é no Brasil, 

apesar do recente interesse despertado por ela, tanto em termos académicos como entre 

os responsáveis por políticas públicas relacionadas com o sector. Andrade et al. (2008) 

acrescenta que o turismo no Brasil é economicamente explorado de forma errónea.  

 

No entanto, com o avançar das décadas, o turismo no Brasil começou a tomar proporções 

de destaque como actividade económica. Para o Instituto Brasileiro de Turismo - 

EMBRATUR (2009) - a importância dada pelo governo a esta actividade, bem como a 

sintonia entre os sectores público e privado, contribuíram para que o turismo batesse 

importantes recordes na última década. 

 

Apesar de alguns investigadores e especialistas da área do turismo afirmarem que o 

Brasil ainda é “iniciante” nesta área, a EMBRATUR (2008) afirma que desde 2003, após a 

criação do Ministério do Turismo, o Brasil assumiu um considerável destaque no mercado 

turístico global. Já a evolução do número de chegada de turistas ao Brasil pode ser 

percebida através da figura 4.1. 

 

 
 

  

Fonte: Departamento de Polícia Federal e Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR (2009)  
Figura 4.1. - Chegadas de turistas estrangeiros ao Brasil, entre 1970 e 2007 
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Pode perceber-se, pela figura 4.1, que no Brasil, apenas em meados da década de 90 é 

que o número de chegada de turistas ascende a mais de 2.000.000 de chegadas. Há um 

aumento significativo no número de chegadas de turistas ao longo das últimas 3 décadas 

(aumento de 1911,14% entre 1970 e 2007). De acordo com a EMBRATUR (2008), foi 

contabilizada no ano de 2006 a chegada 5.017.251 de turistas ao território brasileiro. Já 

no ano de 2007 foi observado um aumento de 0.17% para 5.025.834 turistas. A dimensão 

destes fluxos turísticos remete ainda mais para a necessidade da realização de estudos 

científicos destinados a proporcionar melhorias ao nível do turismo no Brasil.  

 

Nas informações mais recentes disponibilizadas pela EMBRATUR (2009), pode-se 

verificar a receita gerada pelo turismo no Brasil entre os anos de 2004 a 2006. No ano de 

2004 verificou-se um valor de 3,812 bilhões de dólares. No ano seguinte, houve um 

acréscimo de 1,53 bilhões, atingindo-se um valor total de 5,342 bilhões de dólares. Já no 

ano de 2006 o valor da receita gerada pelo turismo decresceu, totalizando 4,687 bilhões 

(EMBRATUR, 2008).  

 

Ainda de acordo com a EMBRATUR (2008), no ano de 2008, a entrada de divisas no 

Brasil levadas por turistas estrangeiros bateu um recorde de 5,8 bilhões de dólares, 17% 

mais que no ano de 2007. Para a EMBRATUR (2008), estes números têm um significado 

especial, pois nesta altura estava-se numa época onde a crise económica mundial causou 

forte desaceleração na receita cambial turística. Entre os anos de 2003 a 2008, o 

aumento das divisas entradas no país por meio do gasto de turistas estrangeiros foi de 

132% (EMBRATUR, 2008). 

 

A EMBRATUR (2008) divide e classifica o produto turístico brasileiro em destinos de sol e 

praia, cultura, ecoturismo, desporto, negócios e eventos, turismo de aventura e turismo 

rural. Outros órgãos públicos subdividem o produto turístico brasileiro, porém essas 

subdivisões não serão aqui destacadas. A vasta extensão territorial, a diversidade natural 

e cultural, bem como as diversas formas de planeamento local existentes no Brasil 

permitem explorar o país de várias formas ao nível do turismo e, com isso, alcançar um 

grande número turistas com diferentes motivações de viagem. De acordo com a 

EMBRATUR (2008), o Brasil não é visto e visitado apenas pela sua atractividade natural. 

A entrada de turistas com motivação de negócios no Brasil é expressiva, representando 
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1/3 das entradas de estrangeiros que desembarcam no Brasil (EMBRATUR, 2008). Desde 

2006 o Brasil está entre os dez países que recebem mais eventos internacionais em todo 

o mundo. Estes eventos geram divisas, desenvolvimento do sector do turismo e a garantia 

de ocupação nos períodos de baixa temporada (EMBRATUR, 2008). 

 

Na tabela 4.1 pode analisar-se o número de chegada de turistas estrangeiros por área 

mundial de residência nos anos de 2006 e 2007. 

 
Tabela 4.1. Chegadas de turistas estrangeiros ao Brasil por Região Continental 

Região Continental Número de 
chegada de 

Turistas 
(2006) 

Participação 
(%) 

Número de chegada 
de Turistas 

(2007) 

Participação 
(%) 

África 83.721  1,66 75.923 1,51 
América Central 43.823  0,87 46.495 0,925 
América do Norte 855.098  17 821.921 16,35 
América do Sul 1.818.352  36,24 1.906.451 37,93 
Ásia  185.157  3,69 162.124 3,22 
Europa 1.951.528  38,89 1.906.078 37,92 
Oceania 31.819  0,63 43.448 0,86 
Médio Oriente 46.461  0.92 62.021 1,24 
Países não 
especificados 

1.292 0,025 1.373 0,027 

Total 5.017.251  100 5.025.834 100 
Fonte: Departamento de Polícia Federal e Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR (2009) 
 
 
Verifica-se que o número de chegadas mais elevado de turistas se refere ao continente 

europeu. Todos os continentes configuram-se como de grande importância para a 

actividade turística no Brasil. Porém, a Europa, sendo um dos grandes emissores de 

turistas para o Brasil, conjuntamente com a América do Sul é um continente que deve 

merecer especial atenção. Em 2006 e 2007, a Europa gerava entre 38% e 39% das 

chegadas de estrangeiros ao Brasil. Para além da Europa, as regiões mundiais 

responsáveis por gerar um maior número de turistas para o Brasil são a América do Sul e 

a América do Norte, cada uma contribuindo, em 2007, com 38% e 17% das chegadas, 

respectivamente.  

 

As cidades mais visitadas pelos turistas estrangeiros no Brasil nos anos 2004 e 2006 

podem ser identificadas na tabela 4.2. 
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                           Tabela 4.2 Destinos mais visitados pelo turista internacional 

Destinos Ano (2004) Ano (2006) 

Rio de Janeiro 52% 60% 

São Paulo 40% 41% 

Salvador 21% 14% 

Foz do Iguaçu 12% 11% 

Manaus 6% 8% 

Fortaleza 7% 8% 

Natal 7% 8% 

Recife 6% 7% 

                                  Fonte: Embratur / Vox Pop 
 

A maioria das cidades representadas na tabela 4.2 constituem destinos de sol e praia. 

Entre as cidades mais visitadas encontram-se Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Foz 

do Iguaçu.  

 

Nesta pesquisa, além de se observar que existem importantes relações entre o Brasil e 

Portugal ao longo dos anos, pode verificar-se, na tabela 4.3, que Portugal é o país da 

Europa que gera maior fluxo de turistas para o Brasil, o que demonstra ainda mais a 

importância da presente pesquisa.  

 
         Tabela 4.3 – Chegadas de Turistas no Brasil segundo países da Europa  

Países da 
Europa 

Número de 
Chegada de 

Turistas  
(2006) 

Participação  
(%) 

Número de 
Chegada de 

Turistas  
(2007) 

Participação (%) 

Portugal 299.211  15,33 280.438 14,71 
Itália 287.898  14,75 268.685 14,1 
Alemanha 277.182  14,20 257.719 13,52 
França 275.913  14,14 254.367 13,35 
Espanha 211.741  10,85 216.373 11,35 
Inglaterra 169.627  8,69 176.948 9,28 
Holanda 86.122  4,41 83.554 4,38 
Suíça 84.816  4,35 72.763 3,82 
Outros 56.804  2,91 66.468 3,48 
Suécia 36.118  1,85 39.846 2,1 
Bélgica 30.037  1,54 31.073 1,63 
Noruega 26.761  1,37 29.918 1,56 
Dinamarca 23.288  1,19 26.042 1,36 
Áustria 17.147  0,87 24.557 1,28 
Finlândia 21.732  1,12 22.217 1,17 
Irlanda 12.574  0,64 18.091 0,94 
Polónia 15.347  0,78 17.280 0,9 
Grécia 13.340  0,68 12.636 0,66 
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Hungria 5.870  0,3 7.103 0,37 
Total 1.951.528  100 1.906.078 100 

        Fonte: Departamento de Polícia Federal e Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR (2009) 
 

Segundo um estudo que foi realizado no ano de 2005 pela EMBRATUR (2009), 47,6% 

dos turistas portugueses que entraram no Brasil naquele ano foram passar férias e 

inserem-se na faixa etária dos 32 a 40 anos. Na mesma pesquisa foi possível comprovar 

que os turistas lusos passavam em média 12 dias em território brasileiro e 98,2% 

pretendiam voltar àquele mesmo destino. Além disso, 55,6% dos turistas portugueses que 

participaram na pesquisa consideram estar completamente satisfeitos com a viagem 

(EMBRATUR, 2009). 

 

A figura 4.2 mostra a evolução do número de chegadas dos turistas portugueses ao Brasil 

entre os anos de 2001 a 2008. 

 

 
       Fonte: EMBRATUR (2009) 
        Figura 4.2 – Evolução do número de chegadas de turistas portugueses ao Brasil 

 

A EMBRATUR (2009) afirma que, nos anos de 2006 e 2007, Portugal é o sexto país 

emissor de turistas para o Brasil, e, como observado na tabela 4.3, o principal emissor ao 

nível dos países da Europa. No ano de 2005 o Brasil recebeu um número máximo de 

turistas portugueses, totalizando 357.640. Após este ano, com a saída da companhia 

aérea Varig do mercado e com a crise do sector aéreo, o fluxo de turistas portugueses 

para o Brasil decresceu em 27% entre 2005 e 2006. Estes foram dois dos factores que 

contribuíram para a redução do fluxo de turistas portugueses. Para além destes, a crise 

económica mundial em 2008 também se reflectiu negativamente neste fluxo. De acordo 

com a análise do mercado português traçado pela EMBRATUR (2009), os portugueses 

estão a viajar menos e a gastar quantias mais reduzidas nas suas viagens ao exterior. No 

mês de Março do presente ano foi contabilizada uma queda de 10,5% nas despesas dos 
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portugueses no estrangeiro, a mais forte desde Abril de 2003. Muitos são os motivos 

desta diminuição de gastos, mas o principal deles foi a crise económica que teve inicio no 

ano de 2008.  

 

Desde 2005 que o Brasil conta com um Plano de Marketing Turístico Internacional, 

intitulado de Plano Aquarela. Anualmente são feitas pesquisas nos principais mercados 

emissores de turistas para o Brasil e análises de concorrência a fim de tornar a política de 

promoção do Brasil no exterior mais eficiente (EMBRATUR, 2008). O Plano Aquarela 

define níveis de prioridade por países, tendo em consideração o potencial de emissão de 

turistas, o volume actual de visitantes no Brasil, a média de gastos e tempo médio de 

permanência. Tendo como base estes critérios, os países são alvo de acções de 

investimento e comunicação para captar a imprensa e potenciais visitantes (EMBRATUR, 

2008). Tendo em consideração o nível de prioridade, a EMBRATUR (2008) classifica 

Portugal como sendo um país de Alta Prioridade para investimentos e ações de 

marketing. Este tipo de informação confirma ainda mais a importância do mercado 

turístico português para o Brasil. Entre as várias acções realizadas pelo Ministério do 

Turismo através do Plano Aquarela destacam-se: participações em feiras e eventos 

oficiais de turismo, divulgação de destinos, serviços e produtos para profissionais, guia 

específico para turistas estrangeiros, parcerias com agentes e operadores turísticos, entre 

outras. 

