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RESUMO 

O turismo é um setor que cresce e se expande no mundo de forma acelerada, 
movimenta a economia, as comunidades e as organizações. Neste cenário, tem-se a 
preocupação constante com a construção da imagem do destino, e uma das teorias 
usadas para tal é o destination branding. Partindo dessa premissa dentro da teoria do 
destination branding exposta neste trabalho com distintos autores, tem-se como 
objetivo avaliar a imagem do Destino Rio de Janeiro baseando-se no modelo teórico 
de destination branding de Carvalho (2015), que traz como construtos teóricos a 
serem avaliados os Atributos do Destino, Valor da Marca, Personalidade da Marca, 
Marca Símbolo, Imagem do Destino e Lealdade ao Destino. A metodologia é de 
caráter quantitativo exploratório. Foram utilizadas, na primeira fase, as técnicas de 
levantamento e análise bibliográfica, sendo feita, também, a operacionalização das 
variáveis, a partir da análise de modelos teóricos, para que pudessem ser feitas 
adaptações para estudo. O instrumento, fruto da operacionalização, foi aplicado em 
rede social com a utilização da técnica Snowball, que obteve 767 respondentes. A 
análise de dados foi feita com a utilização dos softwares SPSS e Amos. Os testes 
estatísticos aplicados aos dados foram: Teste de Frequência, Análise Fatorial 
Exploratória (AFE), Análise Fatorial Confirmatória (CFA), Modelagem de Equações 
Estruturais e Teste de Médias. Os resultados gerais apontam que os atrativos naturais 
e o acolhimento no destino não tiveram significância no teste do modelo teórico, já os 
serviços, o valor da marca, a personalidade da marca, a marca símbolo, a imagem e 
a lealdade foram confirmadas. Quanto as hipóteses testadas no modelo, com a 
finalidade de identificar quais fatores influenciam de forma direta na imagem do 
destino. O fator atributo do destino não teve influência direta na imagem, o fator valor 
da marca teve influência direta na imagem, o fator personalidade da marca teve 
influência direta com a imagem, o fator marca símbolo apresentou influência direta na 
imagem, já o conjunto de fatores Atributos do destino, Valor da Marca, Personalidade 
da Marca, Marca como símbolo e imagem não apresenta influência direta na lealdade. 
Ressalta-se que é necessário mais estudos visando consolidar o uso da teoria do 
destination branding para a medição da imagem do destino.  

Palavras-chave: Destination Branding; Imagem; Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Tourism is a sector that is growing and expanding worldwide at an accelerated rate, 
stirring the economy, communities and organizations. In this scenario, there is a 
constant concern for the construction of destination image, and one of the theories 
used for this is destination branding. Based on this premise, within the theory of 
destination branding addressed in this work with different authors, the objective is to 
evaluate the image of the destination of Rio de Janeiro, based on Carvalho's 
theoretical model of destination branding (2015), which brings as theoretical constructs 
for evaluation the Attributes of Destination, Brand Value, Brand Personality, Symbol 
Brand, Destination Image, and Loyalty to Destination. The methodology is quantitative 
and exploratory. In the first phase, a bibliographic analysis was performed, as well as 
the operationalization of the variables, based on the analysis of theoretical models, so 
that adaptations could be made to the study. The instrument, a result of the previous 
phase, obtained 767 respondents and was applied in a social network using the 
Snowball technique. Data analysis was performed using SPSS and Amos software. 
The statistical tests applied to the data were: Frequency Test, Exploratory Factor 
Analysis (AFE), Confirmatory Factor Analysis (CFA), Structural Equations Modeling 
and Test of Means. The general results indicate that natural attractions and a 
welcoming host destination were not significant in the test of the theoretical model. 
However, services, brand value, brand personality, brand symbol, image and the 
loyalty were confirmed as significant. Regarding the hypotheses tested in the model, 
in order to identify which factors directly influence the destination image. The factor 
destination attribute had no direct influence on image; the factor brand value factor had 
a direct influence on the image; the factor brand personality had a direct influence on 
image; and the factor brand symbol had a direct influence on image. For the set of 
factors, the Attributes of the destination, Brand Value, Brand Personality, Brand as 
symbol and image had no direct influence on loyalty. It is worth noting that further 
studies are needed to consolidate the use of destination branding theory to measure 
destination image. 

 

Keywords: Destination Branding; Image; Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1- Organização do trabalho ............................................................................ 25 

Figura 2- Componentes do branding ......................................................................... 35 

Figura 3- Modelo de Cai (2002) ................................................................................. 47 

Figura 4- Modelo de Qu, Kim e Im (2011) ................................................................. 48 

Figura 5- Modelo de García, Gómez e Molina (2012) ............................................... 49 

Figura 6- Modelo de Pawaskara e Goelb (2014) ....................................................... 50 

Figura 7- Modelo de Carvalho, Salazar e Ramos (2015) .......................................... 51 

Figura 8- Pirâmide de Lealdadade de Aaker (1998) .................................................. 70 

Figura 9- Procedimentos metodológicos ................................................................... 75 

Figura 10- Acesso da população brasileira ao Facebook .......................................... 81 

Figura 11-  Representação hipotética de uma cadeia de referência ......................... 82 

Figura 12-  Fórmula do Cálculo Amostral .................................................................. 83 

Figura 13- Modelo de hipóteses ................................................................................ 87 

Figura 14- Principais técnicas de estatística descritiva ............................................. 88 

Figura 15- Cidade do Rio de Janeiro ......................................................................... 93 

Figura 16- Mapa de localização do Rio de Janeiro-RJ-Brasil .................................... 93 

Figura 17-Destino que escolheria antes do Rio de Janeiro ..................................... 102 

Figura 18- Modelo de mensuração .......................................................................... 119 

Figura 19- Diagrama de caminhos .......................................................................... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Lucimari/Desktop/dissertação%20Revisada%20Andreia/Dissertacao%20Lucimari%2027.12.docx%23_Toc502238014
file:///C:/Users/Lucimari/Desktop/dissertação%20Revisada%20Andreia/Dissertacao%20Lucimari%2027.12.docx%23_Toc502238018
file:///C:/Users/Lucimari/Desktop/dissertação%20Revisada%20Andreia/Dissertacao%20Lucimari%2027.12.docx%23_Toc502238021
file:///C:/Users/Lucimari/Desktop/dissertação%20Revisada%20Andreia/Dissertacao%20Lucimari%2027.12.docx%23_Toc502238022
file:///C:/Users/Lucimari/Desktop/dissertação%20Revisada%20Andreia/Dissertacao%20Lucimari%2027.12.docx%23_Toc502238023


LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1- Lacunas nos estudos de branding ............................................................ 23 

Quadro 2- O que é uma marca? ................................................................................ 32 

Quadro 3- Promoções através do branding ............................................................... 35 

Quadro 4- Personalidade da marca ........................................................................... 37 

Quadro 5- Linhas de pesquisas sobre branding ........................................................ 40 

Quadro 6- Destination branding ................................................................................ 42 

Quadro 7- Linhas de pesquisa no destination branding ............................................ 45 

Quadro 8- Componentes da imagem ........................................................................ 55 

Quadro 9- Atributos do destino .................................................................................. 58 

Quadro 10- Valor da marca ....................................................................................... 60 

Quadro 11- Personalidade da marca ......................................................................... 62 

Quadro 12- Marca como símbolo .............................................................................. 64 

Quadro 13- Imagem .................................................................................................. 69 

Quadro 14- Lealdade da marca ................................................................................. 72 

Quadro 15- Definição da amostra .............................................................................. 76 

Quadro 16- Amostra não-probabilística ..................................................................... 76 

Quadro 17- Adjetivos da escala semântica ............................................................... 78 

Quadro 18- Técnicas de análise multivariada ........................................................... 79 

Quadro 19- Vantagens da coleta de dados pela internet .......................................... 80 

Quadro 20- Operacionalização do instrumento de coleta de dados .......................... 84 

Quadro 21- Usos da AFE .......................................................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Características da amostra ........................................................................ 96 

Tabela 2- Origem ....................................................................................................... 97 

Tabela 3- Médias por dimensão .............................................................................. 103 

Tabela 4- Médias atrativos naturais ......................................................................... 104 

Tabela 5- Acolhimento ............................................................................................. 105 

Tabela 6- Serviços ................................................................................................... 107 

Tabela 7- Média variáveis valor da marca ............................................................... 108 

Tabela 8- Média variáveis personalidade da marca ................................................ 109 

Tabela 9- Média variáveis marca como símbolo ..................................................... 110 

Tabela 10- Média Variáveis Imagem ....................................................................... 111 

Tabela 11- Média variáveis lealdade ....................................................................... 112 

Tabela 12- Análise de componentes principais – variância explicada e autovalor .. 115 

Tabela 13- Matriz de padrãoª– Análise Fatorial Exploratória dos atributos do destino

 ................................................................................................................................ 116 

Tabela 14- Análise Fatorial Confirmatória das subdimensões dos Atributos do Destino

 ................................................................................................................................ 122 

Tabela 15- Valor da Marca ...................................................................................... 123 

Tabela 16- Personalidade da Marca ........................................................................ 124 

Tabela 17- Marca como Símbolo ............................................................................. 125 

Tabela 18- Imagem da Marca ................................................................................. 125 

Tabela 19-  Lealdade ............................................................................................... 126 

Tabela 20- Relações estruturais do modelo ............................................................ 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1- Número de vezes que visitou o destino Rio de Janeiro ............................ 98 

Gráfico 2- Meio mais importante para marcar a ida ao Rio de Janeiro ...................... 99 

Gráfico 3- Fatores de decisão para a visita ao Rio de Janeiro ................................ 100 

Gráfico 4- Motivação da Viagem ............................................................................. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

AFE      Análise Fatorial Exploratória 

SPSS      Statistical Package for Social Sciences 

MTUR     Ministério do Turismo do Brasil  

KMO       Medida de adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 

CFA        Análise Fatorial Confirmatória  

NFI         Índice de Ajuste Normado 

CFI         Índice de Ajuste Comparativo  

TLI          Índice de Tucker Lewis 

RMSEA   Raiz do erro quadrático médio de aproximação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 16 

1.1 Contextualização ............................................................................................ 16 

1.2 Problema de pesquisa ................................................................................... 21 

1.3 Objetivo geral ................................................................................................. 21 

1.4 Objetivos específicos .................................................................................... 22 

1.5 Justificativa .................................................................................................... 22 

1.6 Organização do trabalho ............................................................................... 25 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ......................................................................... 27 

2.1 Turismo ........................................................................................................... 27 

2.2 Marca e branding ........................................................................................... 29 

2.3 Destination branding ..................................................................................... 41 

2.4 Modelos de destination branding ................................................................. 47 

2.5 Mensuração do destination branding .......................................................... 52 

2.5.1 Atributos do destino ................................................................................... 53 

2.5.2 Valor da marca .......................................................................................... 58 

2.5.3 Personalidade da marca ............................................................................ 61 

2.5.4 Marca como símbolo .................................................................................. 62 

2.5.5 Imagem ...................................................................................................... 64 

2.5.6 Lealdade à marca ...................................................................................... 70 

3 METODOLOGIA .................................................................................................... 74 

3.1 Métodos científicos ........................................................................................ 74 

3.2 População, amostra e tipo de escala ........................................................... 76 

3.4 Operacionalização do instrumento de pesquisa ......................................... 84 

3.6 Objeto de estudo ............................................................................................ 92 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................... 95 

4.1 Caracterização da amostra............................................................................ 95 

4.2 Análise da imagem do Rio de Janeiro ........................................................ 102 

4.3 Adequação do modelo de mensuração do Destination Branding ........... 113 

4.3.1 Análise fatorial exploratória dos atributos ................................................ 113 

4.3.2 Análise fatorial confirmatória do modelo de mensuração ........................ 117 

4.3.4 Modelagem de equações estruturais ....................................................... 127 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 131 

5.1 Limitações de estudo .................................................................................. 133 

5.2 Sugestão para novos estudos .................................................................... 134 



REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 135 

ANEXOS ................................................................................................................. 150 

Anexo 1- Escala de atributos do destino ......................................................... 151 

Anexo 2- Atributos do destino turístico ........................................................... 151 

Anexo 3-  Escala de personalidade da marca.................................................. 152 

APÊNDICE .............................................................................................................. 153 

 

 

 

 

 



16 
 

1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a dissertação e suas conjunturas 

teóricas, sendo que as mesmas dão embasamento para o desenvolvimento do 

trabalho. Assim, apresenta-se a temática na visão de diversos autores, fazendo um 

recorte longitudinal dos conceitos sobre a referida temática. 

O presente capítulo visa a mostrar o problema de pesquisa, bem como o 

contexto de sua origem, sua relevância científica e gerencial, além dos objetivos 

específicos que conduzirão o desenvolvimento da pesquisa e do trabalho.  

 

1.1 Contextualização 

 

O ser humano vive, desde os primórdios da humanidade, em uma sociedade 

de consumo, em que o mesmo expressa relevância na mente do ser humano 

enquanto consumidor. Neste contexto social de trocas e convivências, o ser humano 

produz e é consumidor de suas produções, sendo que estas podem ser bens tangíveis 

e intangíveis. O ser humano expressa relações diversas de consumo com a 

mercadoria, neste contexto, ocorre a criação de valor para com o produto e, 

consequentemente, com a marca (MARX, 2008).    

As relações de produção e consumo são a continuidade da revolução industrial, 

essas relações desmaterializam a economia, o que seria uma consequência do pós- 

fordismo, elevando-se o aspecto simbólico das marcas a um novo pata0mar, neste 

cenário o branding ganha um papel de construção, fortalecimento e manutenção de 

uma marca no mercado, influenciando toda uma cadeia de valor de uma empresa ou 

organização frente à mente do consumidor (ALMEIDA; FELIPPI, 2016, AAKER, 2015). 

De acordo com Anholt (2010), o turismo é uma experiência seguida de fatores 

motivacionais, o tempo livre é uma peça individual para os viajantes e os mesmos 

estão à procura de sensações novas e únicas. Neste ponto de vista, a marca 

apresenta um papel de suma importância, pois influenciará na expectativa inicial da 

viagem e, consequentemente, de todo o processo da mesma (CARVALHO, 2015).  

A marca é uma combinação de atributos tangíveis e intangíveis, é um produto 

ou um serviço, que vem precedido de dimensões e tem como finalidade a satisfação 

do consumidor, concretizada a partir de benefícios funcionais, emocionais, de auto 

expressão e sociais (KOTLER; KELLER, 2006; SANCHO, 2011; AAKER, 2015).  
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A marca é utilizada para tornar o destino atrativo para os turistas e visitantes, 

como uma forma de obter receitas e, desta maneira, melhorar a economia, isto é, a 

marca destino se concebe a partir de práticas de mercado, que visam a promover os 

atrativos turísticos para os homens de negócios, os residentes e os estudantes 

(GARCÍA, 2012). 

Branding é a gestão da marca, composta por um conjunto de ações de 

administração, combinadas com programas de marketing, que têm como finalidade 

dotar produtos e serviços com o poder de uma marca (KELLER; LEHMAN, 2009; 

KOTLER; KELLER, 2006).  

Aaker (1991) afirma que o processo de branding deve ser um dos elementos 

norteadores no planejamento e nas estratégias de uma empresa, com propósito de 

melhorar o valor da empresa através da marca na mente do público-alvo, visando, 

assim, à satisfação do consumidor e um bom posicionamento de mercado. 

O branding é percebido “como um sistema amplo e complexo de ações 

multidisciplinares, que trabalham com imagens, percepções e associações das 

marcas, e de certa forma, com a própria sociedade, construindo um relacionamento a 

longo prazo com seu consumidor” (ALMEIDA; FELIPPI, 2016, p. 136).  

 Já o destination branding é a gestão da marca destino, também através de 

promoções de marketing, que integram produtos e serviços, e que se referem à 

estratégia de marca em países, cidades ou regiões (ANHOLT, 2003; CALVANETO; 

COLOMBO, 2009; CARVALHO, 2015). 

Nesta perspectiva, o destination branding é uma ferramenta essencial no 

contexto do marketing de destinos turísticos, oferecendo às organizações uma forma 

de se diferenciar, o que possibilita uma estratégia competitiva significante, pois tem 

como finalidade construir e projetar uma imagem positiva com ligações emocionais, 

que interferem na experiência vivida pelo turista (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982; 

KOZAK; KOZAK, 2016, AAKER, 2007; CHIAS, 2007).  

Tendo em vista a globalização do mercado turístico, o consumidor tem uma 

diversidade de produtos para serem escolhidos, o bom posicionamento de mercado 

através de estratégias de marketing utilizando como ferramenta o destination branding 

torna-se um diferencial na promoção do produto, uma vez que boas estratégias 

amenizam os riscos associados à compra, simplificando a tomada de decisão final 

(PIKE, 2004; BENI, 2003, 2006, KELLER, 2013).  
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Assim, o destination branding anseia, através de promoções de marketing 

turístico, externar a identidade e, através da mesma, trazer efeitos multiplicadores no 

que se refere à demanda turística (CALVENTO; COLOMBO, 2009).  

Destaca-se que a marca não é apenas um elemento que agrega identidade do 

destino, mas também é um ativo importante para uma organização, já que a mesma 

influencia aspectos afetivos e cognitivos do indivíduo, desenvolvendo, assim, a 

fidelidade da marca. A literatura aborda que tal fidelidade carece de estudos, sobre 

sua consistência e seus processos de gestão, os quais são chamados por alguns 

autores da literatura de destination branding, no caso do Turismo (MOSCHIS; 

MOORE; STANLEY, 1984; KELLER; LEHMAN 2006; AAKER, 1991). 

Corroborando com as abordagem apresentadas, Tasci (2009) elenca a 

importância da imagem transmitida pela marca, frisando que a mesma desenvolve, 

não apenas vantagens competitivas, mas vantagens competitivas sustentáveis. Já 

Magnusson, Haas e Zhao (2008) abordam, através de suas pesquisas, que o 

destination branding neutraliza ruídos causados por outros destinos, o que leva a uma 

avaliação positiva da imagem do destino.  

O destination branding é uma ferramenta essencial para as estratégias de 

marketing de um destino turístico, já que ressalta as diferenças entre os destinos e 

cria, assim, oportunidades de mercado. A imagem projetada pela marca se torna um 

elemento indispensável para estabelecer estratégias de marketing ideais e eficazes, 

demonstrando características singulares do mesmo, as quais podem se tornar uma 

oportunidade frente ao mercado competitivo (BIANCHI; PIKE, 2011; PIKE, 2013; 

MORAGA;  ARTIGAS; IRIGOYEN, 2012).  

O destination branding vem composto de diversos fatores, como abordado por 

Aaker, (1997), Tasci e Kozak, (2006),  Keller e Lehman, 2004 Carvalho (2015), 

Carvalho, Salazar e Ramos, (2015), e, neste estudo, utilizam-se os atributos do 

destino, valor da marca, personalidade da marca, marca como símbolo, imagem e 

lealdade. Estes fatores identificados na literatura dão subsídio ao desenvolvimento 

deste estudo, sendo conceituados a seguir.  

Os atributos de um destino turístico são um conjunto de associações, ligadas à 

experiência turística e incluem fatores como infraestrutura, custo/valor, acessibilidade, 

cultura local, fisiografia e clima, hospitalidade, emoções, diversas atividades e 

festivais/eventos. Estes fatores têm por característica a heterogeneidade, e 
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apresentam influência significante na escolha do destino (BONN, et al., 2016, 

CARVALHO, 2015).   

A marca destino tem por característica ser uma marca guarda-chuva, com um 

conjunto de associações e, desta forma, possibilita a criação de valor para o destino 

turístico (GNOTH, 2002). O valor percebido “é considerado como uma pedra angular 

na avaliação do valor da marca (CARVALHO, 2015, p. 38). Assim, o valor da marca, 

de acordo com Aaker (1991), é o conjunto de ativos e passivos, que se ligam a uma 

marca, ao seu nome e símbolo, que se somam ou se subtraem ao valor proporcionado 

por um produto ou serviço, em benefício da empresa e de seus clientes. 

Aaker (1997) considera que a personalidade da marca consiste em 

características humanas associadas a uma determinada marca. Azambuja e Mecca 

(2017, p.5) apontam que a personalidade se caracteriza pelos atributos “funcionais 

(tangíveis, que satisfazem necessidades utilitárias e ambientais); simbólicos 

(intangíveis, que satisfazem necessidades de aprovação social, expressão pessoal e 

autoestima) e experienciais (vinculados aos atributos funcionais e simbólicos juntos e 

que descrevem como a experiência vivenciada pelo turista o faz sentir)”. 

Em relação ao fator marca como símbolo, Carvalho (2015) enfatiza que uma 

marca é um sistema de símbolos, que comunica uma promessa sobre os benefícios 

de um produto em particular, fornecido por uma determinada empresa ou organização 

como uma Destination Management Organization (DMO) de um destino turístico (DT). 

Carvalho (2015, p.123) ainda salienta que: 

A perspectiva da marca como símbolo poderoso pode proporcionar coesão e 
estrutura a uma identidade da marca, favorecendo o reconhecimento, bem 
como a recordação da marca na mente do consumidor. A existência de um 
símbolo pode significar um componente fundamental para o desenvolvimento 
da marca e a sua inexistência pode constituir uma deficiência substancial. 
Um símbolo representa para a identidade o simbolismo do seu poder 
potencial.  

Para Gallarza, Gil e Calderón (2002), a imagem de destino é um composto de 

impressões, crenças, ideias, expectativas e sentimentos de um lugar, acumulados ao 

longo do tempo. Já Carvalho (2015, p. 125) enfatiza que uma marca é criada e 

consolidada através de um relacionamento continuado com o consumidor, formando, 

assim, uma “imagem diferenciadora de um bem físico, um serviço ou uma solução 

incluindo bens, serviços, informações e outros elementos, com base em todos os tipos 

de contatos com a marca a que aquele cliente está exposto”.  
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No que tange a lealdade da marca, este é um importante fator a ser medido, 

uma vez que aponta o nível de satisfação que o turista apresenta sobre a imagem, o 

que, ao final, determinará a intenção de recompra, seguida da vontade de recomendar 

o destino (GUZMAN-PARRA; VILA-OBLITAS; MAQUEDA-LAFUENTE, 2016). 

Tendo em vista a contextualização de conceitos abordados e que envolvem a 

referida temática estudada, a pesquisa deste trabalho apresenta-se de caráter 

predominantemente quantitativo. Foi utilizada a teoria do destination branding (DB) 

para desenvolvimento e operacionalização da mesma, o que resultou em um 

questionário composto por 42 variáveis dos seguintes construtos: atributos do destino, 

valor da marca, personalidade da marca, marca como símbolo, imagem e lealdade.  

Para a aplicação da pesquisa e metodologia proposta neste trabalho, o objeto 

de estudo escolhido foi o destino Rio de Janeiro1, principal cartão postal do Brasil para 

turistas estrangeiros. Segundo a pesquisa de Demanda Turística Internacional, 

divulgada pelo Ministério do Turismo (MTur), quarta-feira, 18 de novembro de 2015, a 

cidade foi o principal destino escolhido por viajantes que vieram ao país a lazer 

(45,2%) e o segundo destino mais procurado pelos viajantes de negócios (27,5%) em 

2014. De acordo com o estudo, 1,5 milhão de estrangeiros estiveram no estado do 

Rio de Janeiro no ano passado (BRASIL, 2015).  

A cidade do Rio de Janeiro apresenta várias opções de atrativos turísticos ao 

visitante: na gastronomia, oferece receitas como a feijoada e a caipirinha; na cultura, 

é possível ter contato com o berço do Samba e da Música Popular Brasileira; e, no 

quesito belezas naturais, a capital carioca faz por merecer o apelido de Cidade 

Maravilhosa, com praias, montanhas, lagoas e o Cristo Redentor, eleito como uma 

das sete maravilhas do mundo moderno. Segundo o estudo do MTur, 30% dos turistas 

que visitam o Rio de Janeiro são motivados pelas atrações relacionadas ao clima – 

de sol intenso – e à praia. Em segundo lugar, aparece a cultura, apontada como 

principal motivação para viagem, por 15% dos entrevistados (BRASIL, 2015).  

Uma das justificativas para a escolha do destino como objeto desta pesquisa é 

o fato do mesmo ter conquistado o 2º lugar na lista de receptores (1.597.153), 

registrando o maior aumento absoluto na entrada de estrangeiros no ano de 2014, 

com 389.353 pessoas a mais do que em 2013. Um incremento de 32,2% para o 

                                                 
1 Ministério do Turismo do Brasil: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/5705-rio-
destino-preferido-dos-estrangeiros-que-v%C3%AAm-ao-brasil.html  
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período2. Desta maneira, o destino tem uma demanda estrangeira expressiva, a qual 

se torna um dos focos desta pesquisa, a fim de que se possa ter uma opinião sobre a 

demanda não apenas do turismo doméstico, mas também do turismo internacional 

(BRASIL, 2015).  

Esses dados e o fato do destino ser considerado pelo Mtur a porta de entrada 

do Brasil em termos de turismo foram motivadores para a escolha do Rio de Janeiro 

como objeto de estudo.  

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

O destination branding é um processo de “gestão da marca destino”, composto 

por fatores, que, juntos, formam a imagem da marca. A união desses fatores no 

modelo teórico de Carvalho (2015) deu base metodológica para a formulação da 

problemática de pesquisa deste estudo, a qual é norteada pelo seguinte 

questionamento: que fatores do destination branding influenciam na percepção da 

imagem do Rio de Janeiro? 

Para se chegar a essa resposta foram formuladas as seguintes hipóteses, com 

base na literatura:  

H1- Os atributos do destino influenciam na imagem do destino.   

H2- O valor da marca influencia na formação da imagem do destino. 

H3- A personalidade da marca tem influência na formação da imagem do 

destino.  

H4- A simbologia influencia na imagem do destino. 

H5-  A imagem tem influência na lealdade.   

H6- O conjunto de dimensões, Atributos do Destino, Valor da Marca, 

Personalidade, Imagem/satisfação influencia na lealdade ao destino.  

 

1.3 Objetivo geral  

O objetivo geral deste estudo foi formulado com base em teóricos como 

Crompton (1992), Aaker (1996), Aaker (1997), Baloglu, (1998), Pike e Ryan (2004), 

Blain, Levy e Ritchie (2005), Calvento e Colombo (2009), Tasci e Denizci, (2009), 

                                                 
2 Ministério do Turismo: http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/5227-mais-de-6,4-milh%C3%B5es-
de-turistas-estrangeiros-visitaram-o-brasil-em-2014.html 
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Bagarić e Žitinić (2013), Carvalho (2015), que apontam que a mensuração da imagem 

de destino é de suma importância para a construção de estratégias de planejamento 

e gestão visando ao desenvolvimento e à consolidação da destinação turística em 

meio ao mercado competitivo.  

Analisar o destination branding do Rio de Janeiro – RJ – Brasil. 

 

1.4 Objetivos específicos  

 

1) Levantar os modelos de mensuração do destination branding na literatura; 

2) Adequar o modelo de avaliação do destination branding;  

3) Avaliar os fatores do destination branding; 

4) Avaliar a Lealdade no Rio de Janeiro;  

5) Mensurar a influência dos fatores no destination branding; 

6) Mensurar a influência do destination branding na Lealdade. 

 

1.5 Justificativa  

 

O destination branding influencia vários fatores da imagem e merece uma 

atenção especial dos pesquisadores da área, por isso, a partir da revisão teórica, foi 

possível compreender que existe uma necessidade de estudos sobre a temática 

(AAKER, 1991; TASCI, 2006; GNOTH, 2007; CHIAS; 2007; ANHOLT, 2009; BIANCHI; 

PIKE, 2011; KELLER, 2013; VILCHEZ, 2013; KOZAK ;KOZAK, 2016). 

 Pike (2009) identificou, através de um estudo longitudinal na literatura, entre 

1998 e 2007, 102 publicações de 74 autores sobre a temática Branding. Nesse 

período, estudos identificaram nove lacunas para os pesquisadores, com 

apontamento para a necessidade de estudos quantitativos,  a fim de medir a força da 

marca através de seu posicionamento no mercado, visando a melhorar sua identidade 

perante o público-alvo. As lacunas são representadas, a seguir, no Quadro 1, e 

demonstram  a necessidade de estudos sobre a referidada temática: 
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Quadro 1- Lacunas nos estudos de branding 

Brand Identity – Identidade da Marca 

1. Estudos de caso em profundidade da política de tomada de decisão sobre a marca de 
destino.  

2. Destination branding, estratégias de marca guarda-chuva.  

3. Envolvimento da comunidade na compra ou processo de compra.  

Brand Positioning – Posicionamento da Marca 

4. Medida em que os destinos são capazes de gerar estratégias diferenciadas através do 
destination branding para atender a distintas necessidades de mercado.  

Brand Equity – Valor da Marca 

5. Participação e 'buy-in' da indústria do turismo. 

6. A medida em que o marketing de relacionamento com clientes (CRM) é usado para estimular 
o aumento da lealdade e visitação repetida.  

7. A eficácia dos slogans e logotipos de marcas destino. 

8. Marca licenciamento receitas como uma fonte de financiamento alternativa. 

9. Medição da eficácia: desempenho da marca de destino ao longo do tempo. 

Fonte: Pike (2009), adaptado pela autora. 

Os estudos de marca, apesar de terem seu início em 1944 com Guest, tiveram 

suas maiores contribuições mais tarde, na década de 1990, e ainda servem de base 

na atualidade. Diante disso, fazem-se necessários novos estudos sobre a temática, 

gerando contribuições científicas e gerenciais para a área. Outro ponto importante são 

as contribuições para a formulação de políticas públicas de turismo (PIKE, 2009; 

CHIAS, 2007).  

Salienta-se que os primeiros artigos publicados em periódicos científicos com 

a temática específica sobre marca datam do ano de 1998 e a primeira conferência 

internacional dedicada ao tema foi em Macau, em 2005; deste período até os dias 

atuais, os conceitos e as pesquisas têm evoluído e mostra-se, com isso, a 

necessidade de se prosseguir com os estudos (GRÖNROOS, 2004; PIKE, 2009).  

Uma das justificativas que se relaciona ao autor e que fornece base ao modelo 

de hipóteses deste estudo é a sugestão de replicação do mesmo, com uma amostra 

relevante, a fim de colaborar com os estudos de destination branding (Carvalho, 

2015).  

Um dos descompassos identificados no estudo de Bonn et al. (2016), é a 

afirmativa que o mesmo faz, concluindo que o destino turístico, por ser composto de 

atributos heterogêneos, não apresenta um conjunto universal que seja adequado para 
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cada destino, o que justifica o cruzamento de escala proposto neste estudo, com a 

finalidade de adequar o instrumento com o destino estudado.  

Uma das justificativas relacionada ao estudo da imagem é trazida por Guzman-

Parra, Vila-Oblitas e Maqueda-Lafuente (2016), em que destacam que o estudo da 

imagem de destino percebida e seu relacionamento com a satisfação turística e a 

lealdade, são cruciais em termos de implementação de gestão de destino turístico, 

sendo necessários estudos contínuos. 

Cabe salientar que, além dos gaps, a justificativa que relaciona a importância  

deste estudo para o destino Rio de Janeiro - RJ, em termos não somente acadêmicos, 

mas também gerenciais, aponta-se como contribuição mostrar a percepção dos 

turistas em relação aos atributos da marca, tendo em vista que os mesmos são 

formadores da imagem, como já dito por Aaker (1996), Keler (2003), Pike e Ryan 

(2004).  

Quanto ao valor da marca para o consumidor, Carvalho (2015) e Aaker (1996) 

apontam não apenas a contribuição do valor mercadológico dos serviços através dos 

estudos, mas também a marca enquanto ativo, visando a melhorar as estratégias do 

destino para trabalhar esse construto. 

