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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo averiguar como o mercado 

consumidor paulistano percebe o posicionamento de determinados destinos 

turísticos. Apenas moradores da cidade de São Paulo foram selecionados para a 

pesquisa. Para a análise dos dados, foi aplicada como ferramenta principal a 

construção de mapas perceptuais, a fim de facilitar a comparação das localidades 

concorrentes em relação aos atributos selecionados. Os atributos estabelecidos 

foram: segurança, hospitalidade da população, serviços turísticos, entretenimento, 

atrativos naturais e culturais. Verificou-se que a ferramenta empregada poderá 

auxiliar gestores na elaboração de estratégias e ampliação da competitividade 

desses destinos no mercado nacional. 

Palavras chaves: turismo no Brasil; destinos turísticos; mapa perceptual; 

posicionamento; imagem. 

 

ABSTRACT: This study aims to investigate how São Paulo’s consumer market 

perceives the positioning of certain destinations. Residents of São Paulo’s city were 

selected for the survey. The main tool of analysis was the perceptual map, which 

facilitates comparisons between competing locations regarding the selected 

attributes. The analyzed attributes were security, hospitality of people, tourism 

services, entertainment, natural and cultural attractions. It was noted that the 

perceptual maps may assist managers in developing strategies and expanding tourist 

destinations’ competitiveness in the domestic market. 

Keywords: tourism in Brazil; tourism destinations; perceptual map; positioning; 

image. 
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1 Introdução 

O turismo é uma das principais atividades econômicas exercida em muitas regiões 

do país e relaciona aspectos sociais, culturais e ambientais. Ao desempenhar a 

atividade turística, fornecedores de produtos e serviços turísticos de um destino 

devem empenhar-se de forma conjunta. As empresas devem se dedicar a realizar e 

satisfazer as necessidades dos turistas, pois estes estão movidos a uma série de 

emoções, desejos e expectativas (COBRA, 2001, p.44) ressalta essa informação 

conforme a seguir. 

Os consumidores, sobretudo de turismo, segundo pesquisas, são pessoas 

integradas espiritual, emocional e corporalmente, cabendo às empresas do 

setor turístico procurar unir um melhor conhecimento emocional dos 

consumidores de serviços e procurando ajudá-los a viver melhor.  

Cobra (2001) ainda afirma que a função do turismo não é prestar os serviços 

somente de forma comum, mas proporcionar momentos encantadores a fim de 

surpreender o cliente.  

Com o propósito de escolher a melhor alternativa de consumo, o consumidor 

costuma classificar os diferentes produtos e marcas disponíveis a partir de suas 

necessidades e desejos. Essa classificação define o posicionamento de cada 

elemento na mente do consumidor. O mesmo processo acontece no momento em 

que se planeja uma viagem.  

O objetivo deste estudo é analisar o posicionamento dos principais destinos 

turísticos brasileiros para os consumidores paulistanos de acordo com atributos 

selecionados. 

Os atributos na maioria das vezes determinam os aspectos positivos e negativos de 

uma viagem e servem como parâmetro para definir as vantagens que certos 

destinos turísticos oferecem. Para este projeto foram selecionados os seguintes 

atributos: segurança, hospitalidade da população, serviços turísticos, 

entretenimento, atrativos naturais e culturais. A metodologia utilizada representa a 

aplicação do mapa perceptual como ferramenta de avaliação e análise para o 

planejamento turístico.  

A relevante contribuição deste estudo consiste em compreender o posicionamento 

estratégico através da utilização do mapa perceptual, baseando-se na 

competitividade dos destinos. A importância em analisar o posicionamento é 
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identificar as características dos destinos turísticos e de seus concorrentes, 

apresentando as fragilidades e oportunidades de tais destinações. Dessa forma, 

criar-se-ão estratégias a fim de determinar soluções específicas de acordo com suas 

vantagens e desvantagens. Ademais, existe um objetivo maior de desenvolver um 

novo exemplar que relacione posicionamentos e competitividade entre destinos 

turísticos. 

2 Posicionamento estratégico 

No processo de decisão, os consumidores costumam categorizar os produtos, 

posicionando-os em suas mentes. De acordo com Kotler (2003, p.190) “a posição do 

produto é um conjunto complexo de percepções, impressões e sensações que os 

consumidores têm de um produto em relação aos produtos concorrentes”. 

 O posicionamento do produto é uma variável fundamental para o processo de 

gerenciamento estratégico. Ocupar uma posição diferenciada na mente do mercado-

alvo permite que as empresas aumentem suas vendas e suas margens de lucro. Do 

ponto de vista da empresa, a tarefa de posicionar um produto perante os 

consumidores compreende quatro etapas (KOTLER, 2003): 

a) identificar possíveis vantagens competitivas dentro do qual construir uma posição; 

b) escolher a vantagem competitiva com maior potencial de sucesso; 

c) selecionar uma estratégia de posicionamento; 

d) comunicar o posicionamento escolhido ao público-alvo. 

