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RESUMO: O presente artigo tem como objeto de estudo um aspecto específico 

relacionado ao comportamento do consumidor, as decepções de viagem. O objetivo 

desta pesquisa é analisar as decepções, tendo em vista que elas compõem um 

importante instrumento para a interpretação sobre a insatisfação com a viagem e para 

possíveis correções de problemas ocorridos nela. Realizou-se pesquisa bibliográfica 

sobre o assunto e entrevistas com 103 pessoas que já sofreram decepções em 

viagens. Constatou-se grande variedade de decepções ocorridas, sendo suas causas 

atribuídas a fatores e pessoas diversos, mas principalmente à empresa de turismo ou 

relacionada. Verificou-se, ainda, que apesar das decepções, a maioria dos 

entrevistados faria a viagem novamente. 

Palavras-chave: Marketing. Comportamento do consumidor. Satisfação. Turismo. 

Decepções de viagem. 

 

ABSTRACT: This article focuses on a specific aspect of consumer behavior: travels’ 

disappointments. The research aims to analyze disappointments, considering that they 

are an important instrument for the interpretation of dissatisfaction with the trip and for 

possible corrections of problems occurred in it. First, a literature review was conducted. 

Interviews were carried out with 103 people who had disappointments on their trips. An 

extensive variety of disappointments was found and their fault was attributed to several 

factors and people, but mostly to the tour company. It was also found that despite the 

disappointments, the majority of respondents would take the trip again. 

Keywords: Marketing. Consumer behavior. Satisfaction. Tourism. Travel 

disappointments. 
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1 Introdução 

O comportamento do consumidor é algo complexo, pois diz respeito a pessoas 

diferentes, com expectativas e experiências também bastante diversificadas. Além 

disso, as decepções podem ser causadas por uma vasta gama de variáveis, incluindo 

outras pessoas, empresas, equipamentos, o próprio turista e até a sorte. Em meio a 

tantas variáveis, é importante que se estude esse comportamento visando aproximar-se 

de possibilidades tangíveis e mensuráveis acerca dele, como forma de facilitar a 

compreensão de um assunto complexo e útil para empresas do setor de turismo. Por 

isto, no presente artigo busca-se estudar as decepções de viagem, por ser um tópico 

inédito a ser estudado no âmbito do comportamento do consumidor, e por as 

decepções fornecerem instrumentos que ajudam na compreensão desse 

comportamento, evidenciando possíveis erros de uma viagem e auxiliando na definição 

de conclusões sobre a satisfação geral do consumidor. 

Este artigo também tem como objetivos investigar o comportamento do consumidor por 

meio de bibliografia sobre o assunto, levantar e descrever as decepções de viagem, 

analisar com afinco as informações adquiridas por meio das entrevistas e identificar 

novas possibilidades de pesquisa sobre o tema. Para tanto, a metodologia utilizada 

corresponde à pesquisa bibliográfica e entrevistas a partir de um questionário com 

perguntas abertas e fechadas, qualitativas e quantitativas com pessoas que tenham 

sofrido decepções de viagem. 

O presente estudo apresenta a seguinte estrutura: a seção 2 trata detalhadamente dos 

aspectos do comportamento do consumidor em turismo, definições, importância de seu 

estudo, modelos explicativos e suas falhas e fatores determinantes e motivacionais que 

interferem no comportamento. A seção 3 aborda especificamente as decepções de 

viagem, buscando citar e definir algumas delas e criando categorias para as mesmas. A 

metodologia é descrita detalhadamente na seção 4 e a análise de dados compõe a 

seção 5, onde os principais resultados da pesquisa são apresentados. Por fim, fecha-se 

o artigo com as considerações finais, as quais dizem respeito a recomendações de 

pesquisas futuras e a seleção das principais conclusões do estudo. 
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2 O comportamento do consumidor em turismo 

Existem várias definições sobre o comportamento do consumidor, Swarbrooke e Horner 

(2002, p.27), por exemplo, dizem que “o processo pelo qual um consumidor opta por 

adquirir ou utilizar um produto ou serviço é definido como processo de comportamento 

do consumidor”. Kuazaqui (2000, p.42) e Engel et. al (apud Guardani; Aruca; Araujo; 

1996) neste sentido, acrescentam que o comportamento do consumidor corresponde às 

operações de obtenção, utilização e disposição de produtos e serviços, abrangendo as 

etapas de decisão de compra, antes, durante e após a realização da mesma. 