No que se relaciona à personalidade da marca, é possivel visualizar o quanto 

as pessoas se identificam com o destino e como a personalidade causa influência em 

seus sentimentos. No construto Marca Símbolo é possivel perceber se o turista que 

visita o Rio de Janeiro tem a lembrança do destino enquanto marca, ou até mesmo 

um logotipo utilizado para representar o destino. 

 No que diz respeito à lealdade da marca, é possivel assinalar se há intenção 

de retornar ou de recomendar o destino. Com esses construtos apresentados, com o 

destino estudado, é possivel demonstrar para o gestores de turismo como se pode 

trabalhar melhor para divulgar e satisfazer o turista, de forma eficiente, 

proporcionando uma experiência positiva e melhorando o destination branding.  

Em relação às contribuições para outros destinos, é possivel mostrar o quanto 

a pesquisa, que utiliza modelos teóricos de destination branding já testados por 

pesquisas acadêmicas, pode contribuir para uma melhor percepção dos gestores de 

como aperfeiçoar o processo de marketing, a fim de aprimorar a imagem do destino.  

Quanto às lacunas de estudos encontradas por Pike (2009), que podem ser 

vistas no Quadro 1, o estudo pode contribuir no quesito posicionamento, já que, como 

apontado por Aaker (1996), o processo de alavancagem da imagem leva ao bom 
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posicionamento da marca no mercado. Ainda quanto às questões de envolvimento da 

comunidade, apontadas como um descompasso por Pike (2009), o estudo contribui 

no sentido de assinalar como o turista se sente em relação ao acolhimento da 

comunidade local. 

A aplicação do estudo também contribui com o gap, eficácia dos slogans e 

logotipos de marcas destino, tendo em vista que a escala contém o construto Marca 

como Símbolo. Desta forma, a pesquisa justifica-se por trazer contribuições 

acadêmicas nos gaps de estudo encontrados e também gerenciais, visando a 

contribuir com o destination branding do destino.  

 

1.6 Organização do trabalho 

 

Esta seção tem por finalidade demonstrar os passos seguidos durante o 

desenvolvimento da dissertação, a mesma foi composta por cinco capítulos, 

conforme a Figura 1, a seguir. 

Figura 1- Organização do trabalho 

 

                Fonte: elaborado pela autora.  

 

 O primeiro capítulo é a introdução, composta pela contextualização da 

pesquisa, problemática, objetivo geral e hipóteses, objetivos específicos e 

Introdução

• Contextualização 

• Problemática 

• Objetivo geral e hipóteses

• Objetivos especificos 

• Justificativa 

Referêncial Teórico

• Turismo 

• Marca e Branding

• Destination Branding

• Modelos de Destination 
Branding

• Mensuração do Destination 
Branding 

Metodologia

• Métodos científicos 

• População e amostra, tipo de 
escala

• Aplicação do questionário em 
rede social

• Operacionalização do 
instrumento de pesquisa 

• Hipóteses e modelo de 
hipóteses

• Técnicas de análise estatistíca

Resultados e Discussões  

• Caracterização da amostra 

• Adequação do modelo de 
mensuração

• Análise fatorial exploratória 
dos aributos

• Análise fatorial confirmatória 
do modelo de mensuração 

• Análise da imagem do Rio de 
Janeiro

• Modelagem de equações 
estruturais 

Considerações Finais

• Limitações de estudo 

• Sugestões para novos estudos
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justificativa. A justificativa tem como finalidade mostrar os gaps de pesquisa em 

que a presente dissertação pode colaborar em âmbito científico, bem como em 

âmbito gerencial, para o objeto de pesquisa “Rio de Janeiro”.  

No capítulo 2, apresenta-se o desenvolvimento do referencial teórico, que 

tem como finalidade, no seu início, não apenas falar de turismo, mas relacionar o 

mesmo com a marca. Em seguida, aborda-se a relação da marca com o branding, 

e, posteriormente, o destination branding, os modelos de destination branding e a 

mensuração do destination branding. Esta seção foi composta por temas que 

compõe o modelo teórico a ser testado: Atributos do Destino, Valor da Marca, 

Personalidade da Marca, Imagem, Lealdade.  

O capítulo 3, que trata da metodologia, é composto pelas seguintes 

subseções: métodos científicos, população e amostra e tipos de escala, aplicação 

do questionário em rede social, operacionalização do instrumento de pesquisa, 

hipóteses e modelo e técnicas de análise estatística.  

O capítulo 4 é composto pelos resultados e discussões, sendo suas 

subseções: caracterização da amostra, adequação do modelo de mensuração, 

análise fatorial exploratória dos atributos, análise fatorial confirmatória do modelo 

de mensuração, análise da imagem do Rio de Janeiro e modelagem de equações 

estruturais.  

O capítulo 5 é o último e traz as considerações finais, bem como limitações 

do estudo e sugestão para novos estudos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os conceitos teóricos sobre 

Turismo, Marcas e Branding, Destination Branding, Modelos de Destination Branding, 

Mensuração do Destinarion Branding contendo os construtos que compõe a teoria de 

Destination Branding, sendo eles: Atributos do Destino, Valor da Marca, 

Personalidade da Marca, Marca como Símbolo, Imagem, Lealdade à Marca.  

 

2.1 Turismo 

 

 O turismo é um fenômeno social, cultural e econômico que implica no 

movimento de pessoas para países ou lugares fora do seu ambiente habitual, para 

fins pessoais ou comerciais. Essas pessoas são chamadas de visitantes (que podem 

ser turistas ou excursionistas, residentes ou não residentes), e o turismo tem relação 

com suas atividades, algumas das quais envolvem gastos relacionados à atividade 

turística em si (UNWTO, 2016). 

No que se refere ao cenário em frequente modificação, o turismo tem sido 

considerado uma das maiores “forças” econômicas do mundo, podendo ser 

classificado como um gigante industrial, com dimensões globais. A Organização 

Mundial de Turismo (OMT), entre outras organizações, mostra que o turismo tem 

experimentado um crescimento sustentado desde a Segunda Guerra Mundial. 

Exemplo disso ocorreu em 1950, quando 25,3 milhões de chegadas de turistas 

internacionais rendeu uma receita de US$ 2,1 trilhões. No final do século XX, em 1998, 

625 milhões de turistas internacionais geraram US$ 445 bilhões (JAFARI, 2005).  

No mesmo ano, a despesa total no turismo nacional e internacional ultrapassou 

US$ 3 trilhões, um número que, de acordo com um especialista, é várias vezes maior 

do que a despesa global de defesa. Ou, dito de outra forma, os gastos globais no 

turismo excedem o PIB de todo o país, exceto EUA e Japão. As estimativas do volume 

do turismo para o século XXI são realmente impressionantes (JAFARI, 2005). 

Segundo Beni (2011), os últimos anos têm sido de desenvolvimento econômico 

globalizado, fator que facilitou o crescimento do turismo mundial, e o turismo, que 

parecia ser privilégio de países especializados na excelência da oferta diferencial, 

passou a ser visto como meio de desenvolver e permitir que países mais pobres se 

integrassem à economia mundial (JAFARI, 2005).   
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A ampliação do setor turístico é uma tática usada por vários países para 

competir diante do mercado globalizado. Ele é um setor econômico que está dentro 

de um cenário de inovações constantes e demandas por produtos e serviços, que 

sejam diferenciados; o turismo, atualmente, é capaz de acelerar a economia, 

incrementando as áreas sociais, culturais e ambientais (BRASIL, 2013).  

Para que esse mercado continue em franco crescimento, é necessário 

planejamento e gestão, como aponta Beni (2006). Corroboram com esse processo as 

estratégias de marketing, que se tornam elementos imprescindíveis para desenvolver 

o destino turístico e consolidar uma imagem positiva (ANHOLT, 2010).  

De acordo com Beni (2006, p. 220): 

O marketing de Turismo pode ser definido como um processo administrativo 
através do qual as pessoas, as empresas e outras organizações de turismo 
identificam seus clientes (turistas), reais e potenciais, e com eles se 
comunicam para conhecerem e influenciarem suas necessidades, desejos e 
motivações nos planos local, regional, nacional e internacional em que atuam, 
com o objetivo de formular e adaptar seus produtos para alcançar a satisfação 
ótima da demanda.   

  

Nesta perspectiva, a área de marketing e promoção para o turismo tem 

necessidade de ações, incluindo pesquisas, desenvolvimento de produto e atividades 

de promoção que precisam ser realizadas durante o processo de comercialização da 

oferta turística (ACERENZA, 2003).  

O marketing é um processo de troca, no qual os consumidores optam por 

comprar ou usar produtos, que são produzidos, fornecidos e vendidos por 

organizações produtoras, sendo assim, o marketing pode ser visto de duas maneiras 

– em termos de consumidores e em termos de produtores (MIDDLETON, 2002). 

Em termos de consumidores é relacionado à 1) compreensão das 

necessidades e dos desejos dos compradores efetivos e potenciais; 2) quais produtos 

escolhem, quando, quanto, a que preço e com que frequência; 3) como eles obtêm 

informações sobre ofertas de produtos; 4) de onde compram os produtos (de forma 

direta ou através de um intermediário como, no turismo, um agente de viagens); 5) 

como se sentem após a compra e o consumo dos produtos (MIDDLETON, 2002). 

Em termos de produtores é relacionado a 1) quais produtos a serem produzidos 

e por que, especialmente novos produtos; 2) quantos produtos devem ser produzidos 

(volume da oferta); 3) a qual preço; 4) como comunicar as ofertas e em quais canais 

de comunicação; 5) quando e onde disponibilizá-los (MIDDLETON, 2002). 
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O marketing de destino, segundo Gertner et al. (2006), abrange quatro 

atividades: desenvolvimento de um posicionamento e uma imagem forte e atraente; 

incentivos atraentes para possíveis consumidores e usuários; fornecimento de 

produtos e serviços de forma eficiente; promoção de valores e a imagem do local, de 

maneira que os usuários se conscientizem da vantagem competitiva e do diferencial 

do destino.  

O marketing turístico nos destinos vem assumindo um papel cada vez mais 

importante, devido à falta de estabilidade nos mercados. Há uma necessidade de 

demanda regular, na qual o papel do marketing se torna cada dia mais importante no 

cenário turístico, dentro das organizações públicas e privadas, onde a luta é para que 

se mantenham competitivas no mercado (COOPER et al., 2007).  

De acordo com Dias e Cassar (2005), é necessária uma correta aplicação dos 

conceitos de marketing. Aliada ao crescimento do produto, a aplicação correta pode 

gerar aumento do fluxo de visitantes, portanto, se faz importante a aplicação de 

estratégias eficazes de marketing. Como um exemplo tem-se a preocupação com a 

satisfação do cliente, que deseja levar para casa um souvenir e, para que este seja 

produzido, é necessário que o destino se preocupe com a sensibilização dos artesãos 

locais, visando a um trabalho conjunto e uma padronização da lembrança 

confeccionada, para atender e satisfazer o cliente.  

A ligação entre turismo, marketing e a marca está relacionada com a maneira 

que é feita a promoção do destino para seu público-alvo, na qual a marca irá transmitir 

uma imagem, a qual causará interpretações, inferências e reações na mente do 

consumidor. Já o poder do nome da marca confere a sustentação da mesma, 

ajudando a decidir na hora em que surgem ofertas de viagem e estadia, por exemplo, 

já que essas preferências, a partir da marca, estão relacionadas a percepções 

positivas sobre determinado destino ou empresa de turismo (COBRA, 2005).  

 

2.2 Marca e branding 

Ao se abordar a temática branding faz-se necessário e relevante mencionar, 

antes, os conceitos de marca, “visto que o mesmo trabalha com sua construção, 

gerenciamento e gestão” (ALMEIDA;FELIPPI, 2016, p. 134 ). Almeida e Felippi (2016, 

p. 134) destacam que “Marcas e branding têm conceitos diferentes, sendo o branding 
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a ferramenta estratégica das marcas. Portanto, as marcas não são mais percebidas 

apenas como identificadores gráficos de produtos”. 

Apoiando essa afirmativa, Carvalho (2015) enfatiza que, para que se consiga o 

entendimento sobre o conceito de branding, torna-se necessário compreender, 

primeiro, o conceito de marca (brand). Assim, cabe frisar um pequeno contexto 

histórico sobre o desenvolvimento das legislações, que deram importância às marcas, 

que são abordados por Blackett (2003), uma vez que o autor traz o assunto numa 

perspectiva longitudinal.  

A palavra “marca” (brand) é resultante do norueguês de raiz germânica, que 

significa “queimar”. Esta palavra era utilizada quando se fazia a classificação de 

animais e objetos, marcação de gado, garrafas de vinho para identificar sua 

procedência, identificando, assim, o proprietário. Neste contexto, a marca deixava 

uma impressão na memória do indivíduo (HEALEY, 2009; BLACKETT, 2003).  

Os primeiros bens comercializados em série foram os utensílios de barro, 

marcados pelos oleiros e que eram dominantes na região mediterrânea. Estas marcas 

foram reconhecidas na Roma Antiga como as primeiras leis comerciais, as quais 

reconheciam a origem e o título das marcas dos artistas. Evoluindo na perspectiva 

temporal nos séculos XVII e XVIII, já na França e na Bélgica, houve um expressivo 

número de porcelanas, mobiliários e tapeçaria, em que as fábricas começaram a 

utilizar marcas para fazer a identificação da origem e da qualidade de seus produtos 

(BLACKETT, 2003). 

Foi neste momento que as leis se tornaram mais rigorosas para que o 

consumidor pudesse desenvolver confiança e percepção sobre a qualidade do 

produto. Cabe salientar que o uso massivo das marcas foi um fenômeno do século 

XIX, quando as vendas foram impulsionadas, devido ao impacto da revolução 

industrial nos setores (BLACKETT, 2003). 

Neste mesmo período, surge a Agência de Viagem de Thomas Cook com os 

travellers`cheques e a agência de Abreu de 1840, utilizando seu nome como uma 

marca forte para promover-se dentro do mercado. Também nesta mesma época, 

surgem as legislações de registro de marca, com isso, após a segunda guerra 

mundial, as marcas se proliferam, atreladas ao desenvolvimento tecnológico e o 

processo de globalização da economia, passando, então, a ter um papel de grande 

importância (BLACKETT, 2003).  
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Na década de 1980, surge a ideia de que a marca é um ativo, tem patrimônio, 

sendo capaz de determinar o desempenho e também as estratégias de negócio de 

uma empresa. A ideia de marca como ativo demarca um período de mudanças 

radicais, que vieram a alterar as percepções dos gestores no que se relaciona ao 

marketing e à gestão de marcas. 

As empresas, então, com a gestão da marca, passam do esforço tático para o 

estratégico, o que vem a se tornar crucial para o crescimento, tornando-as 

competitivas e diferencias no mercado (AAKER, 2015).  

A partir do desenvolvimento histórico, os conceitos e os estudos começam a 

tomar forma e passam a ter seu papel de importância dentro de áreas como 

administração, economia, entre outros e será apontado no desenvolvimento deste 

trabalho com as abordagens teóricas. 

Destacam-se, então, algumas definições de marca que vão sendo 

apresentadas no decorrer deste texto, com a finalidade de demonstrar as distintas 

visões conceituais sobre a mesma.  

A marca é um nome, um símbolo ou design, ou simplesmente a combinação 

de todos esses elementos, que se destinam a identificar produtos e serviços 

(AMERICAN MARKETING ASSOCIATION – AMA, SA). Essa definição é utilizada por 

distintos autores, que percorrem os caminhos teóricos nos estudos sobre marcas.  

Segundo Martins (2006, p. 8), as marcas são “a união de atributos tangíveis e 

intangíveis, simbolizados num logotipo, gerenciados de forma adequada e que criam 

influência e geram valor. Trata-se de um sistema integrado, que promete e entrega 

soluções desejadas pelas pessoas”. 

Os autores Kotler e Keller (2006, p. 269) abordam que as marcas “são um 

produto ou serviço que agrega dimensões, que, de alguma forma, o diferenciam de 

outros produtos ou serviços desenvolvidos para satisfazer uma necessidade”. Os 

autores apontam, ainda, que as marcas exercem funções dentro de uma empresa, e 

tem como uma de suas finalidades criar valor na mente do consumidor, a fim de 

fidelizar o mesmo, sendo que as marcas são ativos de suma importância para a 

empresa.  

Colaborando com os conceitos de marca, através de seus estudos, que têm 

mais de 20 anos, Aaker (2015, p.1) afirma que: 

Muito mais do que um nome e um logo, ela é a promessa de uma empresa 
ao cliente de concretizar aquilo que ela simboliza em termos de benefícios 
funcionais, emocionais, de autoexpressão e sociais. Mas uma marca é mais 
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do que uma promessa. Ela também é uma jornada, uma relação que evolui 
com base nas percepções e experiências que o cliente tem todas as vezes 
que estabelece uma conexão com a marca. 

Kapferer (2008) traz a concepção que as marcas são ativos intangíveis que 

fazem parte do balanço de uma empresa e, em um segundo momento, o autor aborda 

que elas são também um ativo condicional, com a capacidade de, a longo prazo, 

produzir benefícios para uma empresa, são condicionais pelo fato de gerar benefícios 

e valor financeiro, mas, para isso, as marcas precisam trabalhar com outros materiais, 

pois não há marcas sem produtos ou serviços para transportar.  

Martins (2006) afirma que a importância da marca se deve ao impacto que a 

mesma causa ao potencializar os esforços estratégicos de marketing e de 

comunicação da empresa. O autor considera esse impacto como “Catalítico” e diz que 

o mesmo facilita a sobrevivência da empresa dentro do mercado, abarcando “do 

processo de recrutamento de pessoal à disposição de compra dos consumidores, 

passando pelo interesse dos canais de distribuição em trabalhar com o produto ou 

serviço” (MARTINS, 2006,  p.11).  

O autor Anholt (2010, p. 41) aborda o que uma marca é, e o que uma marca 

não é, como demonstrado no quadro abaixo:  

 

Quadro 2- O que é uma marca? 

Uma marca é... 

1. A identidade do competidor: distingue e diferencia o produto ou destino e o diferencia de todos os 
outros. 

2. A essência da marca: é a característica do núcleo de um destino ou produto, compõe a personalidade 
e dinstingue de todos os demais competidores.  

3. Uma marca é algo que existe nos olhos de quem vê: sendo assim, é um relacionamento dinâmico 
entre o produto e como ele é percebido por clientes ou, no caso do destino, pelos visitantes. 

4. Uma marca é um bloco de construção fundamental nos processos de comunicação de marketing. 

Uma marca não é... 

5. A marca não é um logotipo, um slogam ou uma campanha de marketing. 

Fonte: Anholt (2010), adaptado pela autora.  

Assim, a partir dos conceitos abordados, nota-se o quanto o papel das marcas 

é importante para o desenvolvimento de um destino turístico. A marca tem um papel 

fundamental, pois motiva o ato da compra, que é promovido pelas próprias 

experiências pessoais do consumidor, o bem; o ato de compra é induzido por pessoas 

de seu entorno (MANRIQUE, 2014).  



33 
 

Aaker (2015) afirma que as marcas são ativos poderosos de uma empresa, elas 

são o núcleo de relacionamentos com os clientes, são parte de uma plataforma 

estratégica financeira que sustenta uma empresa, e afetam diretamente o retorno 

financeiro. No caso do turismo, afetam o trade como um todo. Por isso, a marca 

precisa de processos de gestão para que se possa agregar valores e retornar lucros 

para a empresa, tendo em vista que esses processos se carecterizam de forma 

complexa e indissociocrática. Nessa linha, o autor aponta que é necessária a 

aplicação de princípios do branding, não apenas com o objetivo de criar, mas também 

de manter uma marca forte no mercado.  

Sancho (2011) traz uma síntese da conceituação de marca, a partir da 

combinação de vários autores: 

“Uma marca é a combinação de atributos tangíveis e intangíveis, 
simbolizados por uma marca registrada, que, se for gerenciada de forma 
adequada, gera valor e influência. O conceito de valor pode ser interpretado 
de várias maneiras: desde o ponto de vista do marketing ou do consumidor, 
é a promesa e a materialização de uma experiência; a partir da perspectiva 
empresarial, supostamente, atinge a segurança e os benefícios futuros; de 
acordo com a óptica jurídica, é um elemento concreto da propriedade 
intelectual. O objetivo de uma marca é garantir relações com benefícios e 
benefícios futuros através de um aumento da preferência e fidelidade do 
consumidor. As marcas simplificam os processos de tomada de decisão, 
garantindo uma compra de qualidade, sendo uma alternativa 
verdadeiramente diferente, relevante e acreditável, frente às ofertas da 
concorrência” (SANCHO, 2011, tradução da autora). 

 

Pode-se concluir, a partir dos conceitos abordados, que as marcas são ativos 

poderosos e importantes dentro de uma organização, empresa, dentre outros, fazem 

parte de um processo que necessita de gestão e planejamento, profissionais de 

marketing competentes para que o consumidor não apenas compre, mas tenha uma 

experiência de consumo, criando uma relação de fidelidade com a marca e com o 

produto que advém da mesma, seja ele um bem tangível ou não.  

O branding como gestão da marca é uma prática milenar, uma vez que, de 

acordo com relatos, as marcas foram encontradas em cerâmica na China, Europa e 

Índia em meados de 1300 a.C., e a civilização humana depende de sinais, tendo em 

vista que a mente humana é inseparável do funcionamento de sinais. Desde então, o 

branding vem sendo utilizado para dar segurança ao ser humano e, posteriormente, o 

mesmo como consumidor de forma eficaz, simplificando a tomada de decisão 

(KELLER, 2003; HEALEY, 2009; PIKE, 2013).   
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Quanto aos estudos sobre a temática branding, eles surgiram na literatura de 

marketing na década de 1940, com Guest, Banks (1950), Gadner e  Levy (1955), mas 

a grande parte da literatura vem, posteriormente, com Aaker (1991 e 1996, McEnally 

e Chernatony (1999), Urde (1999), Aaker e Joachimsthaler (2000), Keller (1993,2003), 

Morgan (2003), e estes trabalhos, ainda hoje, fornecem um importante subsídio, tanto 

na parte gerencial de empresas e organizações, quanto para os estudos na área 

acadêmica e os mesmos vem crescendo mais ainda com algumas lacunas a serem 

preenchidas (PIKE, 2004).  

Healey (2009, p. 6) afirma que “branding e o processo de luta continuam entre 

produtores e clientes na definição dessa promessa e significado”, o autor ainda 

aborda, numa concepção marxista, que “as pessoas tomam as suas próprias decisões 

sobre quem ser, como viver e o que comprar, mas, em certas circunstâncias, são 

modeladas pela publicidade e comercialização da marca” (HEALEY, 2009, p.6). 

A formação do branding vem precedida por processos, que têm por finalidade 

fazer a diferenciação do produto e o mesmo oferece concistência significante na 

prestação de serviço e qualidade do mesmo para os consumidores. No que tange o 

destino turístico, compreende-se que essa diferenciação está relacionada aos 

serviços, dentre outros atributos, que são oferecidos como benefício para o turista 

(DOBSON; ZHOU, 2014).  

Healey (2009) aborda que o branding tende a promover inúmeras 

possibilidades, que podem garantir o sucesso do produto ou serviço dentro da 

proposta do branding, como apontado no quadro 3, a seguir:  
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Quadro 3- Promoções através do branding 

Promoções do branding 

1- Reforçar uma boa reputação  

2- Estimular a lealdade 

3- Garantir a qualidade 

4- Veicular uma percepção de maior valor, permitindo que um produto seja vendido a um preço 
superior (ou que um produto de valor igual venda mais) 

5- Garantir ao comprador uma sensação de afirmação e de uma comunidade imaginária de 
valores partilhados  

Fonte: Healey (2009), adaptado pela autora. 

Já Martins (2006) aborda que o branding é um conjunto de atividades 

conectadas à administração de marcas e que estas atividades, quando “tomadas com 

conhecimento e competência, levam as marcas além da sua natureza econômica, 

passando a fazer parte da cultura, e influenciar a vida das pessoas”. Ações com a 

capacidade de simplificar e enriquecer nossas vidas num mundo cada vez mais 

confuso e complexo (MARTINS, 2006, p. 8).  

  

Fonte: Healey (2009), adaptado pela autora. 

  

A prática do branding envolve os componentes apontados por Healey (2009), 

em que o branding vem como elemento central, seguido dos demais elementos, para 

que sua prática seja possível, como será descrito abaixo: 

B
ra

n
d

in
g

Posicionamento 

História

Design

Preço

Atendimento ao cliente

Figura 2- Componentes do branding 
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1. Posicionamento: foi um conceito aplicado pela primeira vez por Al Ries 

e Jack Trout no seu livro de 1980, que significa definir na mente de um cliente o que 

representa uma marca e de que modo se compara com as marcas rivais. É importante 

para os produtores se concentrarem no que o cliente pensa e responderem a esse 

desiderato. É isso que torna o branding um processo bidirecional (HEALEY,2009). 

2. História: é o que o homem tem feito há milênios. Todos têm uma boa e 

emotiva história e querem ouvir melhores a serem contadas. Quando compramos 

marcas, participamos da sua história: grandes marcas garantem-nos o papel 

importante que desempenhamos na sua grande história (HEALEY,2009). 

3. Design: refere-se a todos aspectos de como alguma coisa é criada, não 

apenas o seu aspecto visual. O design é tanto o líquido como o rótulo, tanto o 

essencial como o nome, o conteúdo e a embalagem. Em geral, quando uma empresa 

fala de rebranding está a falar de redesign. Uma verdadeira reformulação da marca 

implica em redefinir o conceito-chave (HEALEY,2009). 

4. Preço: é um aspecto vital, embora menos óbvio de uma marca. Se dois 

queijos no supermercado têm o mesmo aspecto e cheiro, muitos clientes comprarão 

o mais caro, conforme já se tem demonstrado. O domínio do preço é fundamental na 

concorrência. 

5. Atendimento ao cliente: representa todos os esforços, por vezes 

quixotescos, de uma empresa e torna cada um de nós especiais. Isto é fundamental 

(HEALEY, 2009). 

Keller e Lehman (2006), conceituam o branding ou a gestão de marcas (Brand 

Management), como atividades de gestão de suma importância para as organizações 

de todos os tipos, ressaltando que os estudos são diferenciados e, de forma coletiva, 

têm avançado na compreensão das marcas. Compreende-se que branding e gestão 

de marca tem o mesmo significado e o próprio autor dá aos dois tratamentos no que 

se refere à utilização do termo.   

Já Kotler e Keller (2006), afirmam que o branding é um escopo, tem como 

finalidade colocar a marca no produto, por meio de programas de marketing. Os 

mesmos abordam que o “branding significa dotar produtos e serviços com o poder de 

uma marca. Está totalmente ligado a criar diferenças. Para colocar uma marca em um 

produto é necessário ensinar aos consumidores ‘quem’ é o produto” (KOTLER; 

KELLER, 2006 p. 269).  
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Corroborando com os conceitos, Barths e Baldissera (2015) apontam que o 

branding é o gerenciamento de marcas, pelo qual as organizações podem atingir 

objetivos, expandir e manter-se no mercado, sendo que esse processo de 

gerenciamento se apresenta como uma ferramenta essencial na construção de valor 

da marca.  

Carvalho (2015, p ,28) discorre que o branding de uma marca: 

[...] é considerado fundamental mas complexo. Proteger a marca (nome da 
marca, logotipo, spot publicitário, entre outros elementos), é fundamental; 
honrar os stakeholders (grupos de interesse), desde os colaboradores aos 
clientes, é outra das orientações para uma eficaz gestão da marca, o que 
passa por prestar serviços atrativos, distintos e que correspondam às 
expectativas; acrescentar valor; ser uma organização que marque a 
diferença; inovar; revelar transparência e sentido de responsabilidade social; 
saber ouvir e atuar. Considerar a marca como um investimento e não como 
um custo é indicada como a orientação certa, uma vez que as marcas são 
dos ativos mais importantes, devendo as marcas manter-se “relevantes, 
contemporâneas e apelativas para os seus consumidores”.  

Aaker (1997) define o branding como um processo que utiliza os sentidos da 

personalidade: Sinceridade, Competência, Excitação, Sofisticação e Robustez, na 

forma em que aparecem no quadro 4, a seguir:  

Quadro 4- Personalidade da marca 

Sentidos  Significado 

Sinceridade  Expressa salubridade e valores familiares 

Competência   Significa sucesso e influência 

Excitação  Apela para o único, jovem, legal e ousado 

Sofisticação   Fala de elegância e prestígio 

Robustez   Significa o exterior 

Fonte: Aaker (1997), adaptado pela autora. 

Assim, para ampliar as possibilidades de as organizações atingirem seus 

objetivos e expandirem as chances de permanência no mercado, os processos de 

branding (gerenciamento de marcas) apresentam-se fundamentais para a qualificação 

da gestão na construção de valor para as organizações (KELLER; LEHMANN, 2006). 

Os autores abordam que o branding é um dos principais processos de gestão 

da empresa, pois trata de um dos seus principais ativos: a marca. Em uma perspectiva 

acadêmica, o autor aborda que a temática envolve uma gama diferenciada de temas 

e linhas de pensamentos, trazendo gestão, planejamento e gerenciamento (KELLER; 

LEHMANN, 2006).   

 As relações do branding com a experiência de consumo e com os aumentos 

das receitas da empresa já eram feitas nos estudos de Alexander e Snitzler (1949), já 



38 
 

o autor Banks (1950), abordava a temática em seus estudos quantitativos, apontava 

a relação da importância do branding com a decisão de compra do consumidor.   

 Park, Jaworski e Maclnnis (1986), por sua vez, em seus estudos, tratavam da 

gestão de marca integrando três elementos de formação da mesma – introdução, 

fortificação e elaboração. Esses elementos eram implementados pelo Mix de 

Marketing visando ao posicionamento estratégico e melhor imagem do produto frente 

ao cliente, visando à fidelidade.   

Levy (1959, 1999), trabalhava o branding no viés da intangibilidade e elencava 

a importância das interpretações na mente do consumidor. O autor ainda fazia a 

abordagem dos bens e seus aspectos simbólicos, nos quais o comportamento de 

consumo interferiria, de forma direta ou indireta, nesse simbolismo. Essa linha de 

estudo – através da intangibilidade – aborda aspectos, como imagem, em que a 

mesma pode ser real, aspiracional ou experiencial, abarcando, assim, fatores 

motivacionais (MASLOW,1970; KELLER, 1993; SWARBROKE; HORNER, 2002).  

 Alguns estudos trazem o branding ligado à personalidade da marca, com a 

utilização do mesmo na forma de gestão estratégica promocional, neste contexto 

trabalhando elementos como a sinceridade, emoção, competência, sofisticação, força.  

Os autores trabalham com marcas já consolidadas e que passam pelo processo de 

branding (AAKER,1991; AAKER; MARTÍNEZ; GAROLERA, 2001).   

Em uma outra linha de pesquisa dentro do estudo de branding ou gestão de 

marcas, como colocam Kelller e Lohman (2006), Alden, Steenkamp e Batra (1999), 

ressalta-se o estudo do posicionamento estratégico da marca dentro da cultura de 

consumo. Acredita-se que essa cultura esteja associada a um conjunto de símbolos, 

que, trabalhados de forma estratégica, constituirão uma cultura global de consumo.   

Szabluk, Dziobczenski e Linden (2015) trabalharam, em suas pesquisas, a 

questão da importância da marca pelo viés do designer gráfico. Os mesmos 

elencaram como a gestão da identidade visual é importante nas estratégias 

competitivas, e como as publicações ainda são escassas na área, o que torna os 

estudos não apenas viáveis, mas necessários.  

