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RESUMO 
 
 
 

No campo do turismo a atitude do residente normalmente é avaliada e mensurada 
através dos impactos positivos e negativos ocasionados pelo desenvolvimento 
turístico no destino. Considerando esse construto, este estudo teve como objetivo 
geral analisar as atitudes dos residentes em relação aos impactos do turismo de 
Balneário Camboriú/SC. Para atender a este propósito avaliou-se inicialmente a 
atitude dos residentes quanto às dimensões dos impactos do desenvolvimento 
turístico; relacionou-se o perfil demográfico com as atitudes dos residentes e nível 
de preocupação, e caracterizou-se os residentes, conforme grau de integração e 
nível de apego. A pesquisa de natureza quantitativa, assumiu caráter exploratório e 
descritivo. As técnicas de pesquisa foram à bibliográfica e por meio de um survey. A 
amostra não probabilística por cotas alcançou a participação de 405 indivíduos. A 
análise dos dados foi a partir de técnicas estatísticas descritivas e 
de ANOVA. Dentre os principais resultados foi identificado que as atitudes dos 
residentes de Balneário Camboriú/SC seguem a mesma tendência de outras 
pesquisas, em que ao perceber os impactos econômicos positivos do turismo 
manifestam uma atitude mais positiva frente aos impactos sociais culturais e 
ambientais, pois ao conviver com a atividade turística identificam que os impactos da 
atividade são mais agressivos à cultura local, saturação dos serviços públicos e a 
degradação do meio ambiente, com atitudes mais negativas ao desenvolvimento do 
turismo. Considerando gênero e faixa etária, verificou-se que o masculino se 
sobrepõe com atitude mais positiva que o feminino, sendo este mais crítico e 
sensível aos impactos negativos do turismo. Quanto à faixa etária, entre os mais 
jovens há uma atitude mais positiva dos que tem mais idade. Ao identificar o grau de 
integração e sentimento de apego, os achados indicam que quanto à faixa etária os 
mais jovens também se sentem mais integrados em relação aos de mais 
idade. Conclui-se que a atitude, no geral, ainda é considerada positiva, pois os 
residentes identificam que os benefícios superam os custos do turismo. 
 
Palavras - Chave: Turismo. Impactos. Atitude. Residente. Balneário Camboriú/SC. 
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ABSTRACT 
 
 

 
In the field of tourism, the attitude of the local residents is usually evaluated and 
measured by the positive and negative impacts of tourism development on the 

the impacts of tourism in Balneario Camboriú, in the state of Santa Catarina. To meet 
nsions of the 

attitudes and level of concern, and characterizes the residents by degree of 
integration and level of attachment. This a quantitative, exploratory and descriptive 
study. The research techniques used were a literature review and a survey. A total of 
405 individuals were included in the non-probabilistic quota sample. The data were 
analyzed using descriptive statistics and ANOVA. Among the main results, it was 
identified that the attitudes of residents of Balneario Camboriú follow the same trend 
as those of other studies i.e. that the positive economic impacts of tourism reveal a 
more positive attitude than the cultural, social and environmental impacts, since in 
their experience of living with tourism, the residents identified that the impacts of the 
activity are more aggressive to the local culture, with saturation of public services and 
environmental degradation, resulting in more negative attitudes towards tourism 
development. In relation to sex and age, it was found that males had a more positive 
attitude than females, who were more critical and sensitive to the negative impacts of 
tourism. Regarding age, younger residents had a more positive attitude than older 
ones. When identifying the degree of integration and sense of attachment, the 
findings indicate that similarly to age group, the younger residents also felt more 
integrated than older residents. it is concluded that in general, attitude is still 
considered positive, as the residents felt that the benefits brought by tourism 
outweighed the negative factors. 

 
 
 

Keywords: Tourism. Impacts. Attitude. Resident. Balneário Camboriú/SC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A realização desse estudo insere-se na área das ciências sociais aplicadas, mais 

especificamente no campo do Turismo na área de concentração do planejamento e 

gestão do turismo e da hotelaria. 

 

Neste capítulo, pretende-se exibir o problema que estimulará a realização do 

presente estudo, apresentando, desse modo, o contexto que lhe deu origem, 

problema de pesquisa o objetivo geral e os objetivos específicos que nortearão o 

desenvolvimento da pesquisa, e sua justificativa. 

 

1.1 Delimitação do tema  

 

A expansão do turismo tem sido contínua nas últimas décadas, considerado um 

fenômeno complexo e globalizado relatórios divulgam números em que revelam sua 

importância no desenvolvimento socioeconômico em todo o mundo sendo 

considerada uma das mais importantes fontes geradoras de emprego e renda. Em 

meio à crise econômica mundial o setor registra o maior crescimento em todo o 

mundo, e estima-se que seja o terceiro maior empregador do planeta (UNWTO; 

WTTC, 2016). 

 

De acordo com dados da World Tourism Organization - (UNWTO, 2015), o impacto 

na economia global da atividade turística foi responsável por movimentar 7,6 trilhões 

de dólares (10% do PIB global), 6% do comércio internacional, 30% da exportação 

de serviços, e gerou 277 milhões empregos (um em cada 11 postos de trabalho). 

Dessa forma, pode ser considerado um motor de crescimento econômico e 

desenvolvimento para os países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

 

No Brasil, embora o atual desempenho da economia seja insatisfatório, o segmento 

do turismo também permanece em constante crescimento. Representativo desta 

situação é o fato de que as 80 maiores empresas do setor de turismo no país 

faturaram R$ 67,4 bilhões e empregaram 119 mil pessoas nos 27 Estados 

brasileiros no ano de 2014, sendo o setor responsável por 9,8% do Produto Interno 

Bruto (FGV/MTur, 2015). 
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Esse amplo impacto já se refletia de forma precisa no que mencionavam Jafari 

(1981), Tribe (1997) e Ruschmann (2002). Segundo os autores, para que o 

desenvolvimento turístico ocorra de maneira adequada, sua abordagem precisa ser 

multidisciplinar, com profissionais de diferentes áreas trabalhando em conjunto, tanto 

na avaliação dos seus impactos, como no encaminhamento de soluções para os 

mesmos. Além da diversidade de definições que existem acerca do turismo, 

destaca-se a multiplicidade de áreas que se interpenetram em seu estudo.  

 

De acordo com Kotler (1999), o setor do turismo é, sem dúvida, a atividade 

econômica que conduz ao desenvolvimento, visto que, promove o intercâmbio 

sociocultural, a distribuição de renda decorrente de gastos pulverizados na 

economia pelos turistas, que somados ao seu elevado efeito multiplicador de renda 

são os elementos marcantes desta atividade. 

 

Porém, é preciso entender que, os [...] são consequência de um processo 

complexo de interação entre os turistas, as comunidades e os meios receptores. 

Muitas vezes, tipos similares de Turismo provocam diferentes impactos, de acordo 

São considerados como positivos os impactos que trazem benefícios para a 

comunidade receptora e negativos àqueles em que o ônus supera o bônus. 

 

O fato é que, os impactos do desenvolvimento do turismo, sempre vão produzir 

consequências, positivas e/ou negativas, para as comunidades envolvidas. 

Andereck (1995) já classificava os impactos, como positivos e negativos em três 

aspectos: o primeiro, de ordem econômica, inclui elementos como receita fiscal, 

empregos, renda adicional, impostos, encargos, inflação e dívida do governo local. O 

segundo, sociocultural, inclui-se elementos como o ressurgimento do artesanato 

tradicional e verbas, o aumento da comunicação intercultural e compreensão, 

aumento das taxas de criminalidade, e mudanças nas culturas tradicionais. Em 

terceiro, o ambiental, estão presentes os elementos como a proteção de parques e 

vida selvagem, ar, água e poluição sonora, destruição da vida selvagem, vandalismo 

e produção de lixo. 
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Os impactos do turismo ainda despertam a atenção de muitos pesquisadores, como 

são os casos de Andereck e Nyaupane, (2011); Gursoy, Chi e Dyer (2010); Lee et al. 

(2010).  Seus estudos confirmam, inclusive, a importância de entender os impactos 

do turismo através da perspectiva do residente, bem como compreender sua 

participação no desenvolvimento da atividade turística com vista a alcançar a 

sustentabilidade no destino.  

 

Estes pontos chaves ainda se mantém e são também abordados por García et al. 

(2014), que afirmam que para garantir o sucesso dos planos de desenvolvimento do 

turismo em uma área geográfica, é primordial conhecer o entendimento dos 

stakeholders, quanto aos impactos econômicos, sociocultural e ambiental, bem 

como entender as atitudes e percepções das comunidades locais, já que, auxiliam 

na análise e no acompanhamento da gestão e no desenvolvimento do turismo. 

 

Na maioria das vezes, ao invés de emigrar em busca de melhores condições de 

vida, a comunidade local percebe que os impactos ocasionados pela atividade 

turística podem trazer oportunidades econômicas para a população. Percebendo 

melhorias na infraestrutura, na qualidade no varejo dos estabelecimentos, no 

artesanato que passa a ser valorizado e a hospitalidade do residente torna-se 

superior aos impactos negativos provocados (GARCÍA et al., 2016). Por outro lado, o 

estudo de Brida, Disegna e Osti, (2014) indica que os residentes percebem 

negativamente os impactos do turismo, quando estão menos dispostos a suportar o 

aumento no número de turistas no destino. 

 

Ao destacar o destino neste último parágrafo, faz-se necessário apontar o 

entendimento do mesmo que se assume neste estudo, sem que se pretenda 

invalidar os demais. O destino é uma razão de ser do turismo, onde uma série de 

atrativos especiais se distingue do cotidiano por sua importância cultural, histórica ou 

natural. Essa força de atratividade para visitação dos destinos turísticos energiza 

todo o sistema turístico, incentivando a demanda pela viagem na região emissora. 

Assim é no destino que acontecem as inovações do turismo - como o 

desenvolvimento de novos produtos e a apresentação de novas experiências 

(COOPER, 2007, p.37). 
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Além disso, como descrevem Saraniemi e Kylanen (2010), no entendimento da 

gestão e do marketing, o destino turístico pode ser visto como um produto turístico, 

pois este possui um aglomerado de instalações, equipamentos e serviços que são 

comercializados dentro de um território ou lugar em que o turista se desloca para 

consumir um produto, é um espaço compartilhado pelo residente que mora e 

trabalha, e ao mesmo tempo recebe o turista.  

 

Essa situação brevemente apresentada evidencia que o destino sofre impactos 

positivos e negativos constantes com o desenvolvimento do turismo. Em seu 

trabalho, Jackson e Inbakaran (2006) encontraram impactos relacionados com as 

intenções positivas e negativas quanto ao apoio do residente no desenvolvimento do 

turismo associado às variáveis de gênero, idade, educação, qualidade de vida, 

tempo de residência e ligação direta com a atividade turística. 

 

A massificação do turismo é um contexto que pode ocasionar alguns conflitos entre 

o visitante e a comunidade receptora. Como forma de enfrentar tais conflitos e de 

buscar uma visão coletiva de desenvolvimento com base no turismo, pesquisadores 

e gestores têm demandado interesse no envolvimento de múltiplos stakeholders no 

processo de planejamento e gestão turística. Com uma extensa quantidade de 

setores e atores com os quais o turismo se relaciona, há maior interesse na busca 

de uma gestão mais eficiente, que compreenda essas interações (ARAÚJO, 2008; 

CORADINI, 2011; PINHEIRO, 2011; VIEIRA; COSTA; CINTRA, 2012). 

 

Nesse sentido, o Turismo deve contribuir para qualificar a sociedade com a 

participação, em termos econômicos, sociais, ambientais e culturais, harmonizando 

estes vértices, a fim de gerar benefícios a todos os envolvidos. Para o 

desenvolvimento equilibrado do destino turístico é importante conhecer as atitudes, 

opiniões e as percepções do residente frente ao turismo. Além disso, é esperado 

que estas atitudes sofram alterações segundo o tipo de turismo existente 

(CARDONA, 2014). 

 

A atuação mais eficientemente neste ramo deve, portanto, seguir por medidas que 

minimizem os custos e maximizem os benefícios, tanto para a comunidade local, 

como para os turistas que procuram estes destinos. Assim, a avaliação das 
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percepções e das atitudes dos residentes frente ao desenvolvimento turístico torna-

se muito importante para os gestores políticos e autoridades locais (DALAGNOLL, 

2009; LIMA, 2012). De acordo com Souza (2009), a compreensão deste 

componente principal da oferta turística é essencial no planejamento estratégico de 

qualquer destino turístico, independentemente do estado de desenvolvimento em 

que o destino turístico se encontra. 

 

A atitude é assim um termo chave que emerge nessa relação. É definida como 

pessoas, ideias ou coisas que, tecnicamente, recebem a denominação de objetos de 

-se à 

atitude como um estado mental adquirido, que influencia o indivíduo a escolher a 

ação na qual se engajará.  

 

Aprofundando-se, destaca-se que a atitude pode ser conceituada como uma 

resistência favorável ou não a avaliações cognitivas e emocionais e tendências de 

ação sobre pessoas, ideias e experiências. É um processo individual, ao qual é 

influenciado pelas percepções, sensações, interpretações, seletividade e limites de 

cada ser humano (ENGEL, 2005; SOLOMON; 2008; KOTLER; KELLER, 2012). Por 

sua vez, Odelius et al. (2016) menciona que as atitudes são estados mentais, 

crenças e valores pessoais adquiridos que orienta e influencia o indivíduo na 

escolha específica de uma ação ou objeto na qual se engajará. 

 

As atitudes, no campo do turismo, guiam a conduta tanto do turista como das 

comunidades visitadas. De acordo com García et al. (2016), as atitudes dos 

residentes em relação ao turismo têm um impacto relevante sobre o turismo, uma 

vez que, estas atitudes influenciam diretamente na hospitalidade, no 

desenvolvimento e na sustentabilidade da atividade no destino.  

 

Wang e Xu (2015) definem que o residente, é o sujeito capacitado, membro de uma 

comunidade  agente ativo de mudança possui a capacidade de buscar e encontrar 

soluções para seus problemas, e ainda tem o poder de tomar decisões e programar 

ações e avaliar possíveis soluções para o desenvolvimento do local onde está 
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inserido. De forma direta, o IBGE (2016) define residente como o indivíduo que 

mantém residência ou unidade domiciliar permanente no município. 

 

O tema atitude dos residentes quanto ao impacto do desenvolvimento do turismo 

vem evoluindo significativamente. Cardona, Criado e Cantallops (2015) afirmam que 

essa modalidade de estudo começou em 1996 por Akis, Peristianis e Warner. 

Pesquisas recentes revelam que a temática é pertinente, e continua ganhando 

destaque na literatura do turismo, nas bases de dados da EBSCO e ScienceDirect 

são encontradas diversas investigações sobre os impactos do desenvolvimento do 

turismo, sob a perspectiva do morador em países da África e Europa (VAREIRO; 

REMOALDO; RIBEIRO, 2013).  

 

Nos últimos anos, muitos estudos investigaram as atitudes dos residentes e 

percepções sobre o impacto do turismo em suas comunidades, como são os casos 

de Gursoy, Chi, e Dyer (2010); Lee, et al. (2010); Andereck e Nyaupane (2011); 

Nunkoo e Gursoy (2012); Boley et al (2014). A principal razão para o crescente 

interesse neste tipo de estudo, segundo García et al. (2016), é a consciência do 

quanto o residente pode influenciar no ciclo de vida do destino.  

 

De acordo com Brida, Barquet e Osti (2010), a população toma uma atitude positiva, 

quando identifica uma melhoria na sua qualidade de vida e se posiciona 

negativamente quando percebe os impactos no meio ambiente. Para Yong et al. 

(2014) os fatores de impacto mais importantes que influenciam a atitude dos 

residentes são o aumento da renda pessoal, o lazer da família e a satisfação com a 

gestão do governo.  

 

Cardona, (2012) afirma que para uma gestão adequada das atitudes dos residentes 

e um turismo sustentável, se faz necessário aprofundar estudos sobre as dimensões 

dos impactos econômicos, socioculturais e ambientais, o que poderá influenciar no 

avanço para uma base teórica sólida sobre o assunto.  

 

Monitorar a atitude dos moradores a respeito do Turismo torna-se, então, construto 

importante para o planejamento adequado em uma localidade turística. Essa 

importância levou os pesquisadores a proporem modelos de avaliação. Além disso, 
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outros formatos de pesquisa são encontrados, como estudos de segmentação das 

atitudes, em que identificam o perfil do residente e analisam quem é favorável ou 

contra o turismo (CARDONA, CANTALLOPS, 2015).  

 

Recentemente pesquisadores buscam novos desafios, que tratam da mensuração 

das atitudes dos residentes, através de modelos e escalas de avaliação. Santos e 

Giraldi (2016) publicaram um artigo, em que, propõem a mensuração por meio de 

escalas diretas, pois poucas escalas diretas estão disponíveis na literatura. 

Destacam ainda que, a maioria dos estudos trabalha escalas indiretas, e 

comprometem a análise dos resultados. 

 

Desta forma, explicita-se como tema central desta pesquisa, o estudo da atitude do 

residente inserido no campo do turismo. A justificativa desta escolha é apresentada 

posteriormente no item 1.4. 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

O tipo de contato e o nível de relacionamento entre os visitantes e visitados são 

variáveis importantes na determinação das atitudes do residente. Pearce (1996) 

enfatiza que tais variáveis são determinantes quando o residente trabalha e depende 

economicamente do turismo. Mas no destino turístico também estão outros 

residentes além daqueles diretamente envolvidos (MILMAN; PIZAM, 1988).  Para 

Smith (2001) o turismo em excesso, ou o tipo errado de turismo, pode usurpar uma 

comunidade e marginalizar os residentes. Observa ainda que o principal estímulo 

para o desenvolvimento do turismo é aquele que leva a uma ordem econômica.   

 

Logo, o turismo depende da boa vontade dos residentes e seu apoio é fundamental 

para o desenvolvimento moderado do setor (BESCULIDES; LEE; MCCORMICK, 

2002; GURSOY; JUROWSKI; UYSAL, 2002). Todavia, os residentes podem 

acreditar que há um conjunto muito aceitável de produtos turísticos, produtos 

moderadamente aceitáveis e produtos com problemas de aceitação (CARDONA, 

2014). 
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Wang e Xu (2015) descreveram a necessidade desse tipo de estudo para um 

município turístico, pois o turismo é considerado uma ferramenta para a revitalização 

do desenvolvimento econômico e melhoria na qualidade de vida tanto dos residentes 

quanto dos seus visitantes.  Os autores consideram que a atividade turística tem a 

finalidade de resgatar o orgulho cívico dos moradores, atraindo novos investimentos. 

Para isso, uma cidade precisa ganhar o apoio e obter a atitude positiva de seus 

residentes em direção ao desenvolvimento turístico, pois as interações amigáveis 

entre os visitantes e os residentes serão determinantes para criar um efeito 

significativo sobre a satisfação do turista no destino.  

 

Considerando a importância retratada, e a fim de investigar empiricamente as 

atitudes dos residentes, escolheu-se o destino turístico litorâneo de Balneário 

Camboriú. A cidade, localizada no litoral norte do estado de Santa Catarina, na 

região sul do Brasil, possui características demográficas peculiares. Em 2015 sua 

população foi estimada em 128 mil habitantes e era o 11º município mais populoso 

do estado, porém o 2º menor em área total, destacando-se como o município com 

maior densidade demográfica de Santa Catarina, com mais de 2,3 mil hab./Km2 

(IBGE, 2016). 

 

Para alguns residentes a cidade de Balneário Camboriú pode parecer apenas mais 

um destino turístico do Brasil. Contudo, atualmente a cidade é considerada um dos 

polos turísticos mais importantes e visitados do Brasil. É conhecida como a Capital 

Catarinense do Turismo, e é um dos 65 municípios indutores do turismo nacional, 

selecionados pelo Plano de Regionalização do Turismo (FGV/MTUR/SEBRAE, 

2015). A situação que se apresenta consequentemente é indutora de possíveis 

alterações no ambiente local.  

 

Diante da problemática exposta tem-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como se 

apresentam as atitudes dos residentes, em relação aos impactos gerados pelo 

desenvolvimento do turismo de Balneário Camboriú/SC? 
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1.3 Objetivos da pesquisa  

 

Com a finalidade de nortear o estudo e buscar respostas para a questão central 

desta pesquisa, foram formulados os objetivos, organizados em geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar as atitudes dos residentes em relação aos impactos do turismo de Balneário 

Camboriú/SC.  

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Avaliar a atitude dos residentes de Balneário Camboriú quanto às dimensões 

dos impactos do desenvolvimento turístico;  

 

 Relacionar o perfil demográfico com as atitudes dos residentes sobre os 

impactos do turismo; 

 

 Caracterizar os residentes conforme grau de interação e de sentimento de 

apego ao destino de Balneário Camboriú. 

 

1.4 Justificativa  

 

O estudo das relações entre o desenvolvimento do turismo e as comunidades 

receptoras tem assumido cada vez mais importância na literatura em turismo. Afinal, 

os residentes dos destinos são os mais afetados pelas políticas e medidas de 

desenvolvimento turístico.  

 

Apesar desta relevância temática, da existência de inúmeros trabalhos 

internacionais, bem como do destaque do destino por esse estudo investigado 

(Balneário Camboriú), denota-se que há uma lacuna entre o número de estudos 

aplicados à percepção dos turistas e aqueles destinados a compreender os 

residentes, frente às atividades turísticas e seus impactos. 
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Limitando-se inicialmente apenas ao acervo de teses e dissertações do Programa de 

Pós-graduação em Turismo e Hotelaria da Univali, programa este entre os principais 

do país, com Capes 5 (PLATAFORMA SUCUPIRA, 2016), e com sede na própria 

cidade de Balneário Camboriú, encontram-se seis trabalhos voltados para o 

entendimento das percepções do turista, dez referentes ao destino, porém apenas 

um relacionado ao residente, especificamente tratando da temática lazer de idosos. 

 

No entanto, como mencionado anteriormente, a maioria dos estudos em turismo 

sobre as atitudes dos residentes têm sido conduzido em países industrializados, 

como os Estados Unidos, Canadá, Austrália e alguns países da Europa. Tais 

estudos nos países em desenvolvimento são escassos, ou inexistentes, como 

apontavam Sirakaia, Teye e Sonmez (2002, p. 57). Nesse período, embora tenha 

havido centenas de estudos sobre as atitudes dos residentes para o turismo ao 

longo dos últimos 30 anos, as lacunas na literatura permanecem (NUNKOO; SMITH; 

RAMKISSOON, 2013). Santos e Giraldi (2016) aludem que o fato é que na 

investigação sobre a atitude do residente, têm-se encontrado pouco 

desenvolvimento empírico. 