Nota-se nessas definições que a compreensão do comportamento do consumidor é 

complexa, por envolver diversos fatores individuais internos e externos e o processo 

anterior ao ato de compra, durante o ato de compra e as impressões pós-compra. É 

relevante que se entenda como os consumidores tomam suas decisões para o 

consumo de produtos de turismo, pois com isto pode-se otimizar a atividade de vendas, 

a promoção e o desenvolvimento destes produtos, sendo possível, desta forma, intervir 

no processo para alcançar os resultados esperados pela organização, definindo o 

público-alvo e conhecendo maneiras de persuadi-lo (SWARBROOKE; HORNER, 2002).  

Middleton (2002, p. 75), sobre os aspectos individuais que determinam o 

comportamento do consumidor afirma que “os processos psicológicos internos são 

conhecidos em marketing como os aspectos do comportamento do consumidor”. 

Camargo (2009, p. 21), sob a ótica do marketing, reforça: “O comportamento do 

consumidor não é algo fácil de entender e, por outro lado, a compreensão das atitudes 

e motivações que compõem tal comportamento é fundamental para o marketing”. Isto 

posto, é importante que se conheça tal comportamento para então persuadir o 

consumidor e fazer um melhor marketing do produto turístico. Trata-se, portanto de um 

conhecimento útil dentro do contexto do planejamento de marketing. Conforme afirma 

Beni (2006, p.265) 

o vendedor deve estudar todo o processo de compra do turista para, em cada 
fase, oferecer-lhe as medidas adequadas, adaptando o marketing até a decisão 
final, através de uma estratégia que estimule desejos e necessidades segundo 
o segmento de compradores que pretenda atrair. 
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Middleton, sobre a utilidade de se conhecer o consumidor, diz que o gerente de 

marketing “[...] poderá formular um produto atrativo e comunicar seus benefícios e 

atrações a um público-alvo de visitantes potenciais” (MIDDLETON, 2002, p.76). 

Há diversos modelos que existem para facilitar a compreensão do comportamento do 

consumidor, visto que este processo envolve vários fatores. Esses modelos buscam 

apontar os aspectos que exercem influência em todo o processo, do momento em que 

uma pessoa decide viajar até o momento que ela volta, buscando, até mesmo, 

considerar os sentimentos pós-compra. Um bom exemplo de modelo de comportamento 

do consumidor é o modelo de estímulo-resposta do comportamento do consumidor, de 

Middleton (2002, p.81), pois sintetiza as idéias dos diferentes modelos e é de mais fácil 

entendimento: 

 

Figura 1: Um modelo de estímulo-resposta do comportamento do consumidor 

Fonte: Middleton, 2002 

O modelo de Middleton sobre o comportamento do consumidor é dividido em fases, ou 

como ele coloca, processos. O primeiro processo diz respeito a todo tipo de informação 
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que o consumidor adquire sobre opções de destinos para visitar. O segundo processo 

aborda os meios pelos quais as informações sobre o destino chegam até o consumidor, 

sejam pela mídia ou sejam por pessoas com as quais o consumidor se relaciona. A 

explicação sobre o terceiro processo (filtros de comunicação) é invertida com a do 

quarto (características do consumidor), pois o autor afirma que “[...] a percepção é em 

grande parte determinada pelas características e atitudes de um indivíduo” 

(MIDDLETON, 2002, p.82), ou seja, são as características do consumidor que irão 

definir suas concepções em relação aos estímulos, nesta ordem. 

Middleton (2002) então detalha as características, envolvendo determinantes e 

motivações e depois as relaciona com os filtros de percepção, que existem de acordo 

com as características individuais e são a forma como cada um seleciona a grande 

quantidade de informação que recebe. O quinto processo é justamente qual a opção de 

viagem escolhida e, por fim, o último processo é a fase após a viagem ocorrer, quais 

impressões e sentimentos o consumidor teve em relação à viagem, fato que está 

intimamente ligado a repetir ou não a compra e a recomendação do destino a 

conhecidos. Todos os processos apresentam uma interligação, sendo na maioria das 

vezes sequenciais. 

 O modelo de Middleton foi citado por ser simplificado e englobar diversos aspectos do 

processo de escolha do consumidor, comprovando sua complexidade, e também por 

abordar a fase do pós-compra e pós-consumo. Porém, assim como boa parte dos 

modelos do processo do comportamento do consumidor, este apresenta suas falhas. 

Uma delas é apontada pelo autor, que considera o modelo de comportamento abordado 

apenas um modelo descritivo, e não profético, tendo seu valor em citar diversas 

variáveis que podem influenciar a decisão de compra e mostrar a relação entre tais 

variáveis (MIDDLETON, 2002). 