Segundo Espinoza e Shizue (2003) cada empresa poderá criar estratégias, 

baseando-se na sua posição em comparação com a concorrência para determinar 

soluções específicas de acordo com suas vantagens e desvantagens. As empresas 

devem informar os atributos em que mais se destacam, tornando evidente suas 

vantagens ao consumidor. 

De acordo com Churchill e Peter (2005, p. 222 - 223) há vários tipos de 

posicionamento, conforme descrito a seguir. 

 Posicionamento por concorrentes: posiciona um produto comparando-o com 

o produto das marcas dos concorrentes. Esse tipo de posicionamento busca 

convencer os compradores potenciais que um determinado produto é melhor 

do que os produtos líderes do mercado em um ou mais atributos. 
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 Posicionamento por atributos: estabelece a posição com base em suas 

características. 

 Posicionamento pelo uso ou aplicação: é o posicionamento de um produto 

para um uso específico. Uma empresa descreve seu produto como o melhor 

em uma determinada modalidade. 

 Posicionamento por usuário: consiste em posicionar produtos como 

destinados ao uso por um determinado grupo. O produto é posicionado ao 

grupo de pessoas que se dirige a um determinado produto ou serviço. 

 Posicionamento por classes de produtos: é o posicionamento em relação a 

outras classes de produtos.  

Um estudo realizado pela Secretaria de Turismo do México ([20--?] pag. 20 - 21) 

abordou conceitos considerados fundamentais para o processo de integração, 

desenvolvimento e comercialização do turismo do país. Na análise citada são 

descritas três abordagens com relação à concepção de posicionamento: mercado de 

massa, posicionamento por nichos e posicionamento diferenciado. 

 Mercado de massa: esta estratégia está focada em oferecer produtos que 

permitam captar clientes de todos os setores possíveis do mercado. Esta 

abordagem é utilizada quando o mercado está em fase de crescimento e não 

é possível identificar as caraterísticas do consumidor e suas necessidades. 

 Posicionamento por nichos: esta estratégia busca oferecer um produto a um 

segmento de mercado específico para que os consumidores tenham a 

percepção de um produto que se identifique com seu perfil e sua motivação. 

Este tipo de posicionamento permite que uma empresa consiga encontrar e 

atingir corretamente o seu nicho de mercado oferecendo um produto 

adequado a esses consumidores. 

 Posicionamento diferenciado: após o mercado chegar a uma fase madura, o 

próximo passo é diversificar a oferta oferecendo diferentes produtos a 

diferentes segmentos. É preciso selecionar os segmentos que representam 

maiores benefícios para que os riscos sejam minimizados. 

Ao criar um posicionamento adequado, uma empresa auxilia o consumidor a 

distinguir as ofertas da concorrência em sua mente. Além disso, ter uma gama de 

produtos/marcas posicionados de forma definida e exata faz a empresa ser 

efetivamente percebida e consequentemente ter mais espaço no mercado, 

alcançando resultados positivos impostos em estratégias de planejamento. Um 

posicionamento claro dos produtos/marcas cria interesse nos consumidores, pois 
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tais produtos/ marcas serão vistos como benefícios necessários, gerando um 

aumento nas vendas e consequentemente a fidelização do consumidor. 

Para o posicionamento ter êxito, é preciso que os clientes potenciais conheçam o 

produto e as necessidades e desejos que ele pretende suprir. Através deste, é 

possível entender a reação do consumidor e auxiliar na elaboração de estratégias 

para que se possa garantir uma gestão bem sucedida dos bens ou serviços 

prestados e atender, assim, as necessidades dos mercados-alvo. 

3 Mapa perceptual 

Segundo Dalrymple e Parsons (2000, p. 67) “os mapas de percepção são derivados 

dos dados dos clientes usados para medir as similaridades entre as marcas”. Os 

mapas perceptuais são elaborados para fornecer informações panorâmicas de como 

os consumidores percebem o posicionamento relacionado a determinada marca ou 

produto no mercado. 

A partir da revisão da literatura e da síntese das diferentes ideias apresentadas, 

pode-se dizer que mapa perceptual é um instrumento que registra as percepções do 

consumidor sobre diferentes produtos em um diagrama. É utilizado para analisar de 

forma visual o posicionamento e a imagem de produtos para os consumidores. Além 

disso, essa ferramenta facilita a comparação de produtos concorrentes em relação 

aos atributos selecionados para formar os eixos do diagrama. 

De acordo com Fripp (2012) são vários os fatores que levam uma empresa a 

elaborar um mapa perceptual: 

 Medir e monitorar o impacto que as campanhas publicitárias têm causado nos 

consumidores; 

 Supervisionar os novos produtos a fim de identificar se estão posicionados de 

forma adequada no mercado; 

 Controlar e acompanhar os efeitos causados pelas ofertas da concorrência ao 

longo do tempo; 

 Identificar lacunas no mercado que possam interferir no processo de 

desenvolvimento do produto; 

 Obter informações que possam ajudar a compreender os diferentes 

segmentos do mercado; 
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 Observar as mudanças comportamentais e preferências dos consumidores ao 

longo do tempo. 