 

Visto isso, tal pesquisa, em meio acadêmico, encontra substanciais justificativas de 

cunho teórico, empírico, social e pessoal que impulsionam sua realização. Novas 

pesquisas poderão assim contribuir para a ampliação das discussões sobre as 

atitudes do residente, face ao desenvolvimento do turismo e, consequentemente, 

maior se tornará o acervo bibliográfico sobre o tema.  

 

O embasamento para o aprofundamento sobre os assuntos destacados virá de 

autores conceituados em cada área. Para atitude do residente frente aos impactos 

do turismo, incluem-se os autores: Sirakaia, Teye e Sonmez (2002), Jackson, 

Inbakaran (2006), Dallagnol (2009), Brida, Barquet, Osti (2010), Lima (2012), García 

et al. (2014), García et al. 2016. Já para segmentação das atitudes: Cardona, 

Cantallops (2015). E para modelos e escalas de mensuração: Cardona (2012), 

Nunkoo, Gursoy (2012) e Santos, Giraldi (2016). Nos três casos outros autores 

serão destacados posteriormente. 
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Relacionado à pertinência empírica, García et al. (2014) destacam que nas últimas 

décadas, o setor do turismo tem aumentado a sua contribuição para o PIB global, 

embora haja diferenças importantes em todos países. Como resultado dessa 

expansão, existe um interesse crescente no estudo empírico do impacto do 

desenvolvimento do turismo em torno de ambientes. Para García et al. (2016), na 

busca de um desenvolvimento equilibrado, e na diminuição dos impactos negativos, 

é profícuo envolver os residentes nas decisões relacionadas a atividade turística.  

 

Percebe-se então uma necessidade de estudos aplicados em países em 

desenvolvimento. De acordo com Scalabrini, Remoaldo e Lourenço (2014), no 

Brasil, ainda não há uma bibliografia extensa sobre o tema, podendo citar os 

trabalhos de Maio, Barreto e Santos (2006), Xavier (2007), Aires et al. (2010), Aires 

 

 

Na perspectiva social, a pesquisa é de grande valor, principalmente para os 

stakeholders do turismo, uma vez que, podem revelar informações pertinentes para 

a realização de planos, projetos e programas, bem como montar estratégias que 

contribuam com os residentes, na medida em que as políticas públicas do turismo 

são implementadas. Por esse motivo, a atitude dos residentes em relação ao 

Turismo se faz tão importante e a satisfação da comunidade se reflete na 

hospitalidade e na qualidade da experiência do turista. Assim espera-se contribuir 

com a comunidade de Balneário Camboriú, por meio de dados relevantes sobre a 

atitude dos seus residentes frente a sua atual situação no desenvolvimento turístico.  

 

No que compete à justificativa pessoal, a motivação de tal estudo destaca-se pela 

lacuna teórica encontrada no campo nacional, a contribuição empírica e o caráter 

inovador. A pesquisa visa contribuir com informações estratégicas para o 

diagnóstico do setor de turismo deste município, apresentando-se como ferramenta 

de decisão tática para os gestores públicos e privados, o que, para uma 

pesquisadora envolvida com o turismo, significa uma contribuição pessoal ao 

desenvolvimento da sociedade.  
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1.5 Estrutura da Pesquisa 

 

Além desta introdução, esta pesquisa está organizada em 5 capítulos, conforme 

Figura 1. 

 

Figura 1  Etapas da pesquisa 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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No primeiro capítulo é possível visualizar a introdução, que a princípio contextualiza 

e delimita o tema de estudo, em seguida apresenta a problematização e a pergunta 

de pesquisa. Em seguida, os objetivos, geral e específicos, são estabelecidos. A 

relevância social e acadêmica do estudo foi desenvolvida na justificativa e, por fim, 

foi apresentado de maneira substancial a estrutura do estudo e o processo 

metodológico que norteou a pesquisa. 

 

O segundo capítulo é o referencial teórico, também conhecido como fundamentação 

teórica. Esse capítulo é resultado da revisão literária ocorrida em todo o processo da 

pesquisa. Nele estão contidos quatro eixos pertencentes a uma mesma área, do 

turismo. O primeiro eixo aborda a teoria dos stakeholders, seu conceito e 

classificação. O segundo discute os stakeholders no destino turístico. O terceiro eixo 

começa a abordar o assunto predominante da pesquisa, que é a atitude do 

residente, e sua relação com o impacto do desenvolvimento do turismo.  

 

O capítulo três aborda a metodologia, mostrando o método adotado, a abordagem, a 

natureza da pesquisa, os objetivos e os procedimentos técnicos. A partir dos 

procedimentos, geraram-se duas etapas metodológicas: o levantamento bibliográfico 

e o levantamento de campo. 

 

 A caracterização da pesquisa é primeiramente definida como quantitativa, tendo em 

vista a utilização de técnicas estatísticas em todo o processo da pesquisa. 

Caracteriza-se como básica, pois não tem como objetivo a aplicação prática da 

pesquisa. Os objetivos são denominados descritivos uma vez que descrevem a 

população pesquisada. Como técnica de pesquisa utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica e o levantamento, também conhecido como survey. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo está subdividido em três partes. A primeira refere-se ao turismo e os 

envolvidos no sistema turístico, os stakeholders do destino, conceitos e 

classificações. A segunda aborda a perspectiva do residente (Stakeholder) como 

componente do turismo, o residente e os impactos (econômicos, cultural, social e 

ambiental) do desenvolvimento no destino turístico. A terceira discute a atitude do 

residente na destinação, sua segmentação e escalas e modelos de avaliação.  

 

2.1 O turismo e os envolvidos no sistema turístico 

 

O turismo é uma atividade complexa que envolve um amplo conjunto de 

aglomerados e agentes sociais. Enquanto atividade econômica e social movimenta 

uma amálgama de diferentes setores de uma localidade (econômico, social, cultural 

e ambiental), envolvendo interesses individuais e coletivos, tanto das pessoas que o 

organizam, incluindo os residentes, quanto daquelas que o praticam.  

 

Tem-se, ainda que, o turismo é uma atividade que visa no planejamento, e na 

gestão à promoção e à execução de viagens, com a utilização dos serviços de 

recepção, hospedagem e atendimento aos grupos ou indivíduos que estejam fora do 

seu lugar habitual (ANDRADE, 2006). Todavia, para que haja o deslocamento de 

pessoas de um lugar para outro, é necessário planejar o destino, e/ou localidade, 

através da elaboração de estratégias e projetos vinculados a governança 

corporativa. A intenção é garantir o desenvolvimento equilibrado da atividade 

turística para os que estão direta e indiretamente inseridos no processo.  

 

Porém, segundo Beni (2012), o planejamento de destinos turísticos, com a 

necessária e imprescindível gestão, monitoramento, avaliação e controle, não tem 

sido prática corrente nas cidades e destinos brasileiros. Este fator tem abalado a 

imagem e a reputação de lugares turísticos, assim como enfraquecido sua 

competitividade. Queiroz (2005) considera que esse fato é causador de uma 

sucessão de decréscimo de demanda, reduzindo investimentos por não reposicionar 

sucessivamente suas estruturas às novas exigências do mercado, aos 

desenvolvimentos tecnológicos e ao contexto da sustentabilidade.  
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Segundo Barretto (2009, p. 47) [...] o turismo é um fenômeno de interação entre o 

Tal fato demonstra que para a implantação aceitável da atividade turística, todos os 

atores, de uma maneira geral, (visitantes, residentes, comerciantes, gestores 

públicos e privados) que compõe o sistema, devem estar envolvidos e interagindo na 

busca de alcançar um objetivo comum. 

 

Um destino é, portanto, um sistema complexo. Conforme apontam Saraniemi e 

Kylanen (2010) o destino é usualmente visto como um conjunto de instituições e 

atores localizados em um espaço físico ou virtual. Para os autores o destino turístico 

pode ser analisado conforme quatro abordagens: orientado economicamente e 

geograficamente, orientado e gerenciado pelo marketing, orientado pelo consumidor 

e orientado culturalmente. 

 

Entre as abordagens mencionadas acima, este trabalho enquadra-se na abordagem 

cultural por apresentar uma visão ampla da destinação turística, admitindo seu 

propósito comercial e considerando os discursos e práticas encontradas em sua 

construção e seus vários contextos temporais e espaciais. Para Saraniemi e Kylanen 

[...] as destinações são mercados multiculturais e globalizados, onde 

vários atores produzem, mantém, negociam e transformam significados enquanto 

Ressaltam que a abordagem cultural permite uma 

profunda interpretação, quanto ao simbólico-emocional relacionado ao consumo de 

culturas em vez de pensar somente na satisfação das necessidades dos turistas.  

Esta abordagem considera a dimensão para o morador local participar no trabalho 

do desenvolvimento de sua região de origem.  

 

Acredita-se que ao compreender o funcionamento do sistema turístico, seja possível 

identificar os grupos envolvidos na dinâmica da atividade e, assim, melhor 

administrá-los. Face ao exposto, Pinheiro (2011) e Beni (2012) explicam que em 

razão das relações estabelecidas no sistema turístico, este se torna num grande 

indutor de negócios, serviços diretos, e indiretos, capaz de proporcionar um bem-

estar social. 
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[...] apresenta o sistema de turismo como o resultado de 

uma ampla cooperação e articulação de estruturas privadas, sociais e públicas 

orientadas para melh

interligação pode ser observada na Figura 2. 

 

Figura 2  Cooperação para o desenvolvimento do turismo. 

 
Fonte: Vignati (2008, p. 15).  
 

A Figura 2 permite o entendimento de que estes entes deveriam se organizar de 

maneira a considerar as necessidades específicas de cada stakeholder no 

planejamento do turismo em uma localidade. Acredita-se que a articulação e a 

cooperação entre a iniciativa privada, o setor público e a sociedade civil 

caracterizam-se como um ato importante para estimular a implantação e o 

desenvolvimento do turismo em uma destinação (BORGES, 2014). Logo, tendo em 

vista a existência destes segmentos para viabilizar o processo turístico em uma 

localidade, é apropriado esclarecer a significância que cada stakeholder possui 

quanto à sua inserção no referido sistema turístico. 

 

Virginio e Fernandes (2011, p. 226) afirmam que em razão da atividade turística ter 

um caráter social intenso, esta implica em relações entre diversos atores sociais, 

serve como uma mediadora entre as partes a fim de incentivar estas interações dos 

stakeholders de forma ética e responsável. 
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Em um escopo mais abrangente, a ideia de que as organizações têm stakeholders e 

necessitam olhar para eles, já é consenso na literatura (CINTRA; RIBEIRO; COSTA, 

2012). As origens da teoria do stakeholders estão presentes em quatro campos: 

sociologia, economia, política e ética (MAINARDES, et al.  2011). Contudo foi na 

literatura do planejamento corporativo, da teoria dos sistemas, da responsabilidade 

social corporativa e da teoria das organizações que o tema ganhou mais destaque 

(FREEMAN, 1984; FREEMAN et al. 2010).  

 

Aplicada em diversas disciplinas, tem propriedade no turismo (VIEIRA, 2010), 

ciência política (ARAÚJO, 2008) e na gestão pública (GOMES, 2004, 2005). Para 

Friedman e Miles (2006) o termo stakeholder surgiu na necessidade de preencher a 

lacuna da empresa sem alma (the soulless corporation), pois as empresas não 

cometem traição e não têm alma como um ser humano. Esse assunto conecta a 

teoria do stakeholders com a responsabilidade social corporativa e a ética. 

 

Teixeira e Domenico (2008) definem que os stakeholders são entidades sociais  

individuais ou coletivas  que têm algum tipo de influência capaz de afetar a 

realização dos objetivos da empresa. Exemplificado sob a ótica do turismo, um 

gestor de um Parque Natural, que aparentemente não influencia na receita gerada 

por um hotel de selva, por exemplo, poderá manifestar-se contra as atividades do 

hotel, caso estas interfiram na poluição e na degradação dos espaços naturais do 

parque. Sendo assim, os gestores dos hotéis e de todos os tipos de hospedagem 

devem levar em consideração os efeitos das suas ações sobre os stakeholders, bem 

como os efeitos recíprocos. 

 

Para compreender a gestão específica e integrada do envolvimento com os diversos 

grupos que influenciam ou podem influenciar uma organização, Freeman (1984, p. 

55) define os stakeholders [...] os agentes que conferem um valor econômico 

a uma determinada pessoa ou organização, que obteve um resultado favorável 

stakeholder se 

concentra na habilidade de relacionar-se e integrar-se com os diferentes grupos que 

afetam direta ou indiretamente os negócios, representando um importante diferencial 

para se destacar no mercado cada vez mais diversificado e competitivo. Assim, 

conforme apontam Friedman e Miles (2002), uma organização deve ser idealizada 
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como um agrupamento de stakeholders cujos interesses, necessidades e pontos de 

vista devem ser administrados. 

 

Para Freeman (1984, p. 55), os componentes sociais que devem ser levados em 

consideração na tomada de decisão da empresa são: organismos governamentais; 

grupos políticos; organizações não governamentais; as associações de empresas; 

os sindicatos de trabalhadores; associações de consumidores; os potenciais 

empregados; os potenciais clientes; as comunidades em que elas existem ou das 

quais obtém recursos; e, na verdade, a sociedade como um todo. A Figura 3 

exemplifica essa relação. 

 

Figura 3  Mapa de stakeholders. 

 
Fonte: Freeman (1984, p. 55)  
 

Fixados nesta conjuntura, Goeldner e Ritchie (2002), apresentaram quatro 

perspectivas de stakeholders no turismo, os turistas, os residentes, os empresários 

do turismo e os funcionários de órgãos governamentais. Os autores complementam 

que, os estudos sobre as complexas relações dos stakeholders no turismo são 

direcionados às percepções ou atitudes de somente um destes grupos de 
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stakeholders, sendo assim, enfatizam a importância de investigações submetidas a 

múltiplos grupos de stakeholders. 

 

Frooman (1999) e Costa et al. (2011) explicam que a análise dos stakeholders deve 

responder a três questões: quem são eles, o que eles querem e como eles vão 

tentar conseguir o que querem, ou seja, respectivamente referem-se aos atributos, 

finalidades e métodos relacionados aos stakeholders.  

 

Nesse aspecto, uma abordagem voltada para os stakeholders que considera a 

interdependência e integração dos agentes que compõem um sistema, apresenta-se 

como uma estratégia possível de ser realizada no campo do turismo. Já que está se 

[...] sistema aberto com intricadas e complexas relações de 

influência no qual os elementos, mesmo com certa autonomia, são dependentes uns 

dos Para entender melhor o sistema turístico, vale 

aprofundar os estudos na teoria dos stakeholders do destino turístico. 

 

2.1.1 Os stakeholders do destino turístico 

 

A destinação turística refere-se ao lugar onde os turistas pretendem passar um 

período do seu tempo quando estão fora de casa. Segundo Lohmann e Panosso 

(2012) esta unidade geográfica visitada pelos turistas pode ser uma vila, vilarejo, 

região, cidade, estado, ilha, várias nações, ou até, um país inteiro. De acordo com 

Valls (2006), um destino pode ser considerado uma única localidade, um conjunto de 

múltiplos destinos, como parte de um tour, ou também, um destino móvel, como no 

caso dos cruzeiros marítimos, desde que cada uma dessas unidades de gestão 

turística se configure de acordo com suas características históricas, geográficas, 

antropológicas ou sociológicas, ou qualquer outro motivo de integração. 

 

Os lugares ganham importância enquanto contexto de interações entre oferta e 

demanda de consumo turístico. Observa-se, que neste setor as organizações devem 

estar constantemente atualizadas aos acontecimentos e novidades que vão se 

produzindo, e influenciando o meio ambiente. O destino passa a ser visto como um 

[...] local de aprendizagem e não apenas local de desca

(SANTOS, 2014, p. 70). 
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A análise de stakeholders é um importante instrumento metodológico para que se 

possa incluir, no processo de desenvolvimento de uma empresa, lugar ou 

destinação turística, aqueles atores e agentes sociais mais afeitos ao que se quer 

desenvolver. A inclusão dos representantes dos interesses afetados no processo de 

planejamento pode ser um forte componente na construção do desenvolvimento 

sustentável com base no turismo (ARAUJO, 2008). 

 

Tendo em vista estas considerações a respeito da teoria dos stakeholders é natural 

que inúmeras pesquisas nas mais diversas áreas queiram verificar sua 

aplicabilidade ou desenvolver instrumentos que possibilitem analisar e mensurar sua 

relação com a gestão do destino turístico (COSTA et al., 2011). 

 

Assim, o interesse pelo assunto tem aumentado no que diz respeito ao planejamento 

e gestão do turismo em vários destinos turísticos no mundo (ARAÚJO, 2006). Com 

isso, o envolvimento dos stakeholders neste processo pode facilitar a observação de 

questões sociais, econômicas, políticas, culturais e ambientais importantes para o 

desenvolvimento sustentável, conforme apontavam Bramwell e Lane (1993).  

 

Pinheiro (2011) considera que o desenvolvimento de um destino turístico é baseado 

nas inter-relações estabelecidas pelo conjunto de atores sociais envolvidos na 

gestão e planejamento da atividade turística da localidade. A autora destaca que, é 

necessário que o desenvolvimento ocorra de forma integrada, estabelecendo a 

interação entre os stakeholders do destino, através de diálogos e participação no 

planejamento e decisões sobre o turismo, compartilhando valores e objetivos, na 

implementação e manutenção, da estrutura e infraestrutura turística. De forma que 

seja estabelecido um olhar sobre o todo, e não individualizado, pelas classes 

envolvidas. Na busca dessa compreensão, a autora  apresentou os stakeholders do 

destino conforme Figura 4 
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Figura 4  Os stakeholders no destino turístico 

 
Fonte: Pinheiro (2011, p. 114).  
 

Entre os diversos stakeholders que compõe o sistema do destino turístico 

apresentados anteriormente, o objeto desta investigação se concentrará na pesquisa 

do residente permanente.   

 

2.2 O residente (stakeholder) como componente do turismo  

 

Nos últimos quarenta anos têm sido profícuo à escala internacional, no 

aprofundamento dos estudos na área de turismo. Nota-se, um aumento no número 

de estudos que se dedicam a identificar a motivação dos turistas, o planejamento da 

atividade turística e os equipamentos turísticos, a percepção e a atitude de 

residentes a respeito da atividade turística.  

 

Nas últimas décadas, muitos estudos Andereck (1995, 2000, 2005), Sirakaya (2002), 

Jackson e Inbakaran (2006), Díaz e Gutiérrez (2010), Brida, Disegna e Osti (2010, 

2014), Nunkoo, Smith, e Ramkissoon, (2013) e Cardona e Cantallops (2015) se 

dedicaram a pesquisar o residente como sujeito em diversas perspectivas na 

destinação. Na proposta sistêmica do planejamento e gestão de territórios turísticos, 
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Anjos (2004) e Viana (2011) consideraram a percepção da qualidade de vida do 

residente como um indicador de competitividade.  

 

Scalabrini, Remoaldo e Lourenço (2014) mencionam que os estudos sobre a atitude 

vêm sendo relacionados aos impactos, a segmentação, ao desenvolvimento 

regional, a percepção, o desenvolvimento turístico sustentável e o empoderamento. 

Apresentam-se ainda, modelos e escalas de avaliação, englobando a percepção de 

residentes idosos e estudantes, bem como sua interação com os vários 

stakeholders.  

 

2.2.1 O residente e os impactos do desenvolvimento no destino turístico 

 

O turismo tem uma grande capacidade de afetar a destinação. Barretto (2007, p. 35) 

comenta que uma das principais discussões contemporâneas é a respeito do termo 

om as localidades turísticas. 

[...] o turismo e os turistas provocam efeitos na cultura e na 

as marcas ou 

 

 

A Organização Mundial do Turismo  OMT, em 2003 considerou que um 

planejamento adequado da exploração do setor turístico contribui para o 

desenvolvimento econômico, sociocultural e ambiental das regiões consideradas 

como destino turístico.  

 

Dada sua expansão, a atividade turística é considerada uma atividade de relevância 

para diversos destinos, o seu desenvolvimento ocasiona diversos impactos 

destacados por diferentes autores, como De La Torre (1997), Sirakaia, Teye e 

Sonmez (2002), Ruschmann (2002), Jackson e Inbakaran (2006), Dallagnol (2009) 

Brida, Barquet e Osti (2010), Lima (2012), Beni (2012) García et al. (2014), Cardona 

e Cantallops (2015) e García et al. (2016), que também mencionam os aspectos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais.  
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Beni (2012) no seu conjunto das relações ambientais, econômicas, sociais, culturais, 

interpreta a dimensão ambiental denominando-a como ecológica. Já Díaz e 

Gutiérrez (2010) representaram as dimensões de acordo com o interesse do 

residente nos impactos do turismo Figura 5. 

 

Figura 5  Interesse do residente nos impactos do turismo 

 
Fonte: Díaz e Gutiérrez (2010, p. 432). 
 

Mason e Cheyne (2000) relatam que, na maioria das vezes, os residentes se opõem 

ao turismo, quando sentem que suas identidades podem ser ameaçadas por esse 

desenvolvimento. Outras implicações são apontadas por García et al. (2016), como 

os efeitos da sazonalidade, infraestrutura saturada e congestionamento no acesso e 

na circulação de veículos nas cidades, influenciando a hospitalidade e o 

desenvolvimento  sustentável do turismo. 

 

Para entender melhor os diversos impactos provocados pelo turismo, sejam 

positivos ou negativos, vale aprofundar as implicações econômicas, sociais, culturais 

(socioculturais) e ambientais, descritas nas seções seguintes. 

 

2.2.1.1 Impacto Econômico 

 

Segundo Andereck et al. (2005), o turismo é amplamente percebido como uma 

potencial base econômica, fornecendo elementos que possam melhorar a qualidade 
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de vida, tais como o emprego, oportunidades, as receitas fiscais, a diversidade 

econômica, impulsionado por atividades como festivais, restaurantes, exploração de 

atrativos naturais e culturais, assim como das oportunidades de recreação ao ar 

livre. 

 

Nas últimas décadas o turismo tem sido considerado uma aposta adequada para o 

desenvolvimento das economias nos países com poucos recursos econômicos 

(LIMA, 2012). O impacto econômico contribui para a economia nacional, para o 

crescimento econômico, promove o desenvolvimento da infraestrutura, cria 

oportunidades de emprego, mas explora determinados grupos de trabalho. 