 

Analisando mais especificamente as unidades federais brasileiras visitadas pelos 

portugueses em 2006 e 2007, verifica-se que os portugueses têm preferência, por ordem 

decrescente, pelos Estados Federais de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco e Ceará (tabela 4.4). A tabela 4.4 apresenta o número de chegada de 

turistas portugueses a Estados Federais brasileiros entre os anos de 2006 e 2007.  
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Tabela 4.4 – Chegadas de Turistas Portugueses por Unidades da Federação 

Unidade Federativa Número de 
chegada de 

Turistas 
Portugueses 

(2006) 

Participação 
(%) 

Número de 
chegada de 

Turistas 
Portugueses 

(2007) 

Participação 
(%) 

Amazonas 19  0,006 68 0,024 
Bahia 36.861  12,32 36.888 13,15 
Ceará 21.554  7,20 16.661 5,94 
Mato Grosso do Sul 10  0,003 31 0,011 
Pará 2 - 2 - 
Paraná 910  0,30 938 0,33 
Pernambuco 31.212  10,43 25.939 9,24 
Rio Grande do Norte 32.638  10,90 29.696 10,58 
Rio Grande do Sul 638  0,2 401 0,14 
Rio de Janeiro 56.606 18,92 55.838 19,91 
Santa Catarina 27 0,009 102 0,036 
São Paulo 116.678 38,99 112.133 39,98 
Outras Unidades 2.056  0,68 1.741 0,62 
Total 299.211 100 280.438 100 
Fonte: Departamento de Polícia Federal e Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR (2009) 
 

Tendo em consideração as regiões visitadas, pode avaliar-se, pela tabela 4.5, que as 

cidades mais visitadas pelos turistas portugueses entre os anos de 2005 e 2007 

correspondem exactamente às capitais das Unidades Federativas mais visitadas em 2006 

e 2007.  

 
                        Tabela 4.5 - Chegadas de turistas portugueses por cidades 

                           Ano 

Cidade                            2005 (%)                 2006 (%)                  2007 (%) 

Rio de Janeiro 16,7 17,3 ↑ 19,6↑ 

Natal 18,3 17,6 ↓ 17,5 

São Paulo 10,0 11,5 ↑ 15,7 ↑ 

Salvador 15,2 12,7 ↓ 15,3 ↑ 

Fonte: EMBRATUR (2009) 
 

As cidades mais visitadas por portugueses correspondem às capitais dos Estados do Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Bahia - respectivamente Rio de Janeiro, 

Natal, São Paulo e Salvador. Em 2007 cada uma destas cidades abrangia, no mínimo, 

15% das chegadas de portugueses ao Brasil e, em conjunto, estas quatro cidades 

abrangiam cerca de 68% das chegadas de portuguesas (tabela 4.5). Uma análise mais 

detalhada da evolução das chegadas às quatro cidades acima referidas revela que, em 
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todos os anos do período de 2005 a 2007, o Rio de Janeiro e São Paulo recebiam mais 

visitantes que Natal e Salvador. Através desta análise verifica-se também que, enquanto 

entre 2005 e 2007 a quota de chegadas ao Rio de Janeiro e a São Paulo aumentou, a 

quota de chegadas a Salvador manteve-se e a quota de Natal tendeu mesmo a diminuir 

(tabela 4.5).  

 

Na próxima secção apresentar-se-á uma caracterização das quatro cidades do Brasil 

mais visitadas pelos portugueses.  

  

 
4.4 Caracterização dos destinos turísticos do Brasil mais visitados pelos 
portugueses 
 

Como já citado neste capítulo, o Brasil possui dimensões geográficas bastante 

consideráveis. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2009), o Brasil possui uma área de 8.514.876,599 km2

 

, divididos em 27 Estados ou 

Unidades da Federação. Estas dimensões revelam, de forma resumida, a extensão do 

território brasileiro, sendo o Brasil considerado o quinto maior país do mundo e ocupando 

quase 50% de toda a América do Sul (IBGE, 2009). 

De acordo com Velho (2007), mais de 80% da população do Brasil vive em centros 

urbanos. Grande parte da mudança dos campos para as grandes cidades decorre devido 

às más condições do meio rural, nomeadamente, subemprego, conflitos e falta de 

oportunidades. No meio urbano também se encontram problemas, agravados, sobretudo, 

por crescentes dificuldades no mercado de trabalho, especialmente para a mão-de-obra 

pouco qualificada (Velho, 2007). A exploração e aproveitamento das suas riquezas e o 

desenvolvimento do seu mercado interno oferecem possibilidades que, há muito tempo, 

despertam o interesse de gregos e troianos, provocando cisões e conflitos não 

desprezíveis, nos planos interno e internacional (Velho, 2007).  

 

Nas grandes cidades do Brasil pode perceber-se, de forma mais clara, as diferenças 

sociais existentes no país. “Artistas e cientistas sociais têm, de várias maneiras, 

procurado retratar e interpretar a vida urbana, particularmente nas grandes metrópoles de 
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muitos milhões de habitantes” (Velho, 2007: 151). De acordo com o IBGE (2009), algumas 

das cidades mais populosas no país são São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e 

Salvador. Gilberto Velho sintetiza que “o crescimento, ligado a peculiaridades do mercado 

de trabalho e as aspirações socioeconómicas, criou situações de alta complexidade, com 

forte tensão social. A explosão demográfica, embora declinando nas últimas duas 

décadas, impulsionou a urbanização acelerada pelas desigualdades regionais e 

iniquidade social, em nada declinantes até o presente. A vida urbana, por mais difícil que 

seja, ainda oferece alternativas para segmentos sociais mais pobres, inexistentes no 

campo ou nas vilas e pequenas cidades. Esse processo tem antigas raízes” (Velho, 2007: 

156). Bignami (2005) acrescenta que, como dotes históricos adquiridos, se destacam o 

desenvolvimento da vida urbana, a patifaria, a malandragem, o jeito brasileiro, a 

indolência, a musicalidade e a cordialidade. Para a autora, essas associações não são 

apenas resultados de um olhar estrangeiro, mas sim de um processo interactivo de 

comunicação estabelecido através do contacto entre colonizador e colonizado.  

 

Gilberto Velho faz uma análise global do Brasil, principalmente dos problemas sociais que 

fazem parte do dia-a-dia do brasileiro. Vale a pena destacar aqui que o Brasil é um país 

com dimensões territoriais bastante vastas. Uma caracterização homogénea do país 

como um bloco único é muito difícil de fazer. Afirmar que o Brasil possui uma determinada 

condição económica, social, cultural ou dinâmicas de qualquer outra espécie pode ser 

comprometedor, pois cada unidade federativa possui as suas características peculiares e 

índices de crescimento e desenvolvimento económico específicos.  

 

No contexto de desigualdades sociais e diferenças económicas em que o Brasil vive, 

existem também várias actividades a nível económico que fazem com que o Brasil possua 

um dos maiores PIBs (Produto Interno Bruto) a nível global (IBGE, 2009). Uma das 

actividades que contribui para tal êxito é o turismo, que já teve aqui a sua importância 

destacada enquanto actividade económica no Brasil. 

 

Cada unidade federativa que compõe o território brasileiro possui, portanto, as suas 

peculiaridades e diferencia-se das outras em vários sentidos. Para identificar as principais 

características e peculiaridades das cidades brasileiras mais visitadas pelos portugueses 

no contexto do turismo.  
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No que respeita a São Paulo, a população desta cidade foi estimada em 10.886.518 

habitantes (IBGE, 2009). São Paulo é a capital do estado de São Paulo e é o centro 

financeiro da América Latina. É também uma das maiores cidades do Brasil e de todo o 

hemisfério Sul, além de ser reconhecida num cenário global por ser bastante influente 

economicamente e ser 14ª cidade mais globalizada do mundo (IBGE, 2009). 

 

De acordo com o Turismo (2009) a cidade oferece variados atractivos: parques, jardins, 

centros de lazer, museus, igrejas, restaurantes, shopping centers, grandes centros 

comerciais, casas de cultura e jardim zoológico. Na parte universitária de São Paulo, que 

engloba 4 milhões de metros quadrados (m2) há uma concentração de faculdades, 

museus e bosques (Turismo, 2009).  

 

O guia Brasil (2009) afirma que os grandes prédios parecem proteger a Cidade. Existe, 

assim como no resto do país, mas em maior escala, uma mistura de raças que se reflecte 

em toda a cidade. São Paulo é uma cidade caracterizada por uma mistura cultural, ruas 

agitadas e um mercado económico também bastante agitado (Brasil, 2009).  

 

No que se refere à actividade turística, em São Paulo pode-se destacar o turismo de 

negócios. Além do turismo de negócios, destaca-se, nesta cidade, o turismo cultural. 

Existem na Cidade 160 teatros, 110 museus, 67 parques e áreas verdes, 59 ruas de 

comércio especializado e 45 shopping centers (Turis, 2008). De acordo com o Turis 

(2008), São Paulo tem a liderança, desde 2006, do ranking das cidades nas Américas que 

mais sediam eventos internacionais no mundo. Além de estar em primeira no ranking de 

cidades que sediam eventos está também no topo das listas do Brasil e da América do 

Sul no que se refere ao número de hotéis. Existem 42 mil apartamentos turísticos em toda 

a cidade (Turis, 2008). 

 

Como consequência da grande diversidade de culturas que compõem a Cidade, a 

gastronomia também constitui um importante atractivo em São Paulo (São Paulo, 2009). 

O guia Brasil (2009) afirma que na culinária podem ser encontrados os temperos 

alemães, árabes, chineses, coreanos, escandinavos, franceses, gregos, indianos, 

japoneses, portugueses, suíços, tailandeses, vegetarianos e judaicos. Os grandes e 

pequenos bares, denominados de botequins, podem ser frequentados por toda a Cidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu�
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Para o guia Viaje Aqui (2009) um dos programas clássicos quando se visita a cidade de 

São Paulo é comer um pastel com caldo de cana na feira do Pacaembú, um dos famosos 

bairros da capital paulista. Outro atractivo da cidade é o bairro da Liberdade, que constitui 

a maior concentração japonesa da metrópole.  

 

São Paulo (2009) indica 61 pontos turísticos em São Paulo. Dentre eles encontram-se 

monumentos, museus, parques, teatro, zoológico, memoriais, aquário e grandes centros 

comerciais. O guia Brasil (2009) nomeia algum deles: Memorial da América Latina, o 

Museu da Língua Portuguesa, o Museu de Arte de São Paulo, Museu do Ipiranga, o 

Museu de Arte Moderna, o Museu do Butantan, Museu da Imagem e do Som e o Museu 

do Futebol. Para além destes, a cidade conta com o famoso Parque Ibirapuera e a 

Avenida Paulista, considerada o coração da cidade (Brasil, 2009).  

 

De acordo com o Abril (2009), São Paulo possui um trânsito considerado altamente 

congestionado. Para as pessoas se livrarem do trânsito existem os metros, embora estes 

estejam sempre também cheios de pessoas. São Paulo possui uma noite muito agitada e 

também é sede de grandes eventos como a Bienal Internacional de Arte, o Grande 

Prémio do Brasil, o São Paulo Fashion Week, o Salão do Automóvel de São Paulo, a 

Couromoda e a Francal 

 

A cidade do Rio de Janeiro foi fundada no ano de 1565, após a expulsão dos franceses. 

Muitos anos após a fundação, tornou-se a capital do Brasil, em 1763 (IBGE, 2009). 

 
Com a chegada da família real portuguesa a esta região, houve alterações relativamente 

ao seu papel político-administrativo, avanços económicos e também o surgimento de 

novas infra-estruturas urbanas, como bondes e comboios (IBGE, 2009). 

 

No ano de 1960 houve a mudança da capital do Brasil para a cidade de Brasília. O IBGE 

(2009) afirma que, mesmo após esta mudança, a cidade do Rio de Janeiro continuou a 

representar um importante pólo de desenvolvimento de actividades como o turismo, 

actividades culturais e comerciais. Com o passar das décadas, outras mudanças relativas 

à infra-estrutura começaram a ser feitas. O IBGE (2009) destaca a auto-estrada 

Lagoa/Barra, a ponte que liga Niterói ao Rio de Janeiro e o metro.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Memorial_da_Am%C3%A9rica_Latina�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_da_L%C3%ADngua_Portuguesa�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Ibirapuera�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Paulista�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bienal_Internacional_de_Arte_de_S%C3%A3o_Paulo�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Pr%C3%AAmio_do_Brasil�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Pr%C3%AAmio_do_Brasil�
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_Fashion_Week�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A3o_Anhembi�
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Com o segundo maior PIB do país (IBGE, 2009), duas grandes empresas brasileiras tem 

forte representação na cidade do Rio - a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Adicionalmente, 

o Rio de Janeiro é o segundo maior pólo de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, 

responsável por 17% da produção científica nacional (IBGE, 2009). 