Outras falhas nos modelos de decisão de compra em turismo são apontadas por 

Swarbrooke e Horner (2002, p.118), como “a limitação de seu valor à explicação do 

modo complexo em que se dão as decisões de compra em turismo [...]” e “a maioria dos 

modelos também presumem um elevado grau de racionalidade no processo de tomada 

de decisões que nem sempre é evidente” (SWARBROOKE; HORNER, 2002, p.119). 
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Um outro argumento contra alguns modelos é acrescentado por Cohen, Prayag e Moital 

(2013), que lembram que muitos modelos não levam em conta a possibilidade da 

decisão ser tomada em grupo, considerando-se como mais uma variável a opinião de 

colegas, amigos e/ou parentes, fato este que tem se demonstrado comum no contexto 

do turismo. 

Alguns determinantes são citados nos modelos de comportamento do consumidor e são 

definidos por Middleton (2002, p.56) como “os fatores econômicos, tecnológicos, 

sociais, culturais e políticos em qualquer sociedade que orientam e estabelecem limites 

ao volume da demanda por viagens de uma população”. Swarbrooke e Horner (2002) 

dizem que estes fatores determinam a disposição do turista em adquirir o produto 

desejado. Ou seja, são fatores que vão indicar a efetivação ou não da compra de um 

pacote turístico. 

Além dos fatores determinantes, o comportamento do consumidor também se dá por 

meio de fatores motivacionais. Swarbrooke e Horner (2002, p.94) dizem que “há uma 

linha tênue, uma zona indefinida entre nossos desejos e os fatores que determinam 

nosso comportamento real”, afirmação esta que faz alusão sobre a proximidade entre 

os dois conceitos. Segundo Middleton (2002, p.75), “as influências internas psicológicas 

que afetam as escolhas individuais são comumente conhecidas como motivações”, 

logo, presume-se que as escolhas em si dependem dos fatores determinantes e das 

motivações. Não há uma afirmação, ou uma definição, que englobe todas as 

motivações, até porque tratam de fatores pessoais, portanto cada indivíduo possui sua 

própria motivação, assemelhando-se ocasionalmente as de outras pessoas. Mas 

quanto mais se conhece o consumidor, mais fácil será formular um produto que 

satisfaça suas necessidades.  

Em suma, depreende-se que o comportamento do consumidor em turismo é de 

relevância para o marketing, principalmente nos âmbitos do planejamento e de vendas, 

apesar de sua complexidade e considerável variabilidade, tendo-se em vista a 

quantidade de fatores que interferem em todo o processo. São usados modelos que 

buscam facilitar a compreensão de tal comportamento, mas que falham muitas vezes 

por não conseguirem englobar os variados aspectos e muitas vezes são teóricos, pouco 
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aplicáveis. As peculiaridades de estudar o comportamento do consumidor em turismo 

são sintetizadas por Kotler e Armstrong (2003, p.134) que afirmam que “a escolha dele 

[do consumidor] resulta de um complexo intercâmbio de fatores culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos“ e, por fim, ressaltadas por Swarbrooke e Horner (2002, p.23): 

O comportamento do consumidor é um tema de pesquisa fascinante, porém 
difícil. Essa afirmação é particularmente relevante no campo do turismo, no qual 
a decisão de uma aquisição por parte de um consumidor tem um significado 
emocional. 

Na próxima seção, explora-se mais a fundo o aspecto do comportamento do 

consumidor que se encaixa na classificação do “pós-consumo”, as decepções de 

viagem e o funcionamento desse comportamento. 

3 Tipos de decepções relacionadas às viagens 

Decepção pode ser definida como sentimento de tristeza ou frustração pela ocorrência 

de fato inesperado (HOUAISS, 2010). Para Swarbrooke e Horner (2002), a decepção é 

gerada pela discrepância entre expectativas e a percepção que o consumidor tem do 

produto. Cobra (2001) afirma que essa diferença pode ser chamada de gap. Quanto 

maior o gap, maior é a insatisfação. No entanto, para que surja a decepção, é preciso 

que o gap seja substancial. De acordo com Swarbrooke e Horner (2002), os clientes 

não perceberão uma situação em que suas experiências se desviam de maneira 

apenas sutil de suas expectativas. 

Para evitar a decepção, as empresas devem se preocupar tanto com a formação de 

expectativas adequadas, quanto com a oferta de um produto de qualidade. A formação 

de expectativas baseada em informações imprecisas pode levar o consumidor à 

insatisfação. Nesse sentido, no âmbito do turismo, Espigão, Silva e Dias (2012, p.10) 

afirmam que “criar expectativas mediante informações falsas traz decepção aos turistas 

e falta de credibilidade, gerando uma imagem negativa para o destino”. 