 

Embora muitos estudos ao longo dos últimos anos demonstraram os impactos 

econômicos positivos do turismo em diversas comunidades de acolhimento, alguns 

não abordam as consequências negativas. Quanto aos efeitos econômicos, Liu e 

Var (1986) observaram uma forte percepção entre os residentes do aumento da 

oportunidade de emprego, além de investimentos e as empresas locais rentáveis. 

Eles também indicaram a existência de efeitos negativos, tais como um aumento no 

custo de vida. 

 

Haralambopoulos e Pizam (1996) encontraram um forte apoio para os benefícios 

econômicos do turismo. Estes incluíram o melhoramento de receitas fiscais e de 

renda pessoal, o aumento da qualidade de vida, e uma melhor atitude em relação ao 

trabalho. Por outro lado, o estudo constatou que os residentes perceberam um 

aumento nos preços de bens e serviços.  

 

Considerando os diferentes estudos que discutem os impactos econômicos para o 

residente, o Quadro 1 apresenta uma síntese dos principais indicadores identificados 

e os destacam. 
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Quadro 1  Impactos econômicos do turismo para o residente 
Positivo Negativos 

Indicadores Autores Indicadores Autores 

Cria novos postos de 
trabalho.  
 

Andereck et al. (2005); 
Díaz, Gutiérrez (2010); 
Nunkoo, Gursoy (2012); 
Cardona (2012); García 
et al. (2016) 

Aumento da 
capacidade para 
importar bens e 
serviços para 
satisfazer as 
necessidades dos 
visitantes 

Andereck et al. 
(2005); Díaz, 
Gutiérrez (2010); 
García et al. (2016) 

Aumento da 
rentabilidade das 
empresas locais.  
 

Andereck et al. (2005); 
Díaz, Gutiérrez (2010); 
Nunkoo, Gursoy (2012); 
Cardona (2012); García 
et al. (2016) 

Possibilidade de uma 
forte dependência do 
turismo. 

Andereck et al. 
(2005); Díaz, 
Gutiérrez (2010) 
Cardona (2012) 

Contribui para o saldo 
da balança de 
pagamentos. 

Andereck et al. (2005); 
Díaz, Gutiérrez (2010); 
Nunkoo, Gursoy (2012); 
Cardona (2012) García 
et al. (2016) 

O aumento das 
despesas públicas 
associadas, por 
exemplo, com o 
aumento da segurança 

Andereck et al. 
(2005); Díaz, 
Gutiérrez (2010); 
Nunkoo, Gursoy 
(2012); Cardona 
(2012) 

Aumenta as receitas 
do Estado através dos 
impostos recebidos. 

Andereck et al. (2005); 
Díaz, Gutiérrez (2010) 

Aumento do emprego 
sazonal 

Andereck et al. 
(2005); Díaz, 
Gutiérrez (2010); 
Brida, Disegna e 
Osti, (2014); García 
et al. (2016) 

Melhoria na estrutura 
econômica dos 
destinos 

Andereck et al. (2005); 
Díaz, Gutiérrez (2010); 
Nunkoo, Gursoy (2012); 
García et al. (2016) 

A sazonalidade da 
produção 

Andereck et al. 
(2005); Díaz, 
Gutiérrez (2010); 
Brida, Disegna e 
Osti, (2014) 

Diversifica a estrutura 
produtiva das regiões 
do destino. 

Andereck et al. (2005); 
Díaz, Gutiérrez (2010) 

Aumento dos impostos 
para as comunidades 
locais 

Andereck et al. 
(2005); Díaz, 
Gutiérrez (2010); 
Cardona (2012) 
Lima (2012) 

Aumenta as 
exportações da região. 

Andereck et al. (2005); 
Díaz, Gutiérrez (2010) Aumento da inflação 

Andereck et al. 
(2005);  Díaz, 
Gutiérrez (2010); 
Cardona (2012) 

Melhoria na qualidade 
de vida. 

Andereck et al. (2005); 
Díaz, Gutiérrez (2010); 
Cardona (2012); García 
et al. (2016) 

Aumento do custo de 
vida. 

Andereck et al. 
(2005); Díaz, 
Gutiérrez (2010); 
Nunkoo, Gursoy 
(2012); 
Cardona(2012) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016)  
 

2.2.1.2 Impacto Social e Cultural (ou Sociocultural) 

 

O turismo promove o intercambio cultural, promove o entendimento entre culturas, 

promove a paz mundial (OMT, 2004). Quanto ao aspecto psicológico, deve-se 

considerar, basicamente, a cultura das comunidades receptoras. A autoestima dos 

membros dessas comunidades é elevada, com o reconhecimento de sua 
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singularidade e o valor de sua cultura, de seus recursos naturais e suas tradições. 

Preservar a herança cultural, manter os valores tradicionais e proporcionar 

experiências autênticas para os turistas sempre foram requisitos importantes do 

turismo sustentável (BANDUCCI; BARRETO 2001).  

 

Embora os benefícios econômicos proporcionem melhor qualidade de vida aos 

residentes, fatores socioculturais podem não ser positivos (LIU; SHELDON; VAR 

1987). Dogan (1989) descobriu que o desenvolvimento do turismo tem um efeito 

sobre as características socioculturais dos residentes, tais como hábitos, rotinas 

diárias, vidas sociais, crenças e valores. Esses fatores podem, por sua vez, conduzir 

à tensão psicológica. Além disso, em áreas com altos níveis de desenvolvimento da 

atividade turística, muitas vezes há um aumento na população como resultado de 

novos residentes transferidos de áreas externas (PERDUE; LONG; GUSTKE, 1991). 

 

Se a alta taxa de crescimento é acompanhada pelo mau planejamento e gestão, 

muitas vezes há uma perda de identidade da cultura local do residente (ROSENOW; 

PULSIPHER, 1979). Dogan (1989) afirma que ocorrem consequências negativas, 

tais como um declínio nas tradições, o materialismo, o aumento das taxas de 

criminalidade, conflitos sociais, e alinhamento. Do lado positivo, o turismo pode 

trazer melhores benefícios para as comunidades, como: construção de parques, 

recreação e instalações culturais e encorajamento de atividades culturais (BRUNT; 

COURTNEY, 1999).  

 

Liu e Var (1986) encontraram forte apoio do residente para os benefícios positivos 

culturais do turismo em sua amostra de estudo. Estes incluíram entretenimento, 

história, e exposições culturais, o turismo significa um intercâmbio cultural, promove 

eventos e fortalece a identidade. A maioria dos residentes no estudo Liu e Var 

(1986) não atribuíram custos sociais para turismo, afirmaram que o setor não afeta a 

taxa de criminalidade. Outras pesquisas relatam que os residentes percebem que o 

turismo encoraja as atividades culturais, e valoriza a herança cultural (GILBERT 

CLARK, 1997), desenvolvimento de parques naturais (MCCOOL MARTIN, 1994), e 

mais oportunidades de recreação (PERDUE et al., 1990). 
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Do ponto de vista negativo, estudos têm identificado preocupação com efeitos sobre 

os valores familiares tradicionais (KOUSIS, 1989), comercialização cultural (COHEN, 

1988), a criminalidade (BRUNT; COURTNEY, 1999; TOSUN, 2002), drogas, 

degradação da moralidade, álcool, prostituição (KING; PIZAM; MILMAN, 1991), o 

aumento da prostituição, jogos de azar (PIZAM; POKELA, 1985), a aglomeração de 

público, instalações e recursos, e declínio de hospitalidade do residente (LUI; VAR, 

1986). 

 

A cultura é um dos aspectos mais estudados na literatura do turismo. Os impactos 

sobre ela acontecem mediante as relações, comerciais ou não, entre turistas e 

comunidade local. O lidar com turistas pode ser um trabalho repetitivo e monótono, 

principalmente quando o seu volume é numeroso. A exposição contínua de turistas 

acarreta o obscurecimento da identidade individual de cada visitante, que passa a 

inanimados e tolerados pelo ganho econômico que proporcionam, esses passam a 

olhar seus anfitriões apenas com curiosidade, e também como objetos (SMITH, 

1989).  

 

Ainda segundo o autor, a fim de preservar a cultura local dos problemas citados 

 de 

turistas possam aprender história de uma forma lúdica. Apesar de só fazer a 

reconstrução dos estilos de vida que se quer observar, esses modelos oferecem 

uma vista etnográfica mais precisa que a refletida na cultura nativa moderna, 

permitindo aos visitantes a liberdade de observar e fotografar à vontade, sem invadir 

a privacidade dos residentes. 

 

componentes das questões sociais da comunidade. Tais impactos se referem às 

mudanças de comportamento e de relacionamento que ocorrem na comunidade em 

decorrência do contato do morador local com pessoas de fora, de outro país ou de 

outras regiões.  
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Esse tipo de impacto é um dos mais complexos, uma vez que ocorre lentamente, o 

que dificulta o estabelecimento de uma relação direta entre essas questões e o 

turismo (DALLAGNOL, 2012). É importante assinalar que os problemas são 

diretamente proporcionais às diferenças entre o residente e o turista, sejam elas 

econômicas, sociais, religiosas ou culturais.  

 

Os problemas sociais provocados pelo turismo iniciam-se pela construção da 

infraestrutura do turismo, como complexos turísticos (resorts), hotéis, estradas, 

aeroporto etc. Com a criação de canteiros de obra abrigando centenas de pessoas, 

predominantemente homens, questões como alcoolismo, prostituição e crimes 

tornam-se mais frequentes. Apesar de haver pouca literatura sobre o assunto, trata-

se de um problema evidenciado em outras áreas que também envolvem grandes 

obras de construção civil (BARRETO, 2001; CORIOLANO, 2002).  

 

Banducci e Barreto (2001) citam alguns dos principais impactos sociais na 

implantação de empreendimentos turísticos: a cidade cresce descontroladamente, 

grandes mudanças em relação procedência de seus habitantes e na estrutura do 

gênero, uma vez que a maioria dos imigrantes é composta de homens; prostituição 

adulta e infantil; aumento de doenças sexualmente transmissíveis e outras doenças 

decorrentes de carência de estrutura, ausência total de saneamento básico; 

insuficiência na coleta e armazenamento do lixo urbano; aumento e proliferação do 

consumo de drogas; desemprego, uma vez que o término da execução de grandes 

obras ou de resorts turísticos acaba deixando desempregados tanto trabalhadores 

locais como os provenientes de outras regiões, que migram para a localidade 

apenas em função de determinada empreitada.  

 

Quando o empreendimento turístico começa a operar, ocorre nova onda de 

migração, dessa vez para trabalhar nas dependências de hotéis e resorts criados na 

região. Tal complementação de mão-de-obra acontece basicamente por dois 

motivos: baixa escolaridade e experiência dos habitantes locais nas atividades 

relacionadas ao turismo; insuficiência de mão-de-obra para a ocupação dos postos 

de trabalho criados, principalmente quando grandes empreendimentos se instalam 

em pequenas localidades (CORIOLANO, 2002; COLIMAN, 2005).  
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Para os autores, essa nova migração, aliada ao relacionamento com turistas, 

contribui para o agravamento dos problemas nos destinos. Outro tipo de migração é 

a observada pela demanda turística, que também força a chegada de ambulantes e 

vendedores de suvenires de outras localidades para as áreas receptivas de turismo. 

Vale lembrar que os impactos causados pelas pessoas que vêm de outras regiões 

não são apenas sociais.  

 

Cooper et al. (2001) apresentam uma lista de impactos específicos do turismo: Sexo, 

o fato de os turistas viajarem para desfrutar de encontros sexuais casuais 

desinibidos não é um fenômeno novo, mas o mercado do turismo sexual tem 

crescido em destinações como Tailândia, Gâmbia, alguns países da Europa central 

e Brasil. Crime, o vínculo entre o turismo e o crime é difícil de ser estabelecido. 

Apesar de muitos autores sugerirem essa relação, consideram estabelecer se o 

crime aumenta simplesmente por causa da maior densidade populacional ou se está 

especificamente associado ao turismo.  

 

De acordo com Dallagnol (2012), os crimes contra turistas são uma constante nos 

jornais e noticiários, uma vez que estes são um alvo de fácil identificação e que se 

espera que portem quantidade significativa de dinheiro e equipamentos eletrônicos 

(câmera filmadora e fotográfica digital, smartphones e, etc); saúde, além do 

problema da AIDS, que apresenta ligações com o turismo sexual, existe outros que 

podem decorrer de falhas na infraestrutura de saneamento básico; realocação da 

população local. 

 

Yázigi (1998) já defendia a questão da expulsão dos habitantes de seus locais de 

habitação tradicional. Essa questão foi observada no litoral norte de São Paulo, em 

que os habitantes locais foram transferidos, quer pela venda de suas propriedades, 

quer pela expulsão de terras ocupadas, para locais menos nobres e mais distantes 

da faixa litorânea. Certamente, esse deslocamento tem impactos não só físicos, mas 

também culturais e econômicos causados pelo distanciamento da população do mar 

e dos postos de trabalho criados pelo turismo. 
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De forma semelhante ao realizado com os impactos econômicos para o residente, 

no Quadro 2 apresenta-se uma síntese dos principais indicadores identificados e 

autores que os destacam, relativos ao impacto Social e Cultural. 

 

Quadro 2  Impactos Social e Cultural ou Sociocultural do turismo para o residente 
Positivo Negativos 

Indicadores Autores Indicadores Autores 

Revitalização das 
culturas tradicionais 

Andereck et al. (2005); 
Díaz, Gutiérrez (2010); 
Nunkoo, Gursoy (2012); 
Lima (2012); Cardona 
(2012); García et al. 
(2016) 
 

Invasão da 
privacidade 

Andereck et al. 
(2005); Díaz, 
Gutiérrez (2010); 
Nunkoo, Gursoy 
(2012) Lima (2012); 
García et al. (2016) 

Ruptura dos 
estereótipos negativos Lima (2012) 

Aumento da 
comercialização das 
atividades culturais 

Lima (2012) 

Maiores oportunidades 
econômico sociais 

Andereck et al. (2005); 
Díaz, Gutiérrez (2010); 
Nunkoo, Gursoy (2012); 
Lima (2012); Cardona 
(2012); García et al. 
(2016) 

Aparecimento de 
doenças Lima (2012) 

Diminuição das 
desigualdades sociais Lima (2012) Conflitos e tensão na 

comunidade local 

Andereck et al. 
(2005); Díaz, 
Gutiérrez (2010); 
Nunkoo, Gursoy 
(2012) Lima (2012); 
García et al. (2016) 

Aumento das 
oportunidades e 
espaços de lazer 

Cardona (2012) 
Lima (2012) 

Perda das 
caraterísticas 
linguísticas 

Lima (2012) 

Melhoria da 
infraestrutura, educação 
e qualidade de vida dos 
residentes. 

Lima (2012) 

Perda de acesso às 
atividades 
recreativas e de 
lazer 

Lima (2012) 

  Congestionamento 
do tráfego rodoviário 

Cardona (2012) 
Lima (2012) 

  Excesso de pessoas Lima (2012) 

  Aumento de 
criminalidade 

Cardona (2012); 
Lima (2012) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016)  
 

2.2.1.3 Impacto ambiental 

 

Dentro dessa abordagem, há uma crescente literatura acerca dos impactos 

ambientais do turismo, entre os quais se destacam: Andereck (1995); Fletcher 

(2001); Krippendorff (2001); Rodrigues (2001); Seabra (2001); Pires (2001); Rose 

(2002);  Coriolano (2002); Gursoy (2002); Beni (2006); Ruschmann (2001, 2013).  
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Embora o turismo seja muitas vezes considerado uma indústria limpa, na realidade, 

isso nem sempre é o caso. Ele pode causar danos ambientais significativos, muitas 

vezes afetando o ecossistema, muitos deles, ambientes atraentes, porém frágeis 

(ANDERECK et al. 2005). 

 

As consequências ambientais apontadas por Andereck (1995) são: a poluição do ar, 

tais como as emissões dos veículos e aviões; poluição da água, através da descarga 

de resíduos, vazamento de fertilizantes e óleo nas estradas; destruição da vida 

selvagem, como resultado de caça e pesca ilegal, perturbação do habitat 

natural; destruição de plantas e desmatamento, por meio de coleta de amostras e 

incêndios florestais, pisoteio na vegetação; e destruição de zonas húmidas do solo.  

 

Andereck (1995) ainda cita as consequências ambientais que perturbam os 

humanos. Esse inclui a construção de grandes edifícios responsáveis pela poluição 

visual, choque de estilos arquitetônicos, poluição sonora dos aviões e carros, danos 

a formações geológicas, tais como erosão; vandalismo e pichações de monumentos, 

e ainda linhas de pesca deixadas por pescadores. 

 

Os danos ambientais provocados pelo turismo, levam em conta algumas 

particularidades, usos e costumes, sendo uma preocupação para o planejamento e 

desenvolvimento turístico, principalmente em áreas onde os recursos naturais ainda 

estão razoavelmente preservados (KRIPPENDORFF; RODRIGUES; RUSCHMANN, 

2001). Pires e Seabra (2001) consideram que a qualidade do meio ambiente, tanto 

natural quanto o construído pelo homem, é essencial para o turismo, envolvendo 

muitas atividades que podem ter efeitos ambientais adversos tornando essa relação 

complexa. 

 

Para Coriolano (2002) e Beni (2006) muitos desses impactos estão diretamente 

ligados à construção de obras de infraestrutura, como rodovias, aeroportos, e 

instalações turísticas, incluindo resorts, hotéis, restaurantes, pontos comerciais, 

áreas de lazer, marinas, que são fundamentais para o desenvolvimento do produto 

turístico.  
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Os impactos negativos desse desenvolvimento podem gradualmente destruir os 

recursos ambientais dos quais depende o turismo. Por outro lado, a atividade 

turística tem um potencial de criar efeitos positivos no meio ambiente, contribuindo 

para conservação e a proteção ambiental (FLETCHER, 2001; GURSOY, 2008). 

Nesse sentido Seabra (2001) e Rose (2002) já afirmavam que o turismo pode ser 

uma oportunidade para o crescimento da consciência dos valores ambientais e pode 

servir como estratégia para financiar a proteção das áreas naturais e aumentar sua 

importância econômica.  

 

Os resultados do estudo de Andereck et al. (2005) reforçam essa relação dos 

diferentes impactos entre residentes e o turismo, uma vez que, a atividade turística  

enriquece o tecido comunitário, mas provoca superlotação dos lugares, 

congestionamentos no tráfego, produção excessiva de lixo, e aumento da 

criminalidade. Contudo economicamente, o turismo é considerado positivo, pois, na 

mesma pesquisa os autores constataram que, na maioria das vezes os residentes 

estão cientes das muitas maneiras que podem se beneficiar socialmente, 

culturalmente e ambientalmente. 

 

A dimensão ambiental, portanto, possui aspectos positivos e negativos, pois o 

turismo pode ser uma alternativa para proteção de recursos naturais e conservação 

homogênea de modelos urbanos (DÍAZ; GUTIÉRREZ, 2010).  

 

Esse fato nos permite abordar os problemas ambientais provocados pelo turismo, 

levando em conta suas particularidades, uso e costumes, o que deve facilitar o 

planejamento do desenvolvimento turístico, particularmente em áreas onde os 

recursos naturais estão razoavelmente preservados. A qualidade do meio ambiente, 

tanto natural quanto o construído pelo homem, é essencial para o turismo 

(RUSCHMANN, 2013). Entretanto, é necessário reforçar que o relacionamento do 

turismo com o meio ambiente é bastante complexo. Envolve muitas atividades que 

podem ter efeitos ambientais adversos. E muito desses impactos estão ligados à 

construção de obras de infraestrutura, como as rodovias e os aeroportos, e às 

instalações turísticas, incluindo resorts, hotéis, restaurantes, pontos comerciais, 

áreas de lazer, marinas, entre outros, que são fundamentais para o desenvolvimento 

turístico.  
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Os impactos negativos desse desenvolvimento podem gradualmente destruir os 

recursos ambientais dos quais depende o turismo (ANDERECK et al., 2005). Por 

outro lado, o turismo tem um potencial de criar efeitos benéficos no meio ambiente, 

contribuindo para a proteção e a conservação ambiental (NUNKOO; GURSOY, 

2012). Pode ser uma alternativa para o crescimento da consciência dos valores 

ambientais e servir como ferramenta para financiar a proteção das áreas naturais e 

aumentar sua importância econômica.  

 

No Quadro 3 apresenta-se uma síntese dos principais indicadores identificados e 

autores que os destacam, relativos ao impacto ambiental. 

 

Quadro 3  Impactos ambientais do turismo para o residente 
Positivo Negativos 

Indicadores Autores Indicadores Autores 

Conservação, proteção 
e consciência ambiental 

Andereck et al. (2005); 
Díaz, Gutiérrez (2010); 
Nunkoo, Gursoy (2012) 
Lima (2012); Cardona 
(2012); García et al. 
(2016)  

Poluição sonora, ar, 
rios, mares, lagos e 
desiquilíbrios 
ecológicos 

Andereck et al. 
(2005); Díaz, 
Gutiérrez (2010) 
Lima (2012); 
Nunkoo, Gursoy 
(2012) Lima (2012); 
Cardona (2012); 
García et al. (2016) 

Ações de melhoria para 
a proteção do meio 
ambiente e restauração 
do patrimônio histórico. 

Cardona (2012); 
Sánchez, Nuñes e 
García (2014) 

Danos à paisagem e 
destruição do 
ecossistema local 

Sánchez, Nuñes e 
García (2014) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016)  
 

2.2.1.4 Impactos do turismo segundo Smith (2001) 

 

Em síntese, Smith (2001) faz uma relação de indicadores custo  benefício dos 

impactos do turismo, conforme destacado a seguir. 

 

Smith (2001) assegura que a entrada do turismo geralmente beneficia 

economicamente uma comunidade mesmo quando o desenvolvimento atrai e se 

utiliza de trabalhadores de fora da localidade. A autora exemplifica que quando 

Cancun foi desenvolvida, indivíduos com experiência no setor de viagens 

rapidamente reconheceram a oportunidade para novos trabalhos mudaram-se para 

a cidade.  
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O turismo requer uma considerável mão de obra de trabalhadores minimamente 

especializados, possui grande importância como instrumento do desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental, principalmente para zonas subdesenvolvidas, onde há 

grandes diferenciais econômicos entre o residente e o turista (SMITH, 2001).  

 

Outra questão seria a de contextualizar, mais propriamente, os impactos que, em 

[...] referem-se a gama de modificações ou sequência de 

eventos provocados pelo processo de desenvolvimento turístico nas localidades 

turismo numa localidade geralmente beneficia economicamente as comunidades, 

sistematiza os benefícios e ônus da sua presença. A autora faz uma seleção de 

aspectos custo  benefício do turismo, conforme destacado no Quadro 4. 

