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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo oferecer evidências empíricas e 

analisar a teoria do perfil psicográfico dos turistas desenvolvida por Stanley Plog em 

1974. Dados foram coletados por meio de entrevistas com os universitários para 

identificar as características dos turistas e relacioná-las com o comportamento de 

viagem. Os entrevistados foram classificados em uma escala que vai de alocêntrico 

a psicocêntrico utilizando-se os instrumentos de pesquisa desenvolvidos por Plog 

(1995) e Hoxter (1987). Constatou-se que o perfil psicográfico está relacionado ao 

comportamento e preferências de viagens. Contudo, alguns resultados foram 

contrários ao esperado, indicando que a escala de perfil psicográfico desenvolvida 

por Hoxter é superior àquela divulgada por Plog. 

Palavras chaves: Stanley Plog. perfil psicográfico. alocêntrico. mesocêntrico. 
psicocêntrico. 

 

ABSTRACT: This study aims to provide empirical evidence and to analyze the theory 

of psychographic profile of tourists developed by Stanley Plog in 1974. Data were 

gathered through interviews with college students to identify the characteristics of 

tourists and relate them to travel behavior. Respondents were classified on a scale 

from allocentric to psychocentric using the research instruments developed by Plog 

(1995) and Hoxter (1987). It was found that the psychographic profile is related to 

behavior and travel preferences. However, some results were opposite to 

expectations, indicating that the psychographic scale developed by Hoxter is superior 

to the one published by Plog. 

Keywords: Stanley Plog. psychographic profile. allocentric. mid-centric. 

psychocentric. 
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1 Introdução 

Em 1974 Stanley Plog desenvolveu uma teoria sobre as características do perfil 

psicográfico dos turistas. Ao longo dos anos o modelo tem atraído interesse para 

novas pesquisas sobre o perfil dos indivíduos e suas influências sobre as 

preferências e comportamento dos turistas. A teoria é referência em grande parte 

dos livros didáticos de turismo, tornando os termos alocêntrico e psicocêntrico 

linguagem padrão da área. Por outro lado, as ideias de Plog têm suscitado críticas. 

Segundo Pearce (2003) a teoria apresenta problemas de mensuração (isto é, as 

medidas utilizadas não estão amplamente disponíveis), não distingue entre 

motivações extrínsecas e intrínsecas, carece de uma perspectiva dinâmica para 

indivíduos (comparados a destinos) e não conta com ampla comprovação empírica. 

Além disso, essa teoria não foi estudada empiricamente no Brasil. 

O perfil psicográfico descreve as características psicológicas dos turistas, seus 

comportamentos e preferências de viagens. De acordo com a revisão da teoria feita 

pelo próprio autor 27 anos após a publicação original (PLOG, 2001), é possível 

aplicar esses conceitos para explicar como a popularidade de um destino turístico 

cresce ou diminui.  Para Plog, a maioria dos destinos segue uma tendência 

previsível, desde o nascimento, maturidade, idade avançada e declínio. Cada etapa 

está associada a diferentes níveis de instalações de turismo e atração de turistas 

com diferentes perfis psicográficos. 

O presente artigo se propõe a avaliar o modelo de Stanley Plog sobre o perfil 

psicográfico dos viajantes. Observa-se a escassez de verificações empíricas da 

teoria e na inexistência de estudos empíricos sobre o tema contextualizados na 

realidade brasileira. Esta análise busca contribuir para a pesquisa em relação a este 

modelo, apresentando novos dados e análises para avaliar a relação entre as 

características psicográficas dos indivíduos e comportamento de viagem e os tipos 

de destinos preferidos. 

Na busca por informações necessárias para a elaboração dos objetivos acima 

relacionados, foi realizada uma pesquisa quantitativa, por meio de entrevistas com 

os universitários seguindo um roteiro pré-estabelecido. O roteiro foi desenvolvido 

com base nas escalas psicográficas de Plog (1995) e de Hoxter (1987). 
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2 A teoria de Plog 

De acordo com Finotti (2009), psicografia ou análise psicográfica é a técnica ou a 

ferramenta que permite a mensuração quantitativa dos estilos de vida, englobando 

personalidades, valores, atividades, interesses e características demográficas. 