 

A cidade do Rio de Janeiro é considerada a segunda maior metrópole do Brasil e uma das 

cidades brasileiras com maior reconhecimento no exterior. É, assim como São Paulo, um 

grande e importante centro económico, cultural e financeiro do país, que contribui 

positivamente para a economia do Brasil.  

 

Para o guia Brasil (2009), o título de “cidade maravilhosa” foi bem aplicado à Cidade. 

Nesta cidade, podem ser encontrados quase 30 quilómetros de orla marítima que une 

famosas praias como a praia de Copacabana, a praia de Ipanema e a praia da Tijuca. 

Além das praias, outras atracções como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e o estádio 

de futebol do Maracanã compõem o Rio de Janeiro (Brasil, 2009). O mesmo guia realça a 

importância da vida nocturna na cidade que, assim como muitas outras cidades 

brasileiras, é muito agitada e frequentada por pessoas com gostos diversificados (Brasil, 

2009). 

 

Entre os maiores eventos do calendário carioca, a o RIOTUR (2009) destaca o Carnaval, 

o Festival Internacional de Cinema, a Mostra do Filme Livre, a Bienal do Livro, o Fashion 

Rio, o Anima Mundi e a festa do réveillon em Copacabana. Quanto aos pontos de 

referência do turismo cultural, podem-se elencar um grande número de museus como o 

Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(mais antiga instituição científica do Brasil e o maior museu de história natural e 

antropológica da América Latina), o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu de Arte 

Moderna, o Real Gabinete Português de Leitura, o Canecão e o Theatro Municipal 

(considerado uma das principais casas de espectáculos da América do Sul). O RIOTUR 

(2009) indica a existência de 60 pontos turísticos variados no Rio, além de uma rede 

hoteleira composta por mais de 250 hotéis. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa�
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Vale_do_Rio_Doce�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3pole�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_financeiro�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil�
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Hist%C3%B3rico_Nacional�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Nacional_da_Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil�
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A cidade de Salvador era antigamente chamada de Bahia. Salvador é uma metrópole 

com a população estimada em 2.892.625 pessoas. É a terceira cidade mais populosa do 

Brasil (IBGE, 2009).  

 

De acordo com Turismo (2009), a cidade de Salvador é considerada Património Cultural 

da Humanidade. Além de possuir na sua parte central igrejas e construções históricas, 

possui lojas de artesanato, restaurantes e uma vida nocturna movimentada com uma 

programação cultural variada. Um dos atractivos da Cidade é o carnaval, bastante 

conhecido no Brasil e noutros locais do mundo (Turismo, 2009).  

 

De acordo com informações disponíveis no guia Brasil (2009), Salvador conta com uma 

mistura de raças e culturas. De acordo com o Guia, é no verão que a capital da Bahia 

ganha ainda mais brilho, especialmente com as festas populares. Em concordância com o 

Guia Brasil Turismo, o guia Brasil (2009) reafirma que, nas ruas e vielas de Salvador, 

encontram-se centenas de casarões dos séculos XVII e XVIII, onde estão localizados 

museus, terreiros de candomblé, e templos católicos. Um deles é a Igreja de São 

Francisco, considerada a obra barroca mais rica do país (Brasil, 2009).  

 

Para além das festas consideradas populares e do património arquitectónico, outra 

importante atracção é o conjunto de praias da Cidade. De acordo com o guia Brasil 

(2009), a praia Pontal da Barra é a mais movimentada e outras praias afastadas do centro 

- como a praia de Itapuã, a Stella Maris e a praia do Flamengo - têm águas limpas e 

ambientes tranquilos. No que se refere à gastronomia, as receitas típicas misturam as 

influências indígenas, africanas e portuguesas.  

 

O Guia Brasil (2009) também cita o potencial turístico de Salvador. Através das 

informações contidas neste guia, pode considerar-se que Salvador poderá impressionar 

os potenciais visitantes pela imensidão da Cidade. O guia cita ainda lugares que 

constituem importantes atracções turísticas como o Elevador Lacerda, o Mercado Modelo 

e o Forte de São Marcelo. De acordo com o Guia, embora a cidade de Salvador tenha 

muita beleza, o turista que lá vai não deixará de ser assediado dezenas de vezes por 

vendedores ambulantes.  
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No que se refere a Natal, de acordo com o guia Brasil (2009) esta cidade foi fundada 

pelos portugueses. A construção que marcou a sua fundação foi o Forte dos Reis Magos. 

Este forte, construído com o objectivo de proteger a cidade, possui um formato 

semelhante ao de uma estrela. Actualmente é uma das principais atracções da cidade e 

favorece uma bela vista das praias (Brasil, 2009). 

 

Natal, com cerca de 800 mil habitantes (IBGE, 2009), é conhecida como a “Cidade do Sol” 

por ter um grande número de dias de sol no ano. De acordo com a Secretaria de Turismo 

do Rio Grande do Norte (2009), Natal é considerada “a porta de entrada” das Américas, 

por ser o ponto mais próximo da Europa e da África. Palco de muitas festividades, Natal é 

composta por uma vasta riqueza cultural e abriga o segundo maior parque florestal do 

Brasil.  

 

Para além das atracções naturais, a rede hoteleira com aproximadamente 25 mil camas 

favorece a receita do turismo anual. Segundo o Turismo de Natal (2009), em média, 

anualmente, 2 milhões de turistas visitam a capital do Rio Grande do Norte.  

 

Nos 400 quilómetros de costa de Natal e arredores, podem encontrar-se dunas, recifes, 

falésias e piscinas naturais (Brasil, 2009). Um dos passeios mais conhecidos que constitui 

uma forma de entretenimento em algumas das praias, é o passeio de bugue, considerado 

o meio de transporte oficial para percorrer as praias e as dunas (Brasil 2009). Uma das 

praias mais famosas é a Praia de Ponta Negra. Nesta praia pode ser encontrado um 

morro conhecido como Morro do Careca, que tem uma duna de 120 metros de altura 

(Guia Brasil, 2009). Nesta mesma praia, podem ser encontradas barracas de praias e 

alguns dos melhores bares e restaurantes locais. Em outras praias existem vilas de 

pescadores e alguns pedaços de natureza preservada. A culinária regional é à base de 

frutos do mar, carne de sol, feijão verde e arroz de leite (Brasil 2009). 

 

Para aqueles que gostam de comprar ou levar lembranças da cidade, o guia Brasil (2009) 

afirma que os mercados de artesanato estão espalhados por toda a cidade, sendo aí 

vendidos artigos feitos em madeira, tecido e vidro.  
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4.5 Conclusão 
 
Constatou-se, de forma geral, que Brasil e Portugal possuem uma longa relação histórica 

e que hoje Portugal é um dos mais importantes países emissores de turistas para o Brasil. 

As relações entre os países são importantes, principalmente quando se procura conhecer 

melhor as influências que cada país sofre por parte do outro. 

 

Constata-se que o Brasil é um país que sofreu numerosas influências e possui uma 

população que, na sua maioria, é bastante miscigenada. Muitos foram os países que 

contribuíram para esta miscigenação, inclusive Portugal. Não pôde existir aqui uma longa 

discussão sobre aspectos históricos que envolvem os dois países, mas actualmente, 

Portugal é um país em que se consome bastante cultura brasileira.  

 

Relativamente às cidades analisadas, observou-se algumas semelhanças no que diz 

respeito, principalmente, à diversidade de influências que essas cidades sofreram, 

principalmente por serem cidades que foram colonizadas. Todas estas cidades possuem 

características que facilitam o desenvolvimento da actividade turística. São Paulo e o Rio 

de Janeiro possuem características de cidades mais metropolitanas, com uma diversidade 

de atractivos maior que Natal e Salvador, que por sua vez possuem mais património 

histórico e natural. 

 

A actividade turística no Brasil tem assumido mais importância nos últimos anos. O 

próprio governo, a nível nacional, já começou a tomar algumas medidas para o 

melhoramento desta actividade.  

 

Como consequência das relações existentes entre Brasil e Portugal e do incremento do 

turismo no Brasil, considera-se ser de especial importância o estudo da imagem que os 

portugueses têm do Brasil. O Brasil é um destino turístico muito visitado pelos 

portugueses. As cidades brasileiras mais visitadas pelos portugueses são Rio de Janeiro, 

Natal, São Paulo e Salvador.  

 

Foram os portugueses que fizeram as primeiras descrições do Brasil. A percepção actual 

que o Português possui dos destinos turísticos do Brasil é particularmente importante, 
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uma vez que a imagem dos destinos turísticos pode condicionar grandemente o aumento 

ou a diminuição do fluxo turístico de um país.  

 

No próximo capítulo apresenta-se a metodologia de um estudo destinado a identificar a 

imagem que os portugueses que residem na região de Aveiro têm do Brasil e das cidades 

brasileiras mais visitadas pelos portugueses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

CAPÍTULO 5 | Estudo Empírico  

 
 
5.1 Objectivos e metodologia do estudo empírico 
 
Nesta secção apresentam-se os objectivos e a metodologia do estudo empírico que se 

desenvolveu. No que respeita à metodologia será feita uma descrição do instrumento de 

investigação, do processo de selecção da amostra e do tipo de análises de dados 

realizadas.  

 

Um dos objectivos do estudo empírico é, especificamente, identificar a imagem que os 

portugueses residentes na região de Aveiro (mais precisamente nos concelhos de Aveiro, 

Ílhavo e Vagos) têm do Brasil e das cidades brasileiras mais visitadas pelos portugueses. 

No que respeita às cidades mais visitadas no Brasil, pretende-se ainda identificar as 

imagens cognitiva, afectiva e global que os inquiridos têm destas cidades.  

 

Outro dos objectivos do estudo é verificar se a familiaridade que os inquiridos possuem 

com as referidas cidades brasileiras influenciou o desenvolvimento da imagem destas 

cidades na mente dos inquiridos. Neste âmbito, irá considerar-se a familiaridade numa 

perspectiva multidimensional, investigando-se a influência da dimensão experiencial, da 

dimensão informacional e da dimensão de laços de parentesco e amizade na formação da 

imagem. 

 

O facto da abordagem da pesquisa envolver apenas as cidades mais visitadas pelos 

portugueses no Brasil centra-se na realidade de que o território nacional brasileiro é muito 

vasto e heterogéneo. Seria inviável, na prática, investigar a percepção dos inquiridos 

sobre muitos destinos turísticos do Brasil. Por este motivo, as cidades seleccionadas para 

serem incluídas no questionário foram as quatro mais visitadas pelos portugueses nos 

anos de 2005 a 2007.  

 

Tendo em consideração os objectivos da pesquisa, e considerando-se importante a 

possibilidade de comparar os dados dos diversos inquiridos, optou-se pela realização de 

uma investigação com base em questionários.  
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Criou-se um questionário piloto que contemplava questões relativas às quatro cidades 

brasileiras mais visitadas pelos portugueses. Este questionário foi testado junto de 

inquiridos mas não se obteve sucesso nos testes. Questionar um inquirido sobre diversos 

aspectos relacionados com quatro destinos diferentes tomava demasiado tempo aos 

inquiridos, que deixavam de responder a muitas perguntas. Portanto, optou-se por criar 

dois questionário – cada um respeitante somente a duas das quatro cidades. Desta forma 

cada inquirido só tinha que responder a questões relacionadas com dois destinos 

turísticos. O questionário final que foi administrado aos inquiridos é, portanto, muito 

semelhante ao questionário piloto administrado aos inquiridos, contendo apenas algumas 

alterações em termos da linguagem utilizada e dizendo apenas respeito a duas das quatro 

cidades. As duas versões do questionário final encontram-se nos anexos 1 e 2. 