Para identificar as vantagens competitivas é necessário fazer um diagnóstico sobre 

os benefícios que o produto oferece, evidenciando seu potencial de sucesso, e 

colocar no mapa as informações necessárias para analisar o produto e seus 

produtos concorrentes do mesmo segmento. A empresa poderá construir o mapa 

perceptual com base em suas experiências no mercado ou fundamentar-se em 

resultados de uma pesquisa. 

De acordo Dalrymple e Parsons (2003 p. 68), pode-se começar o mapa perceptual 

utilizando-se duas categorias ou mais, obtidas através de informações que 

descrevam os benefícios (por exemplo, durabilidade, facilidade de manutenção, 

economia) associados a cada marca/produto. Essas categorias representam os 

atributos que os consumidores utilizam para diferenciar os produtos ou marcas. A 

maioria dos mapas perceptuais é apresentada utilizando dois atributos 

determinantes com os eixos x e y de um gráfico. Para cada categoria de produto a 

empresa irá elaborar uma relação das principais marcas/produtos concorrentes. As 

categorias são colocadas no mapa e a leitura do posicionamento é feita da seguinte 

forma: os produtos ou marcas identificados como muito próximos dentro do mapa 

terão um nível maior de competição entre si do que aqueles mais distantes. Através 

da elaboração de um mapa perceptual, uma marca poderá analisar o quanto se 

destaca em um determinado atributo avaliado e, consequentemente, definir o seu 

posicionamento e modificar sua imagem na mente dos consumidores. 

De acordo com Fripp (2012) existem três métodos principais de se apresentar um 

mapa perceptual. 

3.1 Mapa perceptual utilizando dois atributos determinantes 

A técnica utiliza apenas dois atributos determinantes no gráfico. É um dos métodos 

mais simples de elaborar e de fácil interpretação. 

Na figura 1 é possível analisar um exemplo de mapa perceptual com dois atributos 

determinantes. O mapa apresentado ilustra o posicionamento percebido pelos 

consumidores de quatro marcas de máquinas de lavar roupa (Brastemp, Eletrolux, 

Consul, Springer). A partir de dados coletados junto aos consumidores, as quatro 
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marcas são colocadas em um diagrama de dois eixos. Cada eixo representa uma 

característica do produto. Neste caso, as características selecionadas são qualidade 

e nível de ruído. 

 

Figura 1: Mapa de percepção Qualidade vs. Nível de ruído 

Fonte: Espinoza e Hirano, 2003. 

A Figura 1 mostra que a marca Springer encontra-se em vantagem competitiva no 

quesito nível de ruído em comparação aos concorrentes. Em segundo lugar está a 

Eletrolux, em terceiro lugar a Consul e por último a Brastemp. No quesito qualidade, 

a marca Brastemp se destaca em primeiro lugar, Electrolux em segundo, Consul em 

terceiro e Springer é apontada como a pior marca em relação aos seus 

concorrentes. 

3.2 Mapa multi-atributo perceptual 

Muitos mapas de percepção ou posicionamento são elaborados usando apenas dois 

atributos determinantes, ou seja, que se diferenciam no mercado. Os consumidores 

utilizam os atributos do produto para compreender as diferenças entre as marcas. 

Na maioria dos mapas os conjuntos de atributos são apresentados como opostos, 

por exemplo: moderno e tradicional, emocionante e chato; porém, quando se avalia 

somente dois aspectos, essa abordagem pode se tornar restrita considerando que 
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muitos consumidores decidem somente efetuar uma compra após avaliar vários 

atributos do produto. 

Fripp (2012), em seu Market Segmentation Study Guide, afirma que o mapa multi-

atributo é desenvolvido através do estabelecimento das relações entre os atributos 

do produto ou da marca de forma concomitante. Esse modelo de mapa avalia de 

modo amplo como o mercado-alvo observa e encadeia os diversos atributos 

tornando possível uma compreensão mais abrangente e menos detalhada de como 

os consumidores percebem os concorrentes. Nessa metodologia não são 

selecionados eixos para formar o diagrama, sendo os atributos do produto/marca  

distribuídos por todo o mapa. 

Um exemplo de mapa multi-atributo foi desenvolvido pelo Ministério do Turismo 

(BRASIL, 2010) para conhecer a imagem de cada um dos segmentos próximos ao 

Turismo de Aventura e ao Ecoturismo. O levantamento de dados para a construção 

desse mapa foi realizado a partir de entrevistas realizadas junto a 904 turistas de 

aventura e ecoturistas atuais e potenciais, com idades entre 18 a 59 anos, 50% do 

sexo feminino e 50% do sexo masculino. Na amostra 30% dos entrevistados era de 

classe A, 56% de classe B e 10% classe C. Os entrevistados foram abordados nos 

seus domicílios ou em pontos de fluxo de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São 

Paulo. 