No ano de 1974, Stanley Plog publicou um artigo que apresentava sua teoria sobre 

as características psicológicas dos turistas “Why Destination Areas Rise and Fall in 

Popularity” publicado pela Cornell Quarterly Classic. Dado o sucesso da teoria, ela 

foi revisada e atualizada pelo autor em um artigo publicado na mesma revista em 

2001 (PLOG, 2001). Esta teoria representa o psicográfico de destinos visitados por 

viajantes norte-americanos. 

O estudo de Plog teve início em 1967 em 16 empresas: cias áreas, fabricantes de 

aeronaves, empresas de viagens e mídia dos Estados Unidos. A pesquisa identificou 

que apenas 27% da população tinham voado em um avião comercial até aquele 

instante. Com o início da era do jato, a capacidade de assentos foi aumentando em 

mais de 20% ao ano, porém o número de passageiros crescia apenas 8%. Assim, as 

companhias aéreas tiveram que incentivar mais pessoas a voar. O objetivo destas 

companhias era expandir o mercado de viagens e consequentemente elevar o 

número de passageiros. 

Durante os estudos as empresas realizaram pesquisas centradas nas pessoas que 

não viajaram de avião. Neste contexto, conclui-se que há três características de 

personalidades. 

1. Ansiedades generalizadas: indivíduos que apresentam insegurança, baixo nível 

de conforto e confiança, sensação de pavor que pode consumir muito de sua 

energia psíquica. Isto não deve ser confundido com aqueles que sofrem de uma 

fobia específica que pode ser tratada através de terapia. Quando uma pessoa tem 

ansiedades generalizadas e inseguranças, o mundo parece ser um lugar perigoso. 

2. Sensação de impotência: estes indivíduos geralmente acreditam que não podem 

controlar seus próprios destinos e o que acontece na vida diária é em grande parte 

fora de seu controle. 
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3. Limitação Territorial: Estes indivíduos não viajam tanto quanto os adultos, pois 

não viajaram quando crianças. Suas vidas foram restringidas e não fazem tentativa 

de expandir novos horizontes. 

Através de uma série de estudos e fatores psicológicos como percepção, 

personalidade, motivos e atitudes, Plog identificou cincos tipos psicográficos de 

viajantes, conforme demonstra a figura 1. 

 

Figura 1: Psicográfico de viajantes e tipos de personalidade. 

Fonte: Plog, 2001. 

 Alocêntrico: Indivíduos que querem buscar novos destinos, explorando o 

mundo com espírito de aventura. De acordo Pearce (2003) comentou que a palavra 

alocêntrico deriva de allo, que significa de formas variadas, explicando que são 

turistas cujos interesses estão centrados em várias atividades. Os alocêntricos são 

autoconfiantes e extrovertidos. 

 Quase-alocêntrico: São indivíduos que vão atrás dos alocêntricos as 

destinações de viagens que já descobriram e comunicaram a outros conhecidos. 

 Meio-cêntricos: Indivíduos que procuram se descontrair e relaxar nas viagens 

por meio de entretenimento destinada ao turismo de massa. 

 Quase-psicocêntrico: Indivíduos que procuram destinos que tenham sido 

bastante visitados. As destinações de viagens são próximas ao psicocêntrico. 
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 Psicocêntrico: Ao contrário do alocêntrico, procuram segurança nas 

destinações de viagens acompanhados de rotina e guias turísticos. Preferem o 

ambiente familiar para manter o hábito de vida. Segundo Pearce (2003) a 

denominação deriva de psyche ou autocentrado, sendo este tipo de turista 

caracterizado por uma personalidade mais inibida e avessa a aventuras. 

As características gerais dos diferentes perfis psicográficos encontram-se resumidas 

no Quadro 1, que identifica as características do viajante alocêntrico e psicocêntrico. 