A baixa qualidade do produto também é um fator gerador de decepção. Sobre a 

influência que a qualidade exerce na experiência turística, Beni (2006, p.167) afirma 

que “[...] o fator ‘qualidade’ é o único critério que se impõe de maneira natural para 

determinar o êxito ou malogro dos produtos e serviços”. É importante ressaltar que a 
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qualidade não está relacionada ao preço do produto e sim à satisfação das 

necessidades do comprador, observando-se que os consumidores possuem 

necessidades e expectativas que obedecem percepções individuais e únicas 

(SWARBROOKE; HORNER, 2002). Portanto, o desafio em evitar a decepção consiste 

em, além de se considerar expectativas básicas dos turistas, procurar compreender as 

expectativas individuais relacionadas à qualidade. 

Para que se elucide as diferentes decepções e que se entenda melhor a influência que 

elas exercem sobre a escolha do destino e satisfação com a viagem, pode-se classificar 

os tipos de decepção com base no diagrama apresentado na Figura 2: 

 

Figura 2: Categorias de fontes de estresse para os turistas 

Fonte: Swarbrooke e Horner, 2002 

Esse diagrama apresenta de forma resumida alguns aspectos que podem causar 

estresse e insatisfação ao turista. A seguir esses aspectos são definidos de acordo com 

Swarbrooke e Horner (2002) e discutidos em maior detalhe. 
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Violência: A violência (crimes em geral) é um aspecto que pode influenciar de maneira 

negativa a procura turística, o processo de tomada de decisão e a experiência como um 

todo (BRÁS; RODRIGUES, 2010). Portanto, a violência pode vir a causar decepção, 

pois o turista em viagem não espera quaisquer acontecimentos negativos e “na 

generalidade, ignora as precauções de segurança” (BRÁS; RODRIGUES; 2010, p.61) 

sendo mais suscetível a tais acontecimentos que provocam o desengano. Qualquer 

acontecimento que envolva violência ou falta de segurança, como assaltos, furtos, 

seqüestros e brigas que ocorram com o turista ou que o turista presencie são incidentes 

que exemplificam o tópico. 

Falhas dos profissionais envolvidos: São todas as falhas dos profissionais 

envolvidos com a viagem, podendo variar desde a antipatia de um colaborador na hora 

do check-in para o vôo, até a cobrança de valor errado na compra de souvenires. Diz 

respeito a erros que os profissionais cometem e ao seu desempenho defeituoso em 

geral, estando intimamente relacionados à deficiente capacitação dos profissionais do 

turismo no país. Acerca desta deficiência e da necessidade da excelência em serviços 

no caso brasileiro, o Ministério do Turismo alega que: 

A imagem já consagrada do brasileiro como povo hospitaleiro e simpático não 
deve ser motivo para a negligência da qualificação e aperfeiçoamento dos 
serviços, pelo contrário, deve ser um objetivo compartilhado por todos: a busca 
permanente pela excelência em serviços. É este o maior gargalo da operação 
turística no Brasil hoje e, consequentemente, o maior desafio para a Copa do 
Mundo de 2014 (BRASIL, 201-?, p.22)  

Sobre esse aspecto, Catramby e Costa (2004, p.33) afirmam que “no setor de serviços 

é evidente a necessidade de qualificar os recursos humanos que lidam diretamente 

com o público”. Um outro exemplo de falha dos profissionais envolvidos pode ser uma 

reserva errada em um hotel, feita pelo agente de viagens do turista. 

Falhas com transporte: Podem ser definidas como irregularidades relacionadas ao 

meio de transporte que o turista usa para se deslocar para o destino, no destino e na 

volta para a origem. Envolve atrasos na hora do embarque, quebra do meio de 

transporte utilizado, erros de reserva de assento, qualidade do meio de transporte 

aquém do esperado ou qualquer outro problema que aconteça com o transporte 

utilizado que cause algum tipo de transtorno ou inconveniente durante a viagem.  
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Hostilidade dos autóctones: Quando se viaja, espera-se chegar no destino e 

encontrar um ambiente acolhedor. O comportamento que não é acolhedor, por parte da 

população local, pode ser classificado como hostil. A hostilidade frequentemente é fruto 

de uma imagem preconceituosa formada a respeito dos turistas, que “são vistos como 

pessoas fúteis, que esbanjam dinheiro em supérfluos, que se comportam mal, que 

invadem o cotidiano” (BARRETTO, 2003, p.29). Um exemplo poderia ser ir à França, 

tentar se comunicar com franceses em inglês e ser ignorado por eles, ou dizer qual sua 

nacionalidade a alguém e tê-la ironizada pela população local. 