Ainda no viés do designer e trabalhando com a questão da experiência do 

consumidor, Montaña e Guzmán (2007), abordam que a concepção da marca, em 

uma linha ligada à psicologia, reduz os riscos, oferecendo, desta maneira, uma 

experiência diferenciada através da marca.   
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Num foco de estudos na área da administração e gestão de marcas, Porto e 

Carvalho (2015, p. 230) apontam que “as estratégias de branding passam a ser mais 

relevantes em períodos pós-lançamento de uma marca”, compreendendo-se, assim, 

que o branding, como tratado pelo presente autor, inicia-se, de fato, com a inserção 

da marca no mercado como um dos ativos da empresa, os mesmos fazem seus 

estudos focalizando na inserção de novas marcas no mercado.  

Já no turismo, alguns autores trabalham o destination branding no viés da 

experiência de consumo, no qual o mesmo tem a capacidade de designar faces do 

comportamento do consumidor, que vem relacionado com o multissensorial, a 

fantasia, que motiva aspectos da experiência (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982; 

KOZAK; KOZAK, 2016, AAKER, 2007; CHIAS, 2007).  

Nesta perspectiva, o destination branding é ferramenta importante no marketing 

de destinos turísticos, já que oferece às organizações uma forma de se diferenciar, 

sendo uma estratégia competitiva significante, pois tem como finalidade construir e 

projetar uma imagem positiva, com ligações emocionais, que interferem na 

experiência vivida pelo turista (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982; AAKER, 2007; 

CHIAS, 2007; KOZAK; KOZAK, 2016).   

 Os autores Leão, Camargo e Cavalcanti (2015, p. 16) compreendem que 

“empreender sobre o conceito da personalidade de marcas brasileiras se revela 

oportuno estudo em uma agenda de pesquisas na área de branding”, e fazem seus 

estudos nesta área, focando na personalidade da marca, utilizando-a como base 

(AAKER,1997). Os autores abordam que “o conceito de personalidade de marca 

remete ao conjunto de qualidades humanas relacionadas a uma marca” (LEÃO; 

CAMARGO; CAVALCANTI 2015, p.18). 

Os estudos sobre branding, em uma abordagem acadêmica, integram 

elementos e linhas de estudo como o posicionamento, valor, desenvolvimento e a 

gestão, entre outros construtos, que serão observados no quadro 5, a seguir, sendo 

que todos esses elementos fazem parte do branding e são trabalhados de forma 

isolada. 
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Quadro 5- Linhas de pesquisas sobre branding 

Dimensões Ações Autores 

 
Posicionamento 

estratégico 

O posicionamento da marca define a direção das 
atividades e programas durante a sua 
comercialização, ou seja, a marca envolve o 
estabelecimento de associações-chave da 
marca na mente do consumidor e outros 
componentes importantes para diferenciar a 
marca e estabelecer superioridade competitiva. 

Aaker, (1982); Aaker;  
Alden, Steenkamp E  
Batra, (1999);   
Shansby (1982); Rajkumar,  
Padmanand, et al., (2015) 

 
Intangibilidade 

A intangibilidade é a forma como os profissionais 
de marketing trabalham a diferenciação da 
marca na mente do consumidor. Não estão 
presentes aspectos físicos, tangíveis e/ou 
concretos dos atributos da mesma. 

Levy, (1959,1999) 

 
Relações de 

consumo 

Esse viés trata da relação da marca como 
componente pessoal junto aos clientes. São 
determinadas diversas relações afetivas e 
experienciais vividas pelo cliente, influenciando a 
questão da fidelidade.  

Banks, (1950); Levy (1959) 

 
Personalidade 

da marca 

Neste contexto, os estudiosos tratam da questão 
da personalidade, na qual a marca é estudada 
por suas dimensões, que possibilitam estudos 
quantitativos. 

Aaker, (1997); Aaker, 
(1999);  
Aaker;  
Martínez; Garolera,  
(2001); Leão; Camargo; 
Cavalcanti (2015)  

Competitividade Estudo da marca no viés da estratégia 
competitiva, no qual a diferenciação da mesma 
traz vantagens em cima de outros produtos.  

Tasci; Denizci, (2009) 

Imagem Alguns autores tratam da imagem transmitida 
pela marca e como ela influencia nas decisões 
de compra e de consumo. 

Tascy (2009); Pike, (2009) 

Valor da marca Estudo da marca no viés do valor de mercado e 
para os clientes da mesma.  

Aaker, (1991);   Pike,  
(2009) 

Identidade 
visual e 

comunicação 
da marca 

A identidade visual é uma ferramenta para 
promover estratégias e competitividade, em 
termos de performance.  

Szabluk, Dziobczenski e 
Linden, (2015); Montana; 
Guzman, (2007) 

Turismo como 
experiência de 

consumo 
através da 

marca 

Neste viés, trabalha-se o turismo como 
experiência de consumo, através da marca. 

Hirschman; Holbrook, (1982); 
Kozak; Kozak, (2016), Aaker, 
(2007); Chias, (2007);  
Anholt, (2010) 

Fonte: Elaborado pela autora.   

 

Healey (2009, p. 26), aborda que “o branding é uma destilação de atividades 

desenvolvidas pela primeira vez nos séculos XIX e XX, como marketing, publicidade, 

relações públicas, design gráfico (antes chamado de arte gráfica) e identidade 

corporativa”. 

O branding pode ser visto como uma prática de gestão estratégica que 

categoriza um produto em uma marca, procurando sempre cumprir as expectativas 

do cliente, seja nos aspectos tangíveis ou intangíveis (KAPFERER, 2008).  
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Cabe destacar, dentro do contexto da literatura de marca, o livro de Aaker 

(2015), On Branding, que traz as 20 práticas de branding para que uma marca tenha 

sucesso nos mercados. Salienta-se que a obra, que tem como ênfase o mercado, 

apresenta, como uma de suas peculiaridades, a possibilidade de ser utilizada em 

distintas áreas, como a do turismo e em destinações turísticas.  

A partir do referencial teórico do tópico branding, percebe-se que os caminhos 

para o sucesso de uma marca no mercado têm uma ligação importante com a sua 

gestão, clima organizacional, boas estratégias, uso da ferramenta digital como uma 

forma de atingir o público-alvo, alavancando o sucesso da marca, promovendo o 

produto e criando valor para a organização.  

 

2.3 Destination branding   

Esta seção tem como finalidade estabelecer uma conversa entre os autores 

que abordam o tema destination branding, e mostrar suas linhas de pesquisa dentro 

do destination branding.  

O branding tem como uma de suas finalidades empregar vantagens 

competitivas ao destino, desta maneira a gestão de marca destino, como define os 

autores Calvento e Colombo (2009), almeja, através de promoções de marketing 

turístico, externar a identidade e, através da mesma, trazer efeitos multiplicadores no 

que se refere à demanda turística.  

O destination branding é um processo complexo, que integra produtos, 

serviços, no que se refere à estratégia de marca em determinados país, região ou 

cidade. Consiste em desenvolver e definir uma visão mais realista, apelativa e 

estratégica, implementá-la e comunicá-la, em um destino (ANHOLT, 2003; 

CARVALHO, 2015). 

 Dentro desta perspectiva do destination branding Carvalho (2015, p.29) afirma 

que: 

O principal recurso dos territórios, que é também a essência da marca, 
depende das pessoas que lá vivem, do potencial existente, do que é feito e 
realizado nesses locais. Garantir uma identidade e comunicar bem é 
fundamental para que um território seja lembrado e se desperte o interesse 
de visita. O marketing territorial ou de locais dá igual importância à percepção 
e à realidade, ou seja, no que se acredita e no que realmente é, mas é 
fundamental fazer corresponder o produto à promessa para que as 
expetativas sejam satisfeitas. O branding de locais é, assim, complexo, mas 
a essência para um branding eficaz é a simplicidade. 

Quer dizer, não é apenas um elemento que agrega identidade ao destino, mas 

também é um ativo de suma importância para uma organização, sendo que influencia 
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aspectos afetivos e cognitivos do indivíduo, desenvolvendo, assim, a fidelidade da 

marca. A literatura aborda que a mesma carece de estudos, sobre sua consistência e 

seus processos de gestão, os quais são chamados por alguns autores da literatura de 

branding destination, no caso do Turismo (MOSCHIS; MOORE; STANLEY, 1984; 

KELLER; LEHMAN 2006; AAKER, 1991).  

Alguns autores abordam o estudo do branding destination a partir do elemento 

central Imagem, como os autores Carvalho, Salazar e Ramos, (2015), que trazem um 

modelo integrativo de destination branding, representado na seção de levantamento 

de modelos de destination branding.   

  O destination branding, segundo Blain, Levy e Ritchie (2005), é um conjunto 

de atividades de marketing, que servem para criar uma imagem positiva do destino, 

sendo as mesmas representadas no quadro abaixo:   

Quadro 6- Destination branding 

Conjunto de atividades  

1. Criação de um nome, símbolo, marca ou gráfico, que represente a identidade do 

destino e o diferencie dos outros  

2. Transmitir, de forma consistente, a expectativa de uma experiência de uma viagem 

inesquecível associada ao destino  

3. Consolidar e reforçar a conexão emocional entre o visitante e o destino 

4. Reduzir os custos de pesquisa do consumidor e percepção de risco 

Fonte: Blain, Levy e Ritchie (2005, p. 331), adaptado pela autora. 

  

Pike (2009) considera que o destination branding é um processo de gestão de 

marca que gera benefício mútuo, tanto para a organização turística – a destinação –, 

quanto para o cliente. O autor reforça a capacidade da marca de se diferenciar das 

demais presentes no mercado, aumentando a intenção de compra, criando vantagens 

competitivas para as organizações, fidelizando o cliente e aumentando os 

rendimentos que beneficiam o turismo local.  

Para o turista, esses benefícios incluem facilidade no processo de tomada de 

decisão, custo de pesquisa reduzido, redução de risco e valor da viagem, gerados 

pelo destination branding a partir da seleção de um mix de elementos, para que se 

possa distinguir um destino e construir uma imagem (CAI, 2002). 

A representação tangível do destination branding é feita, geralmente, por um 

nome, um símbolo, ou pela sua própria identidade cultural; no caso da utilização do 
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logotipo ou símbolo, estes destinam-se a identificar produtos ou serviços de qualquer 

natureza comercial, diferenciando um destino do outro, mostrando um diferencial, o 

tornando competitivo no mercado atual, com consumidores mais exigentes e, muitas 

vezes, com pouco tempo para tomada de decisão. Assim, a construção de uma marca 

estrategicamente delineada pode ajudar a simplificar a tomada de decisão final, 

amenizando os riscos associados à compra, criando expectativas sobre benefícios e 

cumprindo a promessa de valor (AAKER, 1997; KELLER, 1993; PIKE, 2004; TASCI; 

KOZAC, 2006). 

Um dos objetivos do destinaton branding é, portanto, consolidar a imagem do 

destino, fazendo com que a mesma ocupe um lugar de destaque na mente do 

consumidor, através da memória associativa, representada por uma rede de 

informações que ativa recordações levando a associações com a marca e sua 

identidade, ocasionando, assim, a construção de uma imagem (AAKER, 1996; PIKE, 

2004; KELLER, 1993).  

Esta imagem cria um posicionamento, com a finalidade de acabar com a 

desordem de comunicação de marketing dos concorrentes ou substitutos, alcançando 

a mente do consumidor e influenciando na tomada de decisão no que se relaciona à 

escolha de destinos turísticos (AAKER, 1996; PIKE, 2004; KELLER, 1993).  

O destination branding é um processo de gestão que permite a formatação de 

uma identidade para o destino, buscando dar um significado mais profundo ao mesmo, 

abarcando valores emocionais e destacando suas singularidades, além de estimular 

a competitividade (YENİPINAR; YILDIRIM, 2016, KELLER, 1993).  

Esse reconhecimento desempenha um papel importante na determinação da 

resposta diferencial que compõe um dos fatores que estão presentes no destination 

branding: o Brand Equity. Especialmente em ambientes de decisão envolvidos, como 

é o caso do turismo, no processo de tomada de decisão, o brand equity ocorre quando 

o consumidor se familiariza com a marca de forma a ter associações cognitivas 

favoráveis, fortes e únicas na memória (YENİPINAR; YILDIRIM, 2016, KELLER, 

1993). O destination branding tem também como um de seus objetivos representar e 

institucionalizar valores e crenças, através da personalidade e de dimensões de uma 

marca (PIKE, 2009).     

O processo de destination branding permite ao destino se diferenciar de outros, 

utilizando uma logomarca, que carregue mensagens cognitivas, capazes de estruturar 

uma identidade, com a finalidade de passar a mensagem certa, a fim de transformar 
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o destino em um contexto econômico competitivo perante os outros, reforçando, 

assim, a imagem positiva do destino. Sendo assim, a marca-destino tem influência 

não apenas no processo de seleção, mas também no comportamento de futuros 

turistas, direcionando a construção da mesma para um público-alvo (YENİPINAR; 

YILDIRIM, 2016; AVRAHAM E KETTER, 2015; VILCHEZ, 2013).  

Um destino turístico pode ter a definição de uma unidade espacial, o qual 

compreende produtos individuais que abarcam particularidades, ou pode ser 

composto de atividades complexas, com oportunidades de vivências, que abrangem, 

assim, a experiência turística. O destination branding tem como função essencial criar 

um conceito, a fim de demonstrar a identidade, personalidade e o carácter distintivo 

do destino turístico (GNOTH, 2007).  

Nos seus estudos do destination branding através da imagem, Tasci (2009) 

elenca a importância da imagem transmitida pela marca, na qual desenvolve não 

apenas vantagens competitivas, mas vantagens competitivas sustentáveis. Já 

Magnusson, Haas e Zhao (2008) abordam, através de suas pesquisas, que o 

destination branding neutraliza ruídos causados por outros destinos, o que leva a uma 

avaliação positiva da imagem do destino.   

O destination branding tem sido trabalhado na linha de pesquisa de imagem, 

como os autores Pimentel, Pinho e Vieira (2006, p. 283) descrevem: “o estudo da 

imagem da marca de um destino turístico engloba não somente a área do marketing, 

como também múltiplas disciplinas, dada sua importância na gestão do destino”. 

Desta maneira, os autores explicitam o quanto é importante a gestão da marca, em 

que os estudos de imagem trazem a possibilidade de gestão “de forma a atender às 

expectativas dos visitantes, dos residentes e das organizações, gerando o seu 

desenvolvimento e possibilitando sua permanência no mercado competitivo” 

(PIMENTEL; PINHO; VIEIRA 2006, p. 283).  

O destination branding atinge quatro funções de gestão, tratando as marcas 

como comunicadoras, estabelecendo que as mesmas "representam uma marca de 

propriedade e um meio de diferenciação de produto manifestado em nomes, logotipos 

e marcas registradas, legalmente protegidos” (HANKISON, 2004).  

O mesmo autor aponta ainda: 

• Marcas como entidades perceptivas, que apelam aos sentidos, razões e 

emoções do consumidor;  

• Marcas como realçadores de valor; 
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• E marcas como relacionamento, em que a marca é construída para ter 

uma personalidade, que lhe permite formar relacionamento com o consumidor. 

A abordagem de destination branding é estudada por diversos autores, que a 

colocam como a gestão da marca-destino. Neste contexto, os autores trabalham em 

várias linhas e, como em outras áreas, essas linhas envolvem posicionamento, 

imagem, gerenciamento e gestão, design, experiência, relações de consumo, 

identidade, além de aspectos tangíveis e intangíveis. 

 Esses estudos são tanto de natureza qualitativa, quanto quantitativa, e 

envolvem comunidade receptora, turista setor de governança, entre outros (BAGARIć; 

ŽITINIć, 2013; PIKE, 2009, AAKER 1999; (AAKER, 1997; TASCI; DENIZCI, 2009; 

ANHOLT, 2010; PIMENTEL; PINHO; VIEIRA, 2006; VASCONCELOS, MACHADO, et 

al., 2015; AAKER; MARTÍNEZ; GAROLERA, 2001; CARVALHO, FERREIRA, et al., 

2016; KOZAK; BALOGLU, 2011). 

O quadro 7, a seguir, demonstra que os estudos sobre destination branding, 

especificamente, são recentes, com uma delimitação temporal, a partir do 

levantamento feito em 17 anos, no período de 1999 a 2016, como visto por Pike 

(2009), que já apontava que os estudos, além de recentes, eram escassos.   

Quadro 7- Linhas de pesquisa no destination branding 

Dimensões Ações Autores 

 
Posicionamento 

estratégico 

O posicionamento da marca define a 
direção das atividades e programas durante 
a sua comercialização; envolve o 
estabelecimento de associações-chave da 
marca na mente do consumidor e outros 
componentes importantes para diferenciar a 
marca e estabelecer superioridade 
competitiva. 

Easingwood, (2007); 
Otjen(2013); Nickerson e 
Moysey (1999) 

 
Intangibilidade 

A intangibilidade é a forma como os 
profissionais de marketing trabalham a 
diferenciação da marca na mente do 
consumidor; não estão presentes aspectos 
físicos, tangíveis e/ou concretos dos 
atributos da mesma.  

Aaker, Martínez e Garolera, 
(2001); Pike(2009) 

 
Relações de 

consumo 

Esse viés trata da relação da marca como 
componente pessoal junto aos clientes; são 
determinadas diversas relações afetivas e 
experienciais vividas pelo cliente, 
influenciando a questão da fidelidade.  

Tasci; Denizci, (2009); Hassan; 
Hamid, (2010) 

  
Personalidade da  

Marca 

Neste contexto, os estudiosos tratam da 
questão da personalidade; a marca é 
estudada por suas dimensões, as quais 
possibilitam estudos quantitativos. 

Klabi; Debabi (2011), Ekinci; 
Hosany(2006) 

 



46 
 

Continuação do quadro 7: 

 

Dimensões Ações Autores 

Competitividade Estudo da marca no viés da estratégia 
competitiva; a diferenciação da mesma traz 
vantagens sobre outros produtos.  

Pike (2015); Dimoska e 
Trimcev (2012); Pike; Mason 
(2011); Bagarić e Žitinić (2013) 

Imagem Alguns autores tratam da imagem 
transmitida pela marca e como influencia as 
decisões de compra e de consumo. 

Mariutti; Giraldi, (2012); Trotta 
Strehlau; Turolla, (2015); 
Tascy, (2009); Pike, (2009); 
Carvalho; Salazar; Ramos 
(2015); Vrana e Zafiropoulos, 
(2011); Sezgim (2008); Sarkar 
e Singh (2005) 

Valor da marca Estudo da marca no viés do valor de 
mercado e para os clientes da mesma.  

Gartner e Ruzzier, (2011); Boo; 
Busser (2009); Pike; Scott 
(2009); Chen; Tseng, (2010); 
Pike (2010) 

Identidade visual e 
comunicação da 

marca 

A identidade visual é uma ferramenta para 
promover estratégias e competitividade, em 
termos de performance. 

Cai (2009) 

Turismo como 
experiência de 

consumo através da 
marca 

Neste viés, trabalha-se o turismo como 
experiência de consumo, através da marca.  

Hirschman; Holbrook, 1982; 
Kozak; Kozak, 2016, Aaker, 
2007; Chias, 2007;  
Anholt, 2010  

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Durante o processo de revisão da literatura, algumas correntes teóricas se 

fizeram presentes, como o City Branding e Place Branding. Por hora, optou-se por 

permanecer na corrente teórica do destination branding, mas, a seguir, enfatiza-se os 

conceitos dessas correntes.  

O City Branding é o processo de gestão da marca que tem como finalidade unir 

as informações para formar associações à sua volta; também pode ser visto como um 

instrumento para comunicar a vantagem competitiva da cidade, a qualidade do 

destino, sua história, estilo de vida e cultura (OGUZTIMUR; AKTURAN, 2016). O que 

se percebe, dentro do contexto do City Branding, é uma preocupação maior com 

preservação e sustentabilidade da cidade, visando a beneficiar a população e integrar 

os stakholders no processo (OGUZTIMUR; AKTURAN, 2016).  

O Place Branding vem a ser a estratégia de gestão de marca destino, de acordo 

com Souza (2007,p. 24), o conceito de Place Branding é representado pela ligação de 

diversas disciplinas, “como o marketing, os negócios, a gestão, a política, a cultura, a 

sociologia, a antropologia, as tecnologias de comunicação, e as questões sociais e 

ambientais, na tentativa de criar uma marca local forte e reconhecida por todos”.  
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A partir dos conceitos descritos anteriormente, é perceptível que as correntes 

teóricas são muito semelhantes, o que causa inúmeras confusões literárias, que foram 

observadas durante a revisão da literatura.  

 

2.4 Modelos de destination branding 

 

Esta seção tem como finalidade demonstrar o levantamento de modelos 

específicos de destination branding, visando a demonstrar o que está sendo 

trabalhado. Além disso, os modelos foram encontrados através da técnica de 

levantamento bibliométrico.  

O modelo proveniente do estudo de Cai (2002) tem como característica basear-

se na teoria de ativação de propagação e estende-se a partir do quadro de processo 

de formação de imagem, com base em trabalhos de destacados estudiosos de 

branding. Cinco hipóteses foram desenvolvidas, através de um estudo de caso, e 

testadas, usando dois métodos de dimensionamento multidimensional.  

Figura 3- Modelo de Cai (2002) 

 

 

Fonte: Cai (2002, p .725), traduzido pela autora.  

 

O autor afirma que os conceitos de destination branding e destination image de 

inter-relacionamento são inseparáveis, pois o núcleo da marca tem como 

objetivo/finalidade criar uma imagem que diferencie, identifique e posicione a marca 

destino no mercado (CAI, 2002).  
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Salienta-se que, em seu estudo, Cai (2002) analisa o núcleo do destination 

branding como um marco importante para a construção positiva da imagem de 

destinos, tendo em vista que a mesma diferencia o destino dos outros através de um 

mix de associação da identidade da marca. 

Os autores Qu, Kim e Im (2011) apresentam um modelo teórico proveniente do 

foco na imagem global do destino, no qual a mesma é uma mediadora entre as suas 

associações de marca (Imagem cognitiva, Imagem afetiva, Imagem única, 

Imagem geral, Fidelidade) e comportamentos futuros dos turistas (ou seja, a intenção 

de voltar e recomendar). A proposta dos autores foi de um modelo que integra 

conceitos de marca destino.  

 

Figura 4- Modelo de Qu, Kim e Im (2011) 

 

Fonte: Qu, Kim e Im (2011, p. 468), traduzido pela autora.  

O modelo de García, Gómez e Molina (2012) é baseado em um estudo com 

foco nos interesses dos stakeholders, no qual foi utilizado o branding service de 

Berry’s (2000), adaptando, assim, para o destination branding. Berry aborda que o 

destination branding considera os aspecos triplos das partes interessadas 

(empresários, comunidade local e visitantes).  

García, Gómes e Molina (2012), embasados por Berry (2002), enfatizam que o 

sucesso da marca de destino pode ser moldado em uma pirâmide de quatro pilares: 

Apresentação da Marca; Conhecimento da Marca; Significado da Marca; e Valor da 

Marca. O modelo está baseado na variável Imagem para sua construção:  

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

Imagem 

Cognitiva  

Imagem 

Original   

Imagem 

Afetiva  

Intenção de 

Recomendar   

Imagem 

Geral   

Intenção de 

Revisitar  
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Figura 5- Modelo de García, Gómez e Molina (2012) 

 

Legendas- IS: infraestrutura e ambiente socioeconômico; NC: recursos naturais e culturais; PA: 
atmosfera agradável; SS: ambiente de configuração social; OI: imagem geral; PB: marca apresentada; 
BA: conhecimento da marca; BM; significado da marca; BE: brand equity.  
Fonte: García, Gomes e Molina (2012, p. 650), traduzido pela autora.  

O modelo de Pawaskara e Goelb (2014) é baseado em um estudo com foco no 

marketing multisensorial e como ele pode ser usado para melhorar o destination 

branding. Este modelo ilustra a influência da mudança de paradigma do marketing de 

massa para o marketing pessoal na indústria do turismo. Integra etapas-chave 

sequenciais de Multisensory Marketing, Setores de Turismo e Satisfação do Cliente 

como resultado da experiência para o resultado final, que é o aprimoramento da 

imagem do destino. Também discute a relação entre a experiência do cliente, a 

satisfação do cliente e o deleite do cliente. Este é um resultado da síntese de literatura 

dos campos da marca geral, marketing, psicologia e comportamento do consumidor. 

O modelo de Pawaskara e Goelb (2014) é uma mistura complexa e inclui a 

interação dos elementos Promoção e Comunicação de Marketing; Expectativas do 

Cliente; Turismo e Experiências Sensoriais; Cliente Satisfação; Recomendação e 

Visitas Repetidas; Imagem de Destino Aprimorada.  

Marca Destino  Imagem de Destino   

Empresários 

Congruência 

OI  

PA 
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IS 

NC 

Comunidade 

Local  

Visitantes 

Congruência 

 Congruência  
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BE  

Empresários Comunidade 

Local   

Visitantes Congruência Congruência 

Congruência 
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Pawaskara e Goelb (2014) apontam que esses elementos estão 

interconectados como etapas-chave sequenciais e explicam, de forma abrangente, o 

raciocínio do processo de tomada de decisão de um turista, através do poder de cinco 

sentidos juntos. O modelo visou a aplicar o conceito de marketing multissensorial ao 

setor do turismo, estabelecendo vínculos emocionais com os clientes, ativando todos 

os sentidos humanos para aproximar-se da mente e do coração de um cliente.  

 Fonte: Pawaskara e Goelb (2014, p. 263).  

 

O modelo conceitual de destination branding de Carvalho, Salazar e Ramos 

(2015) foi estruturado a partir de um estudo com foco em cinco dimensões e forma o 

construto da imagem da marca. Os autores afirmam que “a imagem da marca 

estabelece, por sua vez, relação com os outros construtos que a revisão de literatura 

sugeriu”, que são valor, atributo, diferenciação, marca como símbolo e personalidade 

da marca (CARVALHO; RAMOS; SALAZAR, 2015). O modelo foi desenvolvido com 

os elementos oportunos para o estudo e visou a contribuir para o desenvolvimento 

conceitual do destination branding.           

     

  

Figura 6- Modelo de Pawaskara e Goelb (2014) 
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Figura 7- Modelo de Carvalho, Salazar e Ramos (2015) 

 

Fonte: Carvalho, Salazar e Ramos (2015, p. 871) 

 

Os modelos de destination branding apresentados têm escopos similares de 

estudos e apresentam dimensões parecidas, como, por exemplo, atributo, valor, 

satisfação, lealdade, imagem global, elementos do mix de marketing, dentre outras, 

aplicadas a estudos da marca destino, que corroboraram para a construção dos 

modelos de destination branding. Todos eles apontaram a contribuição conceitual com 

as futuras pesquisas científicas e também, de forma gerencial para o setor do turismo, 

notou-se, durante a leitura dos artigos, que eles vêm escalando degraus e evoluindo, 

sendo que um estudo aponta que utilizou o outro para colaboração de seu 

desenvolvimento. Importante frisar que os modelos mostraram como a síntese de 

dimensões os levou a analisar, por exemplo, a imagem e a lealdade, resultados esses 

que são de suma importância e que se fazem presentes em todos os cinco artigos 

analisados.   

Dos modelos apresentados, destaca-se que todos eles foram de levantamento 

de artigos, sendo que o escolhido para este estudo foi o de Carvalho (2015). A 

proposta de modelo do mesmo foi publicada em periódico científico, juntamente com 

os autores Salazar e Ramos.  
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2.5 Mensuração do destination branding  

 

Nesta seção, é demonstrado o processo de identificação das variáveis, que foi 

feito com base na tese de Carvalho (2015), na qual o autor propõe um modelo 

integrativo de destination branding, apontando que o mesmo é identificado como um 

conceito crucial para o processo de competividade de destinos. O instrumento de 

pesquisa do autor foi utilizado como base na pesquisa e contou com o cruzamento de 

uma escala de atributos do destino, apresentada por Pike e Ryan (2004).  

Carvalho (2015), no decorrer do seu estudo, que resultou em sua tese e em 

alguns artigos, propôs uma escala de mensuração integrada, feita a partir das 

associações da marca e seus marcos conceituas, ligados à formação da identidade e 

optou por utilizar escalas já consolidadas, para montar seu modelo com os 

antecessores da formação da imagem, buscando, com o instrumento, monitorar o 

comportamento do turista e a performance do destino turístico, dentro da perspectiva 

de integração das dimensões. 

A seguir, são apresentadas as dimensões utilizadas neste estudo, em que a 

escolha se pautou na revisão da literatura, tendo como base autores, que aparecem 

frequentemente nos estudos de marca, como Keller (2003), Pike (2009), Aaker (1997, 

2015) e Aaker (1996), dentre outros, que podem ser notados no decorrer do 

desenvolvimento teórico do presente projeto de dissertação.  

Procurou-se, com o embasamento dos teóricos que abordam a temática 

proposta neste trabalho, apresentar as variáveis utilizadas na construção do 

instrumento de pesquisa, bem como a formulação de hipóteses, a partir da construção 

teórica. Malhotra (2006) discorre que a hipótese é uma afirmação ou proposição não 

comprovada, a respeito de um fator ou fenômeno de interesse do pesquisador. O autor 

aborda que as mesmas podem ser um enunciado experimental, a respeito da relação 

entre duas variáveis, por exemplo, conforme já estipulado por uma estrutura teórica, 

ou por um modelo analítico, como é o caso deste trabalho. As hipóteses, portanto, vão 

além das questões propostas em pesquisas, pois as mesmas são afirmações de 

relações entre construtos teóricos, ao invés de perguntas, para as quais se buscam 

respostas.  
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2.5.1 Atributos do destino  

 

Antes de abordar o fator Valor da Marca elenca-se que existe uma 

multiplicidade de conceituações de valor da marca, que se deve à complexidade do 

termo “valor” (OLIVEIRA; LUCE, 2011, p. 506). 

Os atributos são as características de um produto ou destino, associados, no 

caso deste trabalho, à marca destino, sendo que a percepção do turista quanto aos 

mesmos demonstra quais fatores foram determinantes para a escolha do destino, 

como apontam Aaker; (1996); Keller (2003); Carvalho (2015).  

 Aaker (1996, p. 93) afirma que: 

 

Os atributos diretamente relacionados à aquisição ou utilização de um 
produto podem proporcionar benefícios funcionais e ocasionalmente 
emocionais para os clientes. Um atributo relacionado ao produto pode criar 
uma proposta de valor, oferecendo algo extra (como recursos ou serviços) ou 
algo melhor. 

 

Para Pike (2009), do ponto de vista da área do marketing, os atributos 

representam a oferta para o turista, o que inclui recursos naturais, comerciais e sem 

fins lucrativos, instalações, amenidades e pessoas. Como, por exemplo:  

• Atrações turísticas comerciais, como parques temáticos  

• Meios de hospedagem  

• Atividades de aventura ao ar livre, como o rafting na água branca 

• Opções para jantares e vida noturna 

• Shopping centers e mercados de artesanato 

• Locais históricos e cenas de desastre 

• Praias 

• Museus 

• Locais para piquenique e churrasco 

• Parques infantis 

•  Florestas e parques 

• Paisagens 

• Clima 

• Flora e fauna 
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• Características da população de acolhimento, como linguagem e cultura 

indígena. 

A formação de imagens de destino é um processo complexo e multifacetado 

que vem sendo examinado, continuamente, por especialistas em turismo que se 

utilizam, frequentemente, de uma lista predeterminada de atributos específicos, como 

no caso deste estudo, para medir a imagem de destino (Tegegne, Moyle & Becken, 

2016). 

Kotler et al., (2011), evidenciam que, para ganhar a batalha do marketing, é 

necessário que as pesquisas sejam contínuas, para saber quais atributos do destino 

são importantes para o consumidor, como eles compram e por que eles compram, e 

frisam que o consumidor vê um produto como um conjunto de atributos e concede 

importância diferenciada a cada um deles. Os autores enfatizam também que esses 

atributos são fatores importantes para a construção da imagem de destino turístico.  