 

O questionário final tem um total de 16 questões. A primeira secção do questionário está 

relacionada com o local de residência do inquirido. Com o objectivo de seleccionar 

apenas os residentes em Portugal e, mais especificamente, aqueles que residem na 

região de Aveiro – no concelho de Aveiro e em dois concelhos limítrofes (Vagos e Ílhavo) 

- considerou-se apropriado iniciar o inquérito com esta questão.  

 

A segunda secção do questionário contem uma questão destinada a identificar os hábitos 

de viagens dos inquiridos. Neste sentido pediu-se aos inquiridos que indicassem a média 

de viagens que realizam habitualmente para fora de Portugal por ano. Um grupo de 

questões destinadas a avaliar a familiaridade dos inquiridos com as quatro cidades 

brasileiras mais visitadas pelos portugueses compõe a terceira secção do questionário. 

Nesta secção pretende-se avaliar, especificamente, determinadas dimensões da 

familiaridade - as dimensões “experiencial” e “laços familiares e de amizade”. 

 

Já a dimensão informacional foi colocada na quinta secção do questionário, uma vez que 

se considerou que as questões relativas a esta dimensão poderiam influenciar as 

respostas sobre a imagem, contidas na secção quatro do questionário.  

A quarta secção do questionário foi direccionada no sentido de identificar as imagens 

cognitiva, afectiva e global de cada uma das cidades brasileiras consideradas no 

questionário. Para além das questões relativas à imagem destas cidades, colocou-se 

também aos inquiridos uma questão sobre a imagem global do Brasil. 
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A revisão de bibliografia desta pesquisa serviu para criar uma base sólida para a 

elaboração do instrumento de pesquisa. Com base nos atributos utilizados nos estudos 

empíricos desenvolvidos sobre a imagem de destinos turísticos (secção 2.3) e na 

operacionalização das dimensões da familiaridade (secção 3.3) foi elaborado um modelo 

de questionário para recolher informações sobre a imagem sobre a perspectiva dos 

portugueses sobre os destinos mais visitados no Brasil.  

 

É importante destacar que os atributos utilizados para medira a imagem das cidades e a 

familiaridade que os inquiridos tinham com essas mesmas cidades foram seleccionadas 

com base na revisão de literatura feita nos capítulos 2 e 3. Teve-se em consideração, 

especificamente, a revisão de literatura relativa aos estudos empíricos onde eram 

operacionalizadas diversas dimensões da imagem e da familiaridade, e que pode ser 

encontrada nas secções 2.3 e 3.3 desta tese. O princípio foi integrar-se nos questionários 

os atributos mais frequentemente utilizados para avaliar cada dimensão, embora no caso 

de determinadas dimensões sobre as quais a investigação é ainda particularmente 

reduzida (ex: dimensão da familiaridade correspondente a laços familiares e de amizade), 

se tivessem tido que acrescentar atributos. No que respeita às escalas também se tentou 

integrar no questionário as escalas mais utilizadas nos estudos empíricos onde se 

avaliavam estas dimensões. No caso das escalas utilizadas para medir as diversas 

componentes da imagem, houve ainda a preocupação de se utilizar o mesmo tipo escalas 

para medir as diversas dimensões da imagem.      

 

Após se ter construído o instrumento de investigação, procedeu-se à selecção do método 

de amostragem. Por constrangimentos financeiros e temporais definiu-se como população 

a analisar os portugueses residentes na região de Aveiro – mais precisamente nos 

concelhos de Aveiro, Vagos e Ílhavo – que tivessem mais de 14 anos.  

 

Considerou-se que, dadas as análises estatísticas que se pretendiam realizar, era 

importante ter, no mínimo, 120 inquiridos que respondessem às perguntas relativas a 

cada cidade. Neste sentido, cada versão do questionário, teria que ser administrada a, 

pelo menos, 120 pessoas. 
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Tendo em consideração que a idade e as habilitações literárias dos inquiridos poderiam 

influenciar a imagem que os residentes teriam das cidades brasileiras, considerou-se que 

seria adequado adoptar uma amostragem por quotas com base no grupo etário e nível de 

escolaridade dos inquiridos. 

 

Definiram-se as quotas com base nos dados do INE 2001 relativos ao Baixo Vouga (ver 

tabela 5.1.).  

 
      Tabela 5.1 - Amostra 

  Inferiores ao 
1º ciclo 

1ºciclo 2ºCiclo 3ºCiclo Secundário Superior Total 

15-24 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,14 
25-64 0,16 0,18 0,10 0,10 0,08 0,05 0,67 
+ de 64 0,05 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 0,19 
Total 0,24 0,27 0,15 0,14 0,12 0,07 1,00 

 

Tanto no caso do grupo de inquiridos que respondeu ao questionário relativo a Rio de 

Janeiro e Natal como ao que respondeu ao questionário relativo a São Paulo e Salvador, 

as quotas aproximaram-se relativamente das quotas previstas, com maiores diferenças 

originadas pela existência de um maior número que o previsto de inquiridos com 

habilitações mais elevadas (anexo 3). 

 

Devido aos constrangimentos temporais existentes para a realização da dissertação, os 

questionários foram aplicados nas duas primeiras semanas do mês Outubro de 2009 em 

vários locais da cidade de Aveiro, Ílhavo e Vagos. Existiram algumas dificuldades em 

obter questionários completamente respondidos, principalmente por parte dos inquiridos 

que nunca estiveram no Brasil, dos que nunca receberam informações relativamente aos 

destinos incorporados nos questionários e das pessoas com mais idade. Os questionários 

foram aplicados em Aveiro e na região centro da cidade.  

 

Após a recolha dos dados feita através dos questionários, foi necessário proceder à 

análise desses dados. Os dados recolhidos foram analisados com o auxílio do software 

SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social Sciences). Procedeu-se a uma análise 

univariada, bivariada e multivariada dos dados. 
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 5.2. Análise dos resultados  
 
Esta secção destina-se a apresentar os resultados relativos aos questionários aplicados 

na zona de Aveiro. O número total da amostra calculada foi de 120 questionários para 

cada um dos modelos de questionário. No total foram aplicados 246 questionários, 120 

dos quais contemplavam as cidades do Rio de Janeiro e Natal e 126 incluíam São Paulo 

e Salvador. 

 

 

5.2.1. Caracterização da amostra relativamente a aspectos sociodemográficos e 
experiência de viagens 
 
A tabela 5.2 apresenta os dados sóciodemográficos globais de todos os inquiridos. Em 

termos gerais, no que se refere aos aspectos sociodemográficos dos inquiridos, 70,7% 

dos inquiridos pertencem ao grupo etário de 25 a 64 anos, facto decorrente da forma 

como foi definida a amostra. Do total de respondentes, 53,7 % são do sexo masculino e 

os restantes (46,3%) do sexo feminino, observando-se assim um considerável equilíbrio 

entre o número de inquiridos de cada um dos sexos. A maioria das pessoas que foi 

questionada é solteira (73,2%). Já os dados relativos às habilitações literárias revelam 

uma maior variedade, havendo no entanto uma preponderância de respondentes 

completaram o 1º ciclo (24,8%) e que completaram o ensino secundário (31,7%).  
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Os dados sociodemográficos relativos aos inquiridos que responderam a cada modelo de 

questionário podem ser observados na tabela 5.3. Relativamente aos modelos de 

questionário Rio de Janeiro/Natal e São Paulo/Salvador, os dados não diferem muito dos 

resultados globais. Em ambos os modelos de questionário a maioria dos respondentes 

pertencem ao grupo etário de 25 a 64 anos (75,8% nos questionários Rio/Natal e 65,9% 

nos questionários São Paulo/Salvador), embora também haja um número considerável de 

pessoas de outros grupos etários. Ao analisar-se os resultados do sexo dos 

respondentes, também se encontra um relativo equilíbrio entre o sexo masculino e 

feminino em ambos os questionários. Tal como na amostra global, em ambos os modelos 

de questionário a maioria dos inquiridos é solteiro. Os que responderam que só 

completaram o 1º ciclo e os que afirmaram ter completado o ensino secundário, compõem 

Dados sóciodemográficos    Questionários   

N           % 

 
 
 
Grupo etário 

15 a 24 anos 50 20,3 

25 a 64 anos 174 70,7 

mais de 64 anos 22 8,9 

Total 246 100 
 
 

Sexo 
Masculino 132 53,7 

Feminino 114 46,3 

Total 246 100 
 
 
 
Estado Civil 

Solteiro 180 73,2 

Casado 64 26,0 

Divorciado 1 0,4 

Viúvo 1 0,4 

Total 246 100 
 
 
 

 
Habilitações 

Literárias 

Não completou o 1º ciclo 16 6,5 

1º ciclo 61 24,8 

2º ciclo 25 10,2 

3º ciclo 21 8,5 

Ensino secundário 78 31,7 

Ensino superior 45 18,3 

Total 246 100 

Tabela 5.2 – Dados sociodemográficos globais 
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mais de metade da amostra que respondeu aos questionários Rio/Natal (21,7% 

finalizaram o 1º ciclo e 37,5% finalizaram o ensino secundário) e da que respondeu aos 

questionários São Paulo/Salvador (27,8% finalizaram o 1º clico e 26,2% finalizaram o 

ensino secundário).  
 
Tabela 5.3 – Dados sociodemográficos relativos aos modelos de questionário Rio de 
Janeiro/Natal e São Paulo/Salvador. 

 Dados 
sociodemográficos 

Questionário 
Rio - Natal 

Questionário 
São Paulo-Salvador 

  N % N % 

 
 

Grupo etário 

15 a 24 anos 23 19,2 27 21,4 

25 a 64 anos 91 75,8 83 65,9 

mais de 64 anos 6 5 16 12,7 

Total 120 100 126 100 

 
Sexo 

Masculino 61 50,8 71 56,3 

Feminino 59 49,2 55 43,7 

Total 120 100 126 100 

 
 

Estado Civil 

Solteiro 90 75,0 90 71,4 

Casado 29 24,2 35 27,8 

Divorciado 1 0,8 0 0,0 

Viúvo 0 0 1 0,8 

 
 
 

Habilitações 
Literárias 

Não completou o 1º ciclo 5 4,2 11 8,7 

1º ciclo 26 21,7 35 27,8 

2º ciclo 12 10,0 13 10,3 

3º ciclo 11 9,2 10 7,9 

Ensino secundário 45 37,5 33 26,2 

Ensino superior 21 17,5 24 19,0 

Total 120 100 126 100 

 

Em termos de experiência de viagem, mais da metade dos inquiridos afirmou viajar para 

fora de Portugal pelo menos uma vez por ano. O posicionamento geográfico de Portugal 

pode ser um facilitador das viagens para o exterior, tendo em vista que outros países da 

União Europeia encontram-se relativamente perto do território português. Um total de 20% 

dos inquiridos não viaja para o exterior.  
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5.2.2. A familiaridade da amostra com o Brasil e dos destinos mais visitados no 
Brasil pelos portugueses 
 

Uma das variáveis que foram destacadas neste estudo e que se acredita exercer forte 

influência da formação da imagem de destinos turísticos é a familiaridade. As principais 

dimensões da familiaridade analisadas nesta investigação foram as dimensões 

“experiencial”, “informacional” e “laços familiares e de amizade”. A tabela 5.5 apresenta 

uma síntese dos resultados relativamente às dimensões “experiencial” e “laços familiares 

e de amizade”. O número médio de visitas a cada cidade não foi muito elevado, uma vez 

que como se pode ver na tabela 5.5, muitos inquiridos nunca visitaram as cidades em 

análise. O mesmo pode se afirmar para o número de respondentes que têm familiares 

e/ou amigos nos destinos englobados na pesquisa.  
 

 Tabela 5.5 – Resultados das dimensões experiencial e laços familiares e de amizade 

      

Número de Viagens N % 

0 49 20,1 

1 141 57,8 

2 37 15,2 

3 13 5,3 

10 4 1,6 

Total 244 100 

  Rio de Janeiro Natal São Paulo Salvador 

 
Dimensão 

Experiencial 

 N Média D.Pad. N Média D.Pad. N Média D.Pad. N Média D.Pad. 