Falta de sorte: Algumas vezes, problemas enfrentados durante uma viagem podem 

ocorrer por pura falta de sorte. Um exemplo deste caso seria ir para o Nordeste, onde o 

clima quase durante o ano inteiro é quente e ensolarado, mas enfrentar chuvas 

torrenciais. Outro exemplo seria ir visitar o Museu do Louvre e encontrar os funcionários 

em greve e o museu fechado devido a essa condição (como ocorrido em abril de 2013). 

Acontecimentos inesperados e fora do controle dos organizadores da viagem são 

atribuídos à falta de sorte. 

Longas distâncias no destino: o deslocamento exigido dos turistas, especialmente 

para o acesso aos espaços turísticos, tem grande influência sobre a demanda turística 

(SILVA; MELO, 2012). A longa distância inesperada entre local de desembarque – 

hospedagem ou hospedagem – atrativos, ou qualquer outra que possa causar cansaço 

ou perda de tempo, que caracterizarem dificuldades no acesso ao destino; representam 

uma decepção na viagem. 

Um problema que pode acontecer com o turista referente às longas distâncias é que ele 

seja surpreendido com a longa distância entre o local de desembarque e sua 

hospedagem, e enfrentar dificuldades para chegar a ela, tendo que arcar com alto valor 

do táxi, desconforto em carregar bagagens e estresse por ser um aborrecimento logo 

no começo de sua viagem. 

Burocracia: Exigências excessivas de documentos para entrar em um país podem 

causar incômodo ao turista, pois geram estresse e podem causar desânimo e até a 

desistência da viagem. A requisição de alguns documentos implica em segurança para 

o país, mas quando em grande quantidade, podem repelir a demanda e serem 
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obstáculos para a visita à localidade. Por exemplo, para que um brasileiro entre nos 

Estados Unidos da América é necessária a apresentação de uma longa lista de 

documentos e comprovações. Em consequência disto, alguns turistas podem acabar 

desistindo de viajar. 

Higiene precária: Falta de limpeza, restauro e desatenção quanto ao prazo de validade 

e qualidade dos alimentos se enquadram na definição de higiene precária. Em relação 

à higiene com produtos alimentícios, Aguiar e Carvalho (2012, p.617) definem que “a 

higiene envolve aspectos como procedimentos e higiene no trato com os alimentos, na 

limpeza de utensílios manipulados, na limpeza do ambiente e nas condições do 

manipulador de alimentos”. Se alimentar e passar mal devido à falta de higiene no 

preparo da refeição pode causar grande insatisfação. Mas não é somente aos 

alimentos que se refere este tópico. Atrativos que apresentem mal-cheiro e sejam sujos 

ou percepção de qualquer outra condição ruim de higiene no destino também são 

exemplos e podem ser considerados fatores que causam decepção ao turista. Na 

maioria das vezes, a imagem que é passada dos diversos destinos, é de que é um 

ambiente perfeito, com tudo organizado e limpeza de qualidade. Mas, sabe-se que na 

realidade a desorganização e falta de higiene podem acontecer; afinal, em fotos, os 

lugares por vezes acabam sendo apresentados como melhores do que realmente são. 

Viu-se, portanto, nesta seção, exemplos de decepções de viagem e seus aspectos. Nas 

próximas seções esses exemplos serão usados para um aprofundamento do estudo, 

em uma aplicação prática do levantamento delas em entrevistas com turistas que 

tenham sofrido alguma dessas decepções e buscando-se, eventualmente, levantar-se 

outras. 

4 Metodologia 

Para obtenção de dados foram realizadas entrevistas feitas pessoais seguindo o roteiro 

de um questionário contendo 10 perguntas, abertas e fechadas, totalizando uma 

amostra de 103 questionários respondidos ao longo dos meses de outubro e dezembro 

de 2013. A amostra é não-probabilística, oferecendo informações sobre o universo dos 
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consumidores de turismo da cidade de São Paulo, local onde as entrevistas foram 

feitas. 

As entrevistas foram realizadas em sua maioria na entrada e saída dos parques Dr. 