Foi elaborado um mapa multi-atributo ilustrando várias expressões associadas a 

Esporte Radical, Natureza, Esporte de Aventura, Turismo de Aventura, Ecoturismo e 

Turismo de Natureza. Para analisar o mapa produzido a partir das associações, é 

necessário observar as expressões que estão mais próximas dos segmentos. 
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Figura 2: Mapa perceptual gerado por meio de associações estimuladas por palavras. 

Fonte: Perfil do turista de aventura e do ecoturista no Brasil/Ministério do Turismo, 2010. 

De acordo com a figura 2 as expressões medo, adrenalina, desconforto e frio na 

barriga estão ligadas de forma intensa a Esporte Radical, percebe-se que essa 

associação é clara, pois não há sobreposições com outros segmentos. É possível 

observar que Esporte Radical está isolado em uma divisão do mapa que é só sua. A 

expressão paz é a que mais se aproxima ao segmento Natureza seguida pelas 

expressões tranquilidade, sozinho, contemplação, liberdade, fugir e sentir-se vivo. 

Nota-se que o segmento encontra-se também de maneira isolada num quadrante 

somente seu. Esporte de Aventura e Turismo de Aventura ocupam o mesmo espaço 

e não há associação definida para cada um. O Esporte de Aventura tem mais 

associação com a expressão sem graça enquanto o Turismo de Aventura está 

associado a sair da rotina, brincar e a experiência. Ainda próximo ao Turismo de 

Aventura pode-se analisar as expressões amigos, vontade de fazer de novo e 

diversão. 

Em outro quadrante estão os segmentos Ecoturismo e Turismo de Natureza. 

Interação e viajar são as expressões associadas aos dois segmentos. Ser criança de 

novo e família estão em pontos que permitem associações, porém, não muito fortes 

ao Ecoturismo, Turismo de Natureza, Esporte de Aventura e Turismo de Aventura. 
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3.3 Mapa perceptual espaço articular ou mapa espacial conjunto 

O mapa perceptual espaço articular é outra forma de apresentar o posicionamento 

do produto. Esse tipo de mapa expõe as principais necessidades do mercado e a 

percepção do posicionamento do produto em um mesmo mapa. Além disso, permite 

identificar como um segmento de mercado está adequadamente posicionado em 

relação aos seus mercados-alvo. 

Segundo Fripp (2013) “A segmentação de mercado é o processo de divisão de um 

mercado em grupos menores com necessidades de produtos semelhantes ou 

características identificáveis, com a finalidade de selecionar os mercados-alvo 

adequados”. 

Portanto, o mapa perceptual espaço articular é elaborado quando distintos 

segmentos de mercado têm necessidades que não fazem parte do universo de 

outro, ou seja, marcas concorrentes e produtos com bases diferentes. 

Um exemplo de mapa perceptual espaço articular para refrigerantes é apresentado 

na figura 3. Observa-se que os principais pontos de posicionamento foram marcados 

em azul para a criação de cinco segmentos distintos baseados em categorias de 

idades: teens (adolescentes), olders adults (adultos mais velhos), middle-aged 

(pessoas de meia-idade), kids (crianças) e young adults (adultos jovens). 

Os efeitos do posicionamento de cada uma das marcas são mensurados a partir da 

aproximação com os segmentos de mercado e os atributos determinantes: no 

caffeine (sem cafeína), strong caffeine (forte cafeína), high sugar (muito doce) e no 

sugar (sem açúcar). 

No exemplo, é possível analisar que crianças preferem um refrigerante com baixa 

cafeína, porém com muito doce. Avalia-se também que Sprite e Fanta estão 

posicionados positivamente para atender as necessidades deste segmento. Por 

outro lado, o mapa demonstra que a Diet Coke não atende preferências do mercado-

alvo das crianças por possuir um baixo gosto de açúcar e um alto nível de cafeína. 

Nota-se que a marca Diet Coke se encontra em uma distância considerável de todos 

os segmentos, o que significa que esta marca é percebida como inapta a atender um 

posicionamento ideal. 
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Figura 3: Exemplo de mapa perceptual espaço articular para refrigerantes. 

Fonte: Fripp, 2013. 

Nos três exemplos é possível identificar e especificar o posicionamento dos 

produtos, além disso, constatar que as expressões, marcas ou produtos possuem os 

atributos considerados extremamente relevantes a fim de garantir a percepção dos 

clientes. Essa composição é importante, pois permite aos gestores elaborar 

estratégias para determinar soluções específicas de problemas antes 

desconhecidos. 