Número 
de visitas 

120 0,35 0,774 120 0,13 0,428 126 0,48 1,418 126 0,29 0,572 

Número 
de noites 

120 1,97 5,017 120 0,52 1,695 126 1,18 4,297 126 0,71 1,785 

 
Dimensão 

laços 
familiares e 
de amizade 

 N Média D.Pad. N Média D.Pad. N Média D.Pad. N Média D.Pad. 

Número 
de 
familiares 

120 0,79 3,337 120 0,21 1,315 126 0,67 2,027 126 0,11 0,548 

Número 
de 
amigos 

120 0,96 3,049 120 0,12 0,537 126 0,64 2,251 126 0,26 0,904 

  Tabela 5.4 – Média de viagens ao exterior 
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Já a maioria daqueles que visitaram o Brasil, e mais especificamente as cidades 

destacadas nesta pesquisa, tiveram como motivo principal da sua visita o lazer (tabela 

5.6). Uma boa parcela daqueles que visitaram a cidade de São Paulo tiveram como 

motivo a visita a amigos e familiares, mais especificamente 41,6% do total dos visitantes. 

Outra cidade que também recebeu uma parcela considerável por visitantes com motivo a 

visita a amigos e familiares foi Natal. 

 
        Tabela 5.6 – Motivo das viagens aos destinos        

        
Na tabela 5.7 figuram as fontes de informação mais utilizadas pelos respondentes para 

obter informações sobre os destinos incorporados nos questionários. O meio de 

informação com maior destaque entre os respondentes de todos os destinos foi a internet. 

A internet foi utilizada por mais da metade dos respondentes que afirmaram utilizar esta 

fonte para receber informações sobre as cidades. Além da internet, os amigos e familiares 

também configuraram com sendo uma fonte de informação muito utilizada nos destinos 

do Rio de Janeiro e São Paulo. Para estes dois destinos, a televisão também foi bastante 

utilizada como fonte de informação. Excepcionalmente para a cidade de Salvador, os 

artigos de jornais e revistas foram bastante utilizados. Já os filmes tiveram grande 

destaque para o Rio de Janeiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo Rio de Janeiro Natal São Paulo Salvador 

 N % N % N % N % 

Lazer 19 63,3 8 66,7 12 50 19 86,4 

Negócios 2 6,6 0 0 1 4,2 0 0 

Visita a amigos/familiares 8 26,7 6 33,3 10 41,6 2 9,1 

Outros 1 3,4 0 0 1 4,2 1 4,5 

Total 30 100 12 100 24 100 22 100 
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     Tabela 5.7 – Fontes de informação utilizadas 

       
Com relação a importância dada aos meios de informação, aqueles que foram mais 

utilizados foram também os considerados como mais relevantes. Este foi o caso da 

internet e dos amigos e familiares. Os outros meios de informação caracterizaram-se 

como sendo de pouca importância, com a excepção dos filmes no caso da cidade do Rio 

de Janeiro. Acredita-se que um dos últimos filmes transmitidos em Portugal, intitulado 

“Tropa de Elite”, poderá ter tido grande importância no que se refere ao fornecimento de 

informações sobre a cidade do Rio de Janeiro. 

 

Fontes de informação utilizadas Rio de 
Janeiro 

Natal São Paulo Salvador 

 N % N % N % N % 

Agentes de viagem/operadores 
turísticos 

37 31,3 27 22,9 37 31,6 41 35 

Amigos/familiares 72 61 39 33 68 58,1 54 46,1 

Jornais/revistas 34 28,8 21 17,8 51 43,6 62 52,9 

Brochuras 26 22 25 21,2 21 17,9 29 24,8 

Companhias aéreas  18 15,25 6 5 16 13,7 10 8,5 

Filmes 49 41,5 35 29,7 36 30,7 25 21,4 

Guias  23 19,5 8 6,8 16 13,7 17 14,5 

Internet 60 50,8 43 36,4 85 72,6 81 69,3 

Livros 20 16,9 10 8,5 18 15,4 20 17 

Televisão 44 37,3 29 24,6 63 53,8 38 32,5 

Outras 4 3,4 0 0 0 0 0 0 

 Rio de Janeiro Natal São Paulo Salvador 

Fontes N Média D.Pad. N Média D.Pad. N Média D.Pad. N Média D.Pad. 

Ag.viag./op.turíst. 118 2,52 2,279 118 2,02 1,664 121 2,33 1,886 121 2,39 1,872 

Amigos/familiares 118 4,14 2,504 118 2,75 2,321 120 3,98 2,532 120 3,05 2,513 

Jornais/revistas 118 2,36 2,053 118 1,92 1,715 121 2,69 2,168 121 2,60 1,998 

Brochuras 118 2,15 2,032 118 1,95 1,574 121 1,68 1,496 121 1,88 1,561 

Companhias aéreas 118 1,97 1,821 118 1,56 1,447 121 1,56 1,316 121 1,50 1,191 

Filmes 118 3,06 2,322 118 1,94 1,681 121 2,08 1,778 121 1,86 1,588 

Guias  118 2,07 1,820 118 1,58 1,482 121 1,52 1,304 121 1,64 1,402 

Internet 118 3,81 2,556 118 3,10 2,451 121 4,25 2,364 121 4,01 2,372 

Livros 118 1,92 1,888 116 1,57 1,573 121 1,95 1,892 121 1,93 1,831 

Televisão 118 2,94 2,354 116 2,08 1,875 121 2,71 2,208 120 2,14 1,884 

Outras 118 4,00 1,155 118 0 0 121 0 0 121 0 0 

Tabela 5.8 - Importância das fontes de informação 
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5.2.3. A imagem do Brasil e dos destinos mais visitados no Brasil pelos 
portugueses  

 

A tabela 5.9 mostra os resultados relativos à imagem cognitiva dos destinos. Pode-se 

afirmar que as quatro cidades em análise, demonstraram um bom desempenho em 

grande parte dos atributos ligados à imagem cognitiva, na opinião dos respondentes. Os 

atributos em que o Rio de Janeiro, Natal e Salvador tiveram melhor desempenho numa 

escala de 1 (que representa uma imagem mais negativa) a 7 (que representa uma 

imagem mais positiva) foram os atributos relacionados com as características naturais, 

como atracções naturais, clima, paisagens e praia.  

 

 

 

  Rio de Janeiro Natal São Paulo Salvador 

 Imagem Cognitiva N Média D.Pad. N Média D.Pad. N Média D.Pad. N Média D.Pad. 

Alojamento 68 5,44 1,084 44 5,68 0,857 61 5,34 1,047 62 5,76 0,987 

Animação nocturna 76 5,50 1,102 45 4,87 0,894 64 5,70 1,094 58 5,84 0,933 

Atracções culturais 79 5,25 1,138 50 4,98 1,040 66 5,77 1,049 60 5,52 0,948 

Atracções históricas 84 4,90 1,238 62 4,71 1,702 67 5,19 1,222 65 5,32 1,077 

Atracções naturais 94 5,87 1,029 72 5,61 1,001 72 5,26 1,387 72 6,01 0,896 

Clima 106 5,84 1,228 86 5,93 0,992 82 5,56 1,268 82 6,09 0,971 

Gastronomia 98 5,28 1,110 74 5,65 0,999 71 5,46 1,157 71 5,63 0,898 

Infra-estruturas 85 4,95 1,101 63 4,60 1,185 66 5,33 1,086 57 5,00 1,069 

Limpeza/higiene 95 4,09 1,305 64 4,42 0,752 66 4,62 1,465 56 4,64 1,242 

Oportunidades para 
fazer compras 

89 5,49 1,332 60 4,15 0,860 72 5,67 1,210 53 4,98 0,909 

Oportunidades para 
praticar desporto 

101 5,48 1,205 65 4,77 0,948 61 5,23 0,902 59 5,32 1,074 

Paisagens 105 6,03 1,023 87 5,94 1,016 80 5,21 1,229 77 6,05 0,872 

Pessoas simpáticas 101 5,70 0,912 69 5,72 1,027 79 5,58 0,942 76 5,71 0,921 

Praias 104 6,12 1,064 86 5,88 0,900 54 4,70 1,562 78 6,24 0,871 

Qualidade do ambiente 94 4,69 0,928 63 5,06 1,091 73 4,22 1,601 73 5,45 1,001 

Qualidade de vida 85 4,61 1,292 62 4,18 1,325 72 4,51 1,501 72 4,99 1,181 

Relação preço/qualidade 85 4,46 1,323 64 4,44 1,457 72 4,76 1,284 66 4,88 1,060 

Segurança 101 3,56 1,360 68 4,13 0,945 78 3,32 1,437 70 4,04 1,173 

Transportes 69 4,68 1,182 55 4,27 1,027 60 5,17 1,368 62 4,76 1,224 

Tabela 5.9 – Imagem cognitiva 
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No que se refere à cidade de São Paulo os atributos que tiveram mais destaque não 

foram os que estavam relacionados com as atracções naturais. Os atributos em que São 

Paulo teve melhor foram a animação nocturna, as atracções culturais e as oportunidades 

para fazer compras. Pode afirmar-se que estas componentes apresentaram desempenho 

mais elevado pelo facto de São Paulo ser um destino com características menos naturais 

que os restantes destinos destacados.  

 

As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo tiveram um desempenho particular baixo em 

termos de segurança. Estas cidades têm características mais metropolitanas, por isso, a 

segurança poderá ser mais facilmente destacada como um aspecto negativo. 

 

As diversas cidades demonstraram, em termos gerais, um bom desempenho nos atributos 

relacionados com a imagem afectiva (tabela 5.10). Os resultados relativos à imagem 

afectiva correspondem a médias próximas de cinco, evidenciando que os destinos 

analisados são geralmente considerados agradáveis, emocionantes, estimulantes e 

relaxantes. Só a cidade de São Paulo pareceu não ser muito relaxante para os inquiridos.  

 

 

Relativamente à imagem global, todos os destinos obtiveram uma imagem positiva. 

Numa escala de um (imagem fortemente negativa) a sete (imagem fortemente positiva), 

todos os destinos ficaram com uma pontuação entre 4,3 e 5. Relativamente a imagem do 

Brasil pode-se afirmar que, numa escala semelhante, obteve pontuação de 5,12, 

aproximando-se de uma imagem fortemente positiva. 

 

 Rio de Janeiro Natal São Paulo Salvador 

 Imagem 
Afectiva 

N Média D.Pad. N Média D.Pad. N Média D.Pad. N Média D.Pad. 

Desagradável 
- Agradável 

119 5,41 1,196 97 5,22 1,043 108 4,81 1,137 105 5,27 1,120 

Triste - 
Emocionante 

119 5,41 1,069 97 5,01 0,919 109 4,77 1,024 104 4,75 1,164 

Tranquilo - 
Estimulante 

120 5,46 1,044 97 4,76 1,214 108 4,64 1,234 104 4,63 1,115 

Angustiante - 
Relaxante 

120 4,74 1,300 98 5,46 1,159 108 3,94 1,237 104 5,13 1,180 

Imagem 
Global 

120 4,93 1,490 102 5 1,081 117 4,34 1,294 114 4,93 0,984 

Tabela 5.10 – Imagens afectiva e global 
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No sentido de facilitar a comparação da imagem cognitiva das quatro cidades, realizou-se 

uma Principal Component Analysis (PCA) dos atributos utilizados para medir a imagem 

cognitiva das diversas cidades, tendo sido aplicada uma rotação varimax. Os factores 

foram seleccionados segundo os eigenvalues. Alguns dos atributos foram excluídos da 

análise por serem os únicos atributos relacionados com um determinado factor ou por 

terem uma correlação muito semelhante com dois factores. Da análise emergiram os 

quatro factores seguintes (tabela 5.11):  

• Qualidade de vida: muito correlacionado com os atributos respeitantes à qualidade 

de vida, relação qualidade/preço, segurança, qualidade do ambiente e 

limpeza/higiene;  

• Atracções naturais: muito correlacionado com os atributos: atracções culturais, 

praias e paisagens; 

• Infra-estruturas e hospitalidade: muito correlacionado com os atributos: clima, 

oportunidades para praticar desporto, pessoas simpáticas, infra-estrutura e 

alojamento; 

• Atracções culturais: muito correlacionado com os atributos: atracções culturais e 

atracções históricas. 