 

Quadro 4  Impactos segundo Smith (2001) 
Econômicos 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 
Fluxo de moeda Sazonalidade 
Efeito multiplicador Vazamento econômico 
Indústrias de serviços com trabalho intensivo Imigração de estrangeiros como mão-de-obra 
Melhor infraestrutura: estradas, água, esgotos, 
aeroportos, recreação. Custo de segurança para balancear o crime 

Gastos dos residentes com o uso de atrações 
criadas pelo desenvolvimento 

Perda de rendimentos devido a crises 
econômicas externas/terrorismo 

Sociocultural 
Ampliação da perspectiva social Coca-colalização 

Preservação de laços familiares Perda da identidade cultural na comunidade 
global 

Mobilidade incrementada  
Apreciação do patrimônio e da identidade 
étnica 
 

Deterioração de sítios históricos pelo uso 
exagerado 

Estimulo do folclore; criação de museus Medo de terrorismo e crime 
 Simplificação da cultura 

Ambientais 
Conscientização da necessidade de 
conservação 

Custos de preservação e Transformação de 
parques nacionais e zoológicos 

Estabelecimento de marcas ecológicas Perda das áreas selvagens 
Conscientização dos limites dos recursos 
globais 

Poluição 

Estabelecimento dos limites de uso de terras Uso excessivo do habitat devido ao ecoturismo 
Fonte: Smith (2001, p. 100)  
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2.2.1.5 Impactos do turismo segundo OMT (2004) 

 

Em 2004 a Organização Mundial do Turismo (OMT) no seu guia para 

administradores locais, descreveu no Quadro 5 os impactos socioeconômicos 

positivos e negativos do turismo.  

 

Quadro 5  Impactos Socioeconômicos do Turismo  OMT (2004) 
Impactos Positivos Impactos Negativos 

Benefícios econômicos Desvios econômicos 
Oportunidades de emprego e renda no setor Aumento do preço da terra e da propriedade 
Promover as empresas locais Perda de autenticidade em manifestações 

culturais 
Gera divisas Problemas sociais como o alcoolismo, a 

prostituição, tóxico dependência, etc. 
Efeito multiplicador sobre outras atividades 
econômicas 

Efeito de demonstração (onde os residentes 
imitam o vestir e o comportamento de turistas) 

Melhoria da infraestrutura financeira Congestionamento de atrações turísticas 
A conservação do patrimônio cultural Emprego de não residentes na área 
Intercâmbio cultural entre turistas e moradores Benefício econômico exclusivamente para 

proprietários 
Fonte: OMT (2004)  
 

A atividade turística gera uma série de efeitos positivos e negativos de diferente grau 

sobre o plano social e cultural, conforme listado no quadro 5. No plano sócio cultural, 

o turismo contribui para preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural, 

oportunizando uma atividade socioeconômica sobre o mercado receptor e cria-se 

novos empregos e novos postos de trabalho, e ainda facilita os laços de 

comunicação e entendimento entre os povos e sociedades promovendo a paz nos 

destinos que possuem problemas raciais ou de xenofobia.  

 

Quanto aos impactos negativos, foram destacados os efeitos de aculturação e 

imitação, pois se produzem trocas nos gostos e hábitos de cultura da comunidade 

receptora, ao estar exposta aos hábitos e gostos da emissora como horários, 

atividades de descanso, comidas, vestuário, trato pessoal, gostos sexuais 

modificados.  Institui trocas urbanísticas, de meio ambiental e arquitetônicos que 

influenciam e modificam a demografia do mercado receptor. Ao produzir fenômenos 

de repetição, modificação da sociologia rural e urbana ao receber de forma regular 

correntes turísticas massivas. Instabilidade do mercado receptor por motivos 

políticos (ditadura, estado de exclusão) e sociais (regras, insegurança, severas 

normas de circulação), produz uma redução do fluxo. Danos e barreiras sociais por 
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intolerância, indiferença, xenofobia, racismo, idioma, podem ser objeto de ambientes 

que repercutem negativamente nas relações turísticas futuras. Problemas com a 

gastronomia (água potável), e má atenção médica-sanitária (controle da higiene e 

limpeza nos lugares turísticos). 

 

Os Quadros 4 e 5, de Smith (2001) e OMT (2004), ajudam a identificar e 

compreender a combinação dos diversos fatores que influenciam na avaliação das 

atitudes dos residentes, quanto aos efeitos provocados pelo turismo. Esses 

indicadores podem ser utilizados como estratégias para o planejamento e gestão do 

destino, trabalhando na interação harmônica entre residentes e turistas. 

 

Para entender melhor essa relação entre atitude e residente no destino, na próxima 

seção aprofunda-se os estudos no objeto propriamente dito. 

 

2.3 A atitude no contexto do residente da destinação turística 

 

Nesta seção se enfatizará a discussão sobre a temática que deu origem a presente 

pesquisa discutindo a atitude do residente no destino turístico, por meio de seus 

conceitos, teorias, e escalas de avaliação.  

 

2.3.1 Conceituando a atitude 

 

As atitudes constituem-se em um dos construtos mais antigos no contexto sócio 

psicológico (FERREIRA, 2010). É um construto estudado pela Psicologia Social, que 

auxilia na coleta de informações sobre o posicionamento cognitivo e afetivo das 

pessoas em relação a determinado objeto ou situação.  

 

O construto da atitude se caracteriza como um campo altamente empírico. Mais do 

que buscar teorias globais para o comportamento humano, como as que são 

frequentemente encontradas nas teorias da personalidade, os psicólogos sociais 

utilizam uma vasta gama de teorias específicas para os diversos tipos de fenômenos 

sociais e cognitivos. Entre as teorias destaca-se a Teoria da Troca Social, esta é 

uma teoria econômica social que parte do pressuposto de que as relações humanas 
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são baseadas na escolha racional e na análise de custo-benefício (BOLEY et al. 

2014).  

 

A teoria da troca social tem sido base teórica implícita ou explicitamente para muitos 

estudos, em diversas áreas do conhecimento científico. Segundo Ap (1992, p. 668) 

[...] uma teoria sociológica preocupada com a compreensão da mudança de 

 

 

As pessoas se engajam em um sistema de interação, em que, procuram algo de 

valor, seja ele material, social ou psicológico. Logo, os indivíduos optam por se 

envolver em uma troca, uma vez que julgam as recompensas e os custos de tal 

troca. As percepções da troca podem ser diferenciadas em cada indivíduo, o que 

percebe um possível resultado irá avaliar a troca de uma forma diferente do que o 

indivíduo que percebe negativamente (GURSOY; JUROWSKI; UYSAL, 2002).  

 

Conforme relata Ajzen (2005), existem muitas definições formais de atitude, de 

maneira que o conceito apresenta contornos relativamente difusos. Entretanto, o 

autor defende a existência de um consenso destacando a característica essencial da 

atitude e sua natureza avaliativa. 

 

Briñol et al. (2007) afirmam que o estudo das atitudes é muito relevante para a 

compreensão da conduta social humana. Os autores aludem algumas razões para 

isso, as quais são destacadas no Quadro 6. 

 

Quadro 6  Relevância do estudo das atitudes. 
Relevância do estudo das relevâncias 

a) as atitudes são relevantes na hora de adquirir novos conhecimentos, já que as pessoas 
assimilam e relacionam as informações que recebem do mundo com dimensões avaliativas;  
b) as atitudes desempenham uma série de funções imprescindíveis na hora de buscar, processar e 
responder, não só informações sobre o entorno, mas também as relacionadas com um único 
objeto;  
c) as atitudes guardam uma estreita relação com nossa conduta e, para tanto, o maior e melhor 
conhecimento das atitudes permitirá realizar medições mais exatas sobre a conduta social humana 
e sobre suas trocas. É dizer que as atitudes influenciam sobre a forma de pensar e de atuar das 
pessoas; 
d) as atitudes permitem conectar o contexto social em que vivemos com a conduta individual ou, 
dito de outro modo, nossas atitudes refletem a interiorização dos valores, normas e preferências 
que regem os grupos e organizações a que pertencemos. Diferentes grupos sociais podem ser 
distintos entre si pelas atitudes diferenciadas em relação a determinadas questões ou assuntos 
compartilhados por indivíduos que os formam; 
e) as trocas de atitudes das pessoas podem mudar o contexto. Se as atitudes de um número de 
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Relevância do estudo das relevâncias 
pessoas se alteram, possivelmente as normas sociais podem também se alterar. Logo, o estudo de 
como se adquirem e modificam as atitudes é essencial para compreender as bases de possíveis 
trocas mais amplas;  
f) a pesquisa sobre as atitudes permite conectar áreas de investigação em geral dispersas. Por 
exemplo, o estudo da autoestima pode definir-se como o estudo das atitudes que as pessoas têm 
em relação a si mesmas. 

Fonte: Adaptado de Briñol et. al (2007). 
 

As pessoas possuem atitudes frente à maioria de estímulos que as rodeiam, 

inclusive para aqueles objetos sobre os quais não se tem conhecimento ou 

experiência. García et al. (2016) destacam os processos através dos quais se 

formam as atitudes, que se organizam em torno de três fatores, denominados em 

função do tipo de informação que contém os componentes: cognitivo, 

comportamental e afetivo.  

 

Getz (1994) já mencionava essa estrutura com suas subdivisões, em que o aspecto 

cognitivo corresponde à percepção e a crença do indivíduo; o afetivo envolve a 

avaliação do gosto e o desgosto; o comportamental compreende a ação ou intenção 

expressa de agir. 

 

Na psicologia social e na teoria do comportamento do consumidor, o conceito de 

atitude está entre os mais relevantes. De acordo Blackwel, Miniard e Engel, (2005) e 

Solomon (2008), as atitudes ocupam um espaço considerável nas nossas vidas 

mentais e sociais, uma vez que, influenciam inúmeras decisões e comportamentos. 

Funcionam como uma estatística de conhecimento sobre as reações a um estímulo, 

e reduzem o esforço dispendioso no processo decisório de compra ou adoção de um 

produto ou serviço.  

 

Fishbein e Ajzen (1975) já descreviam as atitudes como um sentimento geral 

favorável ou não favorável para com um objeto de estímulo, pois quando um 

individuo forma uma crença sobre um objeto, ele automaticamente adquire uma 

atitude para com este, pois a crença ligará o objeto a um atributo, e a atitude para 

com o objeto será um fator de avaliações desses atributos motivadores. 

 

Segundo Ajzen (2001) o conceito de atitude é composto por três dimensões, sendo 

uma de afeto, que se refere aos sentimentos dos consumidores perante a um 
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produto, outra de cognição que está associada ao conhecimento do indivíduo sobre 

o produto e ou serviço e uma terceira dimensão, denominada de conação ou 

comportamental que está relacionada com as opiniões e intenções comportamentais 

do consumidor para com este objeto. 

 

Pode-se ainda, conceituar atitude como uma resistência favorável ou não a 

avaliações cognitivas e emocionais e tendências de ação sobre pessoas, ideias e 

experiências, é um processo individual, o qual é influenciado pelas percepções, 

sensações, interpretações, seletividade e limites de cada ser humano (KOTLER, 

2000; SOLOMON, 2002).  

 

Por fim, Blackwell, Miniard e Engel, (2005) enfatizam de forma objetiva que as 

atitudes representam o que um individuo gosta ou não gosta. Logo as atitudes 

podem ser representadas pelas preferências sobre um destino turístico em relação a 

outro.  

 

2.3.2 A atitude na perspectiva do residente 

 

Na literatura internacional são identificados vários estudos sobre a atitude dos 

residentes face ao turismo, podendo citar os trabalhos de: Getz (1994); Lawson et al. 

(1998); Brunt e Courtney (1999); Besculides et al. (2002); Harrill (2004); Andereck et 

al. (2005); Jackson e Inbakaran (2006); Sharma e Dyer (2009); Brida et al. (2010); 

McDowall e Choi (2010); Vareiro et al. (2012); Boley et al. (2014) García et al. 

(2016).  

 

Como discutido anteriormente sobre os impactos, a presença de turistas nas 

comunidades afeta os padrões locais, sociais, culturais e ambientais. Assim o 

comportamento dos visitantes e seu relacionamento com a comunidade anfitriã pode 

danificar os modos de vida e influenciar atitudes, ou seja, o residente em sua 

interação como o objeto turismo, pode expor diferentes comportamentos.  

 

De acordo com Boley et al. (2014), a teoria da racionalidade formal e substantiva de 

Weber fortalece a teoria da troca social, uma vez que, esta teoria é trabalhada 

empregando o empoderamento do residente através do seu envolvimento direto ou 
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indireto com o turismo. O benefício econômico pessoal percebido pela atividade irá 

influenciar as atitudes dos residentes, pois são eles que vão desenvolver e promover 

o turismo, e ainda servir as necessidades dos turistas. 

 

Por outro lado, os autores identificaram que a teoria da troca social não é suficiente 

para interpretar as atitudes dos residentes quanto ao turismo, pois esta tem relação 

ao ganho econômico pessoal do morador comprometendo os resultados do estudo. 

 

Do ponto de vista do turismo, a teoria da troca social pressupõe que as atitudes de 

um indivíduo em relação a esta atividade e o nível de apoio para o seu 

desenvolvimento, será influenciado pela sua avaliação dos impactos na comunidade 

(GURSOY; JUROWSKI; UYSAL, 2002). O turismo ocorre na relação de trocas entre 

a comunidade e o ambiente em que atividade turística se desenvolve. Alguns 

residentes colhem os benefícios, enquanto outros podem ser afetados 

negativamente. A teoria social sugere mudança, mas as pessoas avaliam uma troca 

com base nos custos e benefícios incorridos como resultado dessa troca 

(ANDERECK  et al 2005). 

 

Um residente que percebe os benefícios avalia positivamente a relação de troca, 

mas o que percebe só o custo, avalia negativamente. Assim, os residentes que se 

beneficiam do turismo são capazes de visualizá-lo positivamente, enquanto que os 

outros observam negativamente. Em resumo, tem ocorrido apoio misto para a teoria 

da troca social na literatura do turismo (ANDERECK et al., 2005). Alguns estudos 

têm encontrado apoio para ele, enquanto outros não têm sido conclusivos (AP, 

1992; JUROWSKI et al., 1997; LINDBERG; JOHNSON, 1997; GURSOY et al., 2002; 

MCGEHEE; ANDERECK 2004). 

 

As pesquisas dos impactos do turismo, estudados na teoria das trocas sociais, 

descrevem que os indivíduos selecionam sua interação após avaliar seus custos e 

benefícios (HOMANS, 1961). De acordo com esta teoria, as atitudes são afetadas 

pela percepção das interações que os indivíduos percebem. Em suma, os indivíduos 

que têm a ganhar pessoalmente com o turismo percebem maiores benefícios 

econômicos e menos impactos sociais e ambientais negativos decorrentes do 

desenvolvimento do turismo do que aqueles que não o sentem (GETZ, 1994). 
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Estudar a atitude do morador local é, portanto, uma importante ferramenta para 

auxiliar os governantes e os atores envolvidos com o planejamento da atividade na 

definição de políticas para o turismo. Inbakaran e Jackson (2006) e Xavier (2007) 

afirmam que o setor do turismo ganha quando as necessidades e anseios dos 

residentes são levados em consideração, pois assim, haverá melhor participação 

destes no planejamento e na gestão da atividade turística.  

 

Em Portugal há um movimento recente nos estudos deste tema, citando-se os 

trabalhos de Monjardino (2009), Vareiro et al. (2012), Eusébio e Carneiro (2010; 

2012) e também um estudo de Sánchez et al. (2015), parceria estabelecida entre 

professores portugueses e espanhóis. Na Espanha, mais precisamente na 

Universitat de les Illes Balears há um laboratório de pesquisa especializado nessa 

temática, destacando os estudos de Molero e Cuadrado (2006), Cardona (2012) e 

Cardona e Cantallops (2015).  

 

No Brasil, os estudos são escassos, não há uma bibliografia extensa sobre o tema, 

podendo citar os trabalhos de Maio et al. (2006), Xavier (2007), Aires et al. (2010), 

ni, Remoaldo e 

Lourenço (2014). 

 

Na maioria das vezes, os estudos empíricos produzidos deixam claro que o 

envolvimento dos residentes é um fator preponderante por detrás do sucesso de um 

destino turístico (BRUNT; COURTNEY, 1999; WILLIAMS; LAWSON, 2001; 

GURSOY et al., 2002; KUVAN; AKAN, 2005; GURSOY; KENDALL, 2006; DYER et 

al., 2007). Se as atitudes dos residentes em relação aos visitantes forem percebidas 

antecipadamente, suas dúvidas e preocupações identificadas podem ser evitadas. 

Impedindo diversos conflitos e sentimentos negativos.  

 

Embora grande parte da literatura revele opiniões e atitudes positivas dos residentes 

aos aspectos econômicos e socioculturais do turismo, Andereck et al. (2005) 

ressaltam que alguns trabalhos manifestam resultados contraditórios na relação 

entre opiniões a respeito do impacto ao meio ambiente. Liu e Var (1986), revelaram 

que metade dos respondentes concordaram que, a presença da atividade turística 



54 

oferece mais parques e áreas de recreação, melhoria na qualidade das estradas e 

instalações públicas, mas não contribuí para ações no desiquilíbrio ecológico. 

 

Nesse sentido, os autores Andereck et al. (2005) afirmam que, os residentes que 

sentem que o turismo é importante para o desenvolvimento econômico, se 

beneficiam dele, e reconhecem que este é o maior impacto positivo, mas não 

diferem dos outros em relação a atitude das consequências negativas do turismo. As 

atitudes dos residentes, para com os impactos econômicos positivos do turismo, são 

considerados os elementos mais valiosos para a comunidade receptiva (LIU; 

SHELDON; VAR, 1987).  

 

Para contextualizar empiricamente essa situação, o trabalho de Rodrigues et al. 

(2014) representa adequadamente essa relação. Os pesquisadores Rodrigues et al. 

(2014) estudaram o apoio do residente para o desenvolvimento do turismo 

sustentável, através de um modelo que considerou o envolvimento da comunidade 

com a gestão pública e os impactos percebidos do turismo. O resultado foi a 

definição das relações causais hipotéticas, entre as variáveis encontradas em uma 

cidade histórica do norte de Portugal conforme Figura 6.  

 

No estudo os autores concluíram que entre as hipóteses testadas há uma relação 

direta do envolvimento na comunidade com o apoio ao desenvolvimento turístico 

sustentável, e as hipóteses quanto à ligação à comunidade, gestão do poder público, 

e benefícios percebidos possui uma relação indireta com o apoio ao 

desenvolvimento. As demais hipóteses foram refutadas.   
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Figura 6  Modelo Conceitual  

 
Fonte: Rodrigues et al. (2014, p.19). 
 

A atitude irá, portanto, ser resultante das diferentes interações que o residente terá 

com a atividade turística. Na seção a seguir, o conceito de atitude continua a ser 

explorado, discutindo-se sobre segmentação de residentes e as escalas que se 

apresentam para a sua medição. 

 

2.3.3 Segmentação de residentes segundo à atitude 

 

Na busca de melhores resultados para apoiar as estratégias de planejamento e de 

gestão dos stakeholders envolvidos no desenvolvimento da atividade turística, nas 

últimas décadas, pesquisadores como Formica e Uysal (2002), Jackson e Inbakaran 

(2006), Brida, Osti e Barquet (2010), Díaz e Gutierrez (2010), Cardona e Catallops 

(2015) têm trabalhado as atitudes dos residentes de maneira segmentada. O 

objetivo da segmentação é analisar as respostas dos residentes para descrever uma 

população em relação a certos fenômenos distribuídos em agrupamentos 

homogêneos. 

 

Diaz e Gutiérrez (2010) estudaram a segmentação da atitude como um elemento da 

hospitalidade, definido como Segmentação atitudinal. Os segmentos resultantes 

mencionados pelos autores são descritos no Quadro 8. Com a intensão de auxiliar 

na busca de fatores competitivos dos destinos, afirmam que é uma necessidade 
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para a gestão sustentável a fim de promover um posicionamento diferenciado, 

restringindo-se assim aos envolvidos na experiência do turista. 

 

Quadro 7  Segmentação atitudinal 
Segmento Conceito 

Ambíguos 

Este segmento é caracterizado por considerar que atividade turística promove 
a economia para o morador, mas ele não acredita ser alcançado grandes 
efeitos positivos sobre a dimensão social, cultural e ambiental. Acreditam que 
há uma prosperidade através do turismo, contudo concordam que há impactos 
negativos da atividade. 

Anti-
desenvolvimento, 

Este residente é radical e sensível aos impactos da atividade turística. Este 
segmento é caracterizado por pensar que o turismo favorece a economia da 
comunidade, mas o rejeita ao perceber que é fonte de impactos negativos nas 
dimensões social, cultural e ambiental. 

Desenvolvimento 
Pró-turismo 

Estes são sensíveis aos impactos positivos da atividade turística.  Neste 
segmento os autores encontraram residentes que consideram o turismo como 
fonte de impactos positivos sobre todas dimensões, entre as quais destaca 
econômica, os residentes acreditam que o turismo é o pilar da economia, 
porém destacam alguns impactos negativos ambientais. 

Fonte: Adaptado de Diaz e Gutiérrez (2010). 
 

De acordo com Diaz e Gutiérrez (2010) a atitude do residente deve ser parte do 

processo de planejamento dos destinos por causa de sua predisposição favorável ou 

desfavorável ao desenvolvimento do turismo. O residente não pode afetar a 

satisfação e a experiência do turista no destino. 

 

Conforme relatos de Cardona e Catallops (2015), a segmentação da atitude é 

trabalhada desde 1988 e, ao longo desse tempo, foram desenvolvidos vários tipos 

de análise, e nenhum teve a intenção de desenvolver um modelo para ser aplicado 

como um padrão de análise para outros destinos. Por sua vez, com a pretensão de 

preencher essa lacuna teórica os autores fizeram um resgate teórico na literatura 

sobre o assunto, e publicaram uma pesquisa em que desenvolveram uma teoria de 

segmentação aplicável a todos os destinos turísticos. O estudo trata da identificação 

de diferentes grupos de moradores através das suas atitudes para com o 

desenvolvimento do turismo na destinação e caracterizá-los através de suas 

variáveis demográficas e socioeconômicas. Os autores classificam a segmentação 

em cinco grupos, conforme Quadro 9. 

 

 

 

 



57 

Quadro 8   Segmentos da Atitude 
Segmento Conceito 

Promotores do 
Desenvolvimento 

São aqueles que creem com firmeza que através do turismo as 
oportunidades de emprego e negócios são melhores e que o saldo global do 
turismo é positivo, residentes com perfil demográfico mostra uma ligeira 
tendência para pertencer a famílias com trabalhadores do setor turístico, 
filhos menores e de renda média superior. 