4 Descrição dos destinos turísticos 

Para este estudo, foram escolhidos sete destinos turísticos do Brasil: Fernando de 

Noronha (PE), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Natal (RN), 
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Gramado (RS), Florianópolis (SC). De acordo com o estudo Caracterização e 

Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil – 2010/2011 (BRASIL, 2012) 

elaborado pelo Ministério do Turismo, os destinos selecionados estão entre os 20 

mais desejados pelos brasileiros. Os dados de extensão e área territorial e número 

de habitantes são provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2013). 

Fernando de Noronha é um arquipélago formado por vinte e uma ilhas, dispostas em 

uma extensão territorial de 26 km². A maior delas é Fernando de Noronha com área 

territorial é de 17.017 km². É habitada por cerca de 2.867 moradores e a única que 

possui o elemento humano. Os principais atrativos da ilha são as belas praias, 

baías, aquários naturais entre outros. O arquipélago é dividido entre Área de 

Proteção Ambiental (APA) e Parque Nacional Marinho (PARNAMAR). Dentre os 

atrativos de Fernando de Noronha destacam-se a Praia do Leão e Praia do Sancho, 

ambas localizadas em área de proteção do Parque Nacional Marinho 

(PARNANORONHA, 2013). 

A cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Está localizada no litoral Atlântico 

e dispõe de 34 km de praias. Possui 313,8 km² de área e cerca de 2.500.000 

habitantes sendo uma das capitais mais povoadas do Brasil. O clima quente e belas 

praias faz com que milhares de turistas classifiquem Fortaleza como um dos 

melhores destinos de sol e mar do Brasil. Os principais atrativos turísticos da cidade 

são: Parque do Cocó, Praia de Sabiaguaba, Reserva Ecológica de Sapiranga 

(PREFEITURA DE FORTALEZA, 2013). 

Banhada pelo oceano Atlântico ao sul, pela Baía de Guanabara a leste e pela Baía 

de Sepetiba a oeste, a cidade do Rio de Janeiro está localizada na Região Sudeste 

do Brasil. A capital do estado do Rio de Janeiro possui 6.320.446 habitantes e uma 

área de 1.200,28 km². A extensão do litoral está calculada em 246,22km e o clima 

tropical, quente e úmido faz com que a cidade se encontre entre os destinos mais 

desejados. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira do mundo a receber o título da 

UNESCO de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural Urbana. Entre os 

principais pontos turísticos da cidade estão a estátua do Cristo Redentor e o Morro 

do Pão de Açúcar (SOBRE, 2010). 

Tombada como Patrimônio Histórico da Humanidade a cidade de Salvador possui 

2.883.682 habitantes e 693,27 Km². É rica em atrativos culturais. O patrimônio 
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histórico da cidade reúne casarões, prédios, sobrados, capelas, igrejas, basílicas, 

palácios, palacetes, parques, além da azulejaria portuguesa e relíquias em metais 

preciosos que incorporam estes lugares. Entre os seus atrativos, o Elevador Lacerda 

e o Pelourinho, com suas igrejas, são os que mais se destacam (EMPRESA, 2013). 

Natal, capital do Rio Grande do Norte está localizada no nordeste brasileiro. 

Apresenta uma área de 167,263 Km², é a segunda capital brasileira com menor área 

territorial e possui uma população estimada em 853.928 habitantes. Natal oferece ao 

visitante belas praias, entre elas, Ponta Negra, localizada no sul da cidade. Além do 

turismo, o artesanato é uma das fontes de renda dos natalenses e é visto como 

referência no Nordeste. Entre os produtos que fazem parte do universo do 

artesanato potiguar estão os bordados, as bijuterias, tapeçarias e ferramentas 

indígenas (PORTAL DO TURISMO, 2013). 

Gramado é um dos principais destinos turísticos do estado do Rio Grande do Sul. 

Com cerca de 34.110 habitantes e uma área de 237,827 Km², Gramado destaca-se 

pelas suas riquezas naturais e como centro de grandes eventos (congressos, 

seminários e encontros). Localizada nas Serras Gaúchas, a cidade possui diversos 

atrativos naturais e culturais dentre eles o Belvedere – Vale do Quilombo, a Igreja 

São Pedro e o Palácio dos Festivais – Cine Embaixador, sede de exibição dos filmes 

participantes do Festival de Cinema de Gramado, que inclui filmes do cinema latino 

e brasileiro. Outros eventos importantes, e que atraem milhares de turistas, são o 

festival natalino conhecido como Natal Luz e a Festa da Colônia (PREFEITURA DE 

GRAMADO, 2013). 

Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina. Situada no litoral catarinense, 

a cidade conta com uma parte insular (ilha de Santa Catarina) e outra parte 

continental incorporada à cidade em 1927. Possui 453.285 habitantes e uma área de 

675,409 Km². Conhecida como “Ilha da Magia”, Florianópolis apresenta um intenso 

fluxo turístico durante todo o verão, principalmente com argentinos, gaúchos e 

paulistas. Possui um clima subtropical úmido e quarenta e duas praias; as mais 

frequentadas pelos turistas são Jurerê, Canasvieiras, Ingleses e Armação. Entre os 

monumentos históricos da cidade, destacam-se a casa de Vitor Meireles, os fortes e 

a catedral metropolitana (PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2013). 
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5 Análise sobre a imagem dos destinos turísticos 

5.1 Metodologia 

A pesquisa realizada para este estudo é classificada como quantitativa. Foram 

realizadas 229 entrevistas, nos dias 26 de setembro e 03 de outubro de 2013. O 

local escolhido para a aplicação dos questionários foi o Terminal Rodoviário Tietê.  

Este local foi escolhido em razão do grande fluxo de pessoas com diferentes perfis 

econômicos e demográficos. Apenas moradores da cidade de São Paulo foram 

selecionados, pois o intuito da pesquisa era conhecer a imagem dos destinos 

turísticos mantida pelo mercado consumidor paulistano. Em razão da relativa 

complexidade do instrumento de pesquisa, foram selecionados para entrevista 

somente pessoas com no mínimo o ensino fundamental completo. 

A questão central da pesquisa visava ranquear os destinos turísticos a fim de 

analisar a imagem que os consumidores paulistanos têm dessas cidades de acordo 

com alguns atributos. Desta forma, cada entrevistado avaliou apenas os destinos 

turísticos por ele reconhecidos. Uma vez que a imagem dos destinos tende a variar 

significativamente entre pessoas que já visitaram e aquelas que nunca foram ao 

destino, optou-se por enfocar apenas as opiniões deste segundo grupo, reduzindo-

se assim a variabilidade das opiniões. Considerando-se que a escala utilizada é 

comparativa, estipulou-se o ranqueamento de no mínimo quatro cidades a fim de se 

obter maior precisão nos resultados. 

Foram entregues aos participantes cartões com os nomes dos destinos turísticos 

reconhecidos e que não haviam sido visitados. Os entrevistados foram incentivados 

a pensar na imagem que cada um desses destinos turísticos transmitia. Solicitou-se 

aos entrevistados que posicionassem tais destinos em ordem com relação a um 

atributo específico. Em seguida, as imagens dos destinos de acordo com outros 

atributos foram avaliadas da mesma forma. 

Os atributos utilizados para auxiliar na análise da imagem foram: segurança, 

serviços turísticos, hospitalidade da população, atrativos naturais, atrativos culturais 

e entretenimento. Esses atributos na maioria das vezes determinam os aspectos 

positivos e negativos de uma viagem e serviram como parâmetros para avaliar as 

impressões que cada destino turístico transmitia. De acordo com a tabela 1, é 
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possível observar que os resultados de todos os atributos estão em aspectos 

positivos. Para facilitar o entendimento, foi modificado o sentido do ranking do 

atributo falta de segurança passando a ser analisado como segurança. Sendo 

assim, o primeiro lugar passou a apresentar o maior índice de segurança e não a 

falta dela. 

5.2  Resultados 

 

Gráfico 1: Destinos turísticos reconhecidos e visitados. 

O gráfico 1 mostra o resultado do número de entrevistados que reconheceram 

(ouviram falar) os destinos turísticos bem como os que já foram visitados. É possível 

verificar que 92% dos entrevistados reconheceram a cidade de Gramado e 19% 

visitaram. 98% reconheceram Natal, porém, apenas 7% visitaram o destino. Rio de 

Janeiro foi reconhecido por 98% dos entrevistados e 8% já estiveram na cidade. 

Florianópolis teve o mesmo reconhecimento (98%) e 27% dos entrevistados 

visitaram a cidade. Fernando de Noronha, Salvador e Fortaleza foram reconhecidos 

por 99% dos participantes, porém, Fernando de Noronha foi a mais visitada (54%), 

19% estiveram em Salvador e apenas 2% das pessoas visitaram Fortaleza.  

A tabela 1 mostra a média do ranking dos destinos turísticos de acordo com os 

resultados da pesquisa realizada para avaliar a imagem que os consumidores 

paulistanos têm dessas cidades em conformidade com os atributos selecionados.   
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Tabela 1: Média do ranking dos destinos turísticos em relação aos critérios avaliados.  

Destinos Turísticos Segurança 
Hospitalidade 
da População 

Serviços 
Turísticos 

Entretenimento 
Atrativos 
Naturais 

Atrativos 
Culturais 

Fernando de Noronha  2,2 3,5 3,0 4,0 2,0 4,1 

Fortaleza  3,6 2,8 3,1 3,0 3,0 2,9 

Rio de Janeiro  5,4 4,0 3,3 2,0 3,7 3,2 

Salvador  4,5 2,7 3,8 2,7 3,8 2 

Natal  2,9 3,1 3,6 3,8 3,4 3,5 

Gramado  1,9 4,1 3,7 4,1 4,4 3,6 

Florianópolis  2,9 3,5 3,2 3,1 3,6 3,9 

Os gráficos 2, 3, 4 ilustram o posicionamento dos destinos turísticos Fernando de 

Noronha, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Gramado e Florianópolis 

baseado na imagem que representam para os consumidores. Os sete destinos 

foram colocados em um diagrama de dois eixos. Cada eixo demonstra uma 

característica do destino em uma escala de 1 a 7 onde o cruzamento dos eixos 

significa o ponto ideal indicado pela seta. 