Fernando da Costa (“Parque da Água Branca”) e Ibirapuera, num total de 74 naquele e 

20 neste; e uma pequena parcela na entrada do Parque Tenente Siqueira Campos 

(“Trianon” - 9 questionários). O filtro utilizado permitiu entrevistar apenas pessoas que 

tivessem sofrido algum tipo de decepção durante qualquer momento de uma viagem 

com fins de lazer. 

Os entrevistados eram abordados conforme se disponibilizavam a responder as 

questões, enquanto saíam do parque a entrevistadora perguntava se eles encaixavam-

se no filtro, e caso tivessem tempo e vontade de responder eram, por fim, entrevistados. 

Os parques foram escolhidos por, em geral, receberem pessoas que estão em um 

momento de lazer, ocasião mais propícia para responderem a um questionário. Além 

disso, os parques foram selecionados por apresentar público diversificado em termos 

de faixas etárias e condições socioeconômicas. A seleção dos parques citados foi feita 

pensando no fluxo intenso de pessoas, pois são locais movimentados, o que 

possibilitou que a abordagem dos entrevistados fosse mais rápida. 

O questionário foi criado com base na revisão bibliográfica objetivando comprovar tais 

informações e adquirir novas para complementar a análise. Além disso, o questionário 

incluiu também uma questão sobre a atribuição de culpa para as experiências ruins 

com base no trabalho de Jackson, White e Schmierer (1996). As emoções listadas na 

questão de número 4 do questionário, que busca conhecer a intensidade das emoções 

causadas pelas decepções, foram baseadas na categorização de emoções proposta 

por Laros e Steenkamp (2005). 

Foram aplicados também cinco questionários de pré-teste, sendo estes úteis para testar 

a funcionalidade do questionário e contribuir para o aperfeiçoamento das questões. Os 

entrevistados deveriam, em todas as questões, pensar na maior decepção por qual já 

passaram durante uma viagem específica para responder ao que se pedia. Apesar da 

utilização do pré-teste, notou-se confusão por parte dos entrevistados, particularmente 

na hora de responder a questão de número 3 (vide apêndice A): “Em que medida essa 
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decepção está relacionada às categorias abaixo”. Em vez de pensarem na maior 

decepção que tiveram em uma viagem, alguns entrevistados parecem ter considerado 

todas as decepções que tiveram na mesma viagem. A solução se deu por ajuste na 

abordagem do pesquisador, que procurou direcionar a atenção da reflexão dos 

entrevistados a maior decepção que já tiveram, frisando repetidas vezes esta 

informação durante a entrevista. 

5 Análise de dados 

Pela pesquisa foi possível perceber que a maior parte das decepções ocorreu em 

viagens para o Nordeste (29%), sendo o Estado de São Paulo e os demais estados da 

região Sudeste também bastante citados (21% cada). Poucas decepções ocorreram em 

viagens com destino ao Centro-Oeste (6%). Nenhum dos entrevistados que sofreu 

decepções citou como destino a região Norte. O número médio de viagens realizadas 

no ano anterior à entrevista foi 3,3. A maior parcela dos entrevistados (79%) não 

recorreu à ajuda de agências e operadoras de viagens, realizando-as de forma 

independente.  

As decepções foram brevemente descritas pelos entrevistados e foram bem 

diversificadas, sendo que boa parte das citadas dizia respeito a falhas com transporte, 

como ônibus ou avião atrasados ou quebrados e trânsito. Os problemas com 

hospedagem foram frequentes, principalmente quando se tratava da acomodação que 

era ruim, a cama desconfortável, o café da manhã insuficiente e até as reservas feitas 

pela internet de meios de hospedagem inexistentes ou diferentes do que era exibido no 

site. Malas quebradas e extraviadas formam outro fator de decepção, tal como clima 

diferente do esperado, problemas de saúde durante a viagem, assaltos e com o destino 

em si, por não ter tantos atrativos a serem visitados. 

Pesquisa do Ministério do Turismo (BRASIL, 2009) sobre hábitos de consumo do 

turismo brasileiro também mostra que boa parte dos entrevistados (6,2%), apontou 

como algo que marcou negativamente suas viagens problemas com ônibus ou carro. 