Gartner (1993) aponta que, à medida que a concorrência aumenta e mais 

destinos promovem seus atributos turísticos, a imagem turística, como fator de 

seleção, se tornará cada vez mais importante. Utilizar uma lista de atributos de destino 

é um dos métodos mais eficientes para pesquisar a imagem e melhorar os serviços 

turísticos. Este método consiste, como apontado por Bigné, Font e Andreu (2000), em 

delinear as características atuais de um produto (no caso, do destino turístico) e 

explorar os atributos que devem ser melhorados. 

Segundo Carvalho (2015), desde 1991, os estudos de imagem e a relação de 

sua formação tiveram uma atenção especial com estudos de Echtner e Ritchie (1991), 

que constataram 34 principais atributos usados pelos pesquisadores em estudos que 

seguiram metodologias quantitativas. 

Echtner e Ritchie (1991) desenvolveram um modelo apresentado, ainda hoje, 

como referência nos estudos e que utiliza a imagem dos destinos turísticos como foco, 

identificando três dimensões fundamentais da imagem, sendo elas:  

Funcional/psicológica – esta dimensão transita em torno dos aspectos 

tangíveis, como atrativos, acomodações e cidades, e também intangíveis, como 

tranquilidade, hospitalidade e reputação (ECHTNER; RITCHIE, 1991). 

Comum/único – são aspectos ligados a atributos e podem variar de percepções 

baseadas nas características comuns a outros destinos para as que são baseadas 

nas características únicas ou singulares (ECHTNER; RITCHIE, 1991). 
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Atributos-holísticos – relacionados com características específicas dos destinos 

e a visão que constitui a imagem mental até características físicas do destino 

(ECHTNER ; RITCHIE, 1991). 

Já Gertner (1993) traz a abordagem da imagem composta por três elementos 

distintos, mas que se relacionam de forma hierárquica: componente, formação e 

características, que podem ser visualizadas no quadro 8, a seguir: 

Quadro 8- Componentes da imagem 

Componentes 

 
Cognitvo 

Abarca crenças, posturas voltadas para um 
determinado destino, levando, assim, a uma avaliação 
particular dos atributos do destino. 

 
Afetivo 

Representa o valor no que se relaciona àquilo que o 
turista quer ou espera do local, com base em seus 
sentimentos e motivações pessoais. 

 
Conativo 

É um componente de ação, a decisão de visitar o local, 
baseada na avaliação e no valor. 

Formação  

Agentes 
induzidos  

Controlados por terceiros, como, por exemplo, a 
propaganda. 

Agentes 
orgânicos  

Fontes encontradas por meio de experiência pessoal, 
fontes em que o turista mais confia nas informações. 

Agente 
autônomos 

Elementos advindos da mídia ou da cultura popular, 
têm como diferencial alterar a imagem de um destino 
na visão do turista. 

Características/atributos 

A distância pode embaçar a imagem de um destino. 

A mudança de imagem é contínua, mas lenta. 

Imagens pequenas são baseadas na sua contraparte política. 

Imagens maiores mudam mais lentamente.  

 Fonte: Adaptado de Gertner (1993).  

Gallarza et al. (2002), com base em 25 estudos, identificaram 20 atributos muito 

utilizados em estudos de imagem de destinos turísticos, seguindo a orientação 

acentuada por Echtner e Ritchie (1991), relativos aos componentes “funcional” e 

“psicológico”. 

Carvalho (2015) aponta que os autores Prayag (2009) utilizaram, em seu 

estudo, atributos já presentes nos estudos de Baloglu e McCleary (1999); Gallarza et 

al., (2002); Beerli e Martin, (2004); Garcia et al., (2004), “não tendo sido identificados 

atributos diferentes aos mencionados por Echtner e Ritchie (1991) e por Gallarza et 

al. (2002)”. Nota-se uma evolução dos estudos de imagem através dos atributos.  

Os atributos do destino, de acordo com os levantamentos teóricos de Bonn et 

al., (2016) são seis principais:  
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1. "ambiente competitivo (micro)", "global (macro) ambiente", "recursos 

essenciais e atrativos", "fatores e recursos de suporte", "gerenciamento de 

destino" e "determinantes qualificados" (Bonn et al., 2016).  

2.  O "(micro) ambiente competitivo" representa, entre outras coisas, o grau de 

rivalidade que existe dentro da indústria de turismo do destino. O "ambiente 

global (macro)" representa as principais forças que afetam os negócios, e 

inclui dimensões como condições econômicas globais, estabilidade política, 

políticas governamentais e sociodemográficos, para citar alguns. Embora 

esses dois primeiros componentes (micro e macro ambiente) representem 

os fatores mais salientes que influenciam grandemente o comportamento 

de viagens do consumidor, eles estão fora do controle do setor de turismo 

(Bonn et al., 2016). 

3.  Os "recursos essenciais e atrativos" são considerados principais elementos 

de destino compostos por fisiografia (cenário natural e clima) e cultura, 

superestrutura histórica/patrimonial e turística (acomodação, restaurantes, 

transporte, atividades recreativas e entretenimento) (Bonn et al., 2016). 

4. Os "fatores e recursos de suporte" são componentes para o marketing de 

destino bem sucedido e incluem infraestrutura geral, facilitando recursos e 

acessibilidade de um destino (Bonn et al., 2016). 

5. "Gerenciamento de destino" representa estratégias abrangentes de 

marketing de destino, tais como política de destino, planejamento e 

desenvolvimento, a fim de melhorar a reputação do destino e fortalecer a 

imagem do destino (Bonn et al., 2016). 

6. "Determinantes qualificadores" (ou condições situacionais) incluem 

localização de destino, custos de viagem e segurança(Bonn et al., 2016). 

 Pike (2009) frisa que esses atributos não são controlados pelo destino, são 

ofertas do mercado, mas cabe aos gestores do destino ordenar os mercados para 

atender às necessidades dos turistas e também da população local. Cabe salientar, 

como já dito pelos autores Tasci e Denizci (2009), que a imagem de destino é um fator 

que desempenha influência na decisão final do cliente, o que demonstra, pela 

literatura, que há de se atentar para os gaps que a literatura expõe, para que novos 

estudos sejam propostos.  

 Qu, Kim e Im (2011), em seus estudos de imagem, relacionam as 

associações da marca já apontadas por Aaker (1997), como os atributos, com os 
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componentes cognitivos, afetivos e únicos da imagem, e fazem a sua relação com a 

imagem global, apontando que as associações da marca têm uma relação direta e 

muito importante no comportamento futuro do turista.   

 Pike e Ryan (2004) fizeram um estudo baseado na imagem e no 

posicionamento da marca destino, no qual apontam que a formação da imagem de 

destino está ligada às associações feitas na mente do consumidor, em consonância 

com o que já foi dito em estudos anterior feitos por Aaker (1997), que apontaram que 

os atributos têm uma forte ligação na formação da imagem.   

 Carvalho (2015) afirma, embasado na teoria utilizada em seus estudos, que 

os atributos formam a característica dos produtos ou serviços e o consumidor 

raciocina que o produto é, ou está envolvido na compra ou no consumo. Já os 

benefícios são o valor de um produto ou de um serviço que está associado aos 

atributos desse produto ou serviço e que vem a representar o pensamento do 

consumidor sobre o que um produto ou serviço pode vir a fazer por ele.  

 Já sobre as atitudes, Carvalho (2015) pondera que as mesmas são definidas 

como avaliação global da marca e são importantes, pois tem como característica criar 

a base para a formação do comportamento do consumidor como, por exemplo, “a 

escolha da marca”, resultando na associação da atitude da “saliência” da marca. “Ou 

seja, de associações integradas de atributos e de benefícios de produtos e serviços 

para o consumidor e do julgamento do consumidor em relação a essas associações” 

(CARVALHO, 2015, p.122).  

 Carvalho (2015, p.124), em colaboração com as teorias estudadas por ele, 

frisa que “as associações da marca centraram-se nos atributos do produto, incluindo 

nelas a avaliação da qualidade da experiência, tendo estes autores concluído que 

mais associações da marca devem ser incluídas nos estudos”. 

As variáveis apresentadas no fator atributos do destino foram identificadas na 

tese de doutorado de Carvalho (2015) e as mesmas foram adaptadas pelo autor do 

livro Criando e Administrando Marcas de Sucesso, David Aaker (1996). Também 

foram utilizados estudos de Pike e Ryan (2004) para compor as variáveis, referentes 

aos atributos do destino. No estudo, o autor dá maior atenção aos aspectos cognitivos, 

afetivos e também conativo. Pike e Ryan (2004) trazem, em sua escala, atributos que 

se ligam à qualidade do serviço oferecido em um estudo também predominantemente 

quantitativo. Os autores abordam que o posicionamento de destino turístico depende 
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de uma mensagem sucinta, focada e consistente, em que os mesmos colocam os 

atributos como parte constituinte dessa mensagem.  

Para composição das variáveis da dimensão atributos do destino, foram 

utilizadas escalas que estão representadas nos anexos 1 e 2, que foram construídas 

através de estudos, que visavam a analisar a imagem e posicionamento de destinos. 

Estas escalas foram baseadas em outros estudos; a de Carvalho (2015) baseia-se na 

escala de atributos do destino, usada para avaliar a imagem de destinos turísticos. 

Nesta, os atributos se organizam a partir dos componentes funcionais e 

psicológicos (paisagem/recursos naturais, custos/preços, clima, locais 

turísticos/atividades, vida noturna/diversão, instalações desportivas/atividades, 

costumes/cultura e cozinha/gastronomia) de Pike e Ryan (2004); as escalas foram 

cruzadas e resultaram na associação da marca relativa aos atributos do destino, 

sendo que as perguntas provenientes podem ser vistas no Quadro 20, no qual foi feita 

a operacionalização das variáveis levantadas.  

Quadro 9- Atributos do destino 

Variáveis Atributos do Destino  Autor  

Paisagens/recursos naturais  Carvalho (2015) 

Produtos/benefícios para os turistas  Carvalho (2015) 

Custos/preços Pike e Ryan (2004) 

Clima  Pike e Ryan (2004) 

Locais turísticos/atividades Pike e Ryan (2004) 

Costumes/cultura Pike e Ryan (2004) 

Cozinha/gastronomia Pike e Ryan (2004) 

Fonte: Levantamento da autora, 2017.  

A partir dos marcos teóricos abordados formula-se a seguinte hipótese: 

H1- Os atributos do destino influenciam na imagem do destino.   

 

2.5.2 Valor da marca  

 

No marketing, o valor da marca é trabalhado com a finalidade de alcançar 

objetivos, desenvolvendo superioridade na proposta de valor do produto para o cliente, 

a fim de fortalecer a marca e de gerar benefícios e menos custos para o cliente 

(CHURCHILL; PETER, 2005). 

Healey (2009, p. 78) aponta que “os valores são aquilo que mantém uma marca 

em pé” e, no geral, os clientes têm a capacidade e sensatez para perceber esses 

valores, a partir do comportamento dos seus criadores. Os valores são essenciais 

para a contrução do ego de uma marca, evitando que a mesma seja superficial ou 
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trivial (HEALEY, 2009). Carvalho (2009, p.127), vindo de encontro a esses conceitos, 

afirma que:  

O valor está intimamente relacionado com a qualidade, acrescentando as 
dimensões de singularidade e de preço. A singularidade refere-se à 
percepção que os clientes têm da distinção da marca em relação a outras 
marcas concorrentes, e o preço refere-se à percepção dos clientes 
relativamente à relação qualidade-preço e à disponibilidade para pagar um 
preço mais alto pela marca pretendida. 

Uma marca é um elemento que expressa valor perante seus consumidores, 

sendo que a estimativa de valor da marca, de acordo com Aaker (2015), “começa pela 

determinação do valor das unidades de negócio no mercado de produtos impactados 

pela marca”. O valor da marca (Brad Equity) é representado pelo desempenho da 

marca e é medido em termos de um valor financeiro no balanço da empresa (PIKE, 

2010). 

Aaker (1996) aponta que o valor da marca abarca cinco construtos que se 

relacionam com a percepção do consumidor: lealdade à marca, consciência do nome, 

qualidade percebida, associações da marca e outros ativos da empresa, cabendo 

frisar que, para o autor, o valor da marca impacta tanto no valor para o cliente, quanto 

no valor da empresa.  

Silva e Auriane (2015), enfatizam que: 

A busca por construir um forte “brand equity” significa garantir fidelidade à 
marca e aos produtos ou serviços que oferece. Produtos podem ser copiados 
sem muito esforço pela concorrência, mas os valores projetados pela marca 
são únicos, intrínsecos a ela e poderosos meios de garantir vantagem 

competitiva no mercado. 

Kotler e Keller (2006, p. 271) abordam que o valor da marca “é o valor agregado 

atribuído a produtos e serviços” e o mesmo pode se refletir na maneira com que os 

consumidores pensam, sentem e agem em relação a uma determinada marca. Cabe 

frisar que os autores afirmam que o valor da marca – Brand Equity – é um ativo 

intangível, que vem a representar valor psicológico e financeiro para uma empresa.  

É necessário que haja a construção do valor da marca e, posteriormente, seu 

fortalecimento. Nesta perspectiva, Kotler e Keller (2006) frisam alguns pontos 

importantes na construção de valor de uma marca, como:  

• As escolhas iniciais dos elementos ou identidades da marca – na fase inicial de 

construção da marca, seus elementos devem ser planejados de forma a gerar 

sentimentos positivos no público-alvo. 
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• O produto, o serviço que o acompanha, e todas as atividades de marketing – a 

marca vai se destacar se oferecer algo extra, além do esperado. 

• Outras associações indiretamente transferidas para a marca, vinculando-a a 

alguma outra entidade – a marca pode trabalhar sob alguns posicionamentos: 

pode ser a marca politicamente correta, a marca protetora dos animais e assim 

por diante.  

 

Em consonância com os autores que tratam do tema, Martins (2006, p. 193) 

discorre que o valor da marca “Brand Equity”, “é tudo aquilo que uma marca possui 

de tangível e intangível e contribui para o crescimento sustentado dos seus lucros. 

Martins (2006) afirma, embasado em outros autores, que o valor da marca é base da 

memória do consumidor, enfatizando, assim, que uma marca que não é lembrada, 

não é comprada.  

Kapferer (2008) traz a afirmativa que o valor da marca é a capacidade das 

marcas de entregar lucros, apontando que uma marca não tem valor financeiro, a 

menos que possa gerar lucros. Para dizer que a falta de lucro não é um problema de 

marca, mas um problema de negócios é necessário separar a marca do negócio, uma 

tentação intelectual.  

Anholt (2009) discorre que a ideia de valor da marca, ou Brand Equity se 

resume à ideia de que, se um destino, produto ou serviço adquire uma reputação 

positiva, poderosa e sólida, isso se torna um recurso de valor – por vezes mais valioso, 

de fato, que todos os seus ativos tangíveis, porque representa a capacidade do local 

ou organização para continuar a negociar com uma margem saudável, desde que sua 

marca permaneça intacta.  

Quadro 10- Valor da marca 

Variáveis  Autor  

Preço  Carvalho (2015); Aaker (1997) 

Qualidade  Carvalho (2015); Aaker (1997) 

Liderança  Aaker (1996) 

Popularidade Aaker (1996) 

Fonte: Elaborado pela autora.  

A partir da teoria abordada sobre a marca destino, formula-se a seguinte 

hipótese: 

H2- O valor da marca influencia na formação da imagem do destino. 
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2.5.3 Personalidade da marca 

 

A personalidade de uma marca tende a ser um condutor para a representação 

de benefícios funcionais e atributos da marca e, para consolidar uma personalidade 

forte, é necessário fornecer energia à mesma, agregando interesse e envolvimento. 

Assim, a personalidade conseguirá ampliar a experiência e as percepções de marca, 

de forma positiva (Aaker, 2015). 

O conceito de personalidade vem sendo estudado há décadas na esfera do 

marketing, que explora as formas e evoluções do relacionamento da marca com os 

consumidores. Nesse universo, o primeiro instrumento válido de medição da 

personalidade da marca foi proposto por Jenifer Aaker (1997), instrumento esse que, 

até os dias atuais, é utilizado para medição e tem sido adaptado por vários autores, 

em diversas áreas nos estudos de marca, sofrendo adaptações constantes (KLABI; 

DEBABI, 2011).  

Aaker (1997) aborda, em sua pesquisa, a compreensão do uso simbólico das 

marcas. A autora desenvolveu um quadro teórico da construção da personalidade da 

marca com cinco grandes dimensões (Sinceridade, Excitação, Competência, 

Sofisticação e Robustez), com a finalidade de desenvolver uma escala confiável, 

válida e generalizável, para que pudesse ser usada em diversas áreas. Para a autora, 

a personalidade da marca é formalmente definida como um conjunto de 

características humanas.   

Keller (1993) define que a personalidade da marca é um conjunto de 

características humanas que se associam a uma marca, sendo que a personalidade 

da mesma serve como uma função simbólica e de autoexpressão, personificando os 

atributos do produto. Aaker (2015, p.39) aponta que “explorar o que a marca, como 

pessoa, diria para você é uma boa maneira de descobrir a resposta emocional que a 

marca provoca”. 

Para a construção das perguntas que são relacionadas à personalidade da 

marca, utilizou-se como base a escala de Aaker (1997). O estudo da autora teve como 

objetivo, na época, desenvolver um quadro de dimensões de marca de personalidade 

e uma escala confiável, válidas e generalizáveis para medir as dimensões. Para 

identificar as dimensões de marca de personalidade, um total de 631 indivíduos 

avaliaram um subconjunto das 37 marcas em 114 traços de personalidade. Os 

resultados de uma análise fatorial exploratória de componentes principais sugerem 
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que os consumidores percebem que as marcas têm cinco dimensões de 

personalidade distintas: sinceridade, excitação, competência, sofisticação e robustez.  

Os resultados de uma série de fatores analisados, executadas em 

subconjuntos, apontam robustez nas dimensões da marca de personalidade. Além 

disso, os altos níveis de fiabilidade das cinco dimensões foram estabelecidos por meio 

de correlações teste-reteste e alfas de Cronbach. Finalmente, os resultados de uma 

análise fatorial confirmatória, realizado com 180 indivíduos, 20 marcas em dez 

categorias de produtos, indicaram 42 traços de personalidade, fornecidos com base 

em um modelo de cinco dimensões. Em resumo, os resultados dessas análises 

demonstram que o quadro de dimensões marca de personalidade, como representado 

pelo 42-item Brand Personality Scale, é confiável, válido e generalizável (AAKER, 

1997).  

 

Quadro 11- Personalidade da marca 

Variáveis  Autor  

Sinceridade  Aaker (1997) 

Excitação Aaker (1997) 

Competência Aaker (1997) 

Sofisticação Aaker (1997) 

Robustez Aaker (1997) 

Fonte: Aaker (1997), adaptado pela autora.  

Tendo base teórica nos construtos elencados por Aaker (1997), formula-se a 

seguinte hipótese: 

H3- A personalidade da marca tem influência na formação da imagem do 

destino.  

 

2.5.4 Marca como símbolo 

 

Os símbolos são elementos que envolvem imagens, que representam a marca, 

podendo ser memoráveis e poderosos, e proporcionam coesão e estrutura à 

identidade da marca, facilitando a aquisição de reconhecimento e recordação. Quando 

se faz presente, é um componente essencial para o desenvolvimento da marca; 

quando não se faz presente ou simplesmente inexiste, pode formar uma deficiência 

substancial, tendo em vista que os símbolos – enquanto elevados a componentes da 

identidade – refletem seu poder e potencial (AAKER, 1997).  
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Corroborando com Aaker (1997), baseado na evolução dos marcos teóricos 

sobre simbologia, Carvalho (2015) afirma que:  

A perspectiva da marca como símbolo poderoso pode proporcionar coesão e 
estrutura a uma identidade da marca, favorecendo o reconhecimento, bem 
como a recordação da marca na mente do consumidor. A existência de um 
símbolo pode significar um componente fundamental para o desenvolvimento 
da marca e a sua inexistência pode constituir uma deficiência substancial. Um 
símbolo representa para a identidade o simbolismo do seu poder potencial. 

Na visão de Keller (1993), a simbologia apontada por Carvalho abarca uma 

série de elementos da marca que caracterizam a identidade da mesma, e esses 

elementos formadores de identidade da marca símbolo são o nome, logotipo, símbolo, 

slogans, jingles e embalagens.  

Martins (2006) traz definições sobre alguns formadores de identidade que 

representam simbologia da marca, sendo eles: 

• Nome - o nome da marca é o primeiro e o mais importante passo que as 

empresas devem dar. O nome irá funcionar dentro do sistema de branding, e 

nunca de forma isolada. 

• Logo - maneira mais curta de projeção de uma marca, tem-se em vista que as 

empresas que tem grande foco no logotipo, geralmente, possuem baixo foco 

em branding. 

• Slogan -  complementa a simbologia da marca e ressalta seu posicionamento, 

através de uma frase ou combinação de palavras, preferencialmente, curtas. 

Possui benefícios importantes como a flexibilidade de mudá-lo nos processos 

de reposicionamento, redesenhos, lançamentos de novos produtos e uso legal 

menos restrito. 

Carvalho (2015) considera que a marca como símbolo pode ser muito 

poderosa, tendo a capacidade de proporcionar coesão e estrutura a uma identidade 

da marca, beneficiando o reconhecimento, bem como a recordação da marca na 

mente do consumidor, estimulando a lembrança. O autor ainda aponta que a 

existência de um símbolo é um componente fundamental para o desenvolvimento da 

marca e a sua inexistência pode constituir uma deficiência substancial, sendo que o 

símbolo representa para a identidade o simbolismo do seu poder potencial. 
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Quadro 12- Marca como símbolo 

Variáveis  Autor  

Reconhecimento  Carvalho (2015) 

Lembrança  Carvalho (2015) 

Imaginário  Carvalho (2015) 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Assim sendo, tem-se a seguinte hipótese: 

H4- A simbologia influencia na imagem do destino. 

 

2.5.5 Imagem 

 

Quando se fala em imagem de destino, é necessário ter clareza que a imagem 

é a soma do produto global oferecido, mais o conjunto de ações comunicativas de que 

é objeto este produto ou destino. Assim, a imagem deve ser analisada 

“fundamentalmente pelo modo que a percebem os ‘consumidores’, para quem a 

imagem pretendida foi emitida” (GÂNDARA, 2008).  

De acordo com a afirmativa de Grönroos (2004), a marca inexiste sem a 

percepção do cliente, ou seja, não pode ser criada. O autor ainda frisa que, neste 

contexto, o conceito de marca é sempre uma imagem.  

Carvalho (2015) salienta que uma marca tem como base o desenvolvimento 

continuado da relação do cliente com a marca, em que o cliente forma uma imagem 

diferenciadora de um bem físico ou um serviço. No que emerge a imagem da marca, 

Grönroos (2004) afirma que a imagem tem como papel fundamental fazer filtros dos 

efeitos da comunicação e da recomendação. Tendo em vista que o papel da imagem 

da marca atua como filtro dos efeitos da comunicação e da recomendação, no 

alcance, uma imagem positiva atribui maior receptividade em relação à informação e 

recomendação sobre uma determinada marca, assim como uma imagem negativa tem 

um efeito análogo em sentido contrário.    

Em todas as etapas do processo de seleção de um destino para a viagem, as 

imagens turísticas ajudam a determinar quais os destinos que permanecem e quais 

serão eliminados da escolha final (PIKE, 2002). Portanto, compreender como as 

imagens turísticas são formadas pode ajudar os gestores e organizaçães de destino 

no desenvolvimento de imagens de destino adequadas para mercados-alvo 

selecionados (GARTNER, 1993).  
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Diferenciar a oferta é parte fundamental do marketing de destino, portanto 

trabalhar a imagem de forma adequada e eficiente tornou-se fundamental no 

marketing estratégico. Tem-se argumentado, nos estudos, que o destination image 

vem se tornando um elemento-chave no marketing de destino, com o propósito de 

diferenciação para tornar o destino competitivo. Assim, cada vez mais, torna-se 

necessária a compreesão da formação da imagem de destino, não apenas para os 

profissionais, mas também para os estudiosos (KISLALI; KAVARATZIS; SAREN, 

2016; ANDERSEN, ØIAN; AAS; TANGELAND, 2017).  

A importância da imagem do destino turístico é universalmente reconhecida, 

uma vez que afeta a percepção subjetiva do indivíduo e, consequentemente, seu 

comportamento e escolha de destino (GALLARZA; GIL; CALDERÓN, 2001). Tasci e 

Gartner (2007) elucidam que a construção mental da imagem é deselvolvida pelos 

turistas, a partir de informações que lhe são passadas pelos meios de comunicação 

ou publicidade do destino turístico. Buosi e Silva (2013, p.29), em conformidade com 

Tasci e Gertner (2007), discorrem que a “importância da imagem para o sucesso do 

destino turístico e sua posição são fatores-chave a ser considerados nas estratégias 

de marketing do lugar”.  Bigné, Font e Andreu (2000) asseguram que uma imagem é 

mais do que uma simples crença e está relacionada a atributos do destino, sendo que 

tem como uma de suas características marcantes influenciar nas atitudes do turista 

em relação ao destino.   

De acordo com Lopes (2011), a imagem é resultado de um processo perceptivo 

e cognitivo, sendo formada a partir de várias fontes de informações. O autor salienta 

que a imagem pode ser construída na mente de qualquer pessoa, mesmo ela não 

tendo visitado o destino. Pike e Ryan (2004) afirmam que a imagem de destino é a 

chave da construção do posicionamento de destino.  

Nesse interín, Gândara (2008) destaca que, para que se se discorra sobre a 

temática imagem de destino, se faz necessário ter clareza que:  

A imagem é a soma do produto global que se oferece (todos os distintos 

produtos que possam oferecer um destino), mais o conjunto de ações 

comunicativas de que é objeto este produto ou destino. Sempre se deve ter 

em conta que esta soma/imagem deve ser analisada, fundamentalmente, 

pelo modo em que a percebem os “consumidores”, para quem a imagem 

pretendida foi emitida (Gândara, 2008, p.2). 
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Stylos et al., (2016) evidenciam que a imagem de destino tem relações 

complexas entre seus componentes, que são o afetivo, cognitivo e conativo, 

afirmando, através de seus estudos, que a imagem conativa e afetiva são fortes 

influenciadoras na intenção de revisitar o destino. 

Añaña, Anjos e Pereira (2016, p. 326), em seu estudo, tendo como objeto 

destinos litorâneos brasileiros, ratificam que a imagem de destinos “é um construto 

multidimensional, formado por componentes tangíveis, que podem ser avaliados 

objetivamente como mobilidade (e relação custo/benefício) e intangíveis, cujos 

benefícios podem ser sentidos e/ou usufruídos (paisagem, patrimônio, sensação de 

acolhimento, etc.)”. O resultado do estudo apontou a existência de sete dimensões de 

análise – ambiente de acolhimento, paisagem natural, estrutura de entretenimento, 

patrimônio material, comércio e serviços, mobilidade e acessibilidade e relação 

custo/benefício (AÑAÑA; ANJOS;  PEREIRA, 2016).    

Os destinos turísticos, na concepção de Carvalho (2015), têm como 

característica competirem entre si. Buhalis (2000) afirma que, neste cenário 

competitivo, a imagem passou a ser um fator determinante no processo de decisão de 

compra do “destino turístico”, e Pike (2007) afirma que o processo de formação de 

imagem precisa ser trabalhado de forma eficiente, dentro da área do marketing, tendo 

em vista que a mesma está instrinsicamente ligada ao comportamento e decisões de 

compra do consumidor. 

Kislali, Kavaratzis e Saren (2016), tendo como base o desenvolvimento 

conceitual da imagem de destino, trazem uma visão estruturalmente tridimensional da 

mesma, apontando a formação da imagem em três dimensões contínuas. 

A primeira dimensão contínua varia de atributos individuais para impressões 

holísticas de um destino. Enquanto as ofertas e instalações de destino, como 

alojamento, transporte e atrações para visitantes podem ser considerados como 

atributos individuais de um destino, os sentimentos gerais em direção a um destino 

são considerados impressões holísticas (KISLALI;  KAVARATZIS; SAREN, 2016).  

A segunda dimensão contínua consiste em características funcionais, como 

clima e paisagens de um lado, e características psicológicas, por exemplo, atmosfera, 

segurança e simpatia dos habitantes locais, na outra extremidade (KISLALI; 

KAVARATZIS ; SAREN, 2016). 

A terceira dimensão contínua de imagem varia de atributos comuns para 

atributos de imagem únicos. Considerando que atributos comuns podem ser 
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encontrados em todos destinos, tais como paisagens e transportes públicos, e 

comparações entre diferentes destinos são possíveis, atributos únicos são exclusivos 

de um destino específico, como, por exemplo a Torre Eifel, em Paris, a atmosfera 

religiosa no Vaticano e as Pirâmides no Egito (KISLALI; KAVARATZIS; SAREN, 2016). 

De acordo com Cooper, Hall e Trigo (2011), a teoria da imagem de destinos 

turísticos está dividida em dois campos: o primeiro recomenda que a imagem de uma 

destinação turística tende a ser desmontada e separada por vários atributos, que 

podem ser mensurados; já o segundo campo, com uma abordagem gastalt, afirma 

que a imagem é um todo, um elemento holístico e que a mesma não pode ser dividida.  

A imagem é um elemento central em uma estratégia de comunicação, 

especialmente no que diz respeito à marca de destino e estratégia de posicionamento 

(FROCHOT; KRESIAK, 2008). A imagem de marca no setor do turismo é uma questão 

comum, uma vez que o turismo mostra características da indústria de serviços, tais 

como intangibilidade e perecíveis.  

Além disso, as margens de lucro no mercado de turismo de férias estão 

diminuindo constantemente no mercado homogêneo. Portanto, se faz necessária uma 

boa projeção da imagem do destino enquanto marca, para que se tenha condições de 

competir no mercado (SEZGIN, 2008). Pike e Ryan (2004) frisam que a imagem de 

destino é a chave para a construção do posicionamento da marca.  

Corroborando com essa percepção, Moraga, Artigas e Irigoyen (2012) apontam 

que a imagem de destino desempenha um papel fundamental no processo de escolha 

do turista. Ao longo dos anos, a mesma se tornou uma ferramenta para estabelecer 

estratégias de marketing que consolidem o destino, de maneira a torná-lo competitivo. 

A imagem também é um forte influenciador de atitudes do cliente, o que pode intervir 

na lealdade ao destino (BALOGLU,1998).  

Domareski-Ruiz, Fernandes e Gândara (2014, p. 154) trazem a ideia que a 

imagem de um destino turístico se caracteriza pela interação entre o ambiente e o 

usúario, num cenário em que a imagem é o reflexo das informações e experiências 

que os moradores e os turistas têm.  Os autores apontam que a imagem precisa ser 

formada a partir da “experiência prazerosa no destino vivenciado, portanto, percebido 

pelo usuário como de qualidade”. Uma vez que a imagem é reflexo da satisfação e da 

vivência do morador e visitante, essa se torna um elemento importante no marketing 

de qualquer cidade ou destino turístico. 
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O estudo de Frochot e Kresiak (2008) demonstrou que é necessário trabalhar 

a imagem para que se possa posicionar um produto ou destino turístico, e que as 

estratégias  devem estar intrinsicamente ligadas a estratégias de comunicação de 

marketing. O estudo da marca turística é um campo emergente e  precisa de estudo, 

compreensão e aprofundamento teórico (FERNÁNDEZ; DUARTE; MOGOLLÓN, 

2011).  

Nesta perspectiva teórica, Andrade (2001) aponta que a imagem percebida do 

destino turístico mostra que, embora a maioria dos recursos turísticos são objetivos 

na natureza, a percepção deles pode ser heterogênea, devido à natureza subjetiva de 

representação. O autor ainda aborda que o estudo da imagem turística responde a 

dois aspectos de importância especial: em primeiro lugar, o interesse em explicar 

cientificamente a natureza e o processo de formação desse conceito e sua influência 

sobre o comportamento dos turistas e, por outro lado, a necessidade de posicionar e 

diferenciar destinos.  