Prudentes para o 
Desenvolvimento 

Acreditam que graças ao turismo possuem oportunidades de trabalho, 
embora reconheçam que o turismo gera uma grande mudança na cultura 
local. Este é um grupo consciente dos efeitos nocivos do turismo. São 
indivíduos de perfil demográfico com renda mais baixa do que a média e 
são menos envolvidos com o turismo do que os demais.  

Ambivalentes e 
Cautelosos 

Possuem uma opinião bastante neutra na avaliação dos efeitos positivos e 
negativos do turismo, seu perfil demográfico mostra uma ligeira tendência 
de se integrar aos residentes nativos, se sentem menos integrados e mais 
dispostos a mudar de casa. 

Protecionistas 

São os que dão mais ênfase nos aspectos negativos do turismo e acreditam 
que o equilíbrio entre o impacto positivo e negativo é negativo. E são 
pessoas que se sentem integradas em seu município, são menos 
dependentes dos rendimentos do turismo e são muito preocupadas com o 
meio ambiente e pouco preocupadas com o desenvolvimento econômico do 
destino.  

Alternativos ao 
Desenvolvimento 

Acreditam com determinação que o turismo tem mais oportunidades de 
emprego para os residentes e não valorizam tão negativamente os aspectos 
negativos relacionados ao turismo. São indivíduos que tendem a ser 
nascido no destino não se sentem tão enraizado como o resto e têm menos 
preocupação do que os demais, quanto a insegurança e ao 
desenvolvimento econômico. 

Fonte: Adaptado: de Cardona e Catallops (2015) 
 

Alguns autores Formica e Uysal (2002), Jackson e Inbakaran (2006), Brida, Osti e 

Barquet (2010), investigaram a relação do desenvolvimento da atividade turística 

com a segmentação da atitude através de algumas caraterísticas da sociedade local 

como o nível de integração e apego, grau de preocupação com questões 

econômicas, educação e meio ambiente.   

 

Os autores afirmam que o apego da comunidade é definido como um conjunto de 

vínculos sociais, como admiração, sentimento de pertencimento e participação 

social, relação afetiva e laços emocionais que as pessoas possuem com o lugar em 

que vivem. Nesse caso a atitude pode ou não estar relacionada ao apego, este que 

normalmente pode ser influenciado pela dependência econômica dos grupos de 

pessoas com negócios na região ou grupos de ambientalistas, preocupados com o 

turismo em lugares naturais e frágeis. 

 

Gursoy, Jurowski e Uysal (2002) e Cardona (2012) também trabalharam a 

segmentação dos grupos através do nível de preocupação dos residentes com o 
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meio ambiente, escolas, infraestrutura, desenvolvimento econômico, o quanto isso 

influencia na atitude e na percepção sobre os benefícios e custos da atividade 

turística no destino em que moram. Nesse caso os autores reiteram que os 

resultados nem sempre se apresentam de forma clara, uma vez que o grupo que 

percebe que o turismo traz benefícios para a economia local apresenta-se um tanto 

despreocupados quando a questão trata da conservação do meio ambiente e 

infraestrutura, enquanto o outro grupo mostra-se preocupado com o desemprego, a 

insegurança e o meio ambiente.   

 

2.3.4 Modelos e Escalas de Avaliação da Atitude do Residente 

 

Na literatura científica são encontrados muitos estudos que trabalham a medição e 

avaliação das atitudes. Contudo, raros são os instrumentos que medem o construto 

na perspectiva do turismo. 

 

Tal mensuração tem sido usualmente feita por meio de escalas indiretas, através 

das quais as atitudes são interpretadas a partir de uma série de indicadores. 

Contudo, escalas diretas nas quais os indivíduos avaliam suas próprias atitudes por 

meio de suas declarações, podem ser mais adequadas a determinadas 

circunstâncias, especialmente quando o objeto em questão é pouco conhecido pelo 

sujeito. Atualmente, poucas escalas diretas de atitudes estão disponíveis na 

literatura.  

 

Com isso, o estudo sobre as atitudes dos residentes para o desenvolvimento do 

turismo tem sido analisado por muitos autores. Sánchez, Bueno e Mejia (2011) e 

Santos e Giraldi (2016) reiteram a necessidade de uma proposta de um modelo 

universal para medir e avaliar o construto. Percebe-se pouca evolução nas 

pesquisas nessa direção, pois ainda há uma carência de instrumentos que avaliem a 

atitude de forma direta. Mas conforme indicam os autores, a mensuração desse 

construto é uma tarefa relativamente difícil em razão de sua natureza complexa. Mas 

ao ser alcançadas, avaliar as atitudes relativas a um destino turístico pode contribuir 

para o desenvolvimento de inúmeras análises, incluindo aquelas em que as atitudes 

são o objeto central e outras cujas atitudes são apenas parte dos objetivos.  
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Santos e Giraldi (2016) salientam que, as escalas diretas são mais simples e 

objetivas, evitando discussões sobre a validação da escala. Além disso, 

argumentam que as escalas diretas se ajustam à análise de atitudes relativas a 

destinos turísticos pouco conhecidos, uma vez que nestes casos o sujeito teria 

poucas condições de avaliar diferentes aspectos do objeto. As escalas diretas de 

único item apresentam alto grau de validade e confiabilidade. Como as atitudes não 

podem ser diretamente observadas, sendo apenas objeto de inferências feitas a 

partir de indicadores, o risco de erro na mensuração está sempre presente. Uma 

forma de reduzir esse problema é a mensuração por meio múltiplos indicadores, de 

modo que os erros de medida de cada indicador compensem uns aos outros. 

 

Ao buscar respostas para suas inquietações Perdue, Long e Allen (1990) 

desenvolveram um modelo (Figura 7) para prever e medir as atitudes dos residentes 

frente ao desenvolvimento do turismo. Através do modelo, os autores identificaram 

que havia uma heterogeneidade dentro das comunidades, ou seja, uma variedade 

de atitudes sobre o desenvolvimento da atividade turística.  

 

Figura 7  Modelo de apoio ao desenvolvimento do turismo.  

 
Fonte: Traduzido de Perdue, Long e Allen, (1990, p. 589). 
 

Molero e Cuadrado (2006), por sua vez, validaram seu instrumento (Quadro 7) 

dentro da perspectiva da Psicologia Social, considerando o turismo sob o ponto de 

vista das questões socioculturais. Os autores consideraram que os fatores 

possibilitam medir de forma independente a atitude frente aos diferentes aspectos da 
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atividade turística, permitindo identificar a evolução em que os residentes realizam 

acerca dos diversos efeitos do turismo. 

 

Quadro 9   Fatores e Dimensões da Atitude do Residente 
Fator Proposto Variável Independente 

1 Impacto meio ambiental 

2 Impacto sobre delinquência 

3 Impacto na vida cotidiana 

4 Importância percebida do turismo 

5 Impacto do serviço público e infraestrutura  

6 Impacto intercultural 

7 Impacto sobre o emprego 

8 Impacto sobre os valores  

Fonte: Molero e Cudrado (2006). 
 

Para medir esses oito fatores, o instrumento foi composto por 43 variáveis, validadas 

pelos autores (2006) considerando as dimensões da atitude do residente. Ao 

concluir os autores resaltaram a importância de contar com uma escala de medida 

da atitude e um modelo de expectativa de valor que permita realizar comparações 

entre diferentes destinos.  

 

A pesquisa sobre a temática continua sendo objeto de estudo, inclusive 

epistemologicamente ligada à Teoria das Trocas Sociais. Cardona (2012), com base 

nos estudos de Gursoy, Jurowski e Uysal (2002), e de Gursoy y Rutherford (2004), 

apresenta seu modelo de avaliação das atitudes dos residentes com base em um 

conjunto de 60 variáveis. Outras variáveis também fazem parte do instrumento, 

envolvendo vida noturna com 10 variáveis, preocupação do residente com 7 

variáveis, oferta turística e de lazer com 12 variáveis, e por fim 18 variáveis compõe 

o bloco do perfil sócio demográfico, totalizando 110 variáveis. O instrumento original 

encontra-se no Anexo A. 

 

De acordo com o autor ao longo de décadas de estudo sobre o presente tema 

poucos pesquisadores dedicaram-se a desenvolver um modelo com a pretensão de 

interpretar e explicar as atitudes do residente de um determinado destino. O escopo 

de seu trabalho foi propor um modelo para identificar e mensurar a atitude dos 
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residentes de destinações cujos atrativos são de sol e praia, caso do objeto 

investigado: Ibiza na Espanha.  

 

Após a pesquisa de campo e dos tratamentos estatísticos e originando o modelo 

estrutural com 11 dimensões (grau de apego, grau de integração, grau de 

ecocentrismo, benefícios econômicos e gerais, custos gerais, valorização geral do 

turismo, apoio a oferta turística e oferta atual, aumento do número de turistas), que 

representam a atitude do residente quanto aos impactos do turismo no destino de 

Ibiza.  

 

Figura 8  Modelo Equação Estrutural de Cardona (2012)  

 
Fonte: Traduzido de Cardona (2012, p.490). 
 

Cardona (2012) considera que ao conhecer a atitude do residente implicará em uma 

melhor gestão turística do destino. O fortalecimento da participação do residente nas 

ações do planejamento turístico ocasionará no desenvolvimento local, na 

hospitalidade ao turista e na administração e controle do ciclo de vida do destino 

turístico. Devido à relevância do estudo o autor recomenda que sua pesquisa seja 

replicada em outros destinos turísticos. 

 

Por sua vez, Boley et al. (2014) estudaram as atitudes dos residentes para o turismo 

em dois blocos  o primeiro propõe a teoria da racionalidade formal e substantiva  de 

Weber como uma maneira de fortalecer a teoria da troca social  em segundo 

desenvolveram uma escala de turismo operacionalizada para o empoderamento 
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político, social e psicológico do residente. O modelo, representado pela Figura 8, 

contribuiu para os autores perceberem que os dois tópicos se complementam, bem 

como para identificar a complexidade da heterogeneidade das atitudes dos 

residentes em relação ao turismo.  

 

Figura 9  Escala de Turismo para o Empoderamento do Residente  

 
Fonte: Traduzido de Boley et al. (2014, p. 35) 
 

Os autores consideraram que os fatores possibilitam medir de forma independente 

os diferentes aspectos da atividade turística, com isso permite identificar a evolução 

em que os residentes realizam acerca dos diversos efeitos do turismo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia a ser utilizada na aplicação deste 

trabalho que discute o modelo de avaliação da atitude dos residentes desenvolvido 

por Cardona (2012) no destino turístico de Balneário Camboriú quanto aos impactos 

do turismo. Inicialmente aborda-se a caracterização da pesquisa, para na sequência 

apresentar Os impactos econômicos socioculturais e ambientais do turismo podem 

ter uma importante influência na qualidade de vida dos residentes.  

 

Assim, o presente capítulo tem como finalidade caracterizar a pesquisa quanto ao 

método e as técnicas de pesquisa, representadas pela abordagem, natureza, 

objetivos e procedimentos técnicos. A partir disso, duas etapas foram estabelecidas 

e especificadas, etapa 1  levantamento bibliográfico e etapa 2  levantamento de 

campo. Na etapa 1, é abordada a pesquisa realizada nos bancos de dados 

científicos acerca dos temas relacionados ao objeto de estudo que deram suporte à 

discussão teórica. Na etapa 2, é apontado o lócus da pesquisa, a definição da 

população e da amostra. Posteriormente é apresentado o instrumento de coleta, a 

partir da escolha do modelo, bem como as técnicas estatísticas pretendidas para 

análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa científica caracteriza-se por ser uma busca exaustiva, metódica, de 

resposta a uma pergunta visando preencher uma lacuna de conhecimento (LEAL, 

2011). Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, será utilizado o método 

científico de pesquisa, o que de acordo com Gil (2008) é um conjunto de 

procedimentos técnicos e intelectuais utilizados para atingir o objetivo final, o 

conhecimento.   

 

A pesquisa é de caráter exploratório, descritivo com abordagem quantitativa. 

[...] aprimorar 

ideias; levantar hipóteses sobre assuntos pouco explorados; estabelecer relações 

entre fenômenos; identificar cursos relevantes de ação; obter dados adicionais antes 
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presente, tendo em vista que se pretende aplicar e descrever as variáveis do 

construto atitudinal. Esses fatores estão associados entre si, buscando também 

aprofundar o conhecimento da realidade. Para Gil (2008) muitos estudos podem ser 

classificados como descritivos e uma das características mais significativas nestes 

casos está na utilização de técnicas padronizadas na coleta de dados. Para Gil 

(2008) os estudos descritivos buscam levantar opiniões, atitudes e crenças de uma 

população. Neste estudo o foco é a atitude dos residentes da cidade de Balneário 

Camboriú sobre os impactos do turismo no destino. 

 

A abordagem quantitativa da pesquisa tem por objetivo obter informação sobre uma 

determinada população utilizando técnicas estatísticas para o tratamento dos dados 

obtidos (LEAL, 2011).  Quanto aos procedimentos a serem utilizados, destacam-se a 

pesquisa bibliográfica e o método survey. No primeiro caso, esta é desenvolvida a 

partir do levantamento de referências teóricas já elaboradas e analisadas, 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, composto principalmente de livros e 

artigos científicos (GIL, 2008; LAKATOS; MARCONI 2010). Gil (2008, p. 50) 

[...] a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla 

serão abordados na próxima seção. 

 

Na fase de coleta dos dados primários, aquela em que demandará o contato direto 

com os sujeitos da pesquisa, serão utilizados o levantamento de dados ou survey. 

Essa técnica é caracterizada pela obtenção de dados ou informações, coletados 

através de uma abordagem direta ao público-alvo, acerca do problema estudado. 

Utiliza-se geralmente o questionário como instrumento de coleta e uma análise 

quantitativa. Para esta pesquisa, o survey viabilizará a coleta dos dados com os 

residentes de Balneário Camboriú, buscando analisar as suas atitudes de acordo 

com os impactos do turismo percebidos no destino.   

 

3.2 Etapa I  Levantamento Bibliográfico  

 

A pesquisa bibliográfica faz parte de toda e qualquer pesquisa, seja nas etapas 

iniciais ou ao longo do desenvolvimento do estudo. Percebe-se que há a 
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necessidade de colocar o pesquisador em contato direto com as pesquisas 

realizadas nos últimos anos, a fim de compreender o que está sendo pesquisado 

sobre o tema escolhido. Sendo assim, para Leal (2011, p. 39) a pesquisa 

[...] um estudo sistematizado desenvolvido a partir de material 

publicado em livros e artigos científicos, cujo conteúdo constitui seu material de 

 

 

Esta pesquisa buscou identificar os estudos realizados sobre a atitude do residente 

quanto aos impactos ocasionados pelo fenômeno do turismo, através de 

levantamento obtido em algumas bases de dados. Esse levantamento, o qual 

compôs o Estado da Arte da presente pesquisa, teve como temas pesquisados: 

Impactos do Turismo e Atitude do Residente.  

 

As bases de busca utilizadas foram: as bases internacionais de periódicos científicos 

Science Direct e EBSCO (Elton B Stephens Company).  No campo científico 

nacional utilizou-se o banco de teses e dissertações do Programa de Pós 

Graduação em Turismo da UNIVALI e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD) para acessar as teses e dissertações relevantes ao tema de pesquisa o 

website Publicações de Turismo, a base de dados de livros e artigos em periódicos e 

também as Revistas científicas de Turismo como: RBTUR (Revista Brasileira de 

Turismo) e RTVA (Revista Turismo: Visão e Ação). Através desse levantamento foi 

possível coletar artigos, dissertações, teses e periódicos científicos que contribuíram 

com o entendimento atual do que foi publicado sobre o tema estudado. O corte 

temporal utilizado para ambos os temas e bases de dados pesquisadas foram os 

últimos dez anos (2006  2016), a fim de analisar os trabalhos mais atuais que estão 

sendo escritos sobre o tema de pesquisa. Conforme exposto na Figura 10, a seguir. 

 

O resultado da pesquisa, que teve sua realização ocorrida no mês de março de 

2016, apontou para um expressivo volume de material, incluindo artigos, teses e 

dissertações. Tendo em vista que a maior quantidade de artigos encontrados foi nas 

bases internacionais de periódicos científicos EBSCO, a seguir especifica-se como 

ocorreu os procedimentos de levantamento. 
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Figura 10  Etapa 1: Levantamento de dados bibliográficos. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
 

Sobre o tema impactos do turismo iniciou-se o levantamento de dados a partir da 

seguinte palavra-chave “impact tourism” em todo o texto nos periódicos científicos, 

resultando em 928 artigos. A fim de refinar a pesquisa optou-se em modificar o 

método de buscar as palavras, em todo o texto, por buscar estas como palavras-

chave fornecida (s) pelo (s) autor (es) dos artigos, o que resultou em 397 artigos. 

Após análise dos mesmos, através de leitura do título e do resumo dos artigos, 

foram excluídos aqueles que não abordavam os temas em questão resultando em 

35 artigos selecionados.  

 

O tema central pesquisado, o qual pode ser melhor visualizado na Figura 10, iniciou-

se com o levantamento de dados a partir das seguintes palavras-chave “attitude 

resident” em todo o texto nos periódicos científicos, resultando em 928 artigos. A fim 

de depurar a pesquisa optou-se por buscar os temas “resident” ,“attitude” tourism

nas palavras-chave fornecida(s) pelo(s) autor(es) dos artigos, resultando em 397 

artigos. Após análise dos mesmos, através de leitura do título e do resumo dos 



67 

artigos, foram excluídos aqueles que não correspondiam ao tema da pesquisa 

resultando nos 35 artigos selecionados. Conforme exposto na Figura 11, a seguir. 

 

Figura 11  Levantamento bibliográfico na EBSCO sobre Atitude dos Residentes. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

 

3.3 Etapa II  Levantamento de Campo  

 

Nesta etapa será possível visualizar a parte empírica da pesquisa. Inicia-se 

apresentando o objeto do estudo através do lócus de pesquisa, seguido da definição 

da população e amostra.  

 

3.3.1 Lócus da pesquisa  

 

O objeto de pesquisa deste trabalho é a cidade de Balneário Camboriú, município 

brasileiro localizado no litoral norte no estado de Santa Catarina, na região sul do 

Brasil. A cidade que se localiza a aproximadamente 80 km de distância da capital 

Florianópolis (Figura 12), possui uma população aproximada de 128 mil habitantes, 

sendo considerado o 11º município mais populoso do estado e o 2º menor em área 

total (IBGE, 2016). 

 

É um destino turístico considerado como consolidado. É classificado como um dos 

65 destinos indutores de acordo com a avaliação do índice de competitividade do 

turismo nacional. Possui acesso diversificado, contando com três aeroportos em um 

raio de menos de 110 Km (Navegantes, Florianópolis e Joinville). Ainda dispõe de 

terminal rodoviário com uma considerável quantidade de ligações intermunicipais, 

interestaduais e internacionais. Também está próxima ao terminal de passageiros no 

porto do município vizinho, Itajaí. Por ser um destino turístico possui uma vida 

noturna intensa, especialmente pela grande oferta de bons restaurantes com 

gastronomia local e internacional, festas e eventos ao longo do ano, além de casas 

noturnas (MTur/FGV, 2015). 
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Figura12  Localização do Município de Balneário Camboriú. 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base no Google Maps (2016) 

 

O município está entre as cidades brasileiras com melhor índice de desenvolvimento 

humano (ATLAS BRASIL - PNUD, 2013). O IDH-M de Balneário Camboriú é 0,845, 

em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Muito Alto 

(IDH-M entre 0,8 e 1). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos 

absolutos foi a Educação (com crescimento de 0,121), seguida por Longevidade e 

por Renda (PNUD, 2013).  

 

3.3.2 Definição da população e amostra 

 

A amostra é um subconjunto da população (ou universo) estratificada de acordo com 

uma regra ou plano. A ela se estabelecem e estimam-se as características da 

população ou universo. Na pesquisa social existem dois tipos de amostragem mais 

utilizadas, amostragem probabilística e não-probabilística (GIL, 2008; PRODANOV; 

FREITAS, 2013).  

 

Este estudo baseia-se numa abordagem quantitativa, com o levantamento dos 

dados primários promovido por meio de questionário, que será aplicado a uma 
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amostra não-probabilística de residentes da cidade de Balneário Camboriú. A 

amostra para o estudo foi escolhida com base na técnica de amostragem por cotas 

utilizando o critério da faixa etária e gênero do individuo. 

 

De acordo com os critérios estabelecidos, a amostragem não-probabilística por cota, 

segundo Gil (2008), consiste na seleção de elementos (neste trabalho caracterizado 

por pessoas) que o pesquisador tem acesso, ou seja, que são mais acessíveis para 

a pesquisa, admitindo que estes possam fazer parte do universo. 

 

Com a finalidade de se realizar uma pesquisa é necessário definir uma amostragem, 

[...] amostra é 

qualquer parte de uma população e amostragem é o processo de colher amostras 

. A amostra, portanto, será retirada da 

população de residentes do gênero masculino e feminino, entre 20 e 69 anos. Na 

Tabela 1 é apresentado dados da população local, compreendida neste grupo, a 

qual assume a propriedade de população do estudo para a realização desta 

pesquisa. 

 

Para realizar o cálculo da amostra, identificaram-se os índices da população local de 

Balneário Camboriú, de acordo com as estimativas do IBGE (2016). Calculou-se a 

proporção da população por gênero e a proporção da população por faixa etária 

chegando à projeção final da amostra de acordo com cada um dos agrupamentos 

etários. O total da amostra considerou os cálculos para uma hipótese de amostra 

probabilística simples, o que não é utilizado neste estudo. Caso o fosse, 399 

respondentes resultariam em um erro amostral de até 5 p.p., apresentando 95% de 

confiabilidade.  

 

Tabela 1  Cálculo da Amostra de Balneário Camboriú para n = 399 Residentes 

Idade 
Gênero 

Proporção da 
População por 

gênero 

Proporção 
da 

População 
por faixa 

etária 

Projeção da amostra 

Masc. Fem 
% 

Masc. 
% 

Fem Total Masc Fem Total 

20 a 29 anos 10.650 11.150 19,7 20,4 29,1 57 60 117 

30 a 39 anos 8.521 9.307 16,8 17,9 23,8 46 50 96 
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Idade 
Gênero 

Proporção da 
População por 

gênero 

Proporção 
da 

População 
por faixa 

etária 

Projeção da amostra 

Masc. Fem % 
Masc. 