Alocêntrico Psicocêntrico 

 Vontade de explorar o mundo buscam novas 

ideias e experiências, assistem pouco TV e 

preferem o que é novo e incomum. 

 

 Não buscam novas ideias e experiências, 

lêem menos e assistem televisão com mais 

frequência. 

 

 Toma decisões de forma rápida e facilmente e 

reconhece que a vida envolve riscos, 

independentemente das escolhas feitas, e 

aprende a lidar com essas escolhas. 

 

 Incertezas sobre suas próprias habilidades e 

evita fazer importantes decisões. 

 Preferem estar sozinhos. 

 

 Preferem estar rodeado por amigos e 

familiares. 

 

 Viajam com frequência para melhor explorar o 

mundo ao seu redor. 

 

 Viajam com menos freqüência. 

 

 Em destino de viagem preferem o incomum, 

atividades variadas e desafiadoras ao invés 

de tarefas rotineiras. 

 Em destino de viagem preferem o familiar 

que possam ir de carro em lugares com sol, 

praia e diversão para relaxar. 

 

 

  Preferem viajar de avião (embora utilizem 

todos os modos de viajar). 

 

 Preferem ficar em suas casas móveis, com 

amigos e parentes, hotéis de baixo custo. 

 

 Preferem participar de costumes locais e 

hábitos e tendem a evitar os eventos comuns 

ou aqueles realizados para os turistas. 

 

 Tendem escolher pacote de viagem 

completo com atividades recreativas e 

programadas para destinos familiares. 

 

Quadro 1 - Características do alocêntrico e psicocêntrico. 

Fonte: Plog (apud Pearce, 2003) 
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Plog em 1972 distribuiu as tipologias de turistas, a figura 2 representa os tipos de 

turistas com os destinos turísticos. Foi identificado que a África e as Ilhas do Pacífico 

Sul foram os destinos procurados por alocêntricos, enquanto o Japão foi visitado por 

quase-alocêntrico. Entretanto, destinos como Coney Island (península ao sul do 

Brooklyn, em Nova York) são procurados por psicocêntricos e Miami Beach, por 

quase-psicocêntricos. Contudo ao atualizar o seu estudo em 1991, Plog inseriu 

outros destinos e percebeu que o tipo de turista que visitava um determinado lugar 

havia mudado. A figura 3 representa as mudanças identificadas pelo autor. 

Figura 2: Sistema psicográfico (1972) 

Fonte: Plog (apud Pearce, 2003) 
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Figura 3:Sistema psicográfico (1991) 

Fonte: Plog (apud Pearce, 2003) 

 

De acordo com o sistema psicográfico das figuras 2 e 3 para Plog (apud PEARCE, 

2003)  

Há uma tendência de existir um movimento lento e constante da maior parte 
dos destinos rumo a características psicocêntricas, e os públicos que eles 
atraem. Esse processo não necessariamente precisa acontecer, mas, sem 
esforço concentrado executando um plano preconcebido, ele acontecerá. 

O destino atrai um diferente psicográfico de grupo de viajantes, que determinam 

caráter e sucesso desde o nascimento até a maturidade. Para Pearce (2003) “ao 

identificar o tipo de psicográfico do turista com os destinos turísticos, o modelo 

apresenta uma limitação, uma vez que tem que ser constantemente atualizado em 

função da evolução que os destinos turísticos apresentam.” 

A partir da teoria de Plog e com a evolução dos destinos turísticos Stephen Smith 

em 1990 desenvolveu um teste de preferências de destino dos viajantes alocêntrico 

e psicocêntrico provenientes de sete nações. 

Para Smith (1990, p. 42) “o modelo de Plog não suporta a hipotética associação 

entre tipos de personalidade e preferências de destino. Além disso, seu modelo 
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baseou-se nos viajantes norte-americanos. Assim,os conjuntos de dados usados 

não correspondem às condições implícitas no modelo do Plog.” 