 

A solução da análise factorial realizada preenche os requisitos sugeridos por Hair et al. 

(1998) para este tipo de análise uma vez que o KMO=0,692, o Bartlett´S Test of Sphericity 

= 855,57 (p = 0,000), as comunalidades de todos os factores são consideravelmente 

elevadas (a maior parte maior que 0,65), os Cronbach alphas de três factores são 

superiores ou muito semelhantes a 0,6 (sendo o menor Cronbach alpha ainda superior a 

0,6). Outro aspecto relevante é o facto de, os quatro factores, no seu conjunto, explicarem 

62% da variância dos atributos incluídos na análise. 
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  Factores 

Qualidade  
de vida 

Atracções 
naturais 

Infra-estruturas 
e hospitalidade 

Atracções  
culturais 

Qualidade de vida  0,800       

Relação preço/qualidade  0,789       

Segurança  0,776       

Qualidade do ambiente 0,610 0,569     

Limpeza/higiene  0,553       

Atracções naturais   0,782     

Praias    0,776     

Paisagens   0,690     

Clima    0,359 0,741   

Oportunidade  praticar 
desporto  

    0,656   

Pessoas simpáticas  0,377   0,581   

Infra-estrutura     0,543   

Alojamento     0,478 0,394 

Atracções culturais       0,834 

Atracções históricas       0,621 

     
Eigenvalues 4,406 2,062 1,780 1,082 

% variance explained 20,214 15,478 15,114 11,402 

Cumul. % variance 
explained 

20,214 35,692 50,806 62,208 

Cronbach's alpha 0,790 0,715 0,622 0,685 

     N=153     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5.11 – Análise de componentes principais 
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Comparou-se a imagem que os inquiridos tinham das quatro cidades, utilizando-se, para o 

efeito, os quatro factores que emergiram da análise factorial1

 

 e que representavam a 

imagem cognitiva das quatro cidades, bem como as variáveis que foram utilizadas 

originalmente para avaliar a imagem afectiva e a imagem global. A imagem das diversas 

cidades foi comparada através de Anovas, tendo-se aplicado o teste Post-Hoc de Scheffe. 

Verificou-se que existiam diferenças significativas entre as diversas cidades ao nível de 

todas as dimensões da imagem cognitiva, da imagem afectiva e, ainda, ao nível da 

imagem global (tabela 5.12).  

 

 

 

 

No que respeita a imagem cognitiva o Rio de Janeiro, Natal e Salvador são as cidades 

que têm melhor imagem em termos de atracções naturais, apresentando Salvador a 

melhor imagem também em termos de qualidade de vida. São Paulo contrasta em grande 

medida com algumas das restantes cidades, sendo a cidade que conjuntamente com 

Salvador tem melhor imagem em termos de atracções culturais.  

 
                                                            
1 Neste caso, o valor utilizado para representar o factor foi a média das classificações obtidas nos atributos 
que estavam mais correlacionados com o factor. 

 Rio Natal São Paulo Salvador Anova 
F            P 

Imagem cognitiva 
(factores) 

     

Qualidade de vida 4,25a 4,42a,b 4,21a 4,81b 6,500 0,000 

Atracções naturais 5,97b 5,83b 5,38a 6,15b 13,493 0,000 

Infra-estruturas e 
hospitalidade 

5,47a 5,18a 5,39a 5,48a 2,677 0,047 

Atracções culturais 5,05a,b 4,61a 5,46b 5,38b 7,434 0,000 

Imagem afectiva       

 Agradável 5,41b 5,22a,b 4,81a 5,27b 5,674 0,001 

Emocionante 5,41b 5,01a,b 4,77a 4,75a 9,801 0,000 

 Estimulante 5,46b 4,76a 4,64a 4,63a 13,580 0,000 

 Relaxante 4,74b 5,46c 3,94a 5,13b 29,591 0,000 

Imagem global 4,93b 5,00b 4,34a 4,93b 7,069 0,000 

Tabela 5.12 – Diferença das imagens das diversas cidades 

 

Nota: As médias com letras diferentes são médias entre as quais existem diferenças estatísticas 
significativas 
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No que se refere a imagem afectiva é o Rio de Janeiro que detém um melhor 

desempenho na maior parte das dimensões desta imagem. No entanto Salvador também 

se revela com um destino agradável e Natal é considerada a cidade mais relaxante. As 

cidades que possuem a melhor imagem global são também aquelas que possuíam melhor 

imagem em termos de atracções naturais - Rio de Janeiro, Natal e Salvador.  

 

5.2.4. A influência da familiaridade no desenvolvimento da imagem 
 

Um dos objectivos desta dissertação era analisar a influência da familiaridade no 

desenvolvimento da imagem de destinos turísticos. Como o número de questionários 

realizados no âmbito desta dissertação foi relativamente reduzido, apenas foi feito este 

tipo de análise para a cidade do Rio de Janeiro por haver um maior número de respostas 

relativamente a esta cidade.  

 

No sentido de verificar se a familiaridade com as diversas cidades brasileiras teve 

influência no desenvolvimento da imagem destas cidades realizaram-se diversas 

correlações de Spearman entre as dimensões da familiaridade medidas através de 

variáveis quantitativas e as diversas dimensões da imagem (tabelas 5.13 e 5.14). A opção 

de realizar correlações de Spearman deveu-se ao facto de diversas variáveis não 

apresentarem uma distribuição normal. 

 

 

 

 

 Imagem cognitiva 

Familiaridade Qualidade 
de vida 

Atracções 
naturais 

Infra-estruturas 
e hospitalidade 

Atracções 
culturais 

Dimensão experiencial 0,135 0,165 0,141 0,245** 
Nº visitas 0,144 -0,142 0,134 0,222** 
Nº noites 0,134 0,165 0,139 0,245* 
Dimensão informacional 0,341** 0,033 -0,296** 0,215* 
Dimensão relacional 0,035 0,150 0,196* 0,189** 
Nº familiares 0,132 0,089 0,286* 0,205* 
Nº amigos -0,022 0,124 0,142 0,128 

Nota: * p < 0,05 
        ** p < 0,01 
           
 

Tabela 5.13 – Associação entre a imagem cognitiva e as dimensões experiencial, 
informacional e relacional - o caso do Rio de Janeiro 
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Analisando-se os resultados das correlações, verifica-se que as diversas dimensões da 

familiaridade só têm uma associação significativa com diversas componentes da imagem.  

A dimensão experiencial está positivamente correlacionada com a componente da 

imagem cognitiva relacionada com as atracções culturais, com o facto de o destino ser 

considerado relaxante e com a imagem global do destino.  

 

A dimensão informacional parece influenciar positivamente quase todas as componentes 

da imagem, tendo somente uma associação negativa com a imagem relacionada com as 

infra-estruturas e hospitalidade.  

 

Os resultados sugerem que a dimensão relacional influencia a imagem cognitiva no que 

diz respeito às infra-estruturas e hospitalidade bem como às atracções culturais. Observa-

se ainda que quanto maiores laços de parentesco e de amizade existem com residentes 

no Rio de Janeiro, mais os inquiridos tendem a considerar o Rio agradável, relaxante e 

tendem a ter uma imagem global positiva da Cidade.  

 

Em todos os casos referidos anteriormente as dimensões da familiaridade tinham uma 

correlação positiva, considerável, com a imagem. Isto é, quanto mais as pessoas estavam 

familiarizadas com o destino melhor imagem tinham do destino. A única excepção é o 

facto de a dimensão informacional estarem negativamente correlacionadas com a imagem 

em termos de infra-estruturas e hospitalidade.  

 

 

 Imagem afectiva Imagem global 
 
Familiaridade 

Agradável Emocionante Estimulante Relaxante Global 

Dimensão 
experiencial 

0,118 0,040 0,024 0,293* 0,325** 

Nº visitas 0,109 0,033 0,021 0,282* 0,315** 

Nº noites 0,118 0,040 0,024 0,293* 0,326** 

Dimensão 
informacional 

0,253** 0,238* 0,255* 0,260* 0,387** 

Dimensão 
relacional 

0,189** 0,172 -0,054 0,191* 0,274** 

Nº familiares 0,205* 0,177 -0,056 0,146 0,269** 

Nº amigos 0,128 0,156* -0,048 0,207* 0,166 

Tabela 5.14 – Associação entre as imagens afectiva e global e a familiaridade o caso do Rio de 
Janeiro 
 

Nota: * p < 0,05 
        ** p < 0,01 
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A figura 5.14 apresenta as associações relativas as dimensões da familiaridade com as 

imagens afectiva e global. Os resultados indicam que a dimensão experiencial parece 

influenciar de modo geral a percepção da imagem afectiva, com a excepção do número 

de visitas que não influencia tanto o atributo relaxante desta imagem. Assim como a 

dimensão experiencial, a dimensão informacional também influencia a imagem afectiva 

com excepção do atributo relaxante. Já a dimensão relacional parece favorecer a 

percepção dos respondentes com relação a imagem afectiva no que tange seus atributos 

agradável e emocionante. A percepção da imagem global é favorecida por todos os 

atributos da familiaridade.  

 

Para verificar se existiam diferenças significativas entre os inquiridos que utilizaram 

determinada fonte de informação e os que não utilizaram relativamente a imagem do 

destino realizaram-se testes de t. Estes testes foram realizados só para as fontes de 

informação mais utilizadas pelos inquiridos que forneceram informação sobre o Rio de 

Janeiro.  

 

Aqueles que receberam informação através de amigos e familiares tinham uma imagem 

mais positiva do destino em termos de qualidade de vida e atracções culturais do que os 

restantes inquiridos. Consideravam também que o destino era mais agradável e 

emocionante, possuindo uma melhor imagem global do destino.  

 

Os inquiridos que obtiveram informação sobre o Rio de Janeiro através de jornais e 

revistas tinham também uma imagem mais positiva desta cidade em termos gerais e 

consideravam-na mais emocionante, estimulante e relaxante, embora tivessem uma pior 

imagem desta Cidade em termos de infra-estruturas e hospitalidade.  

 

Os inquiridos que utilizaram a internet para procurar informações sobre o Rio de Janeiro, 

comparativamente com aqueles que não utilizaram esta fonte de informação, tinham uma 

melhor imagem global desta cidade, embora tivessem uma melhor imagem da cidade 

relativamente à qualidade de vida e infra-estruturas e hospitalidade.  

 

Os que obtiveram informação do Rio de Janeiro através da televisão consideravam 

também esta cidade mais estimulante do que os que não utilizaram esta fonte.  



 

87 
 

 

 
  Rio de Janeiro 

Fonte de informação  N Media Teste T 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amigos 

Imagem cognitiva (factores)   t P 

Qualidade de vida                         Sim 
Não 

66 
34 

4,52 
3,73 

-4,18 0,000 

Atracções naturais                        Sim 
Não 

68 
36 

6,04 
5,85 

-1,33 0,187 

Infra-estruturas e hospitalidade Sim 
Não 

67 
34 

5,48 
5,43 

-0,34 0,731 

Atracções culturais                       Sim 
Não 

54 
31 

5,35 
4,47 

-4,32 0,000 

Imagem afectiva                           
 

    

 Agradável                                      Sim 
Não 

72 
45 

5,61 
5,16 

-2,04 0,044 

Emocionante                                  Sim 
Não 

72 
45 

5,61 
5,20 

-2,13 0,035 

 Estimulante                                   Sim 
Não 

72 
46 

5,54 
5,39 

-0,77 0,444 

 Relaxante                                       Sim 
Não 

72 
46 

4,82 
4,70 

-0,52 0,607 

Imagem Global                              Sim 
Não 

72 
46 

5,21 
4,46 

-2,73 0,007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornais e Revistas 

 N Media Teste T 

Imagem cognitiva (factores)   t P 

Qualidade de vida                         Sim 
Não 

33 
67 

4,38 
4,19 

-0,90 0,373 

Atracções naturais                        Sim 
Não 

33 
71 

6,01 
5,95 

-0,41 0,681 

Infra-estruturas e hospitalidade Sim 
Não 

33 
68 

5,23 
5,58 

2,43 0,017 

Atracções culturais                       Sim 
Não 

29 
56 

5,07 
5,01 

-0,24 0,808 

Imagem afectiva     

 Agradável                                       Sim 
Não 

34 
83 

5,97 
5,22 

-3,23 0,002 

Emocionante                                  Sim 
Não 

34 
83 

5,88 
5,28 

-3,14 0,003 

 Estimulante                                   Sim 
Não 

34 
84 

5,88 
5,32 

-3,51 0,001 

 Relaxante                                       Sim 
Não 

34 
84 

5,35 
4,54 

-3,24 0,002 

Imagem Global                              Sim 
Não 

34 
84 

5,56 
4,65 

-3,07 0,003 

 
 
 
 

Internet 

 N Media Teste T 

Imagem cognitiva (factores)   t P 

Qualidade de vida                         Sim 
Não 

55 
44 

4,60 
3,82 

-4,33 0,000 

Atracções naturais                        Sim 
Não 

57 
46 

5,95 
5,99 

0,32 0,746 

Infra-estruturas e hospitalidade Sim 
Não 

56 
44 

5,32 
5,64 

2,26 0,026 

Tabela 5.15 – Associação entre as imagens cognitiva, afectiva e global e a dimensão 
informacional da familiaridade – o caso do Rio de Janeiro (continua). 