% 
Fem 

Total Masc Fem Total 

40 a 49 anos 7.066 8.108 14,9 16,2 20,3 37 44 81 

50 a 59 anos 5.471 6.995 12,8 14,8 16,7 29 37 66 

60 a 69 anos 3.302 4.116 9,8 10,9 10,1 17 22 39 

Total 35.010 39.676 74 86 100,0% 186 213 399 
Fonte: IBGE (2016) 
 

Embora o cálculo da amostra apontasse a necessidade de obter 399 observações, 

alcançou-se ao final da aplicação 406 questionários respondidos, cumprindo o 

cálculo da amostra por gênero e faixa etária, conforme apontado na Tabela 2.  Sua 

caracterização final será descrita no item 4.1 do próximo capítulo. 

 

Tabela 2  Número total de questionários coletados 
 
 

Idade 

Gênero 
Masc. Fem Total 

20 a 29 anos 57 62 119 

30 a 39 anos 50 50 100 

40 a 49 anos 36 44 80 

50 a 59 anos 30 38 68 

60 a 69 anos 17 22 39 

Total 190 216 406 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
 

Para dar maior confiabilidade aos dados, após a coleta, o instrumento foi codificado. 

A codificação caracteriza-se pela classificação dos dados, seguido de seu 

agrupamento, é atribuído um código, que pode ser um número ou uma letra, desde 

que a este seja conferido um significado. A tabulação consiste na distribuição dos 

dados coletados em uma tabela para facilitar a sua compreensão e intepretação 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 

Após a tabulação os dados foram lançados no SPSS, em que foi submetido ao teste 

dos outliers, para medir a distância de Mahalanobis, os valores que se distanciaram 



71 

três vezes ou mais do desvio padrão são considerados os outliers (HAIR JR, 2009). 

Nessa situação foi identificado um caso, e o mesmo foi retirado, validando ao final 

405 observações úteis. 

 

3.4 Instrumento de coleta de dados  

 

O instrumento de coleta de dados foi escolhido através de pesquisas em artigos 

científicos, dissertações e teses sobre a temática atitude dos residentes e impactos 

do turismo na perspectiva da gestão e da economia. A pesquisa de Cardona (2012) 

identificou as atitudes dos residentes quanto ao turismo no destino turístico 

consolidado Ibiza  na Espanha. Nesse sentido, para a presente pesquisa escolheu-

se adotar o instrumento de coleta de dados desenvolvido por Cardona (2012), tendo 

em vista a relativa proximidade entre os perfis dos objetos em questão, ou seja, 

atitudes dos residentes em relação aos impactos do turismo em destinos litorâneos 

consolidados. O instrumento original (Anexo A) é composto por um conjunto de 110 

questões. Porém, considerando a presente pesquisa optou-se por utilizar o conjunto 

de 50 variáveis, que avaliam as atitudes (30 variáveis), relacionadas aos impactos 

econômicos (diretos e indiretos), socioculturais e ambientais influenciados pelas 

atividade turística, preocupação dos residentes (7 variáveis), grau de apego e 

sentimento (2 variáveis), nível de integração (2 variáveis) e perfil sócio demográfico 

(9 variáveis) dos respondentes. 

 

O instrumento (Apêndice A) revisado e adaptado à realidade de Balneário Camboriú 

visa medir a atitude do residente quanto aos impactos do turismo. Está organizado 

em cinco blocos. No primeiro bloco estão às questões referentes à atitude quanto 

aos impactos, na sequência estão às questões sobre a preocupação do residente, 

grau de apego e sentimento nível de integração e o último encontra-se os 

questionamentos sobre o perfil sócio demográfico. Neste, que inclui a variável faixa 

salarial, as faixas utilizadas foram baseadas nos cálculos do IBGE/PNAD (2016). 

 

Apresentado as variáveis, os participantes deverão indicar até que ponto estará de 

acordo com uma série de afirmações sobre diferentes aspectos do fenômeno 

turístico. A escala utilizada para a obtenção das afirmações é a Likert. A maioria das 
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escalas utilizadas em pesquisas das ciências sociais segue o modelo proposto por 

Renis Likert, em 1932, denominada de escalas tipo Likert. 

 

A escala Likert de cinco pontos é a mais utilizada no turismo, através dela se 

pretende medir o grau de conformidade, e não qualidades, que um indivíduo escolhe 

entre um certo número de afirmações (DENCKER, 2003). As escalas são utilizadas 

Likert quantifica 

as atitudes dos indivíduos baseada em uma ordem de importância numérica 

mar se 

concordam ou não com uma afirmação e até que ponto ela tem influência em uma 

ação, através de um conjunto padrão de respostas (LEAL, 2011). Para este estudo 

foi acrescentado à opção não sei opinar, para esta foi atribuído o zero no momento 

da análise de forma que este dado não tivesse influência no cálculo da média. 

 

3.5 Procedimentos de coleta de dados 

 

Depois de delimitado o campo geográfico para aplicação da pesquisa e finalizado a 

adaptação do questionário, é chegada à etapa de coleta dos dados. De acordo com 

Lakatos e Marconi (2010, p. 165) esta etapa inicia-se com a aplicação do 

[...] tarefa cansativa e toma, 

quase sempre, mais tempo do que se espera. Exigem do pesquisador paciência, 

perseverança e esforço pessoal, além do cuidadoso registro dos dados e de um bom 

 

 

A coleta de dados foi realizada no período de dois de junho a quatro de julho de 

2016. Foram escolhidos os pontos de maior concentração de pessoas, 

principalmente daquelas pertencentes ao foco do estudo  os residentes. Os lugares 

escolhidos foram: na Avenida Atlântica, Molhe da Barra Sul e Barra Norte, Calçadão 

da Avenida Central, Shopping Atlântico, Praça Higino Pio, Feira de produtos 

coloniais, Feira de Artesanato, Praça Tamandaré, Campus UNIVALI  BC, Centro 

Comunitário e Clube de Mães dos Bairros. Foram escolhidos diferentes locais para 

aplicação dos questionários visando diversificar e cumprir o perfil da amostra por 

cotas, considerando gênero e faixa etária. 
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Para a correta aplicação e ampliação do número de respondentes, foi formada e 

treinada uma equipe de 3 aplicadores. A cada um foi entregue um crachá contendo 

o primeiro nome e a identificação da instituição de ensino da pesquisadora  

UNIVALI. Além do crachá e dos questionários, foram disponibilizadas canetas 

esferográficas e pranchetas para melhor conforto do respondente. Os aplicadores 

percorreram os locais chave no período mencionado. Com o propósito de ser mais 

diretivo na aplicação, utilizou-se na abordagem inicial a seguinte questão filtro: Você 

é residente de Balneário Camboriú? Para garantir as respostas ao questionário, o 

mesmo foi lido para o respondente, o qual indicava os seus níveis de respostas, 

conforme a escala utilizada.  

 

Os dados dos residentes foram colhidos através do formulário de pesquisa, e em 

seguida foram importados para o pacote estatístico PASW Statistics 18 (SPSS), 

permitindo suas análises, conforme descritas a seguir. 

 

3.6 Procedimentos de análise  

 

Embora se tenha optado pelo uso de um instrumento validado por Cardona (2012), e 

adaptado para essa pesquisa, o tratamento estatístico da análise dos dados ocorreu 

de forma diferente. Por se tratar de uma tese de doutorado Cardona (2012), fez uma 

análise longitudinal, e estaticamente apresentou seus resultados de forma descritiva 

com análise de componentes principais (fatorial exploratória), análise de cluster e 

ANOVA. Para esse trabalho de dissertação de mestrado os dados foram analisados 

estatisticamente de maneira descritiva e por meio d one-way ANOVA  Essa 

escolha se deu principalmente condicionada ao objetivo deste trabalho, em que o 

propósito foi o de analisar a atitude e não exatamente a validação da escala 

utilizada. Para à opção não sei opinar foi atribuído zero no momento da análise para 

que este não tivesse influência no cálculo da média. 

 

 

Por se tratar de uma pesquisa quantitativa, a análise estatística dos dados foi 

utilizado o software Microsoft Excel e o pacote estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). As análises estatísticas a serem realizadas serão tanto 

descritivas como multivariadas. Na análise descritiva serão trabalhadas medidas de 
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distribuição de frequência, bem como de tendência central (média, moda e 

mediana), as medidas de dispersão (desvio padrão e variância), mínimo e máximo. 

[...] é o ramo da 

 

 

Dada a natureza da base de dados a explorar os objetivos da pesquisa, será 

utilizado o teste da variância, destacando- one-way 

ANOVA  visa à identificação da existência das diferenças estatisticamente 

significantes em relação às médias. ara 

determinar a probabilidade de que diferenças em médias ao longo de diversos 

grupos ocorram apenas devido a erro amostral  (HAIR JR, 2005, p. 275). 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Neste capítulo são exibidos e discutidos os resultados da pesquisa. Primeiramente, 

faz-se a caracterização da amostra dos respondentes e posteriormente a 

apresentação dos resultados obtidos através da atitude dos residentes do destino 

turístico de Balneário Camboriú  SC. Assim o capítulo divide-se em quatro partes. 

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

Conforme os dados sócio demográficos e econômicos obtidos através do 

instrumento de coleta de dados (questionário) foi possível traçar o perfil da amostra 

constituída de 405 respondentes. Além das características gênero e faixa etária, pré-

requisitos para definir a amostra por cotas, mais próxima ao perfil da população 

investigada, outras variáveis também foram levantadas: nível de escolaridade; 

origem; tempo de moradia; dependência econômica do turismo e renda familiar.  

 

De modo apresentar os resultados das três primeiras variáveis, disponibiliza-se na 

Tabela 3 de forma resumida o perfil resultante da amostra dos residentes de 

Balneário Camboriú - SC. Foram descritos os valores percentuais e as frequências 

de cada característica da amostra.  

 

Quanto ao gênero dos residentes, identificou-se uma pequena diferença entre o 

resultado, embora o público feminino 53,1% tenha se caracterizado superior ao 

masculino 46,9%, o que está em conformidade com os dados do (IBGE, 2016) para 

a população do município de Balneário Camboriú.  

 

Ao retratar a faixa etária dos residentes verificou-se a maior presença dos indivíduos 

com idade entre 20 e 29 anos 29,4 %, seguido daqueles que afirmaram ter entre 30 

e 39 anos 24,4%, 40 e 49 19,8 % 50 e 59 16,8 %. Apenas 9,6% dos residentes 

possuem idades entre 60 e 69 anos, o que também representa relação com os 

dados do (IBGE, 2016) para a população de Balneário Camboriú. 
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Tabela  3  Perfil do residente (n= 405) 
Gênero  Frequência Percentagem 

Feminino 215 53,1% 

Masculino 190 46,9% 

Total 405 100% 

Idade Frequência Percentagem 

20-29 119 29,4% 
30-39 99 24,4% 
40-49 80 19,8% 
50-59 68 16,8% 
60-69 39 9,6% 
Total 405 100% 

Escolaridade Frequência Percentagem 

Ensino Fundamental incompleto 13 3,2% 
Ensino Fundamental completo 22 5,4% 
Ensino Médio incompleto  37 9,1% 
Ensino Médio completo 81 20,0% 
Superior incompleto 105 25,9% 
Superior completo 80 19,8% 
Pós-graduação/Mestrado 55 13,6% 
Doutorado 12 3,0% 
Total 405 100% 

Fonte: pesquisa direta, 2016. 
 

Em relação à escolaridade, a maioria diz respeito àqueles que possuem ensino 

superior incompleto 25,9% e ensino médio completo 20,0%, em seguida existem 

aqueles com graduação completa 19,8%, pós-graduação/mestrado 13,6%, ensino 

médio incompleto 9,1%, ensino fundamental incompleto 3,2%, ensino fundamental 

completo 5,4%, e uma minoria cursou doutorado 3,0%. A cidade de Balneário 

Camboriú, com a presença de instituições de ensino superior privadas, comunitária e 

públicas (federal e estadual), característico de uma cidade universitária, apresenta 

maiores possibilidades de possuir uma população com maior nível de escolaridade, 

resultado identificado na amostra, com 82,3% dos respondentes com no mínimo 

ensino médio completo. 

 

Os movimentos migratórios, com o recebimento frequente de novos moradores é 

recorrente em comentários sobre Balneário Camboriú. Considerando essa situação, 
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a Tabela 4 apresenta os resultados, em que através da pesquisa procurou-se 

identificar entre os residentes a origem (local ou de fora) e o tempo de moradia. 

 

Tabela 4  Origem e Tempo de moradia (n= 405) 
Origem Frequência Percentagem 

Balneário Camboriú 46 11,4% 
Outra 359 88,6% 
Total  405 100% 

Tempo de moradia Frequência Percentagem 

Menos de 1 ano 10 2,5% 

De 1  5 anos 124 30,6% 

De 6  10 anos  89 22,0% 

De 11  15 anos 42 10,4% 

De 16  20 anos 55 13,6% 

De 21 ou mais anos 85 21,0% 

Total 405 100% 
Fonte: pesquisa direta, 2016. 

 

A origem predominante do público entrevistado, 88,6% é natural de outras cidades e 

apenas 11,4% dos entrevistados, têm naturalidade em Balneário Camboriú. De 

forma complementar, questionou-se também se o respondente se considerava 

balneariocamburiense e, embora a maioria dos respondentes sejam naturais de 

outras cidades, essa sensação de pertencimento se apresentava para a maioria 

(61,5%), que disse se considerar, e a minoria, com 38,5% não se considera. 

 

No que concerne ao tempo de moradia foi constatado que 30,6% moram por um 

período de 1 a 5 anos, 22% entre 6 a 10 anos, 21% já há 21 ou mais. Em menores 

proporções estão os 13,6% que residem entre 16 a 20 e os 10,4% entre 11 a 15 

anos. Residindo a menos de um ano estão apenas 2,5% dos respondentes. Essa 

situação representa indicativos para a qualificação da amostra para o propósito do 

estudo, já que são moradores que acumulam certo nível de experiência com o 

destino. 

 

Foi também identificado os bairros em que residem os respondentes da pesquisa. 

No total foram mencionados quatorze (14) bairros, percebendo-se uma 

concentração maior nos bairros do Centro 49,5%, seguido pela Vila Real 16,5%, 

Nações 11,8% e Municípios 7,4%. Em menor dispersão aparecem os demais 
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bairros: Jardim Iate Clube 3,7%, Pioneiros 3,4%, Ariribá 2,5%, Nova Esperança 

1,7%, Barra 1,5%, Praia dos Amores 0,7%, Estados 0,5%, São Judas Tadeu 0,2%, 

Taquaras 0,2% e Estaleiro 0,2%.  

 

A dependência econômica de atividades ligados ao turismo (subjetiva) e renda 

mensal familiar também foram incluídas na caracterização da amostra, resultados 

estes apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5  - Dependência econômica do turismo e Renda mensal familiar (n= 405) 
Dependência econômica do turismo Frequência Percentagem 

Sim 161 39,8% 
Não 244 60,2% 
Total 405 100% 

Renda mensal familiar Frequência Percentagem 

Sem rendimento 6 1,5% 

Até 1 salário mínimo 14 3,5% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 50 12,3% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 87 21,5% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 102 25,2% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 85 21,0% 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 31 7,7% 

Mais de 20 salários mínimos 16 4,0% 

Sem declaração 14 3,5% 

Total 405 100% 

Fonte: pesquisa direta, 2016. 

 

Quanto à variável dependência econômica do turismo percebeu-se que 60,2% dos 

respondentes dizem não depender economicamente da atividade turística, e que 

39,8% consideram-se como dependentes financeiramente do turismo. Este resultado 

não corresponde aos encontrados na pesquisa de Cardona (2012), em que foi 

identificada uma forte percepção de dependência econômica do turismo de 70,1% 

por parte do residente de Ibiza  Espanha. Neste caso, está se tratando 

especificamente desses residentes, não se podendo inferir como um padrão para 

todos os destinos, mas comparativamente esse sentimento é superior ao encontrado 

em Balneário Camboriú.  
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De acordo com Diaz e Gutiérrez (2010) Cardona (2012) Cañizares, Tabales e García 

(2014) além de compreender as dimensões econômica, social, cultural, ambiental 

que influenciam nas atitudes dos residentes é de importância vital entender o seu 

perfil sócio demográfico e questões relacionadas à origem e tempo de moradia e 

dependência econômica do turismo, estas variáveis também estão relacionadas a 

hospitalidade do residente para com o turista. 

 

A respeito da renda média mensal familiar dos residentes, a maior parte dos 

entrevistados 25,1% diz receber de 3 (três) a 5 (cinco) salários mínimos por mês, 

seguida pelos que afirmam ganhar entre 2 (dois) e 3 (três) salários mínimos 21,2%, 

e os que recebem entre 5 (cinco) e 10 (dez) salários 20,9%. As menores 

porcentagens ficaram com os que declaram ter renda entre 1 (um) e 2 (dois) salários 

mínimos 12,1% e aqueles que dizem ter acima de 10 (dez) e 20 (vinte) salários 

7,6%, os que ganham mais de 20 (vinte) salários 3,9%, os que recebem até 1 (um) 

salário 3,4%, sem declaração 3,4% e 1,7% se declarou sem rendimento. 

 

4.2 Avaliação da atitude dos residentes de Balneário Camboriú quanto às 

dimensões dos impactos do desenvolvimento turístico  

 

Neste tópico pretende-se responder ao primeiro objetivo da presente pesquisa, em 

que se busca avaliar a atitude dos residentes em Balneário Camboriú/SC frente aos 

impactos econômicos, sociacultural e ambiental do desenvolvimento turístico, 

segundo as dimensões de análise segundo Cardona (2012) estabelecida na 

literatura descrita na fundamentação teórica.  

 

4.2.1 Atitude dos residentes quanto aos impactos econômicos (diretos) 

 

O desenvolvimento da atividade turística é amplamente percebido como uma 

potencial base econômica, provendo elementos que possam melhorar a qualidade 

de vida, tais como o emprego, oportunidades, as receitas fiscais, a diversidade 

econômica, festivais, restaurantes, atrativos naturais e culturais e oportunidades de 

recreação ao ar livre, isso tanto é positivo para o residente como para a gestão do 

destino que recebe o turista.  
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Porém, conforme Andereck et al (2005), Diaz e Gutiérrez (2010), Cardona (2012) os 

estudos atitudinais do impacto econômico do turismo para os residentes tendem a 

enfatizar mais os aspetos positivos do turismo, enquanto os estudos sobre os 

impactos sociais, culturais e ambientais tendem a destacar mais os impactos 

negativos. 

 

Para avaliar a atitude em relação aos impactos econômicos diretos, seguindo o 

modelo proposto por Cardona (2012), um conjunto de oito variáveis foram 

apresentadas, organizadas em afirmações positivas e negativas para as quais os 

respondentes precisavam indicar seu grau de concordância em uma escala inicial de 

cinco pontos, adicionada ainda a possibilidade de indicar que não possuía 

conhecimento sobre o tema. Na Tabela 6 esses resultados são apresentados 

considerando três agrupamentos de concordância: desacordo (soma do discordo 

totalmente e discordo); indiferente; acordo (concordo somado ao concordo muito). 

Na tabela também é apresentada o resultado da média. 

 

As implicações comunitárias emergentes do desenvolvimento do turismo são 

frequentemente divididas em categorias, uma delas, a econômica, inclui elementos, 

tais como as receitas fiscais, o aumento de empregos, renda adicional, imposto, 

encargos, inflação e dívida do governo local.  

 

Os residentes de Balneário Camboriú, quando questionados em sua maioria 

considera que o turismo contribui de forma positiva para a economia local. O turismo 

promove aumento nas vagas de emprego (90,6% -  = 4,22); para que ocorram 

investimentos de empresas (88,9% -  = 4,24); para a existência de mais 

oportunidades de negócios para os residentes e criação de pequenas empresas 

(84,7% -  = 4,18).  

 

Fortalecendo essa concepção de que o turismo impacta de forma positiva, 85,2% 

mostram-se de acordo que o turismo é básico para a economia local (  = 4,25) e, 

portanto, deve-se cuidar do mesmo, garantindo sua manutenção. Apesar de 

considerarem que atividade gera postos de trabalho, quando questionados sobre a 

geração de postos de trabalho atraentes para os residentes, a situação de acordo 
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reduziu-se para 64,9% (  = 3,8), com expressivos 15,3% que se apresentam em 

desacordo em relação a esta situação.  

 

Tabela 6  Fatores econômicos diretos  
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V1. O turismo promove aumento nas vagas de 
emprego 

4,50% 4,40% 90,60% 0,5% 4,22 

V2. 2. O turismo estimula que as empresas 
invistam em Balneário Camboriú 

4,50% 4,20% 88,90% 2,5% 4,24 

V3. O turismo aumenta as oportunidades 
negócios para os residentes e para as pequenas 
empresas 

5,40% 7,90% 84,70% 2,0% 4,18 

V4. Tem que cuidar do turismo porque é básico 
para a economia de Balneário Camboriú 

4,70% 7,20% 85,20% 3,0% 4,25 

V6. O setor turístico gera postos de trabalho 
atraente para os residentes 15,30% 14,80% 64,90% 4,9% 3,80 

V10. O turismo tem causado a inflação e, em 
particular é a causa do aumento de preços do 
aluguel de casas e apartamentos. 

11,10% 9,40% 75,30% 4,2% 4,16 

V12. Devido ao turismo paga-se impostos e taxas 
municipais mais altas (água, lixo, limpeza e etc.) 17,80% 15,80% 57,80% 8,6% 3,85 

V50. Temos um turismo de baixa qualidade 34,30% 13,10% 43,40% 9,1% 3,40 
Fonte: pesquisa direta, 2016. 

 

Além disso, quando observados os impactos econômicos negativos do turismo, 

como causa da inflação e aumento de preços do aluguel de casas e apartamentos, 

75,3% concordam com essa afirmação (  = 4,16). Quanto ao turismo influenciar em 

pagar-se impostos e taxas municipais mais altas (água, lixo, limpeza e etc.), apesar 

da maioria concordar (57,8% -  = 3,85), 17,8% mostram-se em desacordo a esta 

afirmação.  

 

Quanto à questão tem-se um turismo de baixa qualidade (  = 3,40), houve certa 

divergência entre os respondentes, pois 43,40% estão de acordo, e 34,30% 

discordam, pois consideram ter um turismo de boa qualidade. Essa situação 

representa uma tendência ao indiferente, ou seja, nem concordando nem 

discordando com essa afirmação. 

 

De maneira geral, os residentes possuem uma atitude positiva e consideram que o 

turismo contribui para o desenvolvimento econômico do destino. Economicamente, o 
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turismo é considerado como positivo, de acordo com pesquisas existentes. Os 

residentes em sua maioria percebem que através do turismo são beneficiados 

diretamente, e que estes benefícios superam os custos de residir num destino 

turístico, conforme indica a teoria da troca social. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 6 correspondem aos estudos realizados por 

Andereck et al. (2005); Díaz, Gutiérrez (2010); Nunkoo, Gursoy (2012); Cardona 

(2012). Os autores identificaram que os residentes também pensam que a atividade 

turística possui uma influência positiva sobre a economia local, pois essa atividade 

traz diversidade econômica, empregos e receitas fiscais.  