Contudo Plog rejeitou as críticas de Smith, alegando que ele não conseguiu realizar 

o que ele propôs a fazer. Seu artigo apresenta quatro questões que requerem uma 

resposta específica: Qual é a teoria (modelo)? Como é medido? Quais são os tipos 

de personalidade presente em outras culturas? Por que Smith não encontrou apoio? 

Para Plog (1990) não seria necessário descrever a teoria do alocêntrico e 

psicocêntrico, porém Smith descreveu a teoria, mas não forneceu uma visão geral 

em seu estudo, pois apresenta algumas falhas na investigação das pesquisas 

realizadas. 

Além das críticas anteriormente mencionadas, Litvin (2006, p.246) mencionou 

outras, nos itens a seguir:  

 O conceito proposto por Plog tem recebido pouca verificação empírica 
independente. 

 Ainda que os viajantes possam ser alocêntricos por natureza, fatores 
financeiros, entre outros, podem fazer com que eles demonstrem 
padrões de viagens meio-cêntricas ou quase-psicocêntricas. 

 A teoria foi desenvolvida para os turistas norte-americanos e pode não 
funcionar tão bem para outras nacionalidades. 

 As pessoas são complexas, e não pode ser possível colocar os viajantes 
numa "única categoria simples." 

 Ainda que Plog tenha mencionado que, com mais experiências de 
viagens, as pessoas tenderiam a ser tornar alocêntricos, o que se 
verifica é que, ao visitarem lugares poucos familiares, essas pessoas 
terminam se tornando mais reclusas nestes destinos. 

 Por fim, ainda que o modelo apresente um conceito interessante, ele não 
prediz nem explica um grande percentual de todos os comportamentos 
dos turistas, sendo, portanto, pouco prático para o uso de estratégias de 
marketing turísticos. [tradução nossa] 

Contudo a teoria de Stanley Plog é amplamente citado na literatura do turismo e o 

termo alocêntrico e psicocêntrico fazem parte do vocabulário técnico da área. Ao 

mesmo tempo tem suscitado críticas, pois apresenta questões de mensuração (isto 

é, as medidas utilizadas não estão amplamente disponíveis), a dominância de uma 

abordagem de traço único, o fracasso ao distinguir entre motivações extrínsecas e 

intrínsecas e a falta de uma perspectiva dinâmica para indivíduos (comparados a 

destinos). (PEARCE, 2003) 
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3 Metodologia 

A metodologia aplicada por Stanley Plog em 1974 caracteriza-se como qualitativa e 

quantitativa. Sua pesquisa, de acordo com a definição de Smith (1990), pode ser 

considerada de caráter exploratório-descritivo, pois busca entender uma realidade 

ainda pouco estudada, para então descrever como os fenômenos relacionados a 

esta ocorrem. Como coloca Labuschagne (2003), a pesquisa qualitativa busca 

fornecer uma descrição cuidadosa das situações, a partir de dados profundos e 

detalhados sobre um número menor de casos e enfatiza o entendimento de uma 

realidade a partir do ponto de vista dos participantes. Já a pesquisa quantitativa 

deve ser entendida como as relações de dependência funcional entre variáveis que 

identifica os elementos constituintes do objeto estudado, estabelecendo a estrutura e 

a evolução das relações entre os elementos.  

Para obter as informações necessárias sobre a realidade estudada, foi utilizada a 

entrevista como instrumento de coleta de dados, orientada por um roteiro 

previamente estabelecido, composto de perguntas abertas e fechadas. Foram 

realizadas 1.600 entrevistas com norte-americanos que nunca haviam viajado de 

avião. A pesquisa foi desenvolvida a pedido de 16 empresas áreas, fabricantes de 

aeronaves, empresas de viagens e mídia dos Estados Unidos. Seu objetivo geral era 

expandir o mercado de viagens e consequentemente elevar o número de 

passageiros, explicando a relação entre as características psicográficas dos 

indivíduos e os tipos de destinos preferidos. 