Em comum com a presente pesquisa também foram citados falta de estrutura nos 

hotéis / pousadas (1,2%), clima (1,8%) e falta de segurança (3,9%). 
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Figura 3: Relação entre decepção e categorias 

Infere-se da Figura 2 que os entrevistados, após serem questionados sobre a relação 

que viam com a maior decepção que tiveram em suas viagens, apontaram as 

categorias falta de sorte, falhas dos profissionais envolvidos e transporte como as que 

mantêm relação mais forte com a decepção (69%, 65% e 57%, para pequena ou 

grande relação, respectivamente). Por outro lado, violência é apontada com nenhuma 

relação com a decepção por 85% dos entrevistados, o que não significa que a mesma 

teve pequena influência sobre a satisfação dos entrevistados. Na média geral, 27% dos 

entrevistados indicaram ter ficado insatisfeitos com a viagem na qual a decepção 

ocorreu (conforme Figura 6 apresentada adiante). Já entre os entrevistados que 

indicaram ter se decepcionado por questão relativa à violência, o percentual de 

insatisfeitos atinge 40%, fato que aponta para um maior nível de insatisfação. Deve-se 

destacar que parte dos entrevistados que citaram violência como causa da decepção 
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fez uma intepretação bastante abrangente do termo, incluindo diversas formas de 

agressão. 

Falta de sorte foi a categoria vista com maior relação com a decepção, e é possível 

comparar este dado com as conclusões de Jackson, White e Schmierer (1996) que 

mostram que os turistas entrevistados atribuíram a culpa da experiência mais negativa 

que tiveram durante viagens à falta de habilidade e também à má sorte. Por outro lado, 

na mesma pesquisa os autores constatam que é menos provável que os turistas 

atribuam a culpa à própria falta de esforço e às dificuldades com a indústria de turismo, 

enquanto a maior parte dos entrevistados da presente pesquisa viu grande relação com 

falhas dos profissionais envolvidos e indicou como maior culpado pela decepção a 

“empresa de turismo ou relacionada”, dado que pode ser conferido na Figura 4: 

 

Figura 4: Culpado pela decepção 

A Figura 4 aponta um dado relevante: 27% dos entrevistados culparam a empresa de 

turismo ou relacionada pela decepção ocorrida, sendo a opção mais citada. O dado se 

destaca mais ainda se considerar que apenas 21% dos entrevistados recorreram a 

agências para a organização da viagem. Mesmo com o destaque para este dado, 

percebe-se que a culpa foi atribuída a fatores e pessoas bem variados, o que pode ser 

explicado pela heterogeneidade do turismo enquanto produto. 

Na categoria “Outros”, foram citados como culpados a Internet e sites de hotéis, 

provocando uma reflexão acerca da importância da tecnologia para a divulgação do 
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estabelecimento e facilidade para que o turista possa organizar sua viagem. População 

local também foi citada, pela falta de hospitalidade, bem como outros turistas, por 

faltarem com o respeito ao ambiente. 

 

Figura 5: Intensidade das emoções 

A Figura 5 demonstra que a maior parte das emoções elencadas foi sentida pelos 

turistas em alguma medida com respeito à decepção. Destacam-se as emoções 

frustração e raiva, que obtiveram respectivamente 80% e 77% de incidência somando-

se pequena e grande emoção. Foi alta também a incidência de grande ou pequena 

emoção de irritação (76%) e preocupação (72%). A emoção sentida com menos 

intensidade foi culpa, sendo que 71% dos entrevistados afirmaram não ter sentido essa 

emoção em nenhuma medida. 
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Figura 6: Grau de satisfação com a viagem 

A Figura 6 demonstra que apesar de todos os entrevistados terem sofrido decepções, o 

grau de satisfação com a viagem foi elevado: 72% dos entrevistados afirmaram estar ao 

menos parcialmente satisfeitos com a viagem. 

 

 

Figura 7: Fariam a viagem novamente 

 

 

Figura 8: Recomendariam a viagem a um amigo 

As Figuras 7 e 8 demonstram que embora tenham sofrido alguma decepção em 

viagens, os entrevistados estariam dispostos a fazer a mesma viagem novamente e a 

recomendariam a um amigo. Ou seja, mesmo com as decepções sofridas, a maioria 

dos entrevistados ficou com impressões positivas sobre a viagem. Essa informação 

revela uma tendência que os turistas têm quanto às impressões da viagem de ressaltar 

os aspectos benéficos do turismo, como se algumas decepções fossem consideradas 

fatos isolados, não comprometendo a qualidade geral da experiência. 
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6 Considerações finais 

O estudo do comportamento do consumidor em turismo, aliado ao estudo das 

decepções em viagens, constitui uma ferramenta para a compreensão das 

necessidades dos consumidores, planejamento de pacotes e correção de falhas 

ocorridas no desenvolvimento da viagem. Entende-se, portanto, que devido a 

complexidade de tal comportamento, analisar com maior profundidade as decepções 

em viagens colabora para a formulação de um produto que corresponda melhor às 

expectativas dos turistas. Considera-se que estudar as decepções em viagens é uma 

forma de se investigar mais a fundo uma das etapas do comportamento do consumidor, 

a do pós-compra, etapa esta que é crucial para projeções sobre compras futuras. 