Na satisfação atrelada à imagem de destino, Chi e Qu (2008) apontam que a 

imagem de destino exerce uma influência positiva sobre a qualidade e satisfação 

percebida. Neste sentido, os autores abordam que a imagem é derivada das 

experiências positivas, ou seja, satisfação no turismo exerce melhoria da imagem do 

destino. Os autores também afirmam que a imagem do destino afeta a intenção 

comportamental dos turistas. Tendo em vista que uma imagem favorável influenciará 

na lealdade ao destino, aumenta a probabilidade de retorno do turista. 

Alguns autores fazem breves apontamentos sobre a imagem, como Cronpton 

(2002), que afirma que a abrangência dos objetivos da imagem pode ser maior quando 

trabalhada em conjunto com a marca. Bigné, Font e Andreu (2000), por sua vez, 

consideram que a imagem de destino é um importante fator na geração de satisfação 

entre turistas e residentes. 

Blain, Levy e Ritchie (2005) defendem a ideia da imagem de destino ser um 

conjunto de estratégias de marketing integrado, que abarcam as seguintes ações: 

• Criação de um nome, logotipo e marca com a função de destinação clara e 

objetiva de outros destinos.  

• Criação de um conjunto de expectativas que sejam favoráveis à experiência de 

viagem do turista. 

• Consolidar uma união emocional sólida entre o turista e o destino. 
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• Dar enfoque maior à segmentação de mercado, visando a reduzir custos e 

aumentar ganhos. 

Já Gallarza, Gil e Calderón (2002) trazem a ideia que a imagem de destino é 

algo complexo, múltiplo, relativista e dinâmico, tendo como abordagem o enfoque 

cognitivo, com questões de valor e atributos de destino, além do enfoque afetivo que 

inclui os sentimentos pelo destino, e o enfoque conjunto, que une o cognitivo e o 

afetivo.  

Carvalho (2015), em seu estudo, identificou que existem relações consolidadas 

entre a satisfação e a qualidade de destino através da imagem. Sob este aspecto, o 

autor corrobora com a visão de Pike e Ryan (2004), que, através de seus estudos e 

levantamentos teóricos, concluíram que a imagem do destino tem influência direta não 

apenas no comportamento, mas também na satisfação do consumidor ou turista.  

Chiu (2016) concluiu, a partir da revisão da literatura em seu estudo, que a 

imagem de destino é um dos antecedentes de viagem mais importantes para o pré-

turista, influenciando na decisão final de compra e também no comportamento do 

turista durante a viagem. Quanto à formação da imagem, o autor aponta que a mesma 

se baseia pela interação dos componentes cognitivos e afetivos. Em seu estudo, Chiu 

(2016) confirmou as relações que já eram consolidadas na literatura, em que os 

componentes afetivos e cognitivos têm relação direta com a percepção e satisfação 

do cliente.  

Quadro 13- Imagem 

Variáveis  Autor  

Autoimagem  Carvalho (2015) 

Imagem Positiva  Carvalho (2015) 

Imagem convincente  Carvalho (2015) 

Fonte: elaborado pela autora.  

Partindo das premissas teóricas que emergem sobre as questões ligadas à 

imagem, cria-se a seguinte hipótese, a fim de testar a teoria do destination branding 

sobre a imagem: a imagem é resultado dos construtos atributos do destino, valor da 

marca, personalidade da marca e marca símbolo.  

H5-  A imagem tem influência na lealdade.   
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2.5.6 Lealdade à marca  

 

A lealdade é um elemento que se torna fundamental quando se atribui valor a 

uma determinada marca, que é vendida e comprada. Espera-se que a marca gere 

uma base de consumidores fiéis, configurando, assim, sua lealdade, gerando menos 

vulnerabilidade e mais consistência da mesma a partir dos clientes fiéis 

(AAKER,1997).  

Destaca-se que Aaker (1998) identificou que a lealdade da marca possui cinco 

níveis, de não leal a muito leal, descrevendo o comportamento em sua pirâmide de 

lealdade de marca, (o nível mais baixo é representado na parte inferior da pirâmide). 

Ele descreve o comportamento do cliente para cada nível e identifica desafios 

enfrentados pelos profissionais de marketing em seus esforços para levantar um 

cliente /consumidor para um nível superior através de uma pirâmide, demonstrada a 

seguir, na figura 8.   

                                          

Figura 8- Pirâmide de Lealdadade de Aaker (1998) 

 

Fonte: Aaker (1998).   

 

De acordo com Carvalho (2015, p. 45), a lealdade pode ser vista por duas 

perspectivas distintas – a lealdade comportamental e a lealdade atitudinal.  

A lealdade comportamental refere-se à repetição da compra e à frequência 
com que um cliente o faz (por exemplo do turista em relação a um DT), 
enquanto a lealdade atitudinal diz respeito ao compromisso psicológico que 
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um cliente faz no ato da compra, como a intenção de voltar a comprar, e a 
intenção de recomendar a marca a outras pessoas. 
 
 

Cobra (2009) enfatiza que a lealdade está ligada a sentimentos como prazer 

ou decepção, relacionados à expectativa com determinado produto consumido no 

momento da compra. Assim, um consumidor satisfeito é menos propenso a 

mudanças. “Portanto, a elevada satisfação ou o encanto cria uma afinidade emocional 

com a marca, não apenas na esfera de preferência racional, mas resultando numa 

alta lealdade do consumidor” (COBRA, 2009, p. 25).  

Kozak, Bigné e Andreu (2005) apontam que a lealdade é a intenção do turista 

de voltar e recomendar o destino, sendo que a questão da lealdade leva à questão da 

fidelidade ao destino turístico, que, de acordo com os autores, está ligada também à 

qualidade. Ou seja, a lealdade é um construto que aponta resultados como a fidelidade 

e a qualidade do destino visitado. Kozak, Bigné e Andreu (2005) enfatizam  que mais 

estudos devem ser feitos sobre a temática lealdade, a fim de reafirmar sua relação 

com outros construtos e a consistência da dimensão reafirmando sua relação com a 

fidelização.  

O reconhecimento da lealdade se dá pela repetição da compra, quer dizer, a 

partir do momento em que se consolida uma relação do consumidor com a marca, o 

mesmo tem “compromisso para a repetição da compra ou recomendação do produto 

ou serviço” (GARCÍA;  GÓMEZ;  MOLINA, 2012, p. 650). 

Chi e Qu (2008) denotam que há uma relação muito forte entre imagem, 

satisfação e qualidade, na qual uma influencia diretamente na outra e, como resultado, 

tem-se a lealdade ao destino turístico. A exemplo disso, enfatiza-se que a lealdade ao 

destino toma uma importância sugestiva à medida em que as pessoas começam a 

escolher o tipo de férias antes de considerarem a escolha do destino (PIKE, 2004).  

As destinações turísticas são produtos e os turistas tendem a retornar ao 

destino novamente, ou a recomendar a outros turistas, ou para amigos e parentes, 

enfatizando para eles a sua experiência sobre a viagem realizada. Assim, forma-se a 

lealdade ao destino, constituindo, de forma significativa, a lealdade (CARVALHO, 

2015; AROEIRA; DANTAS; GOSLING, 2016).  

Na  lealdade, Chi e Qu (2008) destacam que o mercado turístico se apresenta 

saturado de ofertas e, para captar esse cliente, é necessário investir em estratégias 

para a sua fidelização. 
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Para Pike (2009), a lealdade à marca é avaliada pelo turista, em parte, pela 

repetição e por referência personalizada. Dada a crescente capacidade de 

substituição das destinações, as vantagens precisas das finanças incluem menores 

custos de marketing, alavancagem aumentada do comércio de viagens e referências 

verbais.  

Destaca-se que a similaridade do conceito de lealdade é recorrente nos 

estudos de turismo. A lealdade é mensurada analisando a intenção de continuar 

comprando o mesmo produto, a intenção de comprar mais do mesmo produto, compra 

repetida e a vontade de recomendar o produto para outros (MOSCHIS; MOORE; 

STANLEY, 1984; AROEIRA; DANTAS; DANTAS, 2016; BRAKUS; SCHMITT; CHI; 

QU, 2008; ZARANTONELLO, 2009;COBRA, 2009; PIKE, 2009; GARCÍA;  GÓMEZ; 

MOLINA, 2012; CARVALHO, 2015; GUZMAN-PARRA; VILA-OBLITAS; AAKER, 

2015; MAQUEDA-LAFUENTE, 2016).  

De acordo com Lübeck et al. (2016, p. 333), “o significado do construto lealdade 

vai além da dimensão comportamental (recompra) sendo necessário levarem-se em 

conta os significados psicológicos”. Então, a lealdade não significa apenas a fidelidade 

do cliente, mas também que as empresas ou organizações devem ser fiéis aos seus 

clientes, quando as duas partes ganham, pois forma-se, assim, um relacionamento 

(CARVALHO, 2015).  Carvalho (2015, p. 46) enfatiza que “quando uma determinada 

marca consegue que o cliente se sinta ligado a ela e a oferta dessa marca é diferente 

dos serviços concorrentes, pode-se esperar que daí decorra um efeito de 

recomendação favorável”, ou seja,  se o cliente estiver motivado, irá falar 

positivamente da marca.  

Em seu estudo,  Carvalho (2015) aponta que a lealdade atitudinal está ligada à 

satisfação e à qualidade. O autor, então, trabalha com a lealdade atitudinal em seu 

estudo. Uncles, Dowling e Hammond (2003) destacam que a lealdade é, 

principalmente, uma atitude que tende a levar a um relacionamento prolongado com 

a marca.  

Quadro 14- Lealdade da marca 

Variáveis  Autor  

Retornar  Carvalho (2015) 

Recomendar  Carvalho (2015) 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Tendo como base os estudos de Carvalho (2015), formula-se a seguinte 

hipótese: 
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H6- O conjunto de dimensões, atributos do destino, valor da marca, 

personalidade, imagem/satisfação influencia na lealdade ao destino.  
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo, são apresentados os caminhos metodológicos que foram 

percorridos durante o processo de elaboração deste trabalho, sendo construído com 

as seguintes seções: Métodos científicos; População, amostra e escala; Aplicação do 

questionário em rede social; Operacionalização do instrumento de pesquisa; Técnicas 

de análise estatística; e Contextualização do objeto de estudo.  

3.1 Métodos científicos 

Os métodos científicos são, para Gil (2008), uma forma de se chegar a um 

determinado resultado ou fim, em que o método se caracteriza por ser um conjunto 

de procedimentos intelectuais e também técnicos, a fim de se atingir o conhecimento.  

Complementando o conceito, Lakatos e Markoni (2003, p. 83) definem que:   

[...]o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos 
válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros 
e auxiliando as decisões do cientista. 

 

Esta pesquisa delineia-se de caráter quantitativo e situa-se no campo de estudo 

do turismo. Elenca-se que, no decorrer do desenvolvimento do marco teórico, foi 

possível compreender que este estudo se caracteriza como exploratório/descritivo, 

pois utiliza a teoria do destination branding, não apenas para replicar um estudo, mas 

para gerar ideias novas, inferir novas explicações e identificar lacunas de estudo que 

possam servir de base para futuros estudos e, assim, contribuir com o 

desenvolvimento da ciência na área do turismo.  

Quanto à pesquisa exploratória, Gil (2008, p. 27) afirma que “as pesquisas 

exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Já Veal (2011) discorre que a 

pesquisa em turismo é relativamente nova em relação a outras áreas, o que faz com 

a pesquisa exploratória e pesquisa descritiva acabem se unindo, como neste caso. 

Para Veal (2011), a pesquisa exploratória descritiva procura “descobrir, descrever ou 

mapear padrões de comportamento em áreas ou atividades que não foram 

previamente estudadas”.  

Um dos primeiros passos deste estudo foi a pesquisa de revisão bibliográfica, 

a qual Veal (2011, p. 91) enaltece que “se refere ao processo de identificar e estudar 

pesquisas anteriormente publicadas, relevantes para o tema”. Essa revisão da 
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bibliografia da sustentação, as incursões exploratórias no trabalho e também a 

construção do instrumento de pesquisa foram feitas em uma segunda etapa. A coleta 

de dados, o tratamento de dados através de técnicas estatísticas e a análise dos 

mesmos, embasados na literatura, estão descritas na figura 9, a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Elaborado pela autora.    

Como mencionado anteriormente, esta pesquisa seguiu uma abordagem 

quantitativa, com uso de métodos estatísticos, que se fundamentam pela teoria 

estatística de probabilidade, constituindo um auxílio para a investigação na área das 

ciências sociais (GIL, 2008). 

O autor Gil (2008) aborda que:  

Mediante a utilização de testes estatísticos, torna-se possível determinar, em 
termos numéricos, a probabilidade de acerto de determinada conclusão, bem 
como a margem de erro de um valor obtido. Portanto, o método estatístico 
passa a caracterizar-se por razoável grau de precisão, o que o torna bastante 
aceito por parte dos pesquisadores com preocupações de ordem quantitativa. 
Os procedimentos estatísticos fornecem considerável reforço às conclusões 
obtidas, sobretudo mediante a experimentação e a observação (GIL, 2008, p. 
17).  

No decorrer deste capítulo, mostram-se os passos seguidos na pesquisa, para 

situar o leitor de forma clara sobre a construção desse processo de pesquisa a que se 

propõe o trabalho.  

 

Figura 9- Procedimentos metodológicos 
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3.2 População, amostra e tipo de escala  

 

A amostragem é abordada por Veal (2011), como uma porção da população 

que será foco da pesquisa. Malhotra (2006, p. 320) define que “amostra é um 

subgrupo da população selecionado para participação no estudo”. O autor ainda diz 

que o processo de elaboração de uma amostra inclui cinco estágios:  

Quadro 15- Definição da amostra 

1. 1. Definição da 
população-alvo 

Deve ser um processo preciso, que envolve transformar a definição de um 
problema em uma afirmação precisa de quem deverá ou não ser incluído 
na amostra. 

2. Determinação da 
composição da 
amostra 

A composição da amostra é uma representação dos elementos da 
população-alvo. 

3. Seleção de técnica 
de amostragem 

É a decisão do tipo de técnica que será utilizada. 

4. Determinação do 
tamanho da amostra 

É, basicamente, o número de elementos que serão incluídos no estudo. 

 5. Execução do 
processo de 
amostragem 

É a especificação detalhada de como serão implementadas as decisões 
sobre população, composição da amostra, unidade amostral, técnica de 
amostragem e tamanho da amostra. 

Fonte: Malhotra (2006), adaptado pela autora.  

A amostra escolhida foi não-probabilística, que, de acordo com (Mattar, 1997, 

p. 132), “é aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a 

amostra depende, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador ou do 

entrevistador no campo”. O autor subdivide este tipo de amostra em três tipos, como 

apresentado no quadro 16, a seguir: 

Quadro 16- Amostra não-probabilística 

Tipos de amostra não-probabilística  Descrição 

Amostra por conveniência O pesquisador seleciona membros mais 
acessíveis da população. 

Amostra por julgamento O pesquisador usa o seu julgamento para 
selecionar os membros da população que são 
boas fontes de informação precisa. 

Amostra por quota O pesquisador entrevista um número predefinido 
de pessoas em cada uma das várias categorias. 

Fonte: Mattar (1998), adaptado pela autora. 

Quanto a sua escolha e utilização, os autores Aaker, Kumar e Day (p. 375) 

colocam que “a amostra não-probabilística é usada em estágios exploratórios de uma 

pesquisa”, como:  

1.  Pré-teste de questionários; 
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2. Quando se trata de uma população homogênea; 

3. Quando o pesquisador não possui conhecimentos estatísticos suficientes; 

4. Quando o fator facilidade operacional é requerido. 

No questionário, é utilizada uma escala de diferencial semântico de sete 

pontos, sendo que a mesma está baseada no pressuposto que:  

[...] o significado de um objeto detém distinções sutis e difíceis de serem 
descritas e descobertas de outra forma. Utiliza-se um número de adjetivos 
para avaliar o significado de três fatores básicos: avaliativos, potência e 
atividade. Esse procedimento de escala foi desenvolvido por Osgood, Suci e 
Tannenbaun (1957) para mensurar o significado conotativo dos conceitos. 
Para Fauze (1996, p. 94) e Chisnall (1973, p. 94) os significados de um objeto 
para um indivíduo incluem desde os significados denotativos mais óbvios, até 
os significados conotativos mais sutis e difíceis de descrever. Daí, a 
importância e aceitação desse método dentro do meio científico (OLIVEIRA, 
2001, p. 11) 

 

Este tipo de graduação incide em uma escala bipolar de sete pontos, na qual 

os extremos são determinados por um adjetivo ou uma frase adjetivada. É importante 

que os termos bipolares façam a distinção precisa entre os dois extremos da escala, 

para que o método não seja comprometido (OLIVEIRA, 2001).  

De acordo com Oliveira (2001), esse método envolve alguns passos, que são 

representados a seguir:  

1. Os respondentes avaliam algum conceito em particular dentro de uma 

escala de sete pontos, colocando uma marca na posição que mais tem a ver com seus 

sentimentos (OLIVEIRA, 2001). 

2. Os pesos são atribuídos segundo a posição do continuum, que, neste 

caso, assume valores iguais, como por exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.  

3. O total de pontos de respondentes individuais é computado, definindo os 

perfis em cada dimensão (OLIVEIRA, 2001). 

São atribuídos pesos quantitativos a cada categoria e somados. Obtém-se, 

assim, um perfil do sentido e do valor que o objeto representa para o indivíduo. 

Este método é utilizado para que o consumidor possa expressar seus 

sentimentos. Assim, essa escala tem sido utilizada com sucesso nas pesquisas 

ligadas ao marketing, para mensurar atitudes do consumidor que são ligadas à 

imagem, imagem da marca, imagem de propaganda, entre outras (OLIVEIRA, 2001).  

Os adjetivos a serem utilizados na escala aparecem elencados no quadro 17, 

a seguir:  
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                         Quadro 17- Adjetivos da escala semântica 

Dimensão avaliativa 

 
o Mau / bom 
o Justo / injusto 
o Limpo / sujo 
o Valioso / sem valor 

Dimensão potência 

 
o Grande / pequeno 
o Forte / fraco 
o Pesado / leve 

 
Dimensão atividade 

 
o Ativo / passivo 
o Rápido / lento 
o Vivo / morto 

 
            Fonte: Oliveira (2001), adaptado pela autora.  

Em algumas pesquisas, a escala de diferencial semântico se assemelha à 

escala de Likert, com sete pontos, na qual os sujeitos pesquisados são incitados a 

escolher entre diversas opções, marcando aquela que mais se aproxima da sua 

atitude ou opinião. Diferenciais semânticos são, geralmente, apresentados variando 

qualitativamente em grau, desde o mais baixo nível ao mais elevado (ENOKI et al., 

2005). 

Enoki et al., (2005, p. 356 ), afirmam que “não há um padrão para a descrição 

do diferencial semântico, mas os modelos abaixo são muito usados”:  

1-concordo totalmente; 2-concordo em parte; 3-neutro; 4-desaprovo em 
parte; 5-desaprovo totalmente; 1-satisfeito totalmente; 2-satisfeito em parte;3-
neutro; 4-insatisfeito em parte; 5-totalmente insatisfeito; 1-significativamente 
mais importante; 2-mais importante; 3- igualmente importante; 4-menos 
importante; 5-significativamente menos importante para maiores estudos 
sobre o grau diferencial semântico (ENOKI et al., 2005, p. 356). 

A construção do questionário para aplicação foi baseada no modelo de 

destination branding, do autor Carvalho (2015), bem como os artigos provenientes da 

sua tese. Para a análise de dados, foi utilizado método de análise multivariada de 

dados, na qual se fez uso de software estatístico SPSS. 

A análise multivariada de dados, segundo Hair Jr et al. (2009, p. 25), é “um 

grupo de técnicas estatísticas”, em que as mesmas são aplicadas em diversos tipos 

de pesquisa se utilizando de software estatístico.  

O autor ainda salienta que a análise multivariada se refere a métodos 

estatísticos, que analisam múltiplas medidas sobre cada indivíduo ou objeto que está 

sob investigação. O autor ainda afirma que “qualquer análise simultânea de mais de 

duas variáveis, de certo modo, pode ser considerada análise multivariada” (HAIR JR 

et al., 2009, p. 26).  
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O quadro abaixo demonstra alguns tipos de técnicas que são utilizadas na 

análise multivariada. Algumas serão utilizadas para análise das variáveis durante o 

processo de construção deste trabalho, para que os resultados sejam não apenas 

fidedignos, mas para que passem por utilização de métodos confiáveis. 

Quadro 18- Técnicas de análise multivariada 

Técnicas de análise multivariada 

1. Análise de componentes principais e análise de fatores comuns  

2 . Regressão múltipla e correlação múltipla   

3 . Análise discriminante múltipla  

4 . Análise multivariada de variância e covariância  

5 . Análise conjunta  

6 . Correlação canônica  

7 . Análise de agrupamentos  

8 . Escalonamento multidimensional  

9 . Análise de correspondência  

10 . Modelos lineares de probabilidade  

11 . Modelagem de equações simultâneas e estruturais  

Fonte: Hair Jr et al. (2009, p. 32), adaptado pela autora.  

 

3.1 Aplicação do questionário em rede social  

O tipo de levantamento utilizado foi o survey, um tipo de pesquisa que ocorre 

quando envolve a interrogação direta das pessoas, pelas quais desejamos conhecer 

o comportamento, através de aplicação de questionário (PRODANOV; FREITAS, 

2013). Neste tipo de aplicação, Prodanov e Freitas (2013, p. 57) enfatizam que 

“procedemos à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca 

do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obtermos as 

conclusões correspondentes aos dados coletados”.  

Para aplicação do questionário foi feita a escolha da rede social. Partindo da 

premissa que: 

As tecnologias da comunicação e informação (TICS) mais especificamente 
tecnologias de redes eletrônicas têm desenvolvido novos mecanismos e 
ferramentas, aumentando a capacidade de comunicação interativa, a 
interoperabilidade e, com isso, a visibilidade da ciência. Com a criação de 
novos serviços, as redes eletrônicas, através da Internet, têm possibilitado o 
acesso à informação e à comunicação científica por profissionais das mais 
diversas áreas e leitores curiosos que têm acesso à grande rede, 
configurando novos grupos de usuários, ou novos públicos internautas 
(VALÉRIO, 2012, p.149).  

A aplicação do questionário ocorreu por meio de internet na rede social 

Facebook. Segundo Maia (2001, p. 4), “a chegada da sociedade eletrônica modificou 

a delimitação de tempo e espaço da informação”. A internet se torna, então, uma 
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ferramenta importante pelo seu vasto instrumental tecnológico que fornece subsídio 

às relações da informação com os seus usuários (MAIA, 2001).  

A internet “é formada por uma rede de usuários de computadores domésticos 

ou empresariais, além de universidades, bibliotecas e outras organizações, que usam 

uma mesma linguagem. Essa ‘linguagem comum’ é chamada de TCP/IP” (AAKER; 

KUMAR; DAY, 2010).  

A mesma surge como meio fundamental de informação entre os anos de 1995 

e 1996 e, desde então, levanta questões e oferece respostas, bem como a 

possibilidade da comunicação para sua exploração em pesquisas (AAKER; KUMAR; 

DAY, 2010).  

A pesquisa survey, na internet, caracteriza-se por ser dinâmica e ágil e 

influencia no processo de busca de informações, além de ser utilizada de diversas 

formas. Para a pesquisa, oferece as vantagens destacadas no quadro 19, a seguir: 

 

Quadro 19- Vantagens da coleta de dados pela internet 

Maior velocidade do correio eletrônico em 
relação ao tradicional. Os questionários podem 
ser enviados quantas vezes forem necessárias, 
em apenas alguns segundos 

Aaker; Kumar; Day (2010) 

Maior velocidade nas respostas e no Feedback   Aaker; Kumar; Day (2010) 

Maior economia  Aaker; Kumar; Day (2010) 

Eliminação de intermediários - geralmente, no 
caso do e-mail, é lido direto pelo destinatário  

Aaker; Kumar; Day (2010) 

Comunicação assíncrona. Podem ser lidas e 
respondidas de acordo com a conveniência de 
tempo do usuário  

Aaker; Kumar; Day (2010) 

Fonte: Aaker, Kumar e Day (2010), adaptado pela autora.  

Nascimento e Beurem (2011) apontam que as redes sociais permitem as trocas 

de informações em tempo real entre atores que compõe o ambiente virtual, “e tem-se 

mostrado como um ótimo canal para comunicação e interação entre pessoas” (PADIA; 

POLACINSKI, 2011, p. 1).  

Alméri et al., (2013, p. 136) afirmam que “as redes sociais são uma maneira de 

entretenimento, comunicação com outras pessoas e uma forma de expressão”. 

Quanto ao Facebook, o mesmo emerge entre as redes sociais como um meio de 

comunicação revolucionário, que modifica, de forma positiva, a maneira com que as 

pessoas se comunicam e interagem (ALMÉR et al., 2013). 
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De acordo com dados da rede social Facebook, 45% da população brasileira 

acessa a rede social mensalmente. O levantamento mais recente, realizado no último 

trimestre de 2014, mostra que a presença de brasileiros no Facebook não para de 

crescer. Hoje, 92 milhões de pessoas acessam a plataforma todos os meses — o que 

corresponde a 45% de toda a população brasileira, segundo o IBGE3. Esses dados 

estão presentes na figura 10, a seguir.  

 

 

   

 

    

  

 

   

 

Fonte: https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-

pelo-menos-uma-vez-ao-mês.  

 Considerando este número expressivo de usuários, que estão interligados em 

tempo real e que, como apontado pela literatura, criam relações diretas entre 

organizações e consumidores na rede, escolheu-se a mesma para divulgação e 

aplicação da pesquisa. A técnica de pesquisa utilizada foi a Snowball (Bola de Neve).  

Esta é uma técnica que visa ao levantamento de amostras não-probabilística, 

muito utilizada em pesquisas sociais, nas quais os participantes indicam outros 

participantes de forma contínua e sucessivamente, até que seja alcançado um nível 

de saturação. Esse tipo de técnica forma uma rede de pessoas com diversas relações, 

que se interligam sendo essa característica uma vantagem para o desenvolvimento 

da pesquisa (BALDIN;MUNHOS, 2011; DRAGAN; ISAIC-MANIU, 2013).  

                                                 
3 https://pt-br.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-
menos-uma-vez-ao-mes 

Figura 10- Acesso da população brasileira ao Facebook 
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O método Bola de Neve é composto por sujeitos, que têm um conjunto de 

relações de conhecimento e amizade entre si, denominado “rede social”. Neste 

método, Albuquerque (2009, p.20) afirma que: 

Um indivíduo é recrutado e, em seguida, indica outras pessoas de seu 
relacionamento para que também participem da amostra. Para isso, um 
número inicial de pessoas, que, preferencialmente, conhece muitos 
componentes da população-alvo, é selecionado. Esse grupo recebe a 
designação de “sementes”, por serem os primeiros indivíduos recrutados. O 
passo subsequente é solicitar a essas pessoas informações acerca de outros 
membros da população de interesse, para, então, recrutá-los. Os próximos 
membros que farão parte da amostra recebem a designação de “filhos”, ou 
frutos, por terem sido gerados pelas sementes, e o seu recrutamento pode se 
dar de várias formas. Em alguns estudos, as sementes recrutam o maior 
número de pessoas possível; em outros, os próprios pesquisadores efetuam 
esse recrutamento, através de agentes que atuam em um dado campo, com 
conhecimento aprofundado e trânsito em uma dada comunidade (outreach 
workers). Esse procedimento é repetido algumas vezes, até que o tamanho 
pré-definido da amostra seja alcançado ou até que a população fique 
saturada (ou seja, se esgotem os membros acessíveis da mesma.  

 
Na figura 11, a seguir, Albuquerque (2009) representa uma cadeia formada a 

partir da metodologia Bola de Neve:  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fonte: Albuquerque (2009, p. 21).  
 

 Aaker, Kumar e Day (2010) afirmam que, na amostragem para o uso da 

Snowball, é necessário que se peça aos respondentes a divulgação e indicação de 

novos respondentes para a pesquisa. Nesta pesquisa, foi solicitado aos participantes 

que divulgassem a pesquisa para os seus contatos, que já haviam visitado o Rio de 

Janeiro e que, consequentemente, estivessem em situação de pós-consumo; criou-

se, então, uma rede de contatos que compartilharam ativamente a pesquisa no 

período de 09/06/2017 – quando o questionário foi disponibilizado online – até 

Figura 11-  Representação hipotética de uma cadeia de referência 
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03/07/2017 – quando a pesquisa teve o questionário desativado –, chegando-se a um 

número de 767 respondentes.  

Quanto ao cálculo amostral, foi utilizada a seguinte fórmula para saber qual a 

amostra necessária em uma pesquisa com amostragem aleatória simples, sobre 

variáveis categóricas (SANTOS, 2017): 

 

Figura 12-  Fórmula do Cálculo Amostral 

 

Onde: 

n - amostra calculada 

N - população 

Z - variável normal padronizada, associada ao nível de confiança 

p - verdadeira probabilidade do evento 

e - erro amostral 

A base do Cálculo Amostral foi feita a partir do número da demanda turística, 

que representa o fluxo turístico, disponível no site institucional da cidade do Rio de 

Janeiro, que aponta 2,9 milhões de turistas internacionais em 2015 e 6,4 milhões de 

turistas nacionais, totalizando 9,3 milhões de fluxo turístico4. O cálculo, com erro de 

5% e nível de confiança de 95%, apontou que era necessário um mínimo de 385 

respondentes e a pesquisa atingiu um número de 767, maior que o desejado. 

 

 

 

                                                 
4Fluxo Internacional de Turistas do Rio de Janeiro. Disponível em 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/7148504/4196516/FLUXOERECEITAINTERNACIONAL2015.pdf 
Acesso em 22 de Setembro de 2017. Fluxo Nacional de Turistas da cidade do Rio de Janeiro. 
Disponível em 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/7148505/4196522/RECEITAEFLUXONACIONAL2015.pdf. 
Acesso em 22 de setembro de 2017.  
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3.4 Operacionalização do instrumento de pesquisa 

O instrumento de pesquisa foi baseado no modelo de Carvalho (2015), com 

variáveis de atributo de Pike e Ryan (2004), variáveis referentes à dimensão valor da 

marca do autor David Aaker (1997), dimensão personalidade da marca da autora 

Jenifer Aaker (1996). A escala de personalidade de Jenifer também é apresentada por 

Aaker (1997), criando e administrando marcas de sucesso.  Carvalho se baseou em 

Aaker (1996) e Aaker (1997), portanto, durante o processo de operacionalização das 

variáveis, optou-se por utilizar a base conceitual de Aaker (1996) e (1997) para as 

dimensões Personalidade da Marca e Valor da Marca. 

 Quadro 20- Operacionalização do instrumento de coleta de dados 

Q1- Qual é a sua concordância, para cada uma das seguintes afirmações, em relação à 
percepção ou imagem que tem do destino turístico Rio de Janeiro? 

Atributos do Destino  
 

AT1- O destino é atraente    Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT2- O destino é bonito  Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT3- O destino é acolhedor  Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT4- A população do destino é receptiva, 
acolhedora e amigável  

Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT5- A cidade é segura  Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT6- A população apresenta qualidade de vida  Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT7- A arquitetura do destino é moderna  Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT8- O patrimônio natural é belo Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT9-O patrimônio natural é singular  Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT10- O patrimônio natural é diversificado  Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT11- O destino apresenta possibilidades de 
atividades como natação, pesca, canoagem e 
atividades de aventura  

Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT12- O destino apresenta lugares para 
caminhadas e passeios 

Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT13- O destino apresenta belas praias  Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT14- O destino tem bons cafés e restaurantes  Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT15- O destino apresenta diversidade e 
qualidade nos hotéis  

Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT16- O destino apresenta gastronomia 
diferenciada  

Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT17- O destino apresenta vida noturna/ 
entretenimento/lazer  
 

Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

Fonte: Aaker (1997), Aaker (1997), Pike e Ryan (2004) e Carvalho (2015). 
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Continuação do Quadro 20: 

Q1- Qual é a sua concordância, para cada uma das seguintes afirmações, em 

relação à percepção ou imagem que tem do destino turístico Rio de Janeiro? 