 

 

Gráfico 2: Mapa perceptual sobre os atributos Entretenimento vs. Serviços turísticos. 

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7

E
n

tr
e
te

n
im

e
n

to
 

Serviços Turísticos 

Fernando de Noronha
(PE)

Fortaleza (CE)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

Natal (RN)

Gramado (RS)

Florianópolis (SC)



17 

 

O Gráfico 2 mostra o posicionamento dos atributos entretenimento e serviços 

turísticos. O diagrama mostra que Rio de Janeiro é percebido pelo mercado como o 

destino que mais se associa ao atributo entretenimento. Da mesma forma, o 

posicionamento de Salvador é ligeiramente associado a entretenimento, porém se 

encontra em uma posição desfavorável em termos de serviços turísticos. 

Florianópolis e Fortaleza se encontram emparelhados, portanto, o mercado percebe 

estes destinos como muito semelhantes. Fernando de Noronha é visto pelos 

paulistanos como o destino mais satisfatório no que diz respeito a serviços turísticos. 

Gramado e Natal apresentam-se em desvantagem tanto no aspecto entretenimento 

quanto em serviços turísticos. Nota-se ainda que a variabilidade das imagens com 

respeito aos serviços turísticos é significativamente menor do que com relação ao 

entretenimento, o que mostra que este último critério diferencia os destinos mais do 

que o primeiro. 

 

Gráfico 3: Mapa perceptual sobre os atributos Atrativos Culturais vs. Atrativos Naturais. 

O Gráfico 3 mostra o posicionamento dos destinos turísticos baseado nos atributos 

atrativos culturais e atrativos naturais. De acordo com o mapa é possível verificar 

que Fernando de Noronha possui um posicionamento destacado, pois apresenta 

uma forte vantagem competitiva em termos de atrativos naturais. Nota-se que o 

destino se encontra em uma parte distinta do mapa, afastado das outras 

destinações. Salvador é percebido pelo mercado como uma cidade vantajosa em 

atrativos culturais. Fortaleza apresenta um posicionamento favorável quando 
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considerado o equilíbrio entre os dois atributos. Desta forma, Fernando de Noronha, 

Salvador e Fortaleza compõem o conjunto de destinos mais competitivos, cada um 

se destacando em uma determinada combinação de atrativos naturais e culturais. 

Gramado pode ser considerado o destino menos competitivo por estar mais distante 

do ponto ideal. Florianópolis, Rio de Janeiro e Natal são percebidos pelos 

paulistanos como destinos bastante semelhantes, apresentando grau de 

competitividade intermediário. 

 

Gráfico 4: Mapa perceptual sobre os atributos Segurança vs. Serviços Turísticos. 

No Gráfico 4 é possível analisar que Gramado é considerado o destino mais seguro, 
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combinação de hospitalidade e segurança também é destacada nos casos de Natal 
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cidade mais hospitaleira. No entanto, a capital baiana perde consideravelmente no 

atributo segurança, apresentando uma combinação de qualidades relativamente 

extrema. Nota-se também que Florianópolis é concorrente direta de Natal, 

apresentando níveis de hospitalidade e segurança apenas ligeiramente inferiores. O 

gráfico também mostra que o Rio de Janeiro se afasta significativamente dos 
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destinos mais competitivos, ocupando a última posição em termos de segurança e a 

penúltima em hospitalidade. 

6 Considerações finais 

No presente estudo, verificou-se que o mapa perceptual pode ser um importante 

instrumento que facilita aos gestores a definir diretrizes para a criação de estratégias 

e ampliação da capacidade dos destinos turísticos em competir no mercado 

nacional. Primeiramente conclui-se que todos os destinos turísticos analisados neste 

estudo foram reconhecidos pela maioria dos indivíduos desta amostra. 

Constatou-se que Rio de Janeiro é percebido pelo mercado como o destino que 

mais se associa ao atributo entretenimento, porém, a imagem da cidade está 

vinculada à insegurança. Fernando de Noronha possui um posicionamento em 

evidência, pois apresenta uma forte vantagem competitiva em termos de atrativos 

naturais e é vista como a mais segura entre as cidades avaliadas do nordeste, 

entretanto, a ilha é percebida como a pior em termos de atrativos culturais. 