 Além de compreender a dinâmica dos viajantes, Plog analisou as causas 

subjacentes que fazem destinos de viagem a subir e descer em popularidade. No 

ano de 1995 Plog publicou o livro Vacation Places Rated em um dos capítulos ele 

utilizou um Quiz “Qual tipo de viajante você é?”. Para análise dos dados foram 

utilizadas duas medidas de personalidade diferentes, através da escala A e a escala 

B, com 8 frases sobre os indivíduos e suas preferências pessoais. A escala A 

considerou-se as questões de numeração ímpar (1, 3, 5 e 7) para então, contar o 

total desses itens e a escala B as questões de numeração par (2 ,4 ,6 e 8). Plog na 

escala A considerou a pontuação de 4 a 8 pontos como psicocêntrico ,9 a 12 pontos 

mesocêntrico e 13 a 16 pontos alocêntrico. Na escala B a pontuação de 4 a 9 pontos 

desanimado e 10 a 16 pontos ativo. A escala apresenta em anexo na questão 10. 
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Para Smith (1990), Hoxter (1987) e Litvin (2006) o estudo de Plog carece de 

comprovação empírica. A fim de sanar essa carência, Stephen Smith testou o 

modelo de Plog através de uma série de perguntas fechadas e uma única questão 

aberta: Quais são os cinco lugares que você gostaria de visitar em suas férias ao 

exterior? A questão básica para o estudo de Smith era a associação entre o tipo de 

personalidade e destinos preferidos. Este assunto foi abordado de duas maneiras: 

Primeiramente identificando os cincos destinos preferidos de cada tipo de 

personalidade, e em seguida apontando os destinos menos procurados para cada 

personalidade. 

Todos os conjuntos de dados foram baseados em sete nacionalidades e 

aproximadamente 1.500 entrevistados nos centros urbanos de cada país. Apesar 

dos esforços, a pesquisa de Smith não conseguiu comprovar a existência da relação 

prevista pela teoria do Plog. 

Plog (1990) criticou o estudo de Smith, dizendo que o problema de não encontrar 

correlação entre o perfil psicográfico e o tipo de destino preferido se deveu a uma 

série de falhas. 

Litvin também testou o modelo de Plog através de duas perguntas abertas: “Qual o 

último lugar que visitou durante as férias?” e “Se você pudesse visitar qualquer lugar 

do mundo, qual visitaria?” Os questionários foram realizados em Cingapura e 

distribuídos para 350 universitários. Aos sujeitos da pesquisa foi solicitado também 

que eles entregassem o questionário a seus pais para preencher. Durante a 

pesquisa foi atribuído um valor de 1 aos destinos psicocêntricos (por exemplo, 

Malásia); 2 para aquelas consideradas quase psicocêntricos (por exemplo, na 

Austrália), e assim por diante, até 5 para destinos alocêntricos (por exemplo, 

Antártica). Os dados foram analisados através da pontuação média dos últimos 

destinos visitados durante as férias e o destino que gostaria de visitar. Assim, 

enquanto viagens reais da amostra eram coletivamente conservadoras, as suas 

férias de sonho eram consideravelmente mais arriscadas.  

Outro teste foi realizado por Hoxter (1987) os entrevistados eram universitários entre 

32 homens e 46 mulheres com idade de 18 a 22 anos. Os estudantes foram 

solicitados a descrever suas férias, seus destinos e atividades, excursões ou 

viagens independentes, duração das visitas, com quem viajou (família, amigos, e 
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assim por diante) e o propósito da viagem (negócios ou lazer). O questionário foi 

elaborado em três partes. Na primeira havia uma lista de 20 destinos internacionais 

e os sujeitos tinham que indicar os destinos visitados. A segunda solicitava que os 

entrevistados indicassem o grau de interesse de visitar cada um dos destinos 

turísticos. Na terceira, havia 20 frases sobre o que você gosta de fazer em suas 

viagens de lazer em uma escala de 0 a 4. A terceiro parte foi elaborado para medir a 

dimensão do psicocêntrico contra o alocêntrico em uma escala de 0-4. A escala 

apresenta em anexo na questão 11. 