Na presente pesquisa, levantou-se conceitos relativos ao comportamento do 

consumidor em turismo, tratando de definições, modelos explicativos, importância do 

entendimento dele, determinantes e motivações e buscou-se abordar algumas 

categorias de decepções em viagens e formular outras a partir de revisão bibliográfica 

relacionada ao assunto. Destaca-se dentre as constatações principalmente a grande 

variedade de decepções narradas pelos entrevistados e que a categoria mais citada de 

culpado pela decepção foi “empresa de turismo ou relacionada”, fato que fica ainda 

mais evidente quando confrontado com o de apenas 21% dos entrevistados terem 

recorrido a agências ou operadoras. Além dessas, a atribuição de culpa ao fator 

subjetivo falta de sorte chama a atenção por ser um fator incontrolável, abrindo 

possibilidades para novas reflexões sobre esta categoria. 

Por ser um assunto novo, houve dificuldades quanto ao levantamento de informações 

bibliográficas. A própria subjetividade do tema é desafiadora: por um lado é um entrave 

para a obtenção e análise objetiva da realidade; por outro, estimula aprofundamentos 

diversos devido às possibilidades de criação de inúmeras hipóteses acerca do tema. 

Recomenda-se, por exemplo, a busca de formas de categorização das decepções em 

viagens, tendo em vista que elas se apresentam como uma forma mais especifica de 

detectar as causas de insatisfação dos turistas. A exploração do estudo mais 

aprofundado sobre as emoções sentidas durante as viagens e buscar até qual ponto 

elas interferem na satisfação com a viagem surgem como outras possibilidades de 
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pesquisa interessantes. Há, ainda, possibilidades de novas pesquisas também em 

mercados consumidores diferentes daquele pesquisado, diversificando a amostra e 

suas características, já que esta amostra corresponde ao mercado consumidor da 

cidade de São Paulo. 
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APÊNDICE A – Questionário 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo – IFSP 

Coordenadoria de Turismo e Hospitalidade 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo 

Disciplina: Projeto e Estudos Turísticos 2 

Questionário de pesquisa com fins acadêmicos sobre decepções em viagens 

 

Data:      /      /2013                                                                          Número do questionário:                       . 

 
Filtro: Você já fez alguma viagem a lazer? Já sofreu algum tipo de decepção em alguma dessas 

viagens? Entrevistar apenas se SIM a todas as questões. 
 
1) Recorde-se da maior decepção vivida enquanto viajava. Qual foi o destino dessa viagem? 

 

 

2) Descreva brevemente essa decepção. 

 

 

 

 

3) Em que medida essa decepção está relacionada às categorias abaixo? 

Categoria 

1. Nenhuma 

relação 

2. Pequena 

relação 

3. Grande 

relação 

a. Falhas dos profissionais envolvidos    

b. Falhas técnicas de equipamentos/veículos    

c. Transporte    

d. Hospedagem    

e. Alimentação    

f. Passeios    

g. Agência de viagens    

h. População local    

i. Violência    

j. Falta de sorte    

k. Clima    

l. Burocracia    

m. Limpeza    

n. Falta de tempo    
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o. Preços    

p. Estado emocional    

q. Companheiros de viagem    

 

4) Em que medida essa decepção te causou cada uma das emoções a seguir? 

Emoção 

1. Nenhuma 

emoção 

2. Pequena 

emoção 

3. Grande 

emoção 

a. Raiva    

b. Medo    

c. Constrangimento    

d. Tristeza    

e. Frustração    

f. Irritação    

g. Preocupação    

h. Desamparo    

i. Culpa    

 

5) A quem você atribui a culpa do ocorrido? 

 

 

6) Qual seu grau de satisfação geral com essa viagem? 

a. Muito satisfeito 

b. Satisfeito 

c. Parcialmente satisfeito 

d. Neutro 

e. Parcialmente insatisfeito 

f. Insatisfeito 

g. Muito insatisfeito 

 

7) Você faria novamente essa viagem? 

a. Com certeza 

b. Talvez 

c. Jamais 

 

8) Você recomendaria essa viagem a um amigo? 

a. Com certeza 

b. Talvez 

c. Jamais 

 

9) Sua viagem foi planejada por você mesmo(a) ou você recorreu a um pacote de turismo? 

a. Viagem independente 

b. Pacote de turismo 

10) Quantas viagens a lazer você realizou no último ano?      Viagens 