 

 4.2.2 Atitude dos residentes quanto aos impactos econômicos indiretos e custos 

 

Além dos impactos econômicos diretos neste tópico é apresentada a atitude do 

residente, de Balneário Camboriú/SC frente aos impactos econômicos indiretos, 

incluindo questões que tratam dos benefícios ou não ocasionados pelo 

desenvolvimento do turismo nos serviços públicos, transporte, infraestrutura e 

financiamentos Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Fatores econômicos indiretos e custos 
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V7. O turismo oportuniza melhores serviços 
públicos - transportes públicos, áreas verdes de 
lazer, etc. 

29,90% 15,60% 51,10% 3,5% 3,35 

V13. O turismo tem contribuído para a cidade e 
nossos bairros, pois estão mais cuidados e 
limpos. 

28,10% 18,50% 49,10% 4,2% 3,39 

V15. O turismo tem ajudado no financiamento de 
atividades recreativas e culturais para os 
moradores 

23,0% 20,0% 46,40% 10,6% 3,60 

V38. O turismo aumenta as receitas públicas 
através de impostos e taxas 

11,80% 11,10% 70,60% 6,4% 3,95 

V42. A qualidade dos serviços públicos é melhor 
por causa do turismo 

33,30% 17,80% 44,70% 4,2% 3,21 

V8. O turismo está associado à saturação de 
determinados serviços para a comunidade, como 
polícia, segurança pública e coleta de lixo. 

24,50% 13,10% 57,20% 5,2% 3,59 

V9. O turismo aumenta os problemas de tráfego 
em rodovias e cidades. 8,90% 6,40% 83,40% 1,2% 4,21 

Fonte: pesquisa direta, 2016. 
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Mais de 50% dos respondentes consideram que através do turismo se tem melhores 

serviços públicos, transportes e áreas de lazer. Contudo, expressivos 29,9% não 

concordam com isso. Levando em consideração esse resultado e combinando-o 

com o da variável oito, esse resultado representa indicativos de preocupação para o 

serviço público, já que 57,20% (  = 3,59) percebem que o turismo está associado à 

saturação dos serviços de polícia, segurança pública e coleta de lixo.  

 
De acordo com os dados da (Tabela - 7), sobre impactos econômicos indiretos e 

custos do turismo é possível identificar uma diferença negativa na atitude 

relacionada aos impactos econômicos diretos, neste caso as médias das variáveis 

treze, quinze e quarenta e dois diminuíram consideravelmente. Mas quando 

questionados sobre que o turismo aumenta as receitas públicas através de impostos 

e taxas o conjunto de respostas, mostra-se positivo (70,60% -  = 3,95) concorda 

que o turismo aumenta a receita pública através de impostos e taxas, e ao mesmo 

tempo (83,40% -  = 4,21) acorda que o turismo aumenta os problemas de tráfego 

em rodovias e cidades. 

 

Em linhas gerais os resultados apresentados na Tabela 7 estão em conformidade 

com as seguintes pesquisas realizadas sobre esse tema citados na fundamentação 

teórica através dos estudos da OMT (2004); Cardona (2012); Lima (2012).  

 

4.2.3 Atitude dos residentes quanto aos impactos socioculturais 

 

Andereck et al (2005), Diaz e Gutiérrez (2010), Cardona (2012) descreveram que os 

benefícios econômicos do turismo são frequentemente relevantes para melhorar a 

qualidade de vida dos residentes, mas quando se trata dos efeitos sobre as 

características socioculturais dos residentes, tais como hábitos, rotinas diárias, vidas 

sociais, e identidade cultural podem não ser sempre positivos, podendo ocorrer 

conflitos entre o residente e o turista.  

 

Essa situação está bem presente nos resultados deste estudo. Segundo os 

residentes de Balneário Camboriú investigados neste estudo, os impactos 

socioculturais Tabela 8 no seu entorno são principalmente negativos, uma vez que, 

consideram que o turismo tem contribuído para aumentar a criminalidade e a 
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insegurança (62,70% -  = 3,62), gera uma mudança significativa na cultura local 

(52,60%-  = 3,60), provoca uma imigração massiva (nacional/ internacional), isso 

tem provocado um conflito cultural entre imigrante e residente (45,70% -  = 3,61) e 

gera conflitos socioculturais entre turistas e residentes (45,10% -  = 3,65). Quando 

questionados sobre o fato do turismo causar perdas de costumes e identidade 

41,30% concordam e 29,60% discordam.  

 

Tabela 8  Dimensão socioculturais 
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V16. O turismo tem gerado um intercâmbio 
cultural positivo entre o residente e o turista 

16,30% 18,50% 58,10% 7,2% 3,73 

 
V17. A forma de tratar dos turistas é respeitosa e 
amigável 

20,50% 17,30% 59,0% 3,2% 3,56 

V18. O turismo tem ajudado a preservar o nosso 
patrimônio arquitetônico histórico cultural 31,80% 21,0% 37,80% 9,4% 3,33 

V19. O turismo tem ajudado a manter as 
atividades tradicionais, como a pesca e o 
artesanato. 

25,20% 23,20% 45,0% 6,7% 3,44 

V11. O turismo causa perda de costumes e 
identidade 

29,60% 21,70% 41,30% 7,4% 3,41 

V14. O turismo gera uma mudança significativa 
na cultura local 16,50% 25,90% 52,60% 4,9% 3,60 

V20. O Turismo tem contribuído para aumentar a 
criminalidade e a insegurança. 
 

19,50% 15,10% 62,70% 2,7% 3,62 

V22.  O turismo tem provocado uma imigração 
massiva (nacional/ internacional), isso tem 
provocado um conflito cultural entre imigrante e 
residente.  

20,70% 20,0% 45,70% 13,6% 3,71 

V24. O turismo tem gerado conflitos 
socioculturais entre turistas e residentes 20,0% 23,0% 45,10% 11,9% 3,65 

V36. A cultura local é um elemento dinâmico que 
evolui com o passar do tempo 

15,80% 18,0% 57,60% 8,6% 3,78 

Fonte: pesquisa direta, 2016. 
 

Os impactos socioculturais positivos, o residente constatou que o turismo tem 

gerado um intercâmbio cultural positivo entre o residente e o turista (58,10% -  = 

3,73), e que a forma de tratar dos turistas é respeitosa e amigável (59,0% -  = 3,56), 

e tem ajudado a manter as atividades tradicionais, como a pesca e o artesanato 

(45,0%-  = 3,44). Também se denota que a cultura local é um elemento dinâmico 

que evolui com o passar do tempo (57,60% -  = 3,68). Mas quanto à questão se o 

turismo tem ajudado a preservar o nosso patrimônio arquitetônico histórico cultural, 
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as respostas tiveram pouca diferença, com 37,80% que estão de acordo, e 31,80% 

que estão em desacordo (  = 3,33). 

  

Pode-se concluir que os residentes atribuem ao turismo uma elevada taxa de 

responsabilidade pelos desconfortos socioculturais no destino. Estes resultados 

evidenciam, claramente, que as organizações responsáveis pelo desenvolvimento 

turístico de Balneário Camboriú devem definir estratégias adequadas para minimizar 

os impactos socioculturais negativos do turismo, uma vez que, os residentes tenham 

uma atitude negativa frente ao turismo isso influenciará de forma negativa no 

desenvolvimento turístico do destino e nos benefícios que esta atividade poderá 

proporcionar para o desenvolvimento da economia local. 

 

Os resultados apresentados estão em consonância com os dados obtidos por outros 

pesquisadores Smith (2001); OMT (2004) Andereck et al. (2005); Díaz, Gutiérrez 

(2010); Nunkoo, Gursoy (2012); Lima (2012); Cardona (2012); e García et al. (2016). 

Nos seus estudos estes perceberam que os residentes sentiram que o turismo pode 

ajudar a melhorar o ambiente local através da preservação dos recursos naturais, 

culturais, sentiram que o impacto do turismo pode ter sobre o aumento de 

facilidades, como eventos e sensibilização para o patrimônio. Eles sentiram que o 

turismo tem uma influência positiva sobre os serviços comunitários oferecidos, 

incluindo itens como transporte público e serviços da cidade. 

 

4.2.4 Atitude dos residentes quanto aos impactos ambientais 

 

Embora o turismo seja muitas vezes considerado um setor limpo, e auxilie na 

conservação de ambientes naturais na realidade, Andereck et al. (2005), Díaz, 

Gutiérrez (2010), Nunkoo e Gursoy (2012), Lima (2012), Cardona (2012) e García et 

al. (2016) afirmam que isso nem sempre ocorre, pois, para atender as necessidades 

dos turistas ele pode causar danos ambientais significativos entre essas causas, 

muitas vezes afeta o desenvolvimento de ambientes atraentes, para o turismo, 

porém frágeis.  
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Em relação aos impactos ambientais Tabela 9, os residentes admitiram ter uma 

atitude negativa, uma vez que o turismo traz diversos impactos negativos 

provocando o aumento da sensibilidade da população para a proteção do ambiente.  

 
 
Tabela 9  Dimensão Ambiental 
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V29. O turismo promove a conservação de certos 
recursos naturais 

34,10% 17,30% 39,50% 9,1% 3,29 

V27. O turismo tem contribuído para a 
degradação do meio ambiente 

21,0% 11,10% 62,70% 5,2% 3,70 

V28. O turismo tem causado a saturação de 
certas áreas naturais 

15,10% 11,60% 65,10% 8,1% 3,91 

V30. A degradação ambiental dificulta o 
desenvolvimento de novos projetos turístico 

19,0% 15,80% 55,10% 10,1% 3,77 

V31. Incomodo-me com os barulhos provocados 
pelos estabelecimentos turísticos. 23,0% 28,50% 47,20% 1,2% 3,38 

Fonte: pesquisa direta, 2016. 
 

Ao considerar que o turismo origina problemas ambientais, como: contribui para a 

degradação do meio ambiente (62,70%); causa a saturação de certas áreas naturais 

(65,10%); a degradação ambiental dificulta o desenvolvimento de novos projetos 

turístico (55,10%); incomodo-me com os barulhos provocados pelos 

estabelecimentos turísticos (47,20%). Por outro lado, quando questionados sobre se 

o turismo promove a conservação de certos recursos naturais, 39,50% estavam de 

acordo e 34,10% ficaram em desacordo, com uma diferença reduzida entre as 

respostas. Em nível de comparação, no estudo de Cardona (2012) sobre Ibiza, os 

residentes consideravam que o turismo favorecia a conservação do meio ambiente 

52,63%, mas também contribuía para a degradação e saturação do mesmo 72,73%. 

Isso denota uma dualidade, ou seja, uma atitude positiva e ao mesmo tempo 

negativa, quanto o tema é meio ambiente.   

 

Enfim, observou-se em termos gerais que os residentes de Balneário Camboriú 

consideram que o turismo provoca mais impactos negativos de nível ambiental do 

que positivos. No mesmo sentido, ao nível dos impactos socioculturais a situação 

permanece e os efeitos negativos percebidos são superiores aos efeitos positivos. 
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Somente quanto aos impactos econômicos os benefícios são maiores que os 

prejuízos. 

 

Os resultados da pesquisa realizada junto aos residentes de Balneário Camboriú - 

SC, para conhecer suas atitudes nos diferentes impactos do desenvolvimento 

turístico quanto às dimensões dos impactos, econômicos, socioculturais e 

ambientais, conforme mencionado na fundamentação teórica. 

 

4.2.5 Preocupação dos residentes de Balneário Camboriú/SC 

 

A dimensão da preocupação assim como trabalhada por Cardona (2012) também foi 

foco de análise neste estudo junto aos residentes de Balneário Camboriú, pois 

implica em conhecer mais profundamente os sentimentos do residente, que de 

alguma forma afetam suas atitudes. Desta forma os respondentes avaliaram um 

conjunto de variáveis que compõe os diversos motivos do nível de preocupação 

quanto à economia, meio ambiente, segurança, infraestrutura, conservação do 

patrimônio e educação. 

 

A escala de resposta foi formada por cinco pontos, incluindo a total e a pouca 

preocupação, os níveis de bastante e muita preocupação e ainda o nível máximo, 

indicado como o principal problema. Além desses cinco pontos, o respondente tinha 

a opção de mencionar que não tinha opinião sobre o tema. Para a análise, agrupou-

se os níveis total e pouca preocupação como despreocupados; os de bastante e 

muita preocupação em preocupados; mantendo-se separado o de principal 

problema. Apesar desta junção, para a apresentação das distribuições de 

frequência, o cálculo de média foi mantido com os cinco pontos, mais o zero para o 

não sabe opinar. A fim de verificar a confiabilidade e consistência interna do 

construto utilizou-se a análise do Alfa de Cronbach para esse estudo gerou o índice 

geral de 0,81 E 1-p> 99,99%. O resultado é apresentado na Tabela 10. 
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Tabela 10  Preocupação dos residentes  
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V. 31 Conservação do meio ambiente e do 
entorno 46,90%  

36,30% 
12,60% 4,2% 3,36 

V. 32 As escolas e outras infraestruturas de 
ensino 

46,20% 41,30% 9,9% 2,7% 3,14 

V. 33 Insegurança 47,10% 34,80% 16,8% 1,2% 3,32 
V. 34 Conservação do patrimônio histórico 
cultural 

43,50% 37,0% 11,6% 7,9% 3,32 

V. 35 O desenvolvimento econômico  39,50% 44,70% 10,9% 4,9% 3,28 
V. 36 As estradas e transporte 43,80% 39,0% 15,6% 1,7% 3,26 
V. 37 Desemprego e oportunidade de 
emprego 

41,70% 38,30% 17,5% 2,5% 3,41 

 Fonte: pesquisa direta, 2016. 
 

O resultado aponta para média do conjunto das variáveis que medem a 

preocupação em uma posição de 3,30 pontos. Isso significa que os moradores se 

apresentaram em um nível intermediário quanto à preocupação com os aspectos 

apresentados. Além disso, a Tabela 10 mostra que 47,10% estão despreocupados 

quanto à insegurança, aspecto que apresentou média de 3,32 pontos. Muito próximo 

a este resultado encontra-se também os 46,9% que se apresentam despreocupados 

com a conservação do meio ambiente, item que obteve média de avaliação de 3,36 

pontos. Salienta-se que segurança e meio ambiente são temas amplamente 

abordados na mídia, porém aparentemente não tão marcantes para os residentes de 

Balneário Camboriú.  

 

O propósito deste estudo não era necessariamente estabelecer uma comparação 

direta com os resultados apontados por Cardona (2012) sobre Ibiza, na Espanha, 

porém naquele caso o autor encontrou 35% preocupados com emprego e 

insegurança e 30% preocupados com a conservação do patrimônio e do meio 

ambiente, indicando níveis menores de preocupação ao comparar com Balneário 

Camboriú. 

 

Enquanto isso, 44,70% mostram-se preocupados com o desenvolvimento 

econômico, aspecto que atingiu média de 3,28 pontos, e 17,5% com o desemprego 

e oportunidade de emprego indicado como o principal problema (  = 3,32). A atual 
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situação econômica do país e as altas taxas de desemprego divulgadas pelos 

institutos responsáveis, bem como a própria situação vivenciada pelos residentes, 

possivelmente está destacada nesses percentuais vinculados a preocupação, 

principalmente considerando-se o período em que a pesquisa de campo foi 

realizada.  

 

Importante destacar que 7,9% dos respondentes não souberam opinar sobre a 

conservação do patrimônio histórico cultural, e que a preocupação com as escolas e 

outras infraestruturas de ensino foi o aspecto com a menor média (  = 3,14) entre 

todos os itens analisados no conjunto da preocupação. Também é fundamental 

refletir que apesar dos percentuais representativos de não preocupados, em nenhum 

dos aspectos essa proporção foi superior ao resultado da soma dos preocupados 

com a indicação de principal problema. 

 

4.3 Resultado da relação do perfil demográfico (gênero e faixa etária) com as 

atitudes dos residentes sobre os impactos do turismo 

 

Dallagnol (2009) Diaz e Gutiérrez (2010) Cardona (2012) apontaram em suas 

pesquisas a relevância de identificar a atitude do residente relacionada com as 

variáveis demográficas e socioeconômicas, pois são características que interferem 

nas experiências dos residentes, possuindo força de influência em seu 

comportamento atitudinal. Neste estudo em específico, a atitude foi avaliada 

considerando o perfil demográfico, especificamente com as variáveis gênero e faixa 

etária. 

 

Desta forma, com o propósito de responder ao segundo objetivo da presente 

pesquisa, através da análise da relação entre o nível de preocupação e as 

dimensões do impacto do turismo e as atitudes dos residentes conforme estudos de 

(CARDONA, 2012), desenvolveu-se uma análise de variância (ANOVA), 

confrontando os resultados gerais com o gênero e a faixa etária do respondente. O 

propósito foi o de identificar a existência de atitudes com diferenças estatisticamente 

significantes entre os residentes de Balneário Camboriú/SC, conforme as 

características demográficas determinantes deste estudo. 
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4.3.1 ANOVA das variáveis da atitude conforme gênero 

 

Neste subitem apresenta-se a Tabela 11, para o grupo das variáveis foi aplicado o 

teste anova de fator único. Assim são apresentados os resultados com diferença 

estatística significativa > 0, 05. Após análise, as variáveis que não apresentaram 

significância foram descartadas. 

 

Tabela 11  Relação das dimensões com o gênero 

Dimensão Variável 
( ) 

Feminino 

( ) 

Masculino 

Sig* 
 

Impactos Econômicos Diretos V3 3,92 4,23 0,002 

 

Impactos Econômicos Indiretos e 
Custos  

V13 2,98 3,33 0,009 

V38 3,41 3,74 0,016 

V42 2,81 3,12 0,022 

V8 3,11 3,48 0,006 

Dimensão Sociocultural V22 2,71 3,11 0,008 

Dimensão Ambiental    <0,05 

Preocupação    <0,05 

Fonte: pesquisa direta, 2016. 
*. A diferença das médias é significativa no nível >0.05. 
 
 
A partir dos dados apresentados, quanto aos impactos econômicos diretos do 

turismo o resultado permite relacionar o gênero feminino e masculino do 

respondente e identificar que estatisticamente há uma diferença nas respostas de 

significância de 0,002 na sua atitude quanto a V3 (o turismo aumenta as 

oportunidades negócios para os residentes e para as pequenas empresas). Nesta 

questão percebe-se que os homens com média de (  = 4,23) tem uma atitude mais 

positiva quanto às mulheres com média de (  = 3,92). Cabe destacar que as demais 

variáveis que compõe essa dimensão foram descartadas dessa análise por 

apresentar uma diferença média significativa no nível <0.05. 

 

Sobre os impactos econômicos indiretos e custo do turismo o resultado acima 

permite relacionar o gênero do respondente e identificar que estatisticamente há 

uma diferença de significância de 0,009 na V13 (o turismo tem contribuído para a 

cidade e nossos bairros, pois estão mais cuidados e limpos). Percebe-se que os 

homens com média de (  = 3,33) tem uma atitude um tanto mais positivo quanto às 
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mulheres com média de (  = 2,98). Contudo é importante destacar que nos dois 

casos, a avaliação tendeu para uma avaliação mais neutra por parte dos dois 

grupos. 

 

Na V38 (o turismo aumenta as receitas públicas através de impostos e taxas), a 

diferença média significativa é de 0,016, em que homens têm (  = 3,74) e mulheres 

possuem (  = 3,41) ambos indicam uma atitude um tanto semelhante com tendência 

de indiferente a de acordo com essa afirmação.  

 

Na V42 (a qualidade dos serviços públicos é melhor por causa do turismo) a 

diferença média significativa é de 0,022, em que homens (  = 3,12) e mulheres (  

=2,81) apresentam pouca diferença na média indicam uma atitude indiferente, porém 

em maior intensidade entre os respondentes do gênero feminino, as quais são mais 

críticas a esta melhora dos serviços públicos. 

 

Na V8 (o turismo está associado à saturação de determinados serviços para a 

comunidade, como polícia, segurança pública e coleta de lixo) a diferença média 

significativa é de 0,006 em que a média dos homens (  = 3,48) e das mulheres (  = 

3,11) indica um resultado semelhante das outras variáveis analisadas nessa 

dimensão, com os homens apresentando maior concordância com o fato da 

saturação. 

 

De maneira geral, nesta dimensão, os respondentes homens tendem a ter um nível 

de concordância mais alta com as afirmativas apresentadas. As demais variáveis 

que compõe essa dimensão foram descartadas dessa análise por apresentar um 

nível de significância no nível <0.05. 

 

Na dimensão Sociocultural, ao relacionar com o gênero entende-se que há diferença 

média significativa é de 0,008 na V22 (o turismo tem provocado uma imigração 

massiva, nacional/internacional, isso tem provocado um conflito cultural entre 

imigrante e residente), ocorrendo uma diferença nas médias entre homens (  = 

3,11) e mulheres (  = 2,71). Nessa questão as mulheres apresentam uma atitude 

menos negativa quanto aos homens. As outras variáveis que compõe essa 
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dimensão foram descartadas dessa análise por apresentar média com diferenças 

significativas no nível <0.05. 

 

Na dimensão ambiental ao fazer essa relação com o gênero para identificar sua 

atitude as variáveis desse conjunto apresentaram uma diferença média significativa 

<0.05. Isso quer dizer que não há uma diferença nas respostas que sejam 

significativamente relevantes entre os gêneros. Contudo é importante resgatar que, 

conforme V28 (O turismo tem causado a saturação de certas áreas naturais), o total 

de respondentes (homens e mulheres) concorda com essa saturação. 

 

Por fim, ao fazer essa relação do gênero com o grau de preocupação do residente 

para identificar sua atitude, as variáveis desse conjunto apresentaram uma diferença 

média significativa <0.05. Isso quer dizer que não há uma diferença relevante entre 

os gêneros, quanto às suas preocupações, ou seja, conforme já apontado 

anteriormente para o total da amostra, os níveis de preocupação com a economia, 

meio ambiente, segurança, infraestrutura, conservação do patrimônio e educação, 

são apenas moderados, algo que a diferença de gênero também não provoca 

alterações estatisticamente relevantes.  