Atributos do Destino  
 

AT18- O destino apresenta sinalização turística 
adequada 

Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

AT19- O destino apresenta boa infraestrutura 
turística  

Pike e Ryan (2004); 
Carvalho (2015) 

Valor da Marca  VA1- O destino apresenta bons preço   Aaker (1996) 

VA2- O destino apresenta qualidade superior a 
outros destinos  

Aaker (1996) 

VA3- O destino apresenta liderança no segmento  
 

Aaker (1996) 

VA4- O destino é popular  Aaker (1996) 

Personalidade PE1- O destino é competente  Aaker (1997) 

PE2- O destino é alegre  Aaker (1997) 

PE3- O destino é sofisticado  Aaker (1997) 

PE4-O destino é um lugar autêntico  Aaker (1997) 

PE5- O destino é ousado  Aaker (1997) 

Marca como Símbolo MS1- Eu consigo reconhecer a marca do destino 
turístico Rio de Janeiro entre outras marcas  

Carvalho (2015) 

MS2- Algumas caraterísticas da marca Rio de 
Janeiro vêm rapidamente à minha mente  

Carvalho (2015) 

MS3- Eu consigo lembrar-me rapidamente do 
símbolo/logotipo do Rio de Janeiro   

Carvalho (2015) 

MS4- Eu tenho facilidade em imaginar a marca 
turística Rio de Janeiro   

Carvalho (2015) 

Q2 - Qual é a sua concordância, para cada uma das seguintes afirmações, em relação a 
satisfação com a experiência turística no Rio de Janeiro?  

Imagem  IM1- Fiquei com uma imagem positiva do 
destino  

Carvalho (2015) 

IM2- O destino se destaca em relação aos 
outros destinos que eu conheço 

Carvalho (2015) 

IM3- A imagem do destino é coerente com a 
forma como eu gosto de me ver 

Carvalho (2015) 

IM4- Os atrativos do destino são encantadores  Carvalho (2015) 

IM5- Os materiais publicitários demonstram uma 
imagem convincente com a realidade do destino  

Carvalho (2015) 

IM6- O residente passa uma imagem positiva do 
destino  

Carvalho (2015) 

Q3- Qual é a sua concordância, para cada uma das afirmações sobre Rio de Janeiro? Para 
cada frase assinale o número da sua resposta. 

Lealdade LA1- Pretendo recomendar o destino a 
familiares e amigos 

Carvalho (2015) 

LA2-Entre as diferentes opções de destinos 
turísticos que tenho em mente Rio de Janeiro 
seria a minha primeira escolha 

Carvalho (2015) 

LA3- Pretendo visitar o destino nos próximos 12 
meses 

Carvalho (2015) 

LA4- Pretendo voltar a visitar o destino na 
próxima oportunidade 

Carvalho (2015) 

Fonte: Aaker (1997), Aaker (1997), Pike e Ryan (2004) e Carvalho (2015). 
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3.4.1 Hipóteses e modelo de hipóteses 

 

A hipótese é uma proposição, ou seja, uma expressão verbal suscetível de ser 

declarada verdadeira ou falsa.  Gil (2002, p. 31) aborda que “A essa proposição dá-se 

o nome de hipótese. Assim, a hipótese é a proposição testável que pode vir a ser a 

solução do problema” de pesquisa. 

Gil (2002, p.32) afirma que “as hipóteses derivadas de teorias são as mais 

interessantes, no sentido de que proporcionam ligação clara com o conjunto mais 

amplo de conhecimentos das ciências”. Partindo dessa afirmativa e com base nos 

marcos teóricos trabalhados na fundamentação teórica, foram formuladas as 

seguintes hipóteses, a serem testadas a partir da operacionalização das variáveis:   

H1- Os atributos do destino influenciam na imagem do destino.   

H2- O valor da marca influencia na formação da imagem do destino. 

H3- A personalidade da marca tem influência na formação da imagem do 

destino.  

H4- A simbologia influencia na imagem do destino. 

H5-  A imagem tem influência na lealdade.   

H6- O conjunto de dimensões, Atributos do destino, Valor da Marca, 

Personalidade, Imagem/satisfação influenciam na lealdade ao destino.  

A seguir, na Figura 11, pode ser observado o modelo de hipóteses utilizado, 

tendo como base Carvalho (2015).  
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Figura 13- Modelo de hipóteses 

 

 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2015).  

 

 O modelo de hipóteses foi adaptado de Carvalho (2015), visando a atender ao 

objetivo principal deste trabalho, que é estimar se os fatores presentes na composição 

do modelo do destination branding é capaz de avaliar, de forma eficaz, a imagem e a 

lealdade ao destino. Assim, o cruzamento de escalas proposto neste trabalho visa 

também a explorar futuras hipóteses.  

 

3.3 Técnicas de análise estatística 

Este tópico tem como finalidade contextualizar as técnicas quantitativas 

utilizadas no processo de tratamento de dados do presente trabalho. O autor Veal 

(2011) discorre que o fenômeno estatístico na área do lazer e turismo não apenas se 

refere à quantificação, mas também aos processos necessários para que se possa 

generalizar para a população as descobertas feitas a partir de uma determinada 

amostra. A distribuição de frequência é uma tabela que mostra classes das entradas 

de dados, com uma contagem dos números de entrada de cada classe, podendo ser 

feita utilizando software Excel, SPSS, dentre outros (LARSON; FARBER, 2010). 
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A primeira análise foi feita a partir da técnica de distribuição de frequência, 

muito utilizada para a etapa exploratória de dados, como os de caracterização da 

amostra. A distribuição de frequência compreende a organização dos dados, de 

acordo com as ocorrências dos diferentes resultados a serem observados 

(BARBETTA, 2002). 

Nesta etapa exploratória dos dados coletados, utilizou-se técnicas estatísticas, 

uma vez que “as técnicas de Análise Exploratória de Dados contribuem para aumentar 

a eficácia da análise estatística de forma fácil e rápida” (GUIMARÕES, 2012, p. 33).  

Foi utilizada a estatística descritiva dos dados, já que o objetivo é resumir as 

características principais de um conjunto de dados, utilizando tabelas gráficos e 

resumos numéricos (GUIMARÃES, 2012). A figura abaixo representa um resumo dos 

procedimentos da estatística descritiva, que foi utilizado neste trabalho, a fim de 

descrever os dados tratados no software SPSS.  

Figura 14- Principais técnicas de estatística descritiva 

 

Fonte: Guimarães (2012, p.32). 

Para a caracterização da amostra dos respondentes foi utilizado o método de 

análise de frequência no software, já que, de acordo com Guimarães (2012, p. 34), a 

“distribuição de frequências mostra a distribuição da variável”. 

Quanto às técnicas de análise mais avançadas foi utilizado o método de Análise 

Fatorial Exploratória (AFE).  Field (2009, p. 553) discorre que “a análise de fatores (e 

a análise de componentes principais) é uma técnica para identificar grupos ou 

agrupamentos de variáveis”. O autor ainda aponta que essa técnica tem três usos 

principais:  
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Quadro 21- Usos da AFE 

1-  Entender a estrutura de um conjunto de variáveis (por exemplo, pioneiros da inteligência 
como Spearman e Thurstone utilizaram a análise de fatores para tentar entender a estrutura 
da variável latente “inteligência”) 

2- Construir um questionário para medir uma variável subjacente (por exemplo, você pode fazer 
um questionário para medir a exaustão) 

3-  Reduzir um conjunto de dados a um tamanho mais manejável enquanto se retém o máximo 
da informação original possível (por exemplo, a multicolinearidade pode ser um problema na 
regressão múltipla e a análise de fatores pode ser utilizada para resolver esse problema 
combinando variáveis colineares) 

Fonte: Field (2009), adaptado pela autora.  

Para Aaker, Kumar e Day (2010), a análise fatorial explorátoria tem como uma 

de suas funções básicas a redução do número de variáveis; esta técnica tem por 

característica reter o máximo de informação durante o processo, para que as variáveis 

remanescentes sejam as mais significantes e fáceis de serem trabalhadas.  

De acordo com Hair Jr et al. (2009), a Análise Fatorial Exploratória (EFA) é uma 

técnica estatística multivariada útil e importante para efetivamente extrair informação 

de grandes bancos de dados que são inter-relacionados. Hair Jr et al. (2009, p. 142-

143) ainda frisam que: 

Quando variáveis estão correlacionadas, o pesquisador precisa de maneiras 
para gerenciar essas variáveis: agrupando variáveis altamente 
correlacionadas, rotulando ou nomeando os grupos, e talvez até criando uma 
nova medida composta que possa representar cada grupo de variáveis, por 
análise fatorial exploratória e definir a estrutura latente, o objetivo principal 
entre as variáveis na análise. Como técnica de interdependência, a análise 
fatorial tenta identificar agrupamentos entre variáveis (ou casos) com base 
em relações representadas em uma matriz de correlações. É uma poderosa 
ferramenta para melhor compreender a estrutura dos dados, e também pode 
ser usada para simplificar análises de um grande conjunto de variáveis 
substituindo-as por variáveis compostas. Quando ela funciona bem, acaba 
apontando para relações interessantes que podem não ser óbvias a partir dos 
dados originais, ou mesmo a partir da matriz de correlação. 

 

Costello e Osborne (2005) enfatizam, apoiados em estudos práticos e teóricos, 

que a AFE foi um método projetado para explorar um conjunto de dados, e seu uso é 

indicado quando há números consideráveis de respondentes, sendo os mesmos 

proporcionais às variáveis utilizadas. Quanto à escolha dos fatores a serem extraídos, 

os autores consideram a melhor estrutura aquela em que os fatores têm carga fatorial 

superiores a 0,32, em que os mesmos apresentem pouca ou nenhuma carga cruzada; 

nos autovalores, os autores sugerem que o mesmo seja >1; quanto ao número de 

fatores, os autores apontaram, em seu estudo, que é necessário que tenham três 

variáveis, pois um fator com menos de três variáveis/itens tem como característica ser 
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fraco e instável; já quanto à variância total acumulada, os autores frisam que o fator 

precisa ser capaz de explicar, ao menos, 50% da mesma.  

Os autores Hair Jr et al. (2009), corroborando com Costello e Osborne (2005), 

sugere autovalor >1. Um dos critérios utilizados pelo autor é da percentagem da 

variância.  Hair Jr et al. (2009, p.102) frisam que esta “é uma abordagem baseada na 

conquista de um percentual cumulativo, especificado da variância total extraída por 

fatores sucessivos”, no caso da pesquisa em ciências sociais, uma solução que 

explique 60% da variância total é considerada satisfatória.  

Já quanto à análise fatorial confirmatória (CFA), a mesma consiste em uma 

técnica para estimar o modelo de mensuração que procura confirmar se o número de 

fatores (ou construtos) e as cargas de variáveis observadas (indicador) estão em 

conformidade com o que é esperado com base na teoria (MALHOTRA, BAALBAKI ; 

BECHWATI, 2013).  

Hair Jr et al. (2009), afirmam que a CFA permite testar o quanto as variáveis que 

serão medidas representam seus construtos, ainda apontam que uma das principais 

vantagens da CFA é testar, de forma analítica, uma teoria conceitualmente fundamentada, 

na qual se pode testar o quanto as variáveis medidas têm representatividade em 

relação a seus construtos. 

A principal vantagem na utilização é que o pesquisador pode testar 

analiticamente uma teoria conceitualmente fundamentada, explicando como diferentes 

itens medidos descrevem importantes medidas psicológicas, sociológicas ou de 

negócios. Ainda “quando resultados de CFA são combinados com testes de validade 

de construto, os pesquisadores podem obter um melhor entendimento da qualidade de 

suas medições” (HAIR JR et al., 2009, p. 587). 

A CFA é utilizada para confirmar uma teoria de mensuração, que, conforme, 

Hair Jr et al. (2009, p. 590), “especifica como variáveis medidas representam lógica e 

sistematicamente construtos envolvidos em um modelo teórico”. Hair Jr et al. (2009), 

frisam também que a maior vantagem da utilização da técnica CFA vem da questão 

da habilidade da mesma para avaliar a validade de construto de uma teoria de 

mensuração proposta. 

Validade de construto é o grau em que um conjunto de itens medidos 
realmente reflete o construto latente teórico que aqueles itens devem medir. 
Assim, ela lida com a precisão de mensuração. Evidência de validade de 
construto oferece segurança de que medidas tiradas de uma amostra 
representam o verdadeiro escore que existe na população. 
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 A representação de uma teoria de mensuração é dada pelo diagrama de 

caminhos, uma ferramenta útil para traduzir uma teoria de mensuração, pois 

demonstra o quanto um construto se relaciona com a variável medida. O diagrama 

tem por característica ser congênere, ou seja, cada variável medida deve carregar 

apenas um construto. Salvo no caso em que fortes motivos teóricos apontem o 

contrário, todos os construtos devem ser conectados com uma seta curvilínea de dois 

sentidos no diagrama de caminhos, mostrando que a correlação entre construtos será 

estimada (HAIR JR et al., 2009).  

O diagrama é feito com o programa AMOS, que, no caso desse trabalho, 

fornece a estrutura, a qual se chegará ao modelo. Neste processo, “o usuário deve 

designar variáveis para cada retângulo, que representa uma variável medida, e nomes 

de construtos para cada oval. Analogamente, o usuário deve especificar nomes para 

cada termo de erro de variável medida” (HAIR JR et al., 2009, p. 639).  

A partir do diagrama de caminhos é possível se chegar na modelagem de 

equações estruturais, que, de acordo com Hair Jr et al. (2009, p. 543):  

Modelagem de equações estruturais (SEM) é uma família de modelos 
estatísticos que buscam explicar as relações entre múltiplas variáveis. 
Fazendo isso, ela examina a estrutura de inter-relações expressas em uma 
série de equações, semelhante a uma série de equações de regressão 
múltipla. Tais equações descrevem todas as relações entre construtos (as 
variáveis dependentes e independentes) envolvidos na análise. Construtos 
são inobserváveis ou fatores latentes representados por múltiplas variáveis 
(como variáveis representando um fator em análise fatorial). Até aqui, cada 
técnica multivariada foi classificada como uma técnica de dependência ou 
interdependência. A SEM pode ser vista como uma combinação única de 
ambos os tipos de técnicas, pois a fundamentação da SEM encontrada em 
dois métodos multivariados conhecidos: análise fatorial e análise de 
regressão múltipla. 
 

Os modelos estruturais podem ser testados por inúmeros caminhos, mas todos 

eles são distinguidos pelas seguintes características, de acordo com Hair Jr et al. 

(2009, p. 543):    

1. Estimação de relações de dependência múltiplas e inter-relacionadas. 

2. Uma habilidade para representar conceitos não observados nessas relações 

e corrigir erro de mensuração no processo de estimação. 

3. Definição de um modelo para explicar o conjunto inteiro de relações. 

Uma das características da SEM, dentre as outras técnicas de análise 

multivariada de dados, é o uso das relações separadas para cada conjunto de 

variáveis dependentes. Em termos simples, Hair Jr et al. (2009, p. 543) abordam que 

a SEM estima uma série de equações de regressão múltipla separadas, mas que têm 
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por características serem independentes, “simultaneamente, pela especificação do 

modelo estrutural usado pelo programa estatístico. Primeiro, o pesquisador baseia-se 

em teoria, experiência prévia e nos objetivos da pesquisa, para distinguir quais 

variáveis independentes preveem cada variável dependente”. 

Após o processo feito para chegar à modelagem de equações estruturais do 

trabalho, fez-se o teste de médias das dimensões e, posteriormente, das variáveis. O 

teste de médias é um método muito comum na estatística descritiva, já que consiste 

em tendências de medida central, calculada facilmente por meio da soma de todos os 

valores e, então, pela divisão do número total dos mesmos. Os cálculos, por sua vez, 

foram feitos utilizando o SPSS (DANCEY; REIDY, 2006).  

 

3.6 Objeto de estudo  

 

O objeto de estudo escolhido para este trabalho foi o Rio de Janeiro-RJ-Brasil. 

A cidade do Rio de Janeiro (RJ) tem 452 anos de fundação e é internacionalmente 

conhecida por suas belezas naturais. Intitulada de "Cidade Maravilhosa", tem sua 

paisagem natural tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, um dos 

importantes motivos que nortearam a escolha da mesma como objeto de estudo. Além 

disso, contribuiu para a escolha da capital carioca o fato de ser porta de entrada do 

turismo internacional no Brasil, como já exposto pelo Mtur (Ministério do Turismo do 

Brasil), (BRASIL, 2017). Nas figuras abaixo, pode-se observar uma imagem do mapa 

turístico e da cidade, em vista aérea.  
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                  Figura 15- Cidade do Rio de Janeiro 

 

 Fonte: visit.rio, (2017) 

        Figura 16- Mapa de localização do Rio de Janeiro-RJ-Brasil  

 

Fonte: Rio de Janeiro Aqui (2017).  
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O Ministério do Turismo (2017) aponta que o Rio de Janeiro reúne monumentos 

representativos da história brasileira, que são partes fundamentais da paisagem 

carioca. Caversan et al. (2014, p. 109) afirmam que “o destino mais procurado 

turisticamente por estrangeiros no Brasil é o Rio de Janeiro”, e apontam que a cidade 

tem um importante papel na história do Brasil, “pois foi, durante muito tempo, a sua 

capital e foi lá que se instalou a monarquia vinda de Portugal e onde grande parte da 

história do Brasil se desenvolveu”.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Neste capítulo, serão demostrados os resultados referentes ao tratamento de 

dados feito através de métodos estatísticos.  

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

Nesta seção da análise e tratamento de dados, demonstra-se a caracterização 

da amostra, bem como suas motivações para a visita ao destino Rio de Janeiro.  

A tabela 1, a seguir, tem por finalidade apresentar a caracterização dos 

respondentes da amostra, bem como idade, gênero e escolaridade. Quanto à idade, 

194 (25,3%) respondentes têm entre 18 e 25 anos, 347 (45,2%) têm entre 26 e 35 

anos, 146 (19%) têm entre 36 e 50 anos, 74 (9,6%) têm entre 51 a 65 anos, e 6 (0,8%) 

têm mais de 65 anos.  

Dentro do universo desta pesquisa, percebe-se que os jovens entre 18 e 35 

anos têm uma grande representatividade entre os respondentes que visitaram o 

destino Rio de Janeiro.  

Quanto ao gênero, 492 (64,1%) dos respondentes são do sexo feminino, 272 

(35,5%) são do sexo masculino e 3 (0,4%) são não-binários.  

Quanto à escolaridade, um (0,1%) respondente tem ensino fundamental 

incompleto, dois (0,3%) têm ensino fundamental completo, 28 (3,7%) têm ensino 

médio completo, 136 (17,7%) têm ensino superior incompleto, 189 (24,6%) têm ensino 

superior completo, 302 (39,4%) têm pós-graduação/mestrado e 109 (14,2%) têm 

doutorado, o que caracteriza uma amostra bem escolarizada e com nível de 

informação alto.   
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Tabela 1- Características da amostra 

Idade Frequência  Porcentagem  

18-25 194 25,3% 

26-35 347 45,2% 

36-50 146 19% 

51-65 74 9,6% 

Acima de 65 6 0,8% 

Total 767 100% 

Gênero  Frequência  Porcentagem  

Feminino  492 64,1% 

Masculino  272 35,5% 

Outros  3 0,4% 

Total 767 100% 

Escolaridade  Frequência  Porcentagem  

Ensino fundamental incompleto 1 0,1% 

Ensino fundamental completo 2 0,3% 

Ensino médio incompleto 0 0% 

Ensino médio completo 28 3,7% 

Ensino superior incompleto 136 17,7% 

Ensino superior completo 189 24,6% 

Pós-graduação/Mestrado 302 39,4% 

Doutorado 109 14,2% 

Total 767 100% 

Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

Estes dados comprovam que a amostra tem como característica evidente 

respondentes jovens, entre 26 e 35 anos, em sua maioria do sexo feminino, o que 

demonstra que as mulheres são mais receptivas a responder questionários. Além 

disso, há grande incidência de respondentes com pós-graduação, seguida de nível 

superior completo, o que indica que a amostra é escolarizada.  

A seguir, é apresentada a tabela 2, que se refere ao lugar de origem dos 

respondentes: 50 (6,5%) são da região centro-oeste, 22 (2,9%) da região norte, 279 
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(36,4%) da região sul, 71 (9,2%) da região nordeste, 312 (40,7%) da região sudeste, 

e 32 (4,2%) são do exterior/fora do Brasil. 

Tabela 2- Origem 

Estado ou país de Origem Frequência  Porcentagem  

Centro-oeste/Brasil 50 6,5% 

Norte/ Brasil 22 2,9% 

Sul/Brasil 279 36,4% 

Nordeste/Brasil 71 9,2% 

Sudeste/Brasil 312 40,7% 

Exterior 32 4,2% 

Ausente 1 0,1% 

Total 767 100% 

Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

 

 Dentro do universo da amostra, há indicações de que grande parte dos 

respondentes são da região sudeste e sul do Brasil, regiões mais frias e com culturas 

diferenciadas do Rio de Janeiro, possibilitando a percepção de que o turismo 

doméstico é feito em regiões diferentes das de residência.  

O gráfico 1, a seguir, é relacionado ao número de vezes da visita ao destino 

Rio de Janeiro. Pode-se perceber nele que 188 (24,51%) dos respondentes visitaram 

uma vez, 200 (26,08%) visitaram de duas a três vezes, 92 (11,99%) visitaram o destino 

de três a quatro vezes, 49 (6,39%) visitaram o destino de quatro a cinco vezes, 32 

(4,17%) visitaram o destino de cinco a seis vezes e 206 (26,86%) visitaram o destino 

seis vezes ou mais. 



98 
 

Gráfico 1- Número de vezes que visitou o destino Rio de Janeiro 

 

Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

Percebe-se que os dados demonstram uma frequência de visitação de seis 

vezes ou mais, seguida de duas a três vezes e uma vez, compreendendo-se, desta 

forma, que o turista desta pesquisa em específico tem como peculiaridade um alto 

número de visitação ao destino.  

Quanto ao gráfico 2, a seguir, relativo à pergunta “que meio foi mais importante 

para marcar a ida ao Rio de Janeiro?”, com opções múltiplas de resposta, 436 (56,8%) 

dos respondentes apontaram a internet como meio mais importante para marcar a ida 

ao destino Rio de Janeiro, 79 (10,3%) apontaram as agências de viagens, 316 (41,2%) 

apontaram a família e 32 (3,03%) apontaram que outros meios foram importantes para 

marcar a ida ao destino. 
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Gráfico 2- Meio mais importante para marcar a ida ao Rio de Janeiro 

 
          Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

 
Este resultado mostra que a internet se destaca como meio de comunicação 

mais importante para marcar a viagem, seguido da recomendação de amigos e 

familiares, demonstrando, assim, que a internet se sobressai ao marketing boca a 

boca e também às agências de viagens.   

No gráfico 3, a seguir, relacionado aos fatores que tiveram influência na decisão 

pelo destino, os mesmos foram medidos em uma escala de Likert de um a sete pontos, 

assim como no estudo de Carvalho (2015). Quanto às médias apresentadas nesses 

fatores, na variável Informações sobre Rio de Janeiro (revistas, jornais, televisão, 

rádio, websites/redes sociais), a média foi de 4,29 que esses canais de mídia tiveram 

razoável influência na decisão. 

 Já na variável recomendações de amigos e familiares, a média foi a mais alta, 

com valor de 4,59, demonstrando que, embora a média não tenha sido mais alta, esse 

fator ainda é um dos mais importantes, mostrando, assim, que o boca a boca ainda é 

um canal de comunicação fundamental na escolha do destino. No que tange à variável 

oportunidade de viagem Low Cost, a média foi de 3,74, o que mostra que a 

oportunidade de viagem de baixo custo ainda não é um fator de leva o cliente à 

decisão de viajar para determinado destino. 
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Quanto à variável “Destino com prêmios e outros reconhecimentos 

internacionais”, como seria o Rio de Janeiro no caso de sua fama teve média de 2,85, 

o que demonstra que fama, títulos e reconhecimentos não é um fator decisivo e se 

apresentou como o mais irrelevante no contexto da pergunta. Quanto à variável 

“Imagem associada à verdadeira essência do Brasil”, a média foi de 3,76, também 

demonstrando que, embora o destino seja considerado, atualmente, a porta de 

entrada do turismo internacional no Brasil, a imagem associada ao país não teve forte 

expressão nos fatores de decisão à ida ao Rio de Janeiro.   
 
Gráfico 3- Fatores de decisão para a visita ao Rio de Janeiro 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

No gráfico 4, a seguir, relacionado ao motivo da ida ao Rio de Janeiro, deixou-

se a critério dos respondentes escolher mais de uma opção de reposta: destacou-se 

a motivação para ir ao destino por causa de suas belezas naturais, com 446 

respondentes; motivos religiosos tiveram apenas 17 respondentes, mostrando não ser 

um fator motivacional frequente entre os respondentes; a gastronomia teve 67 

respondentes, não sendo também um fator decisivo para ida ao Rio de Janeiro. 

Quanto a saúde e bem estar, apenas 40 respondentes se motivaram por esse 

fator. Já a vida noturna teve 174 respondentes, apontando que foi uma motivação 

razoável dentre os respondentes desta pesquisa. Descanso e relaxamento tiveram 

215 respondentes, o que mostra que viajar a descanso foi um dos fatores 
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motivacionais representativos nesta pesquisa. Quanto aos eventos esportivos, 

apenas 59 respondentes apontaram como fator de motivação para a viagem. 

Quanto ao interesse cultural, 239 respondentes foram ao destino em busca de 

atrativos culturais, 92 respondentes apontaram eventos musicais como um motivo 

relevante para sua ida ao destino, 177 respondentes apontaram a viagem para um 

destino diferente como fator motivador para ida ao destino, quanto a feiras e reuniões 

de negócios, apenas 65 responderam ser um fator que levou à ida ao destino, e 63 

responderam que outros fatores foram motivadores da viagem. 

 

Gráfico 4- Motivação da Viagem 

 
Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

 

A figura 17, a seguir, refere-se à pergunta “Antes de escolher o Rio de Janeiro 

para sua visita, que outros destinos estavam entre as suas opções ou na sua mente?”. 

A fim de demonstrar, de forma mais dinâmica, o resultado, foi feita uma análise 

qualitativa no software NVIVO, que gerou a nuvem de palavras com os destinos mais 

visados. Percebe-se, na figura 15, que o destino mais visado foi o Nordeste brasileiro, 

seguido de São Paulo, Florianópolis, Fortaleza, Gramado, Minhas Gerais, entre 

outros. Os destinos internacionais aparecem muito timidamente no resultado, como 
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pode ser observado. Este resultado mostra que o turismo doméstico está em voga no 

cenário brasileiro e que merece total atenção dos gestores do setor público e privado. 

Este resultado confirma os números apresentados neste trabalho, referente ao turismo 

doméstico no Rio de Janeiro. 

 
Figura 17-Destino que escolheria antes do Rio de Janeiro 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Software Nvivo 11, através de pesquisa direta, 2017.  

  

 

 

Denota-se que este resultado mostra que o turismo doméstico está em voga no 

cenário brasileiro, e que merece atenção dos gestores, dos setores público e privado. 

Este resultado também confirma os números apresentados neste trabalho, referentes 

ao turismo doméstico no Rio de Janeiro. 

 

4.2 Análise da imagem do Rio de Janeiro       

 

Nesta seção do trabalho, analisar-se-á as médias das dimensões e das 

variáveis de forma independente, a fim de verificar a visão do turista em relação ao 

Rio de Janeiro, embasando-se no modelo de destination branding. A escala utilizada 

foi a de diferencial semântico de sete, como visto na metodologia, sendo as médias 

calculadas com a utilização do software SPSS.  
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Denota-se que as análises de média, bem como as que virão posteriormente 

neste trabalho, foram feitas com a remoção de outliers, sendo que a amostra (n) obtida 

foi de 767 sujeitos. Ressalta-se também que as variáveis de atributos desta análise 

passaram pela Análise Fatorial Exploratória, apresentada, a seguir, nas análises 

multivariadas de dados. O teste da distância de Mahalanobis foi usado para detectar 

valores discrepantes e atípicos (outliers), no qual foram removidos 89 outliers. A tabela 

3, a seguir, mostra o teste de médias feitas por dimensão, no qual os atributos naturais 

ficaram com média de 6,16, o que demonstra que os atrativos naturais configuram um 

importante atributo do destino. Sendo assim, pode-se notar que o Rio de Janeiro 

apresenta atributos naturais que se configuram importantes para a formação da 

imagem e reputação do destino.  

 

Tabela 3- Médias por dimensão 

Dimensões Média Desvio Padrão Número 
de Respondentes 

AT-Atrativos Naturais 6,16 0,81 678 

AT-Acolhimento 4,20 1,08 678 

AT-Serviços 6,02 ,948 678 

Valor 4,51 1,75 678 

Personalidade 5,40 1,10 678 

Marca como Símbolo 5,75 1,33 678 

Imagem 4,92 1,34 678 

Lealdade 4,51 1,75 678 

Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

Quanto ao acolhimento, a média 4,20 aponta que, em suma, o turista percebe 

que a população o acolhe de forma moderada, havendo, ainda, vários pontos a serem 

melhorados no destino neste aspecto, que envolve a população e a segurança.  

Quanto aos serviços turísticos, a média foi de 6,02, ou seja, no geral, o turista 

mostrou-se satisfeito com o que lhe é oferecido, em termos de meios de hospedagem, 

transporte e lazer.  

Quanto ao Valor da Marca, a média apresentada foi de 4,51, o que, em linhas 

gerais, demonstra que os clientes não estão totalmente satisfeitos, tendo em vista que 

o valor no Rio de Janeiro se refere à liderança de destino, qualidade, preço.  

Quanto à personalidade da marca, a mesma apresentou média de 5,40, 

demonstrando que as pessoas se identificam e se sentem bem, felizes com o que o 

destino apresenta. No que tange à Marca como Símbolo, a mesma apresentou média 

de 5,75, o que mostra um reconhecimento do destino, através dos logotipos utilizados 

na sua divulgação. 



104 
 

Quanto à imagem do destino, a média foi de 4,92, o que mostra que a imagem 

do destino precisa ser revista e reconfigurada para sua maior consistência. Já no que 

tange à lealdade – a intenção de voltar e recomendar o destino –, a média ficou em 

4,51, o que demonstra que voltar e recomendar o destino não é uma prioridade do 

turista, sendo assim, percebe-se que a qualidade e a satisfação do cliente não estão 

em alta.  

As dimensões apresentaram médias razoáveis, assinalando que o Rio de 

Janeiro é um destino desejado pelo consumidor, no que se relaciona à escolha da 

viagem, e reafirmam a importância dessas dimensões já testadas anteriormente por 

(CARVALHO, 2015; PIKE; RYAN, 2004; ALMEIDA; FELIPPI, 2016; GALLARZA, GIL; 

CALDERÓN, 2002). Estes autores abordam a importância de tais construtos, não 

somente para a formação da imagem, mas também para a fidelização do turista ao 

destino.  