Através de todos os testes citados anteriormente a pesquisa realizada para este 

estudo é classificada como quantitativa. Foram realizadas entrevistas com 

universitários seguindo o roteiro de um questionário com 11 perguntas fechadas, 

totalizando uma amostra de 200 questionários respondidos nos dias 09 e 12 de Maio 

de 2014.  O local escolhido para aplicação dos questionários foi o IFSP – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 

Este local foi escolhido em razão dos diferentes perfis socioeconômicos e faixas 

etárias. Apenas aplicada para alunos do ensino superior, pois o intuito da pesquisa 

era compreender a dinâmica dos viajantes e a relação entre as características 

psicográficas dos indivíduos e os tipos de destinos preferidos. A seleção foi 

realizada na sala de aula no período matutino e noturno do ensino superior com 

autorização dos professores, o que possibilitou que a abordagem dos entrevistados 

fosse mais rápida. 

O questionário da pesquisa incluiu as escalas de Plog (1995) e Hoxter (1987) para 

mensuração do perfil psicográfico dos turistas. A escala criada por Plog foi utilizada 

sem nenhuma alteração em relação ao original, exceto pela tradução para o 

Português. Já a escala de Hoxter sofreu duas modificações. Para facilitar a 

compreensão, a escala numérica foi ancorada nos extremos discordo totalmente e 

concordo totalmente. Além disso, os valores numéricos foram alterados para o 

intervalo de 1 a 5. Em ambas as escalas, o perfil psicográfico de cada indivíduo é 

representado pela soma das pontuações em todas as afirmações da escala, sendo 

que quanto maior a soma, mais alocêntrico é o indivíduo. 

O questionário incluiu também uma análise dos destinos mais visitados, baseando-

se na proposta metodológica de Litvin (2006). Desta forma, o grau de interesse por 
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doze destinos foi analisado a partir de uma escala composta por quatro alternativas: 

nenhum interesse, algum interesse, grande interesse e interesse máximo. Foram 

selecionados para análise seis destinos nacionais e seis internacionais. Em cada 

uma dessas categorias, foram selecionados dois destinos que se julgam ser mais 

atraentes para turistas com perfil psicocêntrico, dois mesocêntricos e para dois 

alocêntricos. Os destinos selecionados são apresentados no Quadro 2. 

 Nacionais Internacionais 

Psicocêntricos 
Rio de Janeiro 

Porto Seguro 

Miami 

Disney 

Mesocêntricos 
Salvador 

Fernando de Noronha 

Espanha 

Inglaterra 

Alocêntricos 
Pantanal 

Amazônia 

Nepal 

África 

Quadro 2: Destinos selecionados para análise. 

 

4 Resultados 

Para esta análise foram entrevistados estudantes de graduação de nove diferentes 

cursos de engenharia e cinco licenciaturas. Com relação ao perfil dos universitários, 

64% foram do sexo masculino e 36% do sexo feminino. Quanto à idade, a maior 

parte da amostra está entre a faixa de 17 a 27 anos (64%). Contudo, a amostra 

conta também com indivíduos mais velhos, sendo que 7% dos entrevistados têm 48 

anos ou mais. 

A maior parte dos entrevistados tem renda familiar superior a 2 e até 5 salários 

mínimos (41%). A faixa de renda de até 2 salários mínimos representa 20% dos 

entrevistados e a faixa acima de 5 e até 10 salários mínimos representa 32%. 

Apenas 7% dos entrevistados têm renda familiar superior a 10 salários mínimos. 

Com relação às viagens de lazer realizadas nos últimos 12 meses, 71% dos 

entrevistados viajou entre 1 e 10 vezes, e 27% não realizou nenhuma viagem neste 

período. Apenas 10% nunca viajou para fora do Estado de São Paulo. No que diz 

respeito à modalidade, 63% realizou ao menos uma viagem de avião. Considerando 

o grau de interesse nos destinos turísticos selecionados para o estudo, 39% 

demonstrou interesse máximo foi por Fernando de Noronha. O segundo destino 
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mais preferido foi a Inglaterra (27% de interesse máximo), seguido de Amazônia 

(24%) e Pantanal (22%). Dentre os destinos menos atraentes destacam-se o Nepal 

(45% de nenhum interesse), África (29%) e Salvador (29%). 