88 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Atracções culturais                       Sim 
Não 

50 
34 

5,20 
4,75 

-1,92 0,059 

Imagem afectiva     

 Agradável                                       Sim 
Não 

60 
56 

5,52 
5,32 

-0,88 0,379 

Emocionante                                  Sim 
Não 

60 
56 

5,55 
5,34 

-1,10 0,274 

 Estimulante                                   Sim 
Não 

60 
57 

5,53 
5,42 

-0,58 0,561 

 Relaxante                                       Sim 
Não 

60 
57 

4,83 
4,67 

-0,70 0,484 

Imagem Global                              Sim 
Não 

60 
57 

5,23 
4,54 

-2,55 0,012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Televisão 

 N Media Teste T 

Imagem cognitiva (factores)   t P 

Qualidade de vida                         Sim 
Não 

43 
57 

4,07 
4,39 

1,56 0,123 

Atracções naturais                        Sim 
Não 

43 
61 

5,98 
5,96 

-0,11 0,914 

Infra-estruturas e hospitalidade Sim 
Não 

43 
58 

5,35 
5,55 

1,42 0,160 

Atracções culturais                       Sim 
Não 

38 
47 

5,24 
4,86 

-1,62 0,109 

Imagem afectiva     

 Agradável                                       Sim 
Não 

43 
74 

5,21 
5,57 

1,47 0,145 

Emocionante                                  Sim 
 Não 

43 
74 

5,37 
5,50 

0,59 0,554 

 Estimulante                                   Sim 
Não 

44 
74 

5,75 
5,32 

-2,19 0,030 

 Relaxante                                       Sim 
Não 

44 
74 

5,05 
4,61 

-1,80 0,075 

Imagem Global                              Sim 
Não 

44 
74 

5,00 
4,86 

-0,47 0,638 

Tabela 5.15 – Associação entre as imagens cognitiva, afectiva e global e a dimensão 
informacional da familiaridade – o caso do Rio de Janeiro (continuação). 
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PARTE IV | CONCLUSÕES 

 
CAPÍTULO 6 | Conclusão  

 
 
6.1 Principais conclusões e recomendações 
 

Com base na revisão bibliográfica, observa-se que a imagem de destinos turísticos é uma 

representação complexa, que engloba uma série de elementos. A revisão de bibliografia 

relativa à imagem de destinos turísticos feita no âmbito desta dissertação permitiu 

identificar três dimensões da imagem de destinos turísticos que é importante avaliar – a 

imagem cognitiva, a imagem afectiva e a imagem global.  

 

A literatura revista evidencia também a existência de inúmeras relações entre Portugal e o 

Brasil, salientando-se, por um lado, o papel de Portugal enquanto colonizador no Brasil e 

a influência que o Brasil vem exercendo na indústria cultural portuguesa. A revisão da 

literatura realçou também a importância do Brasil enquanto destino turístico dos 

Portugueses, mostrando a importância que o mercado turístico Português tem para o 

Brasil. Portugal é o país da Europa que gera mais chegadas internacionais ao Brasil. Não 

obstante as inúmeras relações estabelecidas entre Portugal e o Brasil, houve bastante 

dificuldade em encontrar bibliografia sobre a imagem que os portugueses tinham do 

Brasil. A bibliografia sobre este tema é escassa e há apenas alguns textos que fazem 

alusão a algumas destas percepções.  

 

A revisão de literatura realizada no âmbito desta dissertação demonstrou, em grande 

medida, a importância de realizar um estudo em que se identificasse a imagem que os 

portugueses têm do Brasil. Esta revisão revelou ainda ser particularmente importante 

avaliar a influência da familiaridade dos portugueses com o Brasil na formação de uma 

imagem do Brasil na mente dos portugueses. A caracterização do Brasil efectuada no 

âmbito desta dissertação mostrou ainda que seria provavelmente mais adequado analisar 

a imagem de diversas cidades brasileiras em detrimento de tentar identificar a imagem do 

Brasil, dada a grande dimensão do Brasil e a heterogeneidade deste território. 
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O estudo empírico, revelou que os portugueses residentes na região de Aveiro tinham 

uma imagem bastante positiva das quatro cidades consideradas nesta dissertação. No 

entanto, a imagem que estes inquiridos possuíam das quatro cidades em análise era 

consideravelmente distinta. Enquanto o Rio de Janeiro, Salvador e Natal eram 

consideradas como cidades com muito boas atracções naturais, São Paulo evidenciava-

se, conjuntamente com Salvador pelo facto de possuir boas atracções culturais. O Rio de 

Janeiro assume-se também como a cidade relativamente a qual os inquiridos possuem 

melhor imagem em termos da componente afectiva. As cidades relativamente as quais os 

residentes na Região de Aveiro possuíam uma melhor imagem global eram aquelas que 

detinham uma melhor imagem em termos de atracções naturais - Rio de Janeiro, 

Salvador e Natal.  

 

Tendo em conta os resultados relativos a imagem, considera-se importante melhorar e 

diversificar a imagem da cidade de São Paulo junto dos residentes na Região de Aveiro, 

visto ter sido esta a cidade pior classificada das quatro analisadas.  

 

A dissertação realça também a importância de fontes de informação como os amigos e 

familiares, os jornais e revistas, a internet e a televisão para o desenvolvimento de 

imagens sobre as cidades brasileiras, na mente dos residentes da Região de Aveiro. 

Estas fontes de informação foram as mais utilizadas por estes inquiridos. 

 

Verificou-se também, nesta dissertação, particularmente na análise relativa ao Rio de 

Janeiro, que as diversas dimensões da familiaridade tinham uma correlação positiva 

considerável com diversas componentes da imagem, o que sugere que as diversas 

dimensões da familiaridade tendem a ter uma influência positiva na criação da imagem do 

Rio de Janeiro.  

 

Esta dissertação assume grande relevo ao evidenciar que três das dimensões da 

familiaridade - experiencial, informacional e laços familiares e de amizade - possuem uma 

influência positiva na criação da imagem de determinadas cidades.   

 

Na pesquisa realizada, a análise da influência da dimensão experiencial na familiaridade 

ficou um pouco constrangida na medida em que não houve grande comparação entre 
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turistas e pessoas que nunca visitaram as cidades Brasileiras. O número de inquiridos 

que visitaram o Brasil foi reduzido quando comparado com aqueles que nunca lá 

estiveram.  

A dimensão informacional teve um grande destaque enquanto agente influenciador da 

imagem de destinos. Algumas fontes de informação são consideradas de grande 

importância e são bastante utilizadas para obter informações relativas aos destinos. Isso 

implica afirmar que se deve dar atenção a forma como esses meios veiculam notícias e 

informações sobre os destinos, pois se o fizerem de forma errónea podem prejudicar a 

imagem dos mesmos. Sugere-se que os meios de informação tentem evidenciar o maior 

número de características relacionadas com os destinos, desde factores naturais, 

culturais e históricos.  

 

Notou-se pela revisão bibliográfica que não existe um grande número de estudos relativos 

à dimensão laços familiares e de amizade. Porém, considerou-se que nesta pesquisa 

seria de grande relevância incorporar esta dimensão. Dessa forma, verificou-se que existe 

uma influência desta dimensão na imagem dos destinos turísticos. Acredita-se que as 

relações históricas entre Brasil e Portugal marcaram relações familiares e de amizade 

entre os residentes dos dois países, e isto é um importante factor motivacional de viagens 

de portugueses a determinadas cidades do Brasil. Quando tal não acontece, mesmo 

assim esta dimensão pode exercer uma influência no desenvolvimento de imagens sobre 

os destinos. 

 

 

6.2 Limitações e sugestões de pesquisa futura 
 

Uma das principais limitações da pesquisa foi o número de pessoas a que o instrumento 

de pesquisa foi aplicado. Por restrições de tempo não pôde ser feita uma pesquisa com 

uma amostra de maior dimensão. Caso o instrumento de investigação tivesse sido 

aplicado a outros portugueses que vivessem em outras regiões do país, poderia obter-se 

informação sobre as imagens que os portugueses, em geral, tinham das cidades do Brasil 

em análise. Considera-se que a aplicação da pesquisa em núcleos de portugueses que 

têm um maior contacto com o Brasil ou a uma maior amostra de turistas podia trazer 

resultados mais relevantes para a pesquisa. O alargamento da investigação a mais 
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pessoas possibilitaria ainda realizar outro tipo de análises, nomeadamente alargar as 

análises que foram feitas para o Rio de Janeiro às outras três cidades em estudo. 

 

Outra dificuldade da pesquisa foi identificar pessoas que já foram ao Brasil. Esta 

dificuldade limitou a pesquisa no que se refere à comparação entre as pessoas que já 

estiveram no Brasil mais que uma vez, aquelas que lá estiveram apenas uma vez e 

aquelas que nunca lá estiveram. Deste modo, a análise da influência da familiaridade na 

imagem ficou um pouco constrangida. A identificação de grupos de turistas que vão visitar 

o Brasil talvez facilitasse a pesquisa, nomeadamente no que se refere à avaliação da 

influência da dimensão experiencial da familiaridade. A identificação destes turistas 

poderia ser feita caso o estudo fosse realizado, por exemplo, nos aeroportos do Brasil,, 

mais precisamente no local de chegada dos passageiros.  

 

Outra abordagem possível a utilizar em pesquisas futuras para avaliar a influência da 

familiaridade na imagem, seria analisar a evolução da imagem ao longo de certo período 

em que os inquiridos não tivessem visitado o destino, mas em que tivessem oportunidade 

para receber informação sobre o destino ou para contactar com amigos e familiares que 

residem no Brasil. Outra alternativa seria analisar a relação existente entre a imagem 

prévia do destino antes da viagem e a imagem do destino após a viagem. Seria também 

interessante analisar a influência da imagem do destino turístico no processo de decisão 

de viagem. 

 

Alguns factores foram identificados como de elevada importância nesta pesquisa. Um 

deles foi a dimensão informacional da familiaridade. As fontes de informação 

apresentaram-se como importantes agentes na formação da imagem. Sugere-se que seja 

feito um estudo mais específico para comparar os conteúdos das informações que esses 

meios transmitem sobre as cidades brasileiras analisadas e que, posteriormente, se 

verifique se as imagens que os inquiridos possuem das cidades corresponde à 

informação transmitida por essas fontes de informação.  
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ANEXO 1| Modelo de questionário: Rio de Janeiro / Natal 
 

Caro entrevistado 
Este questionário faz parte de um estudo que visa compreender a imagem que os residentes em Portugal têm do Brasil 

enquanto destino turístico. Este estudo está integrado numa tese de mestrado em Gestão e Planeamento em Turismo da 

Universidade de Aveiro. Os resultados desta pesquisa poderão ajudar os responsáveis do turismo a identificar a imagem 

do Brasil que existe em Portugal e a desenvolver estratégias para melhorar essa imagem, o que poderá melhorar as 

relações entre os dois países em diversas dimensões. Fico grato pela sua contribuição. 
Thiago Durans Rodrigues/Universidade de Aveiro 

Apoio Programa ALBAN – Bolsas de Alto Nível da União Europeia para a América Latina 

 

Local de residência: 
1. País: [   ] Portugal – Concelho ______________________________ 

           [   ] Outro (neste caso não continuar a preencher o questionário) 

 

Experiência de viagem: 
2. Em média, quantas vezes por ano viaja para fora de Portugal? _______ 

 

Familiaridade com o Brasil 
3. Já visitou o Brasil? [   ] Sim [   ] Não 

4. Indique, abaixo, o número de vezes que visitou as seguintes  

cidades (se não visitou nenhuma destas cidades passe para  

a questão 7). 