   Na subdimensão dos atrativos naturais, em linhas gerais, as médias se 

apresentam boas, conforme descrito a seguir, na tabela 4, conforme as seguintes 

variáveis: 

 

Tabela 4- Médias atrativos naturais 

Variáveis Atrativos Naturais  Média  Desvio Padrão  Número de 
Respondentes  

AT8- Patrimônio natural belo 6,61 0,72 678 

AT9- Patrimônio natural singular 6,07 1,24 678 

AT10- Patrimônio natural diversificado 5,94 1,14 678 

AT11-Possibilidades de atividades como 
natação, pesca, canoagem e atividades 
de aventura 

5,61 1,55 678 

AT12- Lugares para caminhadas e 
passeios 

6,26 1,11 678 

AT13- Belas praias 6,48 0,85 678 

Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

AT8- “o patrimônio natural é belo”, em que a média foi de 6,61 – como a escala 

utilizada foi de sete pontos, demonstra que o patrimônio natural da cidade do Rio de 

Janeiro frente à visão do turista foi avaliado de forma muito positiva e, tendo em vista 

os inúmeros atrativos naturais do destino, percebe-se, através da média, que esse 

patrimônio natural é um diferencial do destino, frente ao mercado competitivo.  

AT9- “o patrimônio natural é singular”, em que a média foi de 6,07 – a partir 

desse resultado, nota-se que o turista da presente pesquisa, já em situação de pós-
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consumo, percebe o patrimônio natural do destino como distinto, o que é um ponto 

forte do destino Rio de Janeiro.  

AT10- “o patrimônio natural é diversificado”, em que a média foi de 5,94 – 

demonstrando que o turista percebe certo grau de diversificação nos atrativos naturais 

do Rio de Janeiro. Em linhas gerais, cabe frisar que o destino apresenta inúmeras 

opções em termos de atrativo natural e que o mesmo deve, ainda, trabalhá-los de 

forma a dar consistência e fidelizar o cliente ao destino. 

AT11- “o destino apresenta possibilidades de atividades como natação, pesca, 

canoagem e atividades de aventura”, com média de 5,61 – demonstrando que o turista 

tem essas opções ligadas a atividades de ecoturismo, a média se apresentou 

razoável, o que também mostra que se deve aprimorar estas atividades oferecidas ao 

turista.  

AT12- “o destino apresenta lugares para caminhadas e passeios”, em que a 

média foi de 6,26 – apresentou média excelente, mostrando que o destino oferece 

possibilidades, não apenas para o turista que procura aventura, mas o que procura 

descanso e lazer.  

AT13- “o destino apresenta belas praias”, em que a média foi de 6,48 – 

excelente, reafirmando, assim, a beleza das praias cariocas.  

O conjunto de atrativos naturais presentes na cidade do Rio de Janeiro são, 

enquanto produtos, diferenciais do destino turístico e o reafirmam como um lugar de 

belezas naturais, como apontado por Brasil (2015).  

Na tabela 5, a seguir, são demonstradas as médias da subdimensão 

acolhimento, em que: 

Tabela 5- Acolhimento 

Variáveis 
Acolhimento  

Média  Desvio Padrão  Número de 
Respondentes  

AT3 - Destino 
acolhedor 

5,02 1,45 678 

AT4- População 
receptiva, acolhedora e 
amigável 

4,90 1,51 678 

AT5- Cidade segura 2,83 1,49 678 

AT6- Qualidade de vida 
da população 

3,72 1,50 678 

AT7- Arquitetura 
moderna 

4,55 1,32 678 

Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  
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AT3- “o destino é acolhedor”, em que a média foi de 5,05 – em linhas gerais, 

as pessoas se sentem razoavelmente acolhidas no destino, mas ainda é um quesito 

a ser trabalhado no destino Rio de Janeiro.  

AT4- “a população do destino é receptiva, acolhedora e amigável”, em que a 

média foi de 4,90 – demonstra que, apesar da cidade ser um dos destinos com mais 

entrada de turistas internacionais, como apresentado no referencial teórico deste 

trabalho, ainda existe uma certa resistência da população em acolher o turista, o que 

demonstra fragilidade na atividade turística de um destino que, pelas notícias e 

números, se apresenta consolidado.  

AT5- “a cidade é segura”, em que a média se apresentou criticamente baixa, 

com valor de 2,83 – mostra que os turistas não se sentem seguros no destino, sendo 

esta uma fragilidade enorme para um destino de renome como o Rio de Janeiro, 

conhecido internacionalmente. Assim, vê-se a relevância da necessidade de 

investimentos em segurança, a fim de tentar amenizar a fragilidade enquanto destino 

turístico, que compete nos mercados emergentes do turismo.  

AT6- “a população apresenta qualidade de vida”, em que a média também se 

apresentou baixa, com valor de 3,72 – o turista percebe a falta de qualidade de vida 

da população e isso é um ponto negativo para o mesmo, pois, além de não se sentir 

seguro, não se sentir acolhido pela população, o turista ainda percebe o déficit da 

qualidade de vida populacional.    

AT7- “a arquitetura do destino é moderna”, em que a média se apresentou 4,55 

– a visão de modernidade, obtida pelo turista, é razoável justificada, tendo em vista 

que o Rio de Janeiro, em termos de Brasil, tem 450 anos e é uma cidade histórica. 

Este fator – da subdimensão acolhimento – apresentou médias importantes, e 

enfatiza que o destino tem alguns pontos críticos a serem melhorados, tais como a 

receptividade e a segurança do destino, o que pode ser considerado preocupante, sob 

o ponto de vista de Hankinson (2004), que frisa que o destino tem como diferencial da 

marca consolidar o relacionamento com o turista e, se este não for positivo, poderá 

impactar de forma negativa em fatores como a satisfação e lealdade, além de criar 

ruídos na propaganda do destino, como apontado por Ghoth (2007). 

Quanto à subdimensão serviços, que pode ser vista na tabela 6, a seguir, a 

variável: 

  



107 
 

Tabela 6- Serviços  

Variáveis Serviços  Média  Desvio Padrão  Número de 
Respondentes  

AT14- Bons cafés e restaurante 6,09 1,17 678 

AT15- Diversidade e qualidade 
nos hotéis 

6,13 1,02 678 

AT16- Gastronomia diferenciada 5,56 1,30 678 

AT17- vida noturna/ 
entretenimento/lazer 

6,31 0,99 678 

Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

A14- “o destino tem bons cafés e restaurante”, com média de 6,01, foi ótima, o 

que demonstra que o destino oferece alternativas de qualidade, com variadas opções 

de cafés e restaurantes, ponto positivo para o destino, pois o serviço gastronômico faz 

parte da vivência e experiência do turista no destino.  

AT15- “o destino apresenta diversidade e qualidade nos hotéis”, com média de 

6,31, mostra o cliente satisfeito com a variedade e qualidade dos serviços hoteleiros 

do destino Rio de Janeiro.  

AT16- “o destino apresenta gastronomia diferenciada”, em que a média foi de 

5,56, em linhas gerais, foi boa, demonstrando que o destino tem peculiaridades no 

contexto gastronômico, o que pode ser visto, aqui, não apenas como um ponto 

positivo, mas um escopo de estudos para outros pesquisadores.  

AT17- “o destino apresenta vida noturna/ entretenimento/lazer”, em que a 

média foi de 6,31, mostra que o turista está satisfeito e que o Rio de Janeiro apresenta, 

de fato, vida noturna, entretenimento e lazer para as diversas idades, tendo em vista 

a diversidade de respondentes desta pesquisa.  

Nesta subdimesão, as médias foram muito boas, o que, conforme proposto por 

Keller (2006), impactam no fator valor da marca e se refletem na forma de pensar e 

agir do consumidor, influenciando suas atitudes.  

Quanto à dimensão valor da marca, que pode ser vista na tabela 7, a seguir, a 

variável: 
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Tabela 7- Média variáveis valor da marca 

Variáveis Valor da Marca  Média  Desvio Padrão  Número de 
Respondentes  

VA1- Qualidade superior a outros 

destinos 

3,64 1,61 678 

VA2- - Bons preços 4,20 1,5 678 

VA3- Liderança no segmento 4,68 1,60  

VA4- Destino Popular 6,09 1,29 678 

Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

VA1- “o destino apresenta bons preços” apresentou média de 3,64, o que 

demonstra que o Rio de Janeiro não tem bons preços, ou não apresenta variedade 

nos mesmos, fato este que não pode ser visto como um ponto negativo, pois os preços 

ajudam a segmentar o turismo, focando num público-alvo específico. Embora a média 

seja baixa e demonstre descontentamento, os números de entrada de turistas 

nacionais e internacionais demonstram que é uma estratégia que se apresenta 

favorável ao destino.  

 V2- “o destino apresenta qualidade superior a outros destinos” obteve média 

de 4,20, o que demonstra que o destino Rio de Janeiro não é um destino que se 

apresente melhor que os outros, em termos de qualidade, ponto negativo para a 

destinação, pois qualidade é um diferencial competitivo para o destino turístico.  

V3- “o destino apresenta liderança no segmento”, em que a média foi de 4,68, 

demonstra que o destino não é líder, mas está presente e forte dentro do segmento.  

V4- “o destino é popular”, obteve a média de 6,09, excelente na escala de valor, 

demonstrando que o destino turístico se apresenta popular dentre os turistas que 

responderam ao questionário, o que aumenta as chances do mesmo recomendar o 

destino a outros.  

Destaca-se, assim, que algumas médias, como bons preços e qualidade 

superior, foram baixas, tendo em vista que o valor da marca, como apontado por 

Kapferer (2008), tem a capacidade de gerar lucros, sendo necessário atentar a esse 

resultado e buscar diferenciais, que tornem o destino mais competitivo no que tange 

ao valor, pois, conforme enfatiza Anholt (2009), a ideia de valor está atrelada a uma 

reputação positiva do destino.  

Na dimensão Personalidade da Marca, que pode ser vista na tabela 8, a seguir, 

a variável: 
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Tabela 8- Média variáveis personalidade da marca 

Variáveis 
Personalidade  
da Marca  

Média  Desvio Padrão  Número de 
Respondentes  

P1- Destino competente 4,83 1,47 678 

P2- Destino Alegre 5,98 1,13 678 

P3- Destino sofisticados 4,85 1,39 678 

P4- Lugar autêntico 5,73 1,24 678 

P5- Destino Ousado 5,61 1,41 678 

Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

P1- “o destino é competente” – o que significa liderança, influência, como 

aponta Aaker (1997) – obteve média de 4,83, o que demonstra, em linhas gerais, que 

o destino é competente, mas não é um aspecto forte da personalidade do mesmo 

enquanto marca lugar, sendo que ainda é necessário trabalhar esse aspecto no Rio 

de Janeiro. 

P2- “o destino é alegre” teve média de 5,98, uma média boa, o que demonstra 

a alegria do Rio de Janeiro e de seu povo, de forma atrelada, dado este que pode 

estar relacionado à alegria do carnaval, caracteristicamente intrínseca ao povo que 

vive no Rio de Janeiro.  

P3- “o destino é sofisticado”, com média de 4,85, o que demonstra que o turista 

não vê o destino como um lugar sofisticado, fator este que dá escopo para outros 

estudos, que aprofundem os motivos pelos quais o Rio de Janeiro não é visto com 

grande sofisticação, sendo que o mesmo apresenta um patrimônio natural singular e 

bem avaliado, como exemplo da subdimensão anterior.  

P4- “o destino é um lugar autêntico”, que obteve média de 5,73, considerada 

boa, demonstrando que os turistas identificam autenticidade no destino, sendo este 

um ponto positivo para o destino.  

P5- “o destino é ousado”, em que a média foi de 5,73, considerada uma boa 

média, tendo em vista a quantidade de ofertas turísticas que o destino oferece e sua 

ampla segmentação, atendendo a públicos diversos. Um ponto muito positivo para o 

Rio de Janeiro em termos de competitividade.  

As médias desse fator foram positivas em linhas gerais, apontando que o 

destino está fazendo com que o turista se sinta pertencente àquele universo turístico 

e afirmando, assim, conceitos como o de Keller (1993) e Aaker (1997), que 

consideram que a personalidade nada mais é do que dotar produtos e serviços com 

características humanas, para que haja associação com a marca.  
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  Na dimensão Marca como Símbolo, que pode ser vista na tabela 9, a seguir, foi 

possível mensurar as seguintes variáveis: 

Tabela 9- Média variáveis marca como símbolo 

Variáveis Marca como Símbolo   Média  Desvio Padrão  Número de 
Respondentes  

MS 1- Reconhecimento da Marca 5,81 1,52 678 

MS 2- Característica da marca 6,43 0,96 678 

MS 3 - Lembrança e reconhecimento do 
símbolo/ logotipo 

5,28 2,02 678 

MS 4- Facilidade de Imaginar a marca  5,49 1,89 678 

Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

MS1- “eu consigo reconhecer a marca do destino turístico Rio de Janeiro entre 

outras marcas”, que apontou média de 5,81, demonstrando, assim, um 

reconhecimento das marcas e logotipos utilizados para a promoção do destino Rio de 

Janeiro, confirmando a importância dos logotipos como elementos importantes de 

marca.   

MS2- “algumas caraterísticas da marca Rio de Janeiro vêm rapidamente à 

minha mente”, o resultado mostra que o turista consegue identificar características 

que diferenciam o destino de outros, através de símbolos, um ponto positivo para o 

destino neste âmbito.  

MS3- “eu consigo lembrar-me rapidamente do símbolo/logotipo do Rio de 

Janeiro”, a média foi de 5,28, resultado este que demonstra que as promoções de 

marketing feitas pela cidade dão certo, e que o consumidor reconhece, através da 

lembrança, os símbolos e logotipos criados para as campanhas de marketing de 

destino. 

MS4- “eu tenho facilidade em imaginar a marca turística Rio de Janeiro”, a 

média foi boa, em linhas gerais, com valor de 5,49, o que demonstra eficiência nas 

promoções de marketing, além, claro, de demonstrar um bom trabalho, no que tange 

a divulgação do destino enquanto marca, que é o caso do Rio de Janeiro. 

 Os resultados do fator Marca Símbolo confirmam o que os estudos de Carvalho 

(2015) e Keller (1993) apontam, sobre a importância dos logotipos como parte da 

identidade da marca.  
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Quanto às variáveis da dimensão imagem, na tabela 10, a seguir, a variável: 

 

Tabela 10- Média Variáveis Imagem 

Variáveis Imagem  Média  Desvio Padrão  Número de 
Respondentes  

IM 1- Fiquei com imagem positiva 5,20 1,56 678 

IM 2-Destino se destaca dentre 
outros destinos 

4,87 1,65 678 

IM 3- Imagem coerente com a forma 
que gosto de me ver 

4,74 1,73 678 

IM 4- Atrativos encantadores 5,77 1,34 678 

IM 5- Materiais publicitários passam 
imagem convincente 

4,50 1,71 678 

IM6-Residente Passa Imagem 
positiva do destino 

4,45 1,66 678 

Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

IM1- “fiquei com uma imagem positiva do destino” apresentou média de 5,20, o 

que demonstra que a imagem do destino Rio de Janeiro é vista positivamente na visão 

e percepção do turista, em situação de pós-consumo, mas a média também aponta 

que a mesma pode melhorar e, para isso, se faz necessário trabalho de gestão da 

imagem.  

IM2- “o destino se destaca em relação a outros que eu conheço”, obteve média 

de 4,87, o que demonstra que o mesmo, apesar de apresentar número de 

consolidação no mercado internacional, ainda precisa trabalhar melhor sua imagem, 

para obter maior destaque, gerando, assim, competitividade.  

IM3- “a imagem do destino é coerente com a forma como eu gosto de me ver”, 

obteve média de 4,74, ou seja, no que tange à identificação do turista com o destino, 

o mesmo não se sente totalmente refletido na imagem que o destino passa.  

IM4- “os atrativos do destino são encantadores”, com média de 5,77, apontando 

que a visão do turista em relação à imagem encantadora dos atrativos é positiva.  

IM5- “os materiais publicitários demonstram uma imagem convincente com a 

realidade do destino”, em que a média foi de 4,50, o que demonstra, em parte, que os 

materiais são convincentes, mas ainda é necessário fazer um trabalho mais minucioso 

para divulgação do destino, além de trabalhar de forma eficiente, integrando, por 

exemplo, a tecnologia da informação.  

IM6- “o residente passa uma imagem positiva do destino”, obteve média de 

4,45, resultado este razoável. A dimensão acolhimento também apresentou algumas 

médias baixas em relação à população, percebendo-se, com isso, a necessário de 
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trabalhar os benefícios da atividade turística frente à população, a fim de melhorar a 

imagem do destino, com um povo mais receptivo. 

No que tange à imagem do destino, as médias foram boas, salvo os materiais 

publicitários, que obtiveram média baixa, em relação às outras. Tendo em vista que a 

marca é um elemento de comunicação da imagem, como já dito por Frochot e Kresiak 

(2008), é necessário que haja uma reformulação das estratégias de marketing e 

publicidade do destino Rio de Janeiro, em relação a outra média, que se apresentou 

baixa e que se relaciona ao residente, notando-se a necessidade de trabalhar também 

com a relação do residente com o turista.  

Na dimensão lealdade ao destino, que pode ser vista a seguir, na tabela 11, a 

variável: 

Tabela 11- Média variáveis lealdade 

Variáveis Lealdade Média  Desvio Padrão  Número de 
Respondentes  

L1 -Recomendar o destino a 
parentes e amigos  

5,37 1,67 678 

L2- Destino seria a primeira escolha 
dentre os que estão em mente 

3,58 2,05 678 

L3- Intenção de visitar o destino nos 
próximos 12 meses 

4,21 2,44 678 

L4- Intenção de visitar o destino na 
próxima oportunidade 

4,88 2,16 678 

Fonte: Elaborado pela autora, através de pesquisa direta, 2017.  

L1-“pretendo recomendar o destino a familiares e amigos”, com média 

significante, de 5,37, apontou que os clientes ficaram satisfeitos com sua visita ao Rio 

de Janeiro e, em linhas gerais, têm a intenção de recomendar o destino.  

L2-“entre as diferentes opções de destinos turísticos que tenho em mente, Rio 

de Janeiro seria a minha primeira escolha”, em que a média se apresenta baixa, com 

3,58, demonstra que retornar ao destino não é uma prioridade do turista.  

L3-“pretendo visitar o destino nos próximos 12 meses”, obteve média de 4,21, 

reforçando um pouco a média da pergunta anterior, e demonstrando que o turista, 

nem sempre, retornará para o mesmo destino.  

L4-“pretendo voltar a visitar o destino na próxima oportunidade”, com média de 

4,88, apresentando-se razoável, mas baixa, em linhas gerais, demonstrando que, 

mesmo frente a uma oportunidade, retornar ao destino não é algo desejável pelo 

turista.  
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As médias se apresentaram, neste fator, razoáveis, apontando que é preciso, 

ainda, trabalhar de forma integrada e com melhor estratégia, os fatores que formam a 

imagem de destino, tendo em vista que a mesma, como apontado pelos autores 

Kozac, Bigné e Andreu (2005), Chi e Qu (2008), Pike (2009), Aaaker (1997), é a 

intenção de voltar e recomendar. Conclui-se, diante destes aspectos, que ainda 

existem alguns pontos a melhorar para fidelizar o cliente, no que diz respeito à Imagem 

da Marca.  

O Rio de Janeiro é afirmado, pelas médias apontadas nesta pesquisa, como 

um destino de imagem positiva e alegre, tendo a gastronomia como diferencial. 

Porém, as médias também apontaram que, por ser um lugar histórico, fato embasado 

pela questão de o destino ter 450 anos, o mesmo não é visto como um destino 

moderno. Então, é provável que esteja no momento de buscar reinvenção, inovação, 

para que o referido destino turístico se mantenha competitivo frente às novas 

oportunidades que surgem, cada vez mais, para o turista.  

O teste de média apresentou bons resultados nas dimensões propostas pelo 

estudo, comprovando que é necessário trabalhar alguns pontos críticos do destino, 

como segurança, questões de acolhimento e alguns pontos relativos à divulgação, 

mas cabe frisar que o destino se apresenta como desejável, bonito, um lugar atrativo 

na mente dos respondentes e que talvez mereça uma segunda visita.   

 

4.3 Adequação do modelo de mensuração do Destination Branding 

 

4.3.1 Análise fatorial exploratória dos atributos  

Nesta seção, são demonstrados os passos e resultados da Análise Fatorial 

Exploratória, tendo como referência os autores Malhotra (2006), Costello e Osborne 

(2005), Hair Jr et al. (2009), para a leitura dos resultados, mesmos autores que 

basearam os aspectos dos resultados estatísticos da pesquisa.  

Um dos primeiros passos realizados durante o processo de tratamento de 

dados utilizando métodos estáticos foi a remoção de outliers para dar mais precisão 

no tratamento e análise de dados, através da distância de Mahalanobis. De acordo 

com Hair Jr et al., “para fins de interpretação, a medida D2 de Mahalanobis tem 

propriedades estatísticas, que viabilizam teste de significância. A medida D2 dividida 

pelo número de variáveis envolvidas (D2/df) é aproximadamente distribuída como um 

valor t”. 
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De acordo com Linden (2009, p. 22):  

A detecção de outliers é um dos usos mais comuns da distância de 
Mahalanobis, pois um valor alto determina que um elemento está a vários 
desvios padrões do centro (já computadas todas as diferenças axiais) e, por 
conseguinte, é provavelmente um outlier. Se fizermos a comparação com 
vários grupos existentes, cujas distribuições sejam conhecidas, esta métrica 
pode ser usada como maneira de determinar a qual grupo um elemento mais 
provavelmente deve pertence. 

Partindo das medidas indicadas pela medida de Mahalanobis, foram removidos 

89 outliers de uma amostra de 767 respondentes, ficando uma amostra de 678 

respondentes.  

Um dos procedimentos adotados para o tratamento de dados da presente 

pesquisa foi a análise fatorial exploratória (AFE) em detrimento ao número de fatores 

que foram apresentados na pesquisa: um processo complexo e que demanda uma 

série de passos a serem percorridos, com a finalidade de reduzir o número de fatores 

e agrupar os fatores que se relacionam (COSTELLO; OSBORNE, 2005; MALHOTRA, 

2006).  

De acordo com Hair Jr et al. (2009), a AFE explora os dados, fornecendo ao 

pesquisador informação sobre quantos e quais os fatores que serão necessários para 

representar os dados com melhor precisão. Com a AFE, “todas as variáveis medidas 

são relacionadas com cada fator por uma estimativa de carga fatorial. Uma estrutura 

simples resulta quando cada variável medida carrega muito sobre apenas um fator e 

tem cargas menores sobre outros fatores (isto é, cargas < 0,4)” (HAIR JR et al, 2009, 

p. 589).  

Hair Jr et al. (2009) salienta que uma das caracteristicas mais “notáveis” da 

AFE é que os fatores se derivam de resultados estatísticos e não da teoria, como será 

apresentado no decorrer deste trabalho, sendo os mesmos nomeados após a 

execução da análise.  

A AFE foi utilizada num dos primeiros passos do tratamento de dados, em que 

as análises preliminares da matriz de correlação parciais apresentaram valores 

adequados, indicando, assim, que a matriz de dados da dimensão era adequada para 

a realização da AFE, pois apontou que as variáveis eram favoráveis.  

Foi feito o teste de Medida de Adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO), no qual foi possível quantificar o grau de intercorrelações entre as variáveis 

da análise fatorial: o resultado foi de 0,882, o que, de acordo com Hair Jr et al. (2009, 

p. 110), “é admirável”. Também foi aplicado o teste de esfericidade de Barlett, que 
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apresenta correlações entre, pelo menos, algumas das variáveis, fornecendo a 

significância entre as mesmas: o resultado foi de 4683,851 e a significância foi de 

(,000) o que demonstra relações significantes em, pelo menos, algumas variáveis 

apresentadas na escala de Atributos. 

A análise fatorial exploratória foi feita embasada na teoria, a fim de refinar e 

delinear as variáveis da dimensão Atributos dos destinos, apresentadas no 

instrumento de pesquisa, ajustando o mesmo a partir da extração de fatores e análise 

das relações das mesmas, como sugerido por Costello e Osborne (2005). Foi utilizada 

a rotação oblíqua, na qual o autor aponta que os métodos oblíquos permitem que os 

fatores se correlacionem, como sugerido por Costello e Osborne (2005). Para o 

refinamento, os autores sugerem que se refine por fatores com cargas fatoriais acima 

de 0,32 ou e que apresentem autovalores com poucas ou nenhuma carga cruzada, 

como já exposto na metodologia, apresentando autovalores >1. 

No caso deste trabalho, optou-se por excluir as variáveis que apresentaram 

comunalidades inferiores a 0,5, sendo que “comunalidade de uma variável é a 

estimativa de sua variância compartilhada, ou em comum, entre as variáveis 

representadas pelos fatores obtidos” (HAIR JR et al., 2009, p. 112). Utilizando a regra 

de 50% da variância acumulada, indicada por Costello e Osborne (2005) e Hair Jr et 

al. (2009, p. 121), em que “um pesquisador pode especificar que pelo menos metade 

da variância de cada variável deve ser levada em conta. A variância total explicada 

pode ser vista, a seguir, na Tabela 3. Usando essa diretriz, o pesquisador identificaria 

todas as variáveis com comunalidades menores que 0,50, como não tendo explicação 

suficiente”. Seguindo esta regra, foram omitidas as variáveis AT1 (O destino é 

atraente), AT2 (O destino é Bonito), AT18 (O destino apresenta vida noturna/ 

entretenimento/lazer) e AT19 (O destino apresenta boa infraestrutura turística).  

Tabela 12- Análise de componentes principais – variância explicada e autovalor 

Componente Autovalor % de Variância do fator % de Variância 
Acumulada 

1 6,059 40,390 40,390 

2 1,579 10,528 50,919 

3 1,378 9,183 60,102 

4 .... .... .... 

    

Nota: Os componentes de 4º a 15º foram omitidos por serem insignificantes.                                               
Método de extração: análise de componente principal. 
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A estrutura apontada por três fatores explicou mais de 60% da variância 

acumulada de respostas nas 15 variáveis apresentadas, além de convergir em sete 

rotações para o arranjo dos fatores, por meio de rotação oblíqua.   

Na tabela 13, a seguir, pode-se observar a matriz-padrão, criada a partir da 

AFE, bem como a confiabilidade dos componentes. O componente 1 refere-se à 

subdimensão Atrativos Naturais: a dimensão se ajustou com seis itens e apresentou 

alta confiabilidade, com valor de 0,808. Já o componente 2, referente ao 

Acolhimento, teve a confiabilidade de 0,796 e no componente 3, referente à 

subdimensão Serviços, a confiabilidade foi de 0,857.   

Já que, de acordo com Hair Jr et al. (2009, p. 100), a “Medida de confiabilidade 

que varia de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70 considerados o limite inferior de 

aceitabilidade”, pode-se concluir que as subdimensões dos Atributos do destino que 

se configuraram como atrativos naturais, acolhimento e serviços, tiveram 

confiabilidade acima da média aceitável, o que demonstra consistência interna na 

configuração da dimensão Atributos do destino.   

Tabela 13- Matriz de padrãoª– Análise Fatorial Exploratória dos atributos do destino 

Componente 

        1                   2                          3 

AT9_1- Patrimônio natural singular 0,782   

AT8_1- Patrimônio natural belo 0,778   

AT12_1- Lugares para caminhadas e 
passeios 

0,730   

AT11_1- Possibilidades de atividades 
como natação, pesca, canoagem e 
atividades de aventura 

0,685   

AT13_1- Belas praias 0,621   

AT10_1- Patrimônio natural diversificado 0,521   

Alfa de Cronbach 0,808   

AT5_1- Cidade segura  0,815  

AT3_1- Destino acolhedor  0,790  

AT4_1-População receptiva, acolhedora 
e amigável 

 0,788  

AT6_1-Qualidade de vida da população  0,713  

AT7_1- Arquitetura moderna  0,433  

Alfa de Cronbach  0,796  

AT15_1- Diversidade e qualidade nos 
hotéis 

  -0,832 

AT16_1- Gastronomia diferenciada   -0,829 

AT14_1- Bons cafés e restaurante   -0,813 

AT17_1- Vida noturna/ 
entretenimento/lazer 

  -,657 

Alfa de Cronbach   0,857 

Nota: identificação da AFE com o software SPSS 22. Fonte: Pesquisa direta, 2017.  
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A matriz fatorial padrão possui cargas, as quais representam a contribuição 

única de cada variável ao fator, sendo as variáveis com cargas mais elevadas 

consideradas as mais importantes para a caracterização do fator.  

Salienta-se que as variáveis dos atributos do destino são provenientes de 

cruzamento de escalas, e se basearam na escala de Pike e Ryan (2004) e de Carvalho 

(2015). Pike e Ryan (2004), a partir da análise fatorial exploratória, dividiram os 

atributos em infraestrutura, acessibilidade, entretenimento e clima. Já, neste estudo, 

as subdimensões se configuraram em Atributos do destino, Acolhimento e Serviços.  

As demais dimensões do destination branding usadas neste trabalho são 

provenientes da adaptação do modelo de Carvalho (2015), não tendo sofrido 

modificações, o que justifica não ter sido feita a análise fatorial exploratória nos tributos 

naturais, acolhimento e serviço.  

 

4.3.2 Análise fatorial confirmatória do modelo de mensuração 

 

A Análise Fatorial Confirmatória (CFA) é um método de análise de dados que 

está relacionada à família das técnicas de modelagem de equações estruturais (SEM). 

Esta técnica comporta a verificação de ajustes entre os dados observados e um 

modelo hipotetizado a priori, baseado na teoria que aponta as relações ocasionais 

hipotéticas entre fatores latentes (variáveis não observáveis) e suas variáveis 

indicadoras (observáveis). Na CFA, a teoria vem em primeiro lugar e o modelo é 

resultado da teoria. Por último, o modelo é testado para alcançar a consistência com 

os dados analisados, usando uma abordagem de SEM (RAYKOV, 1997; HAIR JR et 

al., 2009). 

Quanto às medidas de ajustamento utilizadas, uma delas foi o RMSEA, ou seja, 

raiz do erro quadrático médio de aproximação, que representa melhor o quão bem um 

modelo se ajusta a uma população, e não apenas a uma amostra usada para 

estimação. O RMSEA tenta corrigir, explicitamente, complexidade do modelo e 

tamanho amostral, incluindo cada um desses dados em sua computação. Valores 

RMSEA menores indicam melhor ajuste.  

O RMSEA é uma medida de correção de tendência da estatística de GOF x ² a 

rejeitar modelos com amostras grande ou grande número de variáveis observadas, 

sendo a raiz do erro quadrático médio de aproximação. O NFI é um dos índices de 
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ajuste incremental. Ele é uma proporção da diferença no valor x ² para o modelo 

ajustado e um modelo nulo dividida pelo valor x ² para o modelo nulo. Seus valores 

variam entre 0 e 1, e um modelo com ajuste perfeito corresponde a um NFI de 1 (HAIR 

JR et al., 2009).  

O CFI é um índice de ajuste incremental que é uma versão aperfeiçoada do 

índice de ajuste normado (NFI). O CFI é normado, de forma que seus valores variam 

entre 0 e 1, com valores mais altos indicando melhor ajuste. “Pelo fato do CFI ter 

muitas propriedades desejáveis, incluindo sua insensibilidade relativa, mas não 

completa, em relação à complexidade do modelo, ele está entre os índices mais 

usados” (HAIR JR et al., 2009, p. 569). Os valores para bom ajustamento do modelo, 

de acordo com Hair Jr et al. (2009), devem ser superiores a 0,90.  

O TLI (Índice de Tucker Lewis) antecede o CFI e é conceitualmente parecido, no 

sentido de que também envolve uma comparação matemática de um modelo teórico 

de mensuração especificado com um modelo nulo de referência. O TLI não é 

normado, e, assim, seu valor pode ficar abaixo de 0 ou acima de 1. No entanto, 

salienta-se que modelos com bom ajuste têm valores que se aproximam de 1, e um 

modelo com um valor maior sugere um ajuste melhor do que o modelo com menor 

valor (HAIR JR et al., 2009).   

O ajustamento do modelo deve apresentar índices compatíveis com os padrões 

esperados, ou seja, RMSEA entre 0,05 e 0,08; CFI e TLI iguais ou superiores a 0,90 

(Hair Jr et al., 2009).  