O perfil psicográfico dos entrevistados apresenta forte relação com a faixa de renda 

familiar mensal. Quando mensurado pela escala de Plog, quanto maior a faixa de 

renda, maior é o nível médio de alocentrismo dos entrevistados, conforme pode-se 

verificar no Gráfico 1. O nível médio de alocentrismo para os entrevistados com 

renda de até 1 salário mínimo é de 8,2, entretanto para os entrevistados com renda 

acima de 15 salários mínimos é de 11. Esse resultado reforça a proposição teórica 

de Plog sobre a associação dessas duas variáveis .Contudo, quando mensurado 

pela escala de Hoxter, a associação entre renda e alocentrismo não é verificada, 

conforme Gráfico 2. 

 

Gráfico 1: Perfil psicográfico médio por faixa de renda familiar mensal – escala de Plog 
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Gráfico 2: Perfil psicográfico médio por faixa de renda familiar mensal – escala de Hoxter 

O gráfico 3 ilustra o perfil psicográfico dos indivíduos segundo a realização de 

viagens de avião. Os resultados confirmam a relação entre ambas as variáveis 

proposta por Plog. De acordo com o autor, os indivíduos que viajam com mais 

frequncia de avião, possuem um nível médio maior de alocentrismo, embora utilizem 

todos os meios de transportes para viajar. Para os indivíduos psicocêntricos o carro 

ainda tende a ser o meio de transporte mais utilizado em detrimento do avião. Esse 

resultado pode ser observado tanto utilizando-se a escala de Plog quanto a de 

Hoxter. 

 

Gráfico 3: Perfil psicográfico médio por realização de viagens de avião – escalas de Plog e Hoxter 
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Por fim a última análise feita abordou o nível de alocentrismo de acordo com o grau 

de interesse dos destinos turísticos, conforme apresentado nos gráficos 4 e 5. A 

maioria dos resultados confirmam as teorias, exemplo: Nepal e África apresentam 

nível de grau de interesse mais alto para o alocêntrico No entanto os resultados não 

foram sempre os mesmos para os destinos Miami e Porto Seguro, identifica o  

oposto a aquele previsto por Plog, sendo que o resultado de Hoxter é consistente 

com o esperado conforme Gráfico 5 e 6.  

 

Gráfico 4: Perfil psicográfico com o grau de interesse dos destinos turísticos – Escala Plog 

 

 

Gráfico 5: Perfil psicográfico com o grau de interesse dos destinos turísticos – Escala Hoxter 
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Gráfico 6: Sistema psicográfico – Escala Hoxter 

5 Considerações finais  

Diante das informações expostas, o presente estudo testou empiricamente o modelo 

de Plog sobre as características psicológicas dos turistas e os tipos de destinos 

preferidos utilizando as escalas de Hoxter (1987) e Plog (1995). Através da pesquisa 

constatou-se que maiores faixas de renda familiar e a realização de viagens de 

avião mais frequentes estão associadas ao perfil alocêntrico, reforçando a teoria de 
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diferentes destinos turísticos, os resultados segundo a escala de Plog foram 

inconsistentes com a teoria nos casos de dois destinos, Miami e Porto Seguro. 

Quando a escala de Hoxter foi utilizada para identificar o perfil psicográfico dos 
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crer que (1) a teoria de Plog sobre a relação entre o perfil psicográfico e as 
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Hoxter. 
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estatisticamente significantes. Além disso, é importante enfatizar que este estudo foi 

realizado com uma pequena amostra de entrevistados. Espera-se que pesquisas 

futuras ofereçam novas avaliações empíricas da teoria, bem como contribuam para 

o aprimoramento da escala. 
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APÊNDICE – Questionário de avaliação do perfil psicográfico dos 

consumidores de viagens turísticas. 