Rio de Janeiro: ________ 

Natal: _______________ 

 

6.  Indique, para cada uma das cidades que já visitou, o motivo da maioria das viagens que fez para essa cidade 

(para cada cidade indique apenas um motivo). 

  Motivo da maioria das viagens 

Cidade Lazer Negócios Visita a 
amigos / 

familiares 

Saúde Religioso Outra (qual?) 

Rio de Janeiro  [      ] [      ] [      ] [      ] [      ]  

Natal [      ] [      ] [      ] [      ] [      ]  

 
7. Indique, por favor, o número de familiares e amigos com quem contacta e que vivem em cada uma das seguintes 

cidades: 

Cidade   Número de familiares  Número de amigos 
Rio de Janeiro:    _______________               _______________  

Natal:     _______________               _______________ 

 

5. No caso das cidades que já visitou, indique o 

número de noites da viagem mais longa que fez 

para cada uma dessas cidades. 

Rio de Janeiro: ________ 

Natal: ________________ 
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Percepções dos destinos visitados 
 

8. Concorda que as cidades representadas na tabela abaixo têm um bom desempenho nos atributos indicados na 

tabela? Indique a sua opinião utilizando uma escala de 1 (discordo fortemente) a 7 (concordo fortemente), 

colocando um círculo à volta do número que melhor corresponde à sua opinião.  

 
 

Atributos Avaliação 
Rio de Janeiro  

Avaliação  
Natal 

Alojamento turístico 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Animação nocturna 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Atracções culturais 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Atracções históricas 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Atracções naturais 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Clima 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Gastronomia 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Infra-estruturas 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Limpeza / higiene 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Oportunidades para 
fazer compras 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Oportunidades para 
praticar desporto 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Paisagens 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Pessoas simpáticas 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Praias 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Qualidade do ambiente 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Qualidade de vida 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Relação qualidade / 
preço 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Segurança 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Transportes 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 
                             Nota: n/s - não sei 
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Agradável 

Agradável 

 
 
 
 
 

9. Caracterize agora as diferentes cidades considerando os aspectos abaixo. Assinale, em cada linha, com uma 

cruz, o rectângulo que corresponde à sua opinião sobre o destino, tendo em consideração que uma maior 

proximidade da cruz relativamente a um dado adjectivo indica uma maior associação do destino a esse adjectivo.  

 
 
 
 

                                                         Caracterização do Rio de Janeiro         
 
 
 
 
 

 

 

 

Caracterização de Natal 
 
 
 
 
 

 
 
 

10. Qual é a sua imagem global de cada um dos destinos? 

 

Imagem do Rio de Janeiro  
 

 
Imagem de Natal 

 
 

11. Qual é a sua imagem global do Brasil? 

 

Imagem do Brasil 
 

 

 

       
       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

Desagradável 

Triste 

Relaxante Angustiante 

Estimulante 

Emocionante 
Tranquilo 

Emocionante 

Estimulante 

Relaxante 

Desagradável 

Triste 

Tranquilo 

Angustiante 

Fortemente positiva  

Fortemente positiva  

Fortemente negativa  

Fortemente negativa  

Fortemente positiva  Fortemente negativa  
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Meios de informação utilizados para obter informação sobre as cidades brasileiras 
 

12. Assinale no quadro abaixo as fontes de informação que utilizou para obter informação sobre as cidades 

representadas nas tabelas. Assinale também, para as fontes de informação que utilizou, a importância de cada 

fonte para aumentar o seu conhecimento sobre cada cidade, considerando a escala de 1 (nada importante) a 7 

(muito importante).  

 

 

 

 

 
Dados sociodemográficos 

13. Idade: _________________                    

14. Sexo: [   ] Masculino  [   ] Feminino 

15. Estado civil: [   ] Solteiro  [   ] Casado [   ] Divorciado   [   ] Viúvo [   ] Outro 

16. Habilitações literárias (indique o maior nível de ensino que completou):  

[   ] Não completou o 1º ciclo    [   ] 3º ciclo   (antigamente: 7º, 8º e 9º anos) 

[   ] 1º ciclo   (antigamente: 4ª classe)   [   ] Ensino Secundário  (antigamente: 10º, 11º e 12º anos) 

[   ] 2º ciclo   (antigamente: ciclo preparatório)  [   ] Ensino Superior 

Rio de Janeiro Natal 
Fonte de informação Utilizadas 

(X) 
Importância Utilizadas 

(X) 
Importância 

Agentes de viagem / operadores 
turísticos  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  

Amigos/familiares  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Anúncios de jornais/revistas  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Brochuras  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Companhias aéreas  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Filmes  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Guias  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Internet  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Livros  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Notícias de televisão  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Outra. Qual? 
_______________________  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
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ANEXO 2| Modelo de questionário: São Paulo / Salvador  

 
Caro entrevistado 

Este questionário faz parte de um estudo que visa compreender a imagem que os residentes em Portugal têm do Brasil 

enquanto destino turístico. Este estudo está integrado numa tese de mestrado em Gestão e Planeamento em Turismo da 

Universidade de Aveiro. Os resultados desta pesquisa poderão ajudar os responsáveis do turismo a identificar a imagem 

do Brasil que existe em Portugal e a desenvolver estratégias para melhorar essa imagem, o que poderá melhorar as 

relações entre os dois países em diversas dimensões. Fico grato pela sua contribuição. 
Thiago Durans Rodrigues/Universidade de Aveiro 

Apoio Programa ALBAN – Bolsas de Alto Nível da União Europeia para a América Latina 

 

Local de residência: 
1. País: [   ] Portugal – Concelho ________________________________ 

           [   ] Outro (neste caso não continuar a preencher o questionário) 

 

Experiência de viagem: 
2. Em média, quantas vezes por ano viaja para fora de Portugal? _______ 

 

Familiaridade com o Brasil 
3. Já visitou o Brasil? [   ] Sim [   ] Não 

4. Indique, abaixo, o número de vezes que visitou as seguintes  

cidades (se não visitou nenhuma destas cidades passe para  

a questão 7). 

São Paulo: ________ 

Salvador: _________ 

 

6.  Indique, para cada uma das cidades que já visitou, o motivo da maioria das viagens que fez para essa cidade 

(para cada cidade indique apenas um motivo).  

 Motivo da maioria das viagens 

Cidade Lazer Negócios Visita a 
amigos / 

familiares 

Saúde Religioso Outra (qual?) 

São Paulo  [      ] [      ] [      ] [      ] [      ]  

Salvador [      ] [      ] [      ] [      ] [      ]  

 
7. Indique, por favor, o número de familiares e amigos com quem contacta e que vivem em cada uma das seguintes 

cidades: 

Cidade   Número de familiares  Número de amigos 
São Paulo:     _______________               _______________  

Salvador:     _______________               _______________ 

 

5. No caso das cidades que já visitou, indique o 

número de noites da viagem mais longa que fez 

para cada uma dessas cidades. 

São Paulo: ________ 

Salvador: _________ 

 



106 

 

 
 

Percepções dos destinos visitados 
 

8. Concorda que as cidades representadas na tabela abaixo têm um bom desempenho nos atributos indicados na 

tabela? Indique a sua opinião utilizando uma escala de 1 (discordo fortemente) a 7 (concordo fortemente), 

colocando um círculo à volta do número que melhor corresponde à sua opinião.  

 
 

Atributos Avaliação 
São Paulo 

Avaliação  
Salvador 

Alojamento turístico 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Animação nocturna 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Atracções culturais 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Atracções históricas 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Atracções naturais 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Clima 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Gastronomia 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Infra-estruturas 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Limpeza / higiene 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Oportunidades para 
fazer compras 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Oportunidades para 
praticar desporto 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Paisagens 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Pessoas simpáticas 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Praias 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Qualidade do ambiente 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Qualidade de vida 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Relação qualidade / 
preço 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Segurança 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 

Transportes 1   2   3   4   5   6   7   n/s 1   2   3   4   5   6   7   n/s 
                             Nota: n/s - não sei 
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Agradável 

Agradável 

 
 
 
 
 

9. Caracterize agora as diferentes cidades considerando os aspectos abaixo. Assinale, em cada linha, com uma 

cruz, o rectângulo que corresponde à sua opinião sobre o destino, tendo em consideração que uma maior 

proximidade da cruz relativamente a um dado adjectivo indica uma maior associação do destino a esse adjectivo.  

 
 
 
 

                                                         Caracterização de São Paulo        
 
 
 
 
 

 

 

 

Caracterização de Salvador 
 
 
 
 
 

 
 
 

10. Qual é a sua imagem global de cada um dos destinos? 

 

Imagem de São Paulo 
 

 
Imagem de Salvador 

 
 

11. Qual é a sua imagem global do Brasil? 

 

Imagem do Brasil 
 

 

 

       
       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

Desagradável 

Triste 

Relaxante Angustiante 

Estimulante 

Emocionante 
Tranquilo 

Emocionante 

Estimulante 

Relaxante 

Desagradável 

Triste 

Tranquilo 

Angustiante 

Fortemente positiva  

Fortemente positiva  

Fortemente negativa  

Fortemente negativa  

Fortemente positiva  Fortemente negativa  



108 

 

 
Meios de informação utilizados para obter informação sobre as cidades brasileiras 
 

12. Assinale no quadro abaixo as fontes de informação que utilizou para obter informação sobre as cidades 

representadas nas tabelas. Assinale também, para as fontes de informação que utilizou, a importância de cada 

fonte para aumentar o seu conhecimento sobre cada cidade, considerando a escala de 1 (nada importante) a 7 

(muito importante).  

 

 

 

 

 
Dados sociodemográficos 

13. Idade: _________________                    

14. Sexo: [   ] Masculino  [   ] Feminino 

15. Estado civil: [   ] Solteiro  [   ] Casado [   ] Divorciado   [   ] Viúvo [   ] Outro 

16. Habilitações literárias (indique o maior nível de ensino que completou):  

[   ] Não completou o 1º ciclo    [   ] 3º ciclo   (antigamente: 7º, 8º e 9º anos) 

[   ] 1º ciclo   (antigamente: 4ª classe)   [   ] Ensino Secundário  (antigamente: 10º, 11º e 12º anos) 

[   ] 2º ciclo   (antigamente: ciclo preparatório)  [   ] Ensino Superior 

São Paulo Salvador 
Fonte de informação Utilizadas 

(X) 
Importância Utilizadas 

(X) 
Importância 

Agentes de viagem / operadores 
turísticos  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  

Amigos/familiares  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Anúncios de jornais/revistas  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Brochuras  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Companhias aéreas  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Filmes  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Guias  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Internet  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Livros  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Notícias de televisão  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
Outra. Qual? 
_______________________  1   2   3   4   5   6   7   1   2   3   4   5   6   7  
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ANEXO 3| Dados relativos à amostra dos dois modelos de questionário 
 
 
 
 

 

Dados relativos ao modelo de Questionário Rio de Janeiro e Natal 

  Inferiores ao 1º 
ciclo  

1ºciclo 2ºCiclo 3ºCiclo Secundário Superior 

15 a 24 0,83 5,83 0,00 0,00 11,67 0,83 
25-64 3,33 15,83 10,00 7,50 25,83 13,33 

+de 64 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 3,33 
 

 

 

 

Dados relativos ao modelo de Questionário São Paulo e Salvador 

  Inferiores ao 1º 
ciclo  

1ºciclo 2ºCiclo 3ºCiclo Secundário Superior 

15 a 24 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 
25-64 0,16 0,18 0,10 0,10 0,08 0,05 

+de 64 0,05 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 
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