 

4.3.2 ANOVA das variáveis da atitude conforme faixa etária 

 

Neste item apresenta-se a Tabela 12, para o grupo das variáveis que formam as 

dimensões para avaliação da atitude (CARDONA, 2012). Neste caso também foi 

aplicado o teste anova de fator único. Igualmente são apresentados os resultados 

com diferença estatística significativa > 0,05. Após análise as variáveis que não 

apresentaram significância foram eliminadas. Esta análise tem a finalidade de 

responder a segunda parte deste objetivo, que é relacionar as dimensões com a 

faixa etária do respondente, para isso os dados passaram por um teste de 

comparações múltiplas, na análise de variância ANOVA.  
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Tabela  12 Relação das dimensões com a faixa etária 
Dimensão Variável Idade Idade  Sig* 

 
Impactos Econômicos Diretos    <0,05 
Impactos Econômicos Indiretos e 
Custos 

V13 50  59 60  69 0,036 

Dimensão Sociocultural V19 20  29 30  39 0,010 
V20 20  29 40  49 0,046 

 
Dimensão Ambiental 

 
V24 

 
30  39 

20  29 0,002 
40  49 0,001 

50  59 0,020 

Preocupação V33 20-29 50  59 0,027 

V36 30  39 60  69 0,021 

*. A diferença média é significativa no nível >0.05.  
Fonte: pesquisa direta, 2016. 
 
 
Conforme os dados apurados identificam-se que a relação da faixa etária com os 

impactos econômicos diretos apresenta uma diferença média <0.05, dessa forma é 

possível interpretar que não há uma diferença nas respostas das variáveis desse 

conjunto que seja estatisticamente significante, ou seja, independentemente da 

idade do respondente, as suas atitudes são muito semelhantes no que compete à 

dimensão econômica. 

 

Ao descrever a análise referente aos impactos econômicos indiretos, foi identificado 

na V13 (o turismo tem contribuído para a cidade e nossos bairros, pois estão mais 

cuidados e limpos) que na relação entre as idades de 50 a 59 e 60 a 69 anos a 

diferença média significativa é de 0,036. Esse dado mostra que as maiores 

diferenças de atitude se apresentam entre as pessoas com idade entre 50 a 59 e 60 

a 69. Enquanto no primeiro grupo a média nesta variável foi de -3,85, no segundo 

alcançou 3,85 resultando em uma atitude mais positiva nessa dimensão por parte 

das pessoas com idade entre 50  59 anos. 

 

Ao interpretar os dados da análise referente à dimensão sociocultural, foi identificado 

na V19 (O turismo tem ajudado a manter as atividades tradicionais, como a pesca e 

o artesanato) que na relação entre as idades de 20  29 e 30  39 anos a diferença 

média significativa é de 0,010 e na V 22 (o turismo tem provocado uma imigração 

massiva, nacional/internacional, isso tem provocado um conflito cultural entre 

imigrante e residente) a média nesta variável foi de 3,68 e a diferença média 

significativa é de 0,046 entre as idades de 20  29 e 40  49. Esse dado mostra que 
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as pessoas nas idades relacionadas têm uma percepção diferente, e que os mais 

jovens têm uma atitude mais positiva nestas duas variáveis que as pessoas das 

duas gerações mais velhas que foram comparadas.   

 

Os dados da análise referente à dimensão ambiental foram identificados na V24 (o 

turismo promove a conservação de certos recursos naturais) que na relação entre as 

idades de 30 a 39 e 20 a 29 anos, a diferença é significativa em 0,002. Entre as 

idades de 30 a 39 e 40 a 49 anos a diferença média significativa foi de 0,001, e nas 

idades de 30 a 39 e 50 a 59 a diferença foi estatisticamente significante em 0,020. 

Esse resultado aponta uma percepção diferente, entre os adultos, de 30 a 39, com 

média de 3,79, em relação aos demais respondentes das outras faixas etárias (20  

29: 3,91; 40  49: 3,76; 50  59: 3,61), representando que estes possuem uma 

atitude mais positiva que os demais. 

 

Ao analisar a atitude com o nível de preocupação do residente fazendo a 

comparação entre a faixa etária de 20 a 29 e 50 a 59 anos, identificou-se que na 

V33 (insegurança) apresenta uma diferença média significativa de 0,027, a média 

nesta variável foi de 3,65 e na V36 (as estradas e transporte) o intervalo das idades de 

30 a 39 e 60 a 69 anos, indica uma diferença média significativa de 0,021 a média 

nesta variável foi de 3,84. 

 

Cabe destacar que as variáveis que compõe cada dimensão que estatisticamente 

tiveram comparações de média <0,05 não apresentaram significância explicada e 

foram descartadas da análise. 

 

 
4.4 Caracterização dos residentes, conforme nível de integração e de 

sentimento de apego ao destino. 

 

Diaz e Gutiérrez (2010) e Cardona (2012) estudaram o construto atitudinal como um 

elemento da hospitalidade identificando-os em grupos homogêneos caracterizando 

os residentes por meio de uma segmentação, conforme seu nível de integração e 

nível de apego ao local em que reside. 
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Considerando-se o propósito de responder ao terceiro objetivo da presente 

pesquisa, evidenciam-se a seguir os resultados da relação entre as dimensões de 

análise nível de integração e sentimento de apego segundo Cardona (2012). 

Inicialmente, na Tabela 13, apresentam-se os resultados para a amostra total sobre 

o sentimento de integração.  

 

Tabela  13 Nível de integração  

Variáveis da Integração 
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V. 38 Na sua localidade, você sente-se 
integrado? 

12,1% 37,3% 32,1% 18,5% 2,56 

V. 39 Que interesse tem nas notícias que 
acontecem na sua localidade ou município? 

4,2% 27,2% 44,0% 24,7% 2,88 

Fonte: pesquisa direta, 2016.       
 

Ao descrever os resultados, 37,3% dos respondentes sentem-se integrados em algo, 

enquanto 12,1% não se sente integrado em absolutamente nada. Já 32,1% estão 

bastante integrados e 18,5% sentem-se muito integrados. Considerando-se uma 

escala de 4 pontos, a média alcançada nesta variável foi de 2,56 pontos, 

representando um nível de integração pouco superior a uma posição intermediária. 

No caso de Ibiza Cardona (2012) identificou que 51% dos residentes sentiam-se 

muito integrados. Enquanto isso, a realidade de Balneário Camboriú mostrou-se um 

tanto diferente se considerar apenas o muito, aproximando-se somente quando 

adicionado o percentual do bastante com o muito, bem próximo aos 51%.  

 

Para a mesma escala, os resultados da V. 39 (Que interesse tem nas notícias que 

acontecem na sua localidade ou município?), 44,0% afirmam se interessar bastantes 

por notícias locais e 24,7% muito. Apenas 4,2% dizem que não se interessam. Esta 

situação elevou a média nesta variável de integração para 2,88 pontos, resultado 

bem próximo ao valor atribuído a bastante interesse. 

 

Para Brida, Osti e Barquet (2010), Cardona (2012) a segmentação dos residentes é 

relevante, pois permite que por meio da identificação do quanto estão integrados e 

apegados ao local que moram bem como ver os diversos grupos que possuem 
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participação social, relação afetiva e laços emocionais que as pessoas possuem 

com o lugar em que vivem.  

 

A Tabela 14 mostra o grau de sentimento e apego do residente em uma escala de 

cinco pontos, do muito contente (1) ao Muito aborrecido (5). Dessa forma, percebe-

se que apenas 9,7% se sentiriam contentes e muito contentes em mudar de bairro, e 

35,8% indiferentes. Contudo, considerando a média de 3,74 pontos, denota-se um 

sentimento mais próximo a condição de aborrecido, resultado impactos pelos 54,6% 

que se sentiriam aborrecidos ou ainda muito aborrecidos com essa possibilidade 

 

Tabela  14 Grau de sentimento de apego 

Variáveis do grau de sentimento de apego 
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V. 40 Suponha que seja obrigado a trocar de 
residência, para outro bairro em 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ. Como se sentiria? 

2% 7,7% 35,8% 23,2% 31,4% 3,74 

V. 41 Suponha que seja obrigado a se 
mudar de BALNEÁRIO CAMBORIÚ. Como 
se sentiria? 

4,7% 5,7% 27,4% 25,7% 36,5% 3,83 

Fonte: pesquisa direta, 2016.       
 

O sentimento de apego acentua-se quando o questionamento alude sobre potencial 

possibilidade de mudar-se de Balneário Camboriú, com 3,83 pontos de média. Esse 

resultado provém principalmente do deslocamento dos indiferentes para os 

sentimentos de aborrecimento, que somam mais de 62%. No estudo de Cardona 

(2012), o autor identificou que 28% dos residentes sentiam-se muito apegados a ilha 

de Ibiza, anseio que se acentuou em Balneário Camboriú, já que nos resultados das 

V.40 e V.41 os muito aborrecidos atingiram 31,4% e 36,5% respectivamente. 

 

Ao finalizar análise descritiva quanto ao nível de integração e grau de sentimento de 

apego, no próximo item será discutida a análise anova relacionada com o gênero e a 

faixa etária. 

 

 



97 

4.4.1 ANOVA das variáveis do nível de integração e de sentimento de apego ao 

destino conforme gênero e faixa etária 

 

Ao fazer as comparações múltiplas (ANOVA) entre o conjunto das variáveis das 

dimensões nível de integração e grau de sentimento de apego com o gênero do 

respondente, os dados estatisticamente tiveram comparações de média <0,05, logo 

não apresentaram significância explicada. Essa situação denota que os homens e 

mulheres respondentes da pesquisa percebem-se integrados de forma muito 

semelhante.  

 

A Tabela - 15 apresenta as comparações múltiplas (ANOVA) entre o conjunto das 

variáveis das dimensões nível de integração e grau de sentimento de apego com a 

faixa etária dos respondentes.  Para o grupo das variáveis foi aplicado o teste anova 

de fator único. Desse modo são apresentados os resultados com diferença 

estatística significativa >0,05. Após análise, as variáveis que não apresentaram 

significância foram descartadas. 

 

Tabela  15 Faixa etária e nível de integração e de sentimento de apego 
Integração e Apego Idade Idade  Sig* 

 
V38 Na sua localidade, você sente-se 
integrado? 

20 - 29 60  69 0,013 

V39 Que interesse tem nas notícias que 
acontecem na sua localidade ou município? 

20 - 29 30  39 0,023 
40  49 0,009 
50  59 0,000 
60  69 0,012 

V 41 Suponha que seja obrigado a se mudar de 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ. Como se sentiria? 

20 - 29 50  59 0,001 
 60  69 0,034 

*. A diferença média é significativa no nível >0.05. 
   Fonte: pesquisa direta, 2016.       
 
 

Os resultados descritos permitem entender que na V38 (Na sua localidade, você 

sente-se integrado?) entre as idades 20 a 29 e 60 a 69 apresenta uma diferença 

significativa de 0,013. Logo os mais jovens, de 20 a 29 (  - 3,44), sentem-se mais 

integrados em relação aos de mais idade (de 60 a 69 -  - 3,56).  

 

A cidade de Balneário Camboriú completou em 2016 seus 52 anos de emancipação, 

podendo ser considerada ainda como uma jovem cidade, se comparada as suas 
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vizinhas Itajaí, Camboriú e Portobelo com uma população formada por gaúchos, 

paranaenses e de outras cidades catarinenses, muitas das pessoas com mais idade 

que residem no município, não são naturais do município, o que pode ser um fator 

determinante desse nível de integração mais reduzido entre os respondentes de 

idade entre 60 a 69 anos.  

 

Na V39 (que interesse tem nas notícias que acontecem na sua localidade ou 

município?) houve diferença estatisticamente significante, com 0,023, entre as 

idades de 20 a 29 e 30 a 39, uma diferença significativa de 0,009 entre os de 20 a 

29 e 40 a 49 uma diferença significativa 0,000 de 20 a 29 e 50 a 59, uma diferença 

significativa de 0,012, quando comparados os respondentes de 20 a 29 e 60 a 69. 

 

Na V41 (Suponha que seja obrigado a se mudar de BALNEÁRIO CAMBORIÚ. Como 

se sentiria?) entre as idades 20 a 29 e 50 a 59 mostra uma diferença significativa de 

0,001 e entre as idades 20 a 29 e 60 a 69 a diferença significativa é de 0,034. Logo 

os mais jovens sentem- se menos apegados, enquanto os de mais idade sentem se 

mais apegados e menos disposição de mudar de cidade.  

 

Ao interpretar os resultados nas tabelas 13  14 e 15 permite-se uma identificação 

com os estudos de segmentação de Cardona (2012) em que ao analisar o nível de 

integração (Na sua localidade, você sente-se integrado?  = 2,56) e (Que interesse 

tem nas notícias que acontecem na sua localidade ou município?  = 2,88), 

(Suponha que seja obrigado a se mudar de BALNEÁRIO CAMBORIÚ. Como se 

sentiria?  = 3,74), (Suponha que seja obrigado a se mudar de BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ. Como se sentiria?  = 3,83) as médias positivas indicam que muitos 

residentes se sentem mais apegados e integrados. Estes são o grupo dos 

entusiastas, talvez por residir a mais tempo em Balneário Camboriú e perceber uma 

melhor qualidade de vida, enquanto os demais moradores sentem-se menos 

apegados e integrados indicando uma atitude crítica, estes têm uma intenção de 

mudar de cidade, e não se interessam por notícias locais, ou não tem uma atitude ou 

opinião formada sobre o assunto, sendo classificados como o grupo dos neutros. 

 

Os resultados diversos segundo Cardona (2012) são por causa da heterogeneidade 

dos indivíduos, com isso suas atitudes são individuais, a segmentação oportuniza 
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que se possam caracterizar os grupos homogêneos com atitudes iguais ou 

semelhantes.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Atitude de um indivíduo é descrita como uma disposição afetiva para responder de 

forma favorável ou desfavorável a respeito de um objeto ou situação conforme o 

conhecimento ou sentimento que a pessoa traz construído sobre o mesmo. No 

campo do turismo a atitude do residente normalmente é avaliada e mensurada 

através dos impactos positivos e negativos ocasionados pelo desenvolvimento 

turístico no destino.  

 

Conforme estudos identificados e analisados, esses impactos gerados pela atividade 

do turismo são agrupados em dimensões, estas compostas por um grupo de 

variáveis que descrevem o entorno do residente. As dimensões econômica, social, 

cultural ou sociocultural e ambiental são as recorrentes, porém há estudos que 

incluem as dimensões da preocupação, gestão do turismo, nível de sentimento e 

apego, grau de integração, oferta de lazer, dentre outros. 

 

A atitude do residente, ou seja, a forma favorável ou desfavorável de lidar com a 

situação enfrentada, podem ainda ser influenciados ou moderados por diferentes 

fatores como preocupação, gestão do turismo, nível de sentimento e apego, grau de 

integração a cidade em que moram, conflitos sociais, oferta de lazer, desejo que o 

turismo continue crescendo.  

 

Considerando essas dimensões este estudo assumiu como objetivo analisar as 

atitudes dos residentes em relação aos impactos do turismo de Balneário 

Camboriú/SC. Para atender a este propósito, inicialmente avaliou-se a atitude dos 

residentes de Balneário Camboriú quanto às dimensões dos impactos do 

desenvolvimento turístico; relacionou-se o perfil demográfico (gênero e faixa etária) 

com as atitudes dos residentes sobre os impactos do turismo; e por fim caracterizou-

se os residentes, conforme grau de interação e de sentimento de apego ao destino 

de Balneário Camboriú. 

 

Com o intuito de saber como se apresenta a atitude do residente de Balneário 

Camboriú, a mesma foi analisada com base no modelo utilizado por Cardona (2012), 

quando analisou as atitudes dos residentes de Ibiza na Espanha. 
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No plano teórico concluiu-se que, apesar de já existir uma vasta literatura sobre a 

temática, o seu estudo ainda é relativamente limitado, principalmente pelos poucos 

estudos desenvolvidos na América Latina. A maior parte das pesquisas publicadas 

são estudos de caso em países desenvolvidos, o que dificulta a generalização dos 

resultados para países em processo de desenvolvimento, mas também oportuniza a 

exploração do tema. 

 

Os resultados alcançados permitem avaliar que a atitude dos residentes de 

Balneário Camboriú, quanto às dimensões dos impactos do desenvolvimento 

turístico é relativamente antagônica. Percebe-se que sociedade local de Balneário 

Camboriú, muitos residentes sentem que o turismo é importante para o 

desenvolvimento econômico, beneficiam-se dele, pois aumenta as vagas de 

emprego com média 4,22 e consideram que o turismo é básico para a economia 

com média 4,25.  Enquanto nos impactos econômicos indiretos o residente concorda 

que o turismo aumenta os problemas de tráfego em rodovias e nas cidades, com 

média 4,21 pontos, mas aumenta a receita pública através de impostos e taxas, 

conforme média de 3,95 pontos. 

 

E quando os questionamentos eram sobre a dimensão sociocultural, muitos 

residentes concordaram que a cultura evolui com o passar do tempo (média - 3,78), 

e ao mesmo tempo concordam que o turismo provoca uma imigração (nacional e 

internacional) provocando um conflito cultural entre residente e imigrante média 

3,71. No cotexto ambiental a média de 3,29, aponta para alguns residentes estão de 

acordo que o turismo promove a conservação dos recursos naturais, mas por outro 

lado causa a saturação das áreas naturais, conforme aponta a média 3,91 pontos. 

 

As médias positivas permitem concluir que para o residente balneariocamburiense 

os benefícios superam os custos, fazendo com que os mesmos em sua maioria 

tenham uma atitude positiva e de acordo com ao desenvolvimento da atividade 

turística não influenciando no ciclo de vida do destino.  

 

Quando observado alguns grupos distintos de gênero e faixa etária com as atitudes 

dos residentes sobre os impactos do turismo percebeu-se na relação do gênero com 
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as dimensões pesquisadas de maneira geral o masculino se sobrepõe com atitude 

mais positiva que o feminino, sendo este mais crítico e sensível aos impactos 

negativos do turismo, do que elas. Na faixa etária foi identificado algumas diferenças 

nas atitudes entre os de 20 a 29 anos e 50 a 59 anos e 60 a 69 anos, os mais jovens 

apresentaram uma atitude mais positiva dos que tem mais idade talvez isso ocorra 

em função do tempo de moradia, pois os de mais idade, moram a mais tempo na 

cidade e são mais criteriosos ao avaliar os impactos negativos em relação aos 

positivos. 

 

O grau de integração, sentimento de apego dos residente quanto ao gênero 

identificou-se que em sua maioria os mesmos possuem atitudes semelhantes e 

positivas ambos se sentem integrados e apegados. Mas quanto a faixa etária 

percebe-se algumas diferenças, com os mais jovens, de 20 a 29 anos sentindo-se 

mais integrados em relação aos de mais idade de 60 a 69. Isso talvez corresponda, 

pois, os jovens tem mais vitalidade e são mais economicamente ativos, que os de 

mais idade. 

 

Nessa pesquisa identificou-se que os residentes de Balneário Camboriú, possuem 

uma atitude positiva quanto aos benefícios econômicos, com uma tendência a ter 

uma atitude menos positiva quanto as dimensões dos impactos econômicos 

indiretos, sociocultural e ambiental, pois são mais críticos com os impactos das 

dimensões do seu entorno. 

 

Ao concluir, considera-se que as atitudes dos residentes, de Balneário Camboriú 

encontram-se em consonância com a literatura, apontando que o residente concorda 

que o turismo traz benefícios para o local, contudo é difícil conviver com o mesmo.   

 

Os resultados aqui discutidos representam um relevante conjunto de dados para os 

gestores públicos e privados ligados ao turismo, pois oportuniza um conhecimento 

que pode apoiar o direcionamento de estratégias para futuros projetos turísticos. A 

ideia é prover potenciais melhorias, tanto para o residente quanto para o turista, 

fazendo com que o primeiro seja hospitaleiro e se torne uma influência positiva na 

experiência e na satisfação do turista no destino.   
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Embora o estudo tenha respondido os objetivos  geral e específicos , apresenta 

algumas limitações como qualquer outra pesquisa científica. A primeira limitação diz 

respeito à técnica de amostragem não probabilística por cota, que consiste na 

seleção de residentes que a pesquisadora teve acesso, ou seja, não permitindo a 

generalização dos dados encontrados. A segunda limitação refere-se ao tempo 

destinado à aplicação da pesquisa podendo ocorrer algum tipo de diferença quanto 

às respostas e ao perfil dos residentes. 

 

Por fim recomenda-se, para futuras pesquisas, analisar a atitude do residente de 

Balneário Camboriú, quanto os aspectos da evolução futura do turismo, gestão 

turística, e aspectos gerais da atividade turística. Dessa forma, poderá se identificar 

a atitude global do residente do destino com a finalidade de auxiliar no planejamento 

e na gestão de projetos diminuindo os efeitos negativos do desenvolvimento turístico 

e reforçando os efeitos positivos identificados pelo residente. 
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38. Na sua localidade, você sente-se integrado? 
 

 Absolutamente em nada  Algo  Bastante  Muito       
39. Que interesse tem nas notícias que acontecem na sua localidade 
ou município? 
 

 Absolutamente em nada  Algo  Bastante  Muito         
40. Suponha que seja obrigado a trocar de residência, para outro 
bairro em BALNEÁRIO CAMBORIÚ. Como se sentiria? 
 

 Muito contente  Contente  Indiferente  Aborrecido   
Muito aborrecido 
41. Suponha que seja obrigado a se mudar de BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ. Como se sentiria? 
 

 Muito contente  Contente  Indiferente  Aborrecido  
Muito aborrecido 
42. Sexo: 
 

 Feminino       Masculino 
43. Qual sua idade? 
 

 20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos 
 60 a 69 anos 

44. - Escolaridade:   
 

Ensino Fundamental incompleto  Ensino Fundamental completo   
Ensino Médio incompleto           Ensino Médio completo 
Graduação incompleta                 Graduação completa 
Pós-Graduação/Mestrado            Doutorado 

 
45. Onde nasceu?   
 

 BALNEÁRIO CAMBORIÚ   outra 
46. Mora em qual bairro? 
 
47. Há quantos anos mora em Balneário Camboriú? 
 
48. Se considera praiano/ balneariocamburiense? 
 
49.Você trabalha no setor turístico ou tem contato com turista em 
função do seu trabalho? 
 
50. Aproximadamente, qual é a sua renda mensal familiar? 
 

 Até 1 salário mínimo                  
 Mais de 1 a 2 salários mínimos   
 Mais de 2 a 3 salários mínimos     
 Mais de 3 a 5 salários mínimos  
 Mais de 5 a 10 salários mínimos   
 Mais de 10 a 20 salários mínimos      
 Mais de 20 salários mínimos     
 Sem rendimento    
 Sem Declaração 

Agradecemos sua colaboração! 
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ANEXO A - Instrumento de pesquisa Cardona (2012). 
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