1. Que curso você faz no IFSP?  _________________________________________________  

2. Qual sua idade? _________anos 

3. Qual seu gênero? 

a. Masculino 

b. Feminino 

4. Qual sua faixa de renda familiar mensal? 

a. Até 1 salário mínimo  

b. Mais de 1 até 2 salários mínimos 

c. Mais de 2 até 5 salários mínimos 

d. Mais de 5 até 10 salários mínimos 

e. Mais de 10 até 15 salários mínimos 

f. Mais de 15 salários mínimos 

5. Quantas viagens com pernoite por motivo de lazer você fez nos últimos 12 

meses? 

__________________ viagens 

6. Você já fez alguma viagem de avião? 

a. Não 

b. Sim. Quantas? ____________ viagens (contar ida e volta com 1) 

7. Você já fez alguma viagem para fora do Estado de São Paulo? 

a. Não 

b. Sim. Quantas? ____________ viagens 

8. Quais dos seguintes destinos turísticos você já visitou? Assinale todos os 

visitados. 

a. Miami                           g. Porto Seguro            

b. Disney                          h. Salvador 

c. Espanha                       i. Rio de Janeiro 

d. Inglaterra                      j. Fernando de Noronha 

e. Nepal                            k. Pantanal 

f. África                            l. Amazônia 
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9. Indique seu grau de interesse em visitar cada um dos destinos turísticos a seguir. 

 Nenhum 
interesse 

Algum 
interesse 

Grande 
interesse 

Interesse 
máximo 

a. Miami ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Disney ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

c. Espanha ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

d. Inglaterra ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

e. Nepal ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

f. África ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

g. Porto Seguro ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

h. Salvador ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

i. Rio de Janeiro ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

j. Fernando de Noronha ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

k. Pantanal ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

l. Amazônia ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

10. A seguir são apresentadas algumas frases sobre você e suas preferências 

pessoais. Por favor, indique em que medida você concorda com cada frase. 

 Muito Bastante Pouco Nada 

a. Eu prefiro visitar lugares que ainda não foram descobertos, 

especialmente antes da instalação de hotéis e restaurantes. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Eu me apresso para chegar aos lugares, mesmo quando 

tenho bastante tempo. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

c. Eu faço um rigoroso programa de atividades físicas. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

d. Eu me sinto muito frustrado quando estou preso no trânsito. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

e. As multidões nos shopping centers sempre me incomodaram. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

f. Eu geralmente gosto mais de fazer uma caminhada do que de 

ler um livro. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

g. Eu tomo decisões de forma rápida e fácil. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

h. Eu tenho mais disposição do que a maioria das pessoas da 

minha idade. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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11. A seguir são apresentadas algumas frases sobre o que você gosta de fazer em 

suas viagens de lazer. Por favor, indique em que medida você concorda com cada 

frase. 

Em suas viagens de lazer você gosta de... 

 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

a. Fazer somente as atividades que você 

mesmo escolher. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Interagir com pessoas de culturas 

diferentes. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

c. Se hospedar em hotéis com infraestrutura 

ampla e de alta qualidade. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

d. Manter-se ocupado com atividades físicas 

o dia todo. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

e. Viver entre os nativos. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

f. Fazer atividades verdadeiramente  

não-turísticas. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

g. Ir aonde quase ninguém vai. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

h. Frequentar lojas de produtos turísticos. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

i. Buscar novas experiências. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

j. Viajar de avião ao invés de utilizar outros 

meios de transporte. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

k. Seguir a programação do pacote turístico. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

l. Ir a lugares diferentes do usual. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

m. Comer em restaurantes de comida local. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

n. Passar bastante tempo com moradores 

locais. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

o. Relaxar, descansar e dormir bastante. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

p. Não correr nenhum risco no destino 

visitado. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

q. Comer em estabelecimentos de rede 

(ex.: McDonalds, Habib’s, etc). 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

r. Não planejar as atividades do dia. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

s. Passar bastante tempo com os outros 

turistas. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

t. Divertir-se com atividades usuais. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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