Em relação às medidas de ajustamento apresentadas neste trabalho, obteve-

se resultados de ajuste considerados por Hair Jr et al. (2009) satisfatórios e aceitáveis: 

o CFI de 0,901 e o RMSEA 0,068, o NFI apresentou valor de 0,84 e o TLI de 0,886.  

Na figura 18, pode-se ver a representação visual de um modelo e do conjunto 

completo de relações entre os construtos do modelo, ou seja, o modelo de 

mensuração. Relações de dependência são representadas por setas retilíneas, 

retratadas por setas em um só sentido, apontando da variável preditora para a variável 

ou construto dependente. Setas curvas correspondem a correlações entre construtos 

ou indicadores, mas nenhuma causalidade é implicada, ou seja, as relações 

correlacionais (covariância) são representadas por setas em dois sentidos (HAIR JR 

et al., 2009). 
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Figura 18- Modelo de mensuração 
 

Nota: NFI = 0,874; TLI = 0,886; CFI = 0,901; RMSEA = 0,068. Nota: identificação do modelo de 
mensuração com o software AMOS e MPLUS.  
Fonte: Pesquisa direta, 2017
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A Análise Fatorial Confirmatória (CFA) é um método estatístico, que permite 

testar quão bem as variáveis medidas representam os construtos e, de forma analítica, 

uma teoria conceitualmente fundamentada, como é o caso do presente estudo, que 

utiliza escalas já testadas (HAIR JR et al., 2009).  

Quanto a sua utilização, Hair Jr et al. (2009, p. 591) afirma que uma das maiores 

vantagens da utilização da CFA é legitimar a validade de construto de uma teoria de 

mensuração proposta. O autor aponta que “Validade de construto é o grau em que um 

conjunto de itens medidos realmente reflete o construto latente teórico que aqueles 

itens devem medir”. A CFA trabalha com a precisão de mensuração e a evidência de 

validade de construto oferecendo segurança de que medidas extraídas de uma 

amostra representam o verdadeiro escore que existe na população. 

Hair Jr et al. (2009) afirmam que a CFA deve fornecer ajustes aceitáveis e 

também evidenciar a validade do construto, apontando que, quando os valores da 

CFA se ajustam e demonstram validade, a teoria se sustenta. Partindo dessa 

premissa, as tabelas 14, 15, 16, 17, 18 e 19, apresentarão a análise fatorial 

confirmatória, a confiabilidade composta (CR) e a variância média extraída (AVE) dos 

construtos, os quais serão analisados conforme as diretrizes apresentadas por Hair Jr 

et al. (2009).  

Para a leitura dos resultados, utilizou-se como base Hair Jr et al. (2009, p. 593), 

uma vez que aponta que as “estimativas de carga padronizadas devem ser idealmente 

maiores ou iguais a 0,7, quando a variância explicada (VE) “deve ser de 0,5 para 

sugerir validade convergente adequada”. Quanto às estimativas de VE, “para dois 

fatores também devem ser maiores do que o quadrado da correlação entre os dois 

fatores, para fornecer evidência de validade discriminante” e a “confiabilidade de 

construto deve ser de 0,7 ou mais, para indicar convergência adequada ou 

consistência interna”. 

Os Atributos do destino, como visto acima, na AFE, se configuraram da 

seguinte forma: Atrativos Naturais, Acolhimento e Serviços, sendo assim, a análise se 

pauta nas subdimensões dos Atributos do Destino.  

Na subdimensão dos Atrativos Naturais, nota-se, a partir da leitura dos dados, 

que as cargas fatoriais das estimativas convergem entre si em algum ponto, tendo em 

vista que Hair Jr et al. (2009) apontam que estimativas de cargas padronizadas devem 

ser de 0,5 ou mais e, idealmente, de 0,7 para cima. Quanto às cargas abaixo de 0,7, 

o autor aponta que as mesmas podem ser consideradas significantes, mas 
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apresentam mais variância de erro do que variância explicada, como é o caso da 

dimensão em questão. 

Quanto à confiabilidade composta, os atrativos naturais apresentaram índice 

elevado, de 0,814, tendo em vista que os valores sugeridos por Hair Jr et al. (2009), 

são de 0,7 ou mais para que o fator apresente consistência interna. Entretanto, os 

atrativos naturais não apresentaram validade convergente, já que a variância média 

extraída apresentou um valor de 0,427, inferior a 0,50, recomendado por Hair Jr et al. 

(2009). Os autores afirmam que os valores abaixo de 0,50 indicam mais erro do que 

variância explicada, apontando-se, assim, que mesmo que o fator Atrativos Naturais 

apresente confiabilidade composta, as variáveis da subdimensão não convergiram 

para validar esse fator dentro do modelo de mensuração. Sendo assim, os resultados 

confirmam a confiabilidade, de acordo com os dados do Rio de Janeiro, mas não 

confirmam a utilidade das variáveis como indicadores precisos dos atributos naturais.  

Cabe frisar que é importante a replicação em outros destinos para poder 

apontar a validade de construto.  

A subdimensão denominada Acolhimento apresentou confiabilidade composta 

de 0,772, mostrando, assim, consistência interna da subdimensão e de suas variáveis, 

mas quanto à variância média extraída apresentou resultado de 0,413; e, como dito 

anteriormente, os valores devem ser maiores que 0,50. Desta forma, a subdimensão 

é confiável para mensurar o acolhimento no Rio de Janeiro, mas não é válida como 

uma medida precisa de mensuração para outros destinos, talvez existam outras 

variáveis que possam estar inseridas nesse subconstruto. 

A subdimensão denominada Serviço apresentou confiabilidade composta de 

0,862, mostrando, assim, consistência interna da subdimensão e de suas variáveis. A 

variância extraída apresentou resultado de 0,609, aceitável, de acordo com Hair Jr et 

al. (2009), e sua Validade Convergente (AVE) se confirma.  
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Tabela 14- Análise Fatorial Confirmatória das subdimensões dos Atributos do Destino  

Atrativos Naturais Estimate Estimate ** Erros* Confiabilidade 
(C.R.) 

Variância 
(A.V.E) 

 

AT12- Lugares para 
caminhadas e passeios 

0,727 0,529 0,471   

AT13- Belas praias 0,816 0,666 0,334   

AT8- Patrimônio natural 
belo 

0,636 0,404 0,596   

AT9- Patrimônio natural 
singular 

0,566 0,320 0,680   

AT10- Patrimônio natural 
diversificado 

0,584 0,341 0,659   

AT11- Possibilidades de 
atividades como natação, 
pesca, canoagem e 
atividades de aventura 

0,549 0,301 0,609   

 3,878 2,562 3,438 0,814 0,427 

Acolhimento Estimate Estimate ** Erros* Confiabilidade 
(C.R.) 

Variância 
(A.V.E) 

 

AT3- Destino acolhedor 0,751 0,534 0,436   

AT4- População receptiva, 
acolhedora e amigável 

0,711 0,506 0,494   

AT5- Cidade segura 0,642 0,412 0,588   

AT6- Qualidade de vida da 
população 

0,649 0,421 0,579   

AT7- Arquitetura moderna 0,403 0,162 0,838   

 3,156 2,065 2,935 0,772 0,413 

Serviços Estimate Estimate ** Erros* Confiabilidade 
(C.R.) 

Variância 
(A.V.E) 

 

AT14- Bons cafés e 
restaurante 

0,813 0,661 0,339   

AT15- Diversidade e 
qualidade nos hotéis 

0,792 0,627 0,373   

AT16- Gastronomia 
diferenciada 

0,764 0,584 0,416   

AT17- Vida noturna/ 
entretenimento/lazer 

0,751 0,564 0,436   

 3,120 2,436 1,564 0,862 0,609 

Nota: identificação das AFC dos Atributos do destino com o software AMOS.  
Fonte: Pesquisa direta, 2017.  

 

A tabela 14 indica que as variáveis observáveis relacionadas aos Serviços são 

as que mais contribuem para a composição dos atributos do destino (AVE = 0,609), 

seguidos dos Atrativos Naturais (0,427) e pelo Acolhimento (0,413).  

Quanto ao Valor da Marca, aponta-se que o mesmo teve alta confiabilidade 

composta (CR>0,7) e satisfatória variância média extraída (AVE > 0,5), conforme pode 

ser visualizado na tabela 15, a seguir. Os resultados mostram não apenas 
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confiabilidade, mas credibilidade ao instrumento de pesquisa proposto e aplicado. O 

valor da marca apresenta significância no modelo, quanto à tese de Carvalho (2015) 

e também baseado na obra de Aaker (1997), comprovando-se, mais uma vez, a teoria 

da importância do valor da marca, neste caso, aplicado ao destino turístico Rio de 

Janeiro, bem como sua eficácia na integração de elementos que geram a gestão da 

marca destino, ou como tratamos aqui de forma internacionalizada destination 

branding. 

 

Tabela 15- Valor da Marca 

Valor Estimate Estimate ** Erros* Confiabilidade 
(C.R.) 

Variância 
(A.V.E) 

V2- Bons preços 0,906 0,821 0,179   

V1- Qualidade 
superior a 
outros destinos 

0,682 0,465 0,535   

V3- Liderança 
no segmento 

0,774 0,599 0,401   

 2,362 1,885 1,115 0,833 0,628 

Nota: identificação da AFC do Valor da Marca com o software AMOS.  
Fonte: Pesquisa direta, 2017.  
 

Quanto à dimensão personalidade da marca, que pode ser vista na tabela 16, 

a seguir, a confiabilidade composta ficou também com um valor 0,888, apresentando 

excelente grau de confiança da dimensão avaliada. A variância apontou o valor de 

0,614, o que demonstra que a aplicação no destino Rio de Janeiro vem a colaborar 

com o modelo de personalidade da marca proposto do Jenifer Aaker (1996), tendo em 

vista que as variáveis utilizadas foram as mesmas na tese de Carvalho (2015), e foram 

adaptadas ao contexto do Rio de Janeiro. Esse resultado serve para reafirmar a teoria 

proposta por Aaker no ano de 1996, e que, neste caso, foi replicada, utilizando o 

destino turístico como base, e trabalhando o mesmo enquanto marca lugar, no 

contexto do destination branding. 
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Tabela 16- Personalidade da Marca 

Personalidade  Estimate     Estimate** Erros* Confiabilidade 
(C.R.) 

Variância  
(A.V.E) 
 

P1- Destino 
competente 

0,741 0,549 0,451   

P2- Destino 
alegre 

0,811 0,658 0,342  

P3- Destino 
sofisticados 

0,752 0,566 0,434   

P4- Lugar 
autêntico 

0,748 0,560 0,440   

P5- Destino 
ousado 

0,858 0,736 0,264   

 391 3,068 1,932            0,888 0,614 

Nota: identificação da AFC da Personalidade da Marca com o software AMOS.  
Fonte: Pesquisa direta, 2017.  

 

Em relação à Marca como Símbolo, como pode-se verificar na tabela 17, a 

seguir, a mesma apresentou elevada confiabilidade composta das variáveis utilizadas 

(0,957).  As variáveis da Personalidade também alcançaram a variância média 

extraída maior do que 0,50, conforme recomendado por Hair Jr et al. (2009). 

 O valor foi excelente, reafirmando um bom resultado, conforme já apontado na 

tese de Carvalho (2015), e também reafirmando a teoria de Aaker (1997), que traz a 

questão da importância da simbologia no contexto das marcas e sua importância na 

criação da identidade, tal como, no presente caso, a criação da identidade de uma 

destinação turística. Os resultados reafirmam e trazem importante significância para 

a área do turismo e demonstram no Rio de Janeiro um reconhecimento dos símbolos 

do destino. 
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Tabela 17- Marca como Símbolo 

Marca Símbolo   Estimate      Estimate ** Erros* Confiabilidade 
(C.R.) 

Variância  
(A.V.E) 
 

MS4- Facilidade de 
Imaginar a marca  

0,61 0,372 0,628   

MS3- Lembrança e 
reconhecimento do 
símbolo/ logotipo 

0,635 0,403 0,597   

MS2- Característica da 
marca  

1,288 1,659 -0,659   

MS1- Reconhecimento da 
Marca  

1,000 1,000 -   

 3,533 3,434 0,566      0,957 0,859 

Nota: identificação das AFC da Marca como Símbolo com o software AMOS. 
Fonte: Pesquisa direta, 2017.  

 

Quanto à Imagem da Marca, que foi atrelada neste estudo à satisfação do 

cliente, pode ser vista na tabela 18, a seguir, na qual se nota que a mesma apresentou 

confiabilidade composta com o valor de 0,912, e variância média extraída de 0,635 

dentro do valor aceitável, conforme recomendado por Hair Jr et al. (2009).   

A dimensão da imagem da marca é significante para compor o modelo de 

mensuração deste estudo, com variáveis adaptadas de Carvalho (2015). Isto mostra 

que há a relação da imagem com a satisfação, reafirmando os achados de Carvalho 

(2015) em sua tese, em que a imagem foi identificada como um importante fator de 

influência da satisfação do cliente.  

Tabela 18- Imagem da Marca  

Imagem da Marca     Estimate      Estimate ** Erros* Confiabilidade 
(C.R.) 

Variância  
(A.V.E) 

IM6- Residente passa imagem 
positiva do destino 

0,638 0,407 0,593   

IM5- Materiais publicitários 
passam imagem convincente 

0,753 0,567 0,433   

IM4- Atrativos encantadores  0,784 0,615 0,385   

IM1- Fiquei com imagem 
positiva  

0,873 0,762 0,238   

IM2- Destino se destaca 
dentre outros destinos 

0,85 0,723 0,278   

IM3 - Imagem coerente com a 
forma que gosto de me ver.  

0,859 0,738 0,262   

 4,757 3,811 2,189 0,912 0,635 

Nota: identificação da AFC da Imagem da marca com o software AMOS.  
Fonte: Pesquisa direta, 2017.  
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Na dimensão Lealdade, a confiabilidade composta também foi alcançada 

(CR=0,856). Como já exposto anteriormente, esse número traz confiança para as 

variáveis da dimensão e mostra que a Lealdade ao Rio de Janeiro pode ser entendida 

através das variáveis L1 (Pretendo recomendar o destino a familiares e amigos), L2 

(Entre as diferentes opções de destinos turísticos que tenho em mente, Rio de Janeiro 

seria a minha primeira escolha), L3 (Pretendo visitar o destino nos próximos 12 meses 

e L4 (Pretendo voltar a visitar o destino na próxima oportunidade), permitindo, assim, 

que a replicação seja sugestiva para outros estudos, visto que a variância média 

extraída apresentou um valor de 0,604, demonstrando a validade convergente das 

variáveis para compor o modelo de mensuração do Rio de Janeiro.   

A dimensão Lealdade se reafirma importante dentro do modelo de destination 

branding, assim como na tese de Carvalho (2015). Percebe-se que a Lealdade ao 

destino, mensurada com as variáveis adaptadas de Carvalho (2015) pode ser avaliada 

no Rio de Janeiro.  

Tabela 19-  Lealdade 

Lealdade    Estimate  Estimate** Erros* Confiabilidade 
(C.R.) 

Variância 
(A.V.E) 

L1- Recomendar o 
destino a parentes 
e amigos  

0,928 0,861 0,139   

L2- Destino seria a 
primeira escolha 
dentre os que estão 
em mente 

0,817 0,667 0,333   

L3- Intenção de 
visitar o destino nos 
próximos 12 meses 

0,56 0,314 0,686   

L4- Intenção de 
visitar o destino na 
próxima 
oportunidade 

0,758 0,575 0,425   

 3,063 2,417 1,583 0,856 0,604 

Nota: identificação da AFC da Lealdade com o software AMOS.  
Fonte: Pesquisa direta, 2017.  

 

Os resultados da etapa confirmatória confirmam os achados da etapa 

exploratória e, ainda, mostram a confiabilidade e validade convergente de algumas 

variáveis, as quais foram adaptadas do estudo de Carvalho (2015), para mensurar o 

destination branding do destino turístico Rio de Janeiro – RJ, Brasil. Os resultados 

mostraram que os atributos do destino Rio de Janeiro são entendidos pelos turistas 

através dos atrativos naturais, do acolhimento e dos serviços.  
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4.3.4 Modelagem de equações estruturais 

 

Esta seção do capítulo tem como objetivo mostrar as relações obtidas através 

do diagrama de caminhos, uma das formas de identificação de um problema potencial 

como uma teoria de mensuração, ou seja, “é a comparação das cargas estimadas das 

estimativas de caminhos, conectando construtos com variáveis indicadoras” (HAIR JR 

et al., 2009, p. 605). 

A modelagem de equações estruturais (SEM) aponta uma série de relações, 

dando respaldo para que o pesquisador possa interpretar seus resultados. Assim, para 

testar as relações identificadas em conjunto, utilizou-se a técnica de modelagem de 

equações estruturais. Quanto aos valores “todos os valores estimados devem estar 

no intervalo de –1,0 a +1,0, tornando a identificação de estimativas inadequadas mais 

fácil do que com covariâncias, as quais não apresentam um intervalo definido (HAIR 

JR et al., 2009, p. 562). 

Denota-se que os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo em vista que, 

de acordo com Hair Jr et al. (2009), o valor de corte para os índices de ajustamento 

TFI, CFI, NFI é 0,9. Os resultados apresentados foram: NFI=0,991, TLI=0,966, 

CFI=0,993. Esses índices se mostraram acima do aceitável e o valor de referência do 

RMSEA, que, de acordo com Hair Jr et al. (2009), é de no mínimo 0,08, neste estudo 

ficou dentro do aceitável, com valor de 0,082. Desta forma, pode-se afirmar que o 

modelo teve um bom ajustamento. 

Ao testar a influência dos atributos do destino (atrativos naturais, acolhimento 

e serviços), o valor da marca, a personalidade e a marca como um símbolo na 

formação da imagem do Rio de Janeiro e na lealdade ao destino, pode-se perceber 

as seguintes relações estruturais, conforme a tabela 20. 
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Tabela 20- Relações estruturais do modelo 

Relações Estruturais 
Cargas 

Padronizadas 

Erro 

Padrão 

Cargas/ 

Erro Padrão 
Significância 

Atrativos naturais  Imagem da marca 0,079 0,040 1,986 0,047 

Acolhimento   Imagem da marca 0,281 0,033 8,440 0,000 

Serviços  Imagem da marca -0,005 0,034 -0,153 0,879 

Valor da marca  Imagem da marca 0,243 0,029 8,392 0,000 

Personalidade  Imagem da marca 0,540 0,041 13,185 0,000 

Marca símbolo  Imagem da marca 0,062 0,020 3,043 0,002 

Imagem da marca  Lealdade 1,030 0,031 33,185 0,000 

Nota: identificação das relações estruturais com o software AMOS.  
Fonte: Pesquisa direta, 2017. 
 

Os resultados apontaram para a existência de influência significativa (P-Value= 

<0,05) dos atrativos naturais e do acolhimento na formação da imagem da marca. 

Também se confirmou a influência significativa do valor da marca, da personalidade e 

da marca símbolo para a formação da imagem da marca. Confirmou-se, ainda, a 

influência direta da Imagem da marca para a lealdade ao destino. Cabe salientar que 

todas as relações são diretas e positivas, e apenas os serviços são atributos dos 

destinos que não influenciam diretamente para a formação da imagem da marca.  

Ressalta-se que o estudo de Carvalho (2015), usado como base principal  para 

este estudo,  confirmou que o conjunto de associações da marca explica a imagem da 

marca e que, além disso, existem relações da personalidade e da qualidade com a 

imagem da marca, um impacto da qualidade na satisfação e da qualidade/valor 

percebido na satisfação. Apontou também que existem relações da imagem e da 

satisfação com a lealdade, da qualidade/valor percebido com a lealdade, da satisfação 

com a lealdade e que a imagem da marca, a qualidade percebida e a satisfação 

explicam a lealdade.  

Neste estudo, adaptou-se o modelo de mensuração de Carvalho (2015) ao 

universo da pesquisa e também ao objetivo da mesma. A utilização do conjunto de 

dimensões do destination branding possibilitou mensurar a imagem e também sua 

influência na lealdade.  

O diagrama de caminhos, elaborado por meio do software AMOS, pode ser 

visualizado na figura 19, a seguir, mostrando as relações estruturais do modelo.  
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Figura 19- Diagrama de caminhos 

 

Nota:Legendas: At_NT_M: Atrativos naturais do Destino; Acolh_ M: Acolhimento; Serv_M: Serviços; 
Val_M: Valor; Person_M: Personalidade da Marca; Marc_Sim_M: Marca Símbolo; IM_M: Imagem; 
Leald_M: Lealdade.  Índices de ajustamento: NFI=0,991, TLI=0,966, CFI=0,993.  

 

Dessa forma, os resultados das hipóteses estabelecidas a priori e testadas no 

estudo com uma amostra de 678 respondentes, indicou que: 

A hipótese H1 – os atributos do destino influenciam na imagem do destino – foi 

refutada, não se confirmando devido aos serviços não terem influência direta na 

formação da imagem do destino.  

A hipótese H2 – o Valor da Marca influencia na formação da imagem do destino 

– se confirma, já que apresentou influência direta e positiva na imagem.  

A hipótese H3 – a personalidade da marca tem influência na formação da 

imagem do destino – se confirma, apresentando influência direta e positiva na 

imagem.  

A hipótese H4 – a simbologia influencia na imagem do destino – se confirma, 

uma vez que apresentou influência direta e positiva na imagem.  

A hipótese H5 – a imagem tem influência na lealdade – apresentou influência 

direta e positiva na lealdade.   

A hipótese H6 – o conjunto de dimensões Atributos do destino, Valor da Marca, 

Personalidade, Imagem/satisfação influencia na lealdade ao destino – não se 
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confirma, pois os atributos não apresentam relação positiva e direta com a imagem. 

Apenas personalidade, imagem/satisfação influenciam na lealdade ao destino.  

Através dos resultados apresentados,  denota-se no capítulo 5 a seguir as 

conclusões que confirmam o cumprimento dos objetivos propostos na pesquisa, bem 

como a necessidade do prosseguimento de novos estudos para consolidação teórica 

e metodológica dentro da referida temática.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa teve por objetivo principal analisar o processo de destination 

branding do destino turístico Rio de Janeiro. Para que se pudesse responder aos 

objetivos da pesquisa, buscou-se aprofundamento teórico da temática destination 

branding, o qual possibilitou identificar os fatores de composição do destination 

branding, permitindo e motivando buscar o ajuste do instrumento de pesquisa, bem 

como o modelo teórico para sua aplicação com o turista, que havia visitado o destino 

Rio de Janeiro, possibilitando, assim, confirmar as hipóteses levantadas.  

Elenca-se que estudos como este tem por característica colaborar com os 

gestores, dando a eles uma gama de informações, que podem ajudar nas estratégias 

atreladas à marca e à imagem e, potencialmente, à lealdade, podendo ser usado como 

ferramenta de estratégia de diferenciação, levando, assim, à competitividade e melhor 

posicionamento estratégico.  

Quanto à contribuição teórica do estudo, aponta-se a avaliação da imagem, 

utilizando os fatores que compõe o destination branding e visando, a partir do 

ajustamento do instrumento para aplicação, a chegar o mais perto possível da 

realidade do destino estudado, como proposto por (AAKER, 1997; CARVALHO, 2015; 

PIKE; RYAN 2004).   A pesquisa survey em rede social, utilizada para coleta de dados, 

possibilitou ter um número razoável de respondentes, com perfil distinto. Concluiu-se, 

no que tange ao perfil, que os respondentes têm alto nível de escolaridade – maioria 

com ensino superior completo a pós-graduação – e renda razoável, bem como 

apontou para respondentes jovens, com idade entre 18 e 35 anos.  

Quanto ao cumprimento de objetivos, optou-se por fazer as considerações a 

partir dos objetivos específicos e após o geral seguido das hipóteses geradas, a partir 

da revisão da literatura.  

O objetivo específico 1) levantar os modelos de destination branding na 

literatura foi alcançado, e resultou em cinco modelos de destination branding, cada 

um com foco num fator diferente, o modelo de Cai (2002), com foco na identidade e 

imagem da marca, o modelo de Qu, Kim e Im (2011) que foi desenvolvido integrando 

conceitos de marca destino, totalmente pautadas na imagem original, cognitiva, 

afetiva, juntamente com a lealdade, o modelo de Garcia, Gomes e Molina (2012) 

baseado na imagem, o modelo de Pawaskara e Goelb (2014), que foi voltado para o 

marketing multissensorial, visando a avaliar a experiência e o modelo de Carvalho, 

Salazar e Ramos (2015), que utilizou um conjunto de fatores visando ao 
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desenvolvimento conceitual do mesmo, atrelando a imagem como um fator de 

importância e destaque e à lealdade.  

O objetivo específico 2) Adequar o modelo de mensuração do destination 

branding foi alcançado com sucesso, pode-se adequar após revisão da literatura e 

com base na tese de Carvalho (2015) e no artigo de Pike e Ryan (2004) o cruzamento 

desses instrumentos de pesquisa contemplaram a adaptação das variáveis para 

posterior aplicação no destino Rio de Janeiro.  

 Os objetivos específicos 3) Avaliar os fatores do destination branding; e 4) 

Avaliar a lealdade no Rio de Janeiro foram alcançados Enfatiza-se que a avaliação foi 

feita através do teste de médias; os resultados se mostraram satisfatórios; a imagem 

avaliada através das médias mostrou que o Rio de Janeiro é um destino visado para 

retorno; mostrou que é um destino de belezas naturais exuberantes, mas que peca no 

quesito infraestrutura e segurança e acolhimento, e tem preços considerados injustos 

pelos turistas, mas avalia-se que os preços são consequência do Rio de Janeiro ser 

um destino que recebe um número expressivo de turistas estrangeiros e também 

domésticos. Posteriormente, a AFE e a CFA também avaliaram e confirmaram a 

configuração dos fatores.  

A análise fatorial exploratória (AFE) permitiu refinar as variáveis dos atributos e 

agrupar as mesmas em atributos naturais, acolhimento e serviços, dando mais 

precisão à análise fatorial confirmatória (CFA), pondendo-se concluir que as variáveis 

observáveis relacionadas aos Serviços são as que mais contribuem para a 

composição dos atributos do destino (AVE = 0,609), seguidos dos Atrativos Naturais 

(0,427) e pelo Acolhimento (0,413). Quanto às demais dimensões, compreende-se 

que as mesmas são de suma importância para o destination branding e se 

comportaram de forma positiva nas análises, indicando confiança no modelo testado.  

Quanto à Lealdade, a mensuração demostrou que há a intenção de 

recomendar e retornar ao destino Rio de Janeiro, mas os gestores têm de se atentar 

pois segurança e acolhimento podem reduzir essa intenção.  

 Em relação à motivação para visita ao destino, destaca-se que a internet 

superou a indicação de familiares e amigos, bem como as agências de viagens, o que 

mostra a importância desse meio de comunicação. Assim, é notável que o destino Rio 

de Janeiro precisa reforçar as campanhas virtuais de marketing, com foco no público 

que utiliza a internet. No que tange aos fatores de decisão para a visita ao Rio de 

Janeiro, teve importância o marketing boca a boca: o resultado enfatizou a importância 

dos familiares e amigos para tomada de decisão final, o que demostra que a imagem 
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passada pelo outro consumidor é de suma importância. O Rio de Janeiro mostrou-se, 

como já dito por Brasil (2015), um destino de belezas naturais, sendo este um motivo 

importante para a viagem.  

Em relação à análise fatorial exploratória realizada, aponta-se que a mesma se 

comportou de forma positiva, formando subdimensões relevantes ao desenvolvimento 

das outras análises. Quanto à significância dos fatores testados na análise 

confirmatória, aponta-se que a escala teve significância estatística, entretanto faz-se 

necessários outros trabalhos de cunho exploratório, que utilizem outros métodos 

estatísticos, e que verifiquem a influência dos dados demográficos na avaliação da 

imagem e lealdade ao destino. Destaca-se, nas subdimensões dos atributos do 

destino, que somente os serviços obtiveram significância estatística superior a 0,50, 

como sugerido por Hair Jr et al. (2009), considerando-se, então, que são necessários 

mais testes em escalas e atributos, a fim de obter maior validade da mesma.  

Os objetivos específicos 5) Mensurar a influência dos fatores no destination 

branding e 6) Mensurar a influência do destination branding na lealdade são 

respondidos juntamente com as hipóteses na modelagem de equações estruturais. O 

modelo de mensuração proposto com base em Carvalho (2015) permitiu mensurar a 

influência dos fatores do destination branding, e essas relações, obtidas por meio da 

mensuração, permitiram testar as hipóteses. Os resultados da modelagem de 

equações estruturais refuta a hipótese H1 – Os atributos do destino influenciam na 

imagem do destino; a hipótese H2 – O Valor da Marca influencia na formação da 

imagem do destino – se confirma; a hipótese H3 – A personalidade da marca tem 

influência na formação da imagem do destino – se confirma; a hipótese H4 – A 

simbologia influencia na imagem do destino – também se confirma;  a Hipótese H5 – 

A imagem tem influência na lealdade – se confirma; a hipótese H6 – O conjunto de 

dimensões Atributos do destino, Valor da Marca, Personalidade, Imagem/satisfação 

influencia na lealdade ao destino – é refutada, não se confirmando.   

Assim, conclui-se que a mensuração atesta que nem todos os fatores de 

composição do destination branding têm influência na imagem da marca e na lealdade 

ao destino.  

 

5.1 Limitações de estudo 

 

Como limitações deste estudo aponta-se a aplicação da pesquisa em rede 

social, que, embora se tenha usado uma metodologia específica, o círculo de amizade 
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altamente escolarizado tende a influenciar no perfil dos respondentes. Outra limitação 

encontrada foi a utilização de apenas um destino para testar as hipóteses do modelo 

adaptado de Carvalho (2015).   

Dar um foco maior à imagem é uma limitação de estudo, que, embora tenham 

se cumprido com os objetivos da pesquisa, é necessário explorar a lealdade ao 

destino.  

Uma das limitações foi a revisão bibliográfica, não por falta de bibliografia, mas 

pela forma como se apresentavam as correntes teóricas relacionadas ao branding no 

turismo. Elenca-se que algumas correntes teóricas relacionadas ao branding se 

mostraram presentes, como o City Branding e o Place Branding, sendo identificadas 

separadas, juntas e presentes, em alguns casos, na literatura com o uso do termo City 

Marketing, Place Marketing e Country Marketing, ora se entrelaçando, se unindo e se 

desunindo durante os discursos teóricos, o que comprova a existência de confusão 

na literatura.  

 

5.2 Sugestão para novos estudos 

 

Sugere-se que haja uma continuação de estudos como este, com a temática 

destination branding, visando não somente a focar na imagem, mas também nos 

outros fatores, com o objetivo de aprimorar os modelos existentes, estudando, de 

forma mais profunda, os fatores de composição da imagem dentro da corrente teórica 

do destination branding.  

Como sugestão de estudo, aponta-se a formulação de um modelo único, que 

possa abarcar de forma sinérgica as dimensões das correntes teóricas identificadas 

como City Branding, Place Branding e Destination Branding, unificando as três em um 

novo modelo teórico.  

Ainda que o modelo de mensuração, apresentado na presente pesquisa, tenha 

se mostrado estatisticamente confiável, novos estudos são necessários para atestar 

a sua validade, especialmente a validade de construto, que deve ser avaliada através 

do alinhamento da imagem do destino a outros construtos a ela relacionados.  
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Anexo 1- Escala de atributos do destino  

 

Fonte: Pike e Ryan (2004) 

 

Anexo 2- Atributos do destino turístico 

 

Fonte: Carvalho (2015) 
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Anexo 3-  Escala de personalidade da marca  

 

Fonte:  AAker (1997, p. 352) 
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Apêndice A- Instrumento de coleta de dados 
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