Fortaleza apresenta um posicionamento favorável quando considerado o equilíbrio 

entre os atrativos naturais e culturais. A capital se destaca pela hospitalidade da 

população, mas demonstra ser vulnerável em termos de segurança. Salvador é a 

cidade que exibe o melhor posicionamento em termos de atrativos culturais, porém, 

também apresenta deficiência no que diz respeito à segurança. Natal e Florianópolis 

são percebidas pelos paulistanos como muito semelhantes. As cidades apresentam 

níveis de hospitalidade e segurança ligeiramente inferiores às cidades que são 

favoráveis nestes atributos e um grau de competitividade intermediário em termos de 

atrativos naturais e culturais. 

Entre todos os destinos avaliados, Gramado é a cidade que mais se destaca no 

atributo segurança. O posicionamento dos atributos hospitalidade da população e 

entretenimento é equivalente, ou seja, as duas características estão na mesma 

posição, porém, a cidade é vista como totalmente desfavorável em atrativos 

naturais. 

A pesquisa mostrou a análise somente dos paulistanos, porém, existe a 

possibilidade de expansão da avaliação em âmbito nacional. A utilização de 

ferramentas mais avançadas e diferentes bases teóricas também é válida. 
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Por fim, sugere-se o estudo de outras dimensões como aspectos sociais, 

infraestrutura geral do destino, acesso e aspectos sobre a economia local. 
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APÊNDICE A – Questionário para a avaliação da percepção do 

mercado consumidor paulistano em relação aos principais destinos 

turísticos do Brasil 

Bom dia. Meu nome é_______, estou fazendo uma pesquisa para compreender a imagem que os 

consumidores têm em relação a destinos turísticos. A pesquisa levará apenas alguns minutos, você 

poderia colaborar? 

Mora na cidade de São Paulo? ENTREVISTADOR: se não, encerre. 

Qual o seu grau de escolaridade? ENTREVISTADOR: caso o entrevistado não tenha, no mínimo, 

ensino fundamental completo, encerre. 

Nome:_______________________________________________Sexo:__________ Idade:____  

A1. Quando você pensa em viajar para algum destino turístico no Brasil, qual o primeiro destino que 

lhe vem à cabeça? (pergunta espontânea) 

A2. Quais destes destinos turísticos você já ouviu falar?(RM) ENTREVISTADOR: leia os destinos 

turísticos para o entrevistado. 

A3. Quais destes destinos turísticos você já visitou?(RM). ENTREVISTADOR: perguntar somente 

para destinos turísticos citados em A2.   

Destinos Turísticos A2. Já ouviu falar A3. Já visitou 

Fernando de Noronha(PE) 1 1 

Fortaleza(CE) 2 2 

Rio de Janeiro(RJ) 3 3 

Salvador(BA) 4 4 

Natal(RN) 5 5 

Gramado(RS) 6 6 

Florianópolis(SC) 7 7 

ENTREVISTADOR: caso tenha visitado mais que 3 destinos turísticos encerre. 

ATENÇÃO ENTREVISTADOR: fazer as próximas perguntas apenas para destinos turísticos 

citados em A2 e não citados em A3 (já ouviu falar, mas nunca visitou). 

LEIA: Agora eu quero que pense na imagem que cada destino turístico representa para você em 

relação a alguns critérios. Eu vou lhe entregar um baralho e eu gostaria que você colocasse os 

destinos em ordem de acordo com os critérios que irei citar. Não existem respostas certas ou erradas, 

pense somente na impressão que cada destino turístico lhe transmite. 

ENTREVISTADOR: entregar o baralho somente com os destinos turísticos citados em A2 e não 

citados em A3 (já ouviu falar, mas nunca visitou). 
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ENTREVISTADOR: ranquear de acordo com o número de destinos turísticos citados em A2 e 

não citados em A3. 

A4. Pensando no critério falta de segurança, qual o destino turístico você acha mais perigoso? E em 

2º lugar? E em 3º lugar? ENTREVISTADOR: ranquear todos os destinos do baralho entregue ao 

entrevistado. 

A5. Pensando no critério serviços turísticos (Hospedagem, Aeroportos, Restaurantes /Gastronomia, 

Sinalização, Informação turística, etc..), qual o destino você acha que oferece melhores serviços? E 

em 2º lugar? E em 3º lugar? ENTREVISTADOR: ranquear todos os destinos do baralho entregue 

ao entrevistado. 

A6. Pensando no critério hospitalidade da população, qual o destino turístico você acha que é o 

mais hospitaleiro? E em 2º lugar? E em 3º lugar? ENTREVISTADOR: ranquear todos os destinos 

do baralho entregue ao entrevistado. 

A7. Pensando no critério atrativos naturais (paisagens, praias, cachoeiras, montanhas, cavernas, 

etc), qual o destino turístico é melhor? E em 2º lugar? E em 3º lugar? ENTREVISTADOR: ranquear 

todos os destinos do baralho entregue ao entrevistado. 

A8. Pensando no critério atrativos culturais (edifícios históricos, museus, apresentações musicais, 

festas populares, etc) qual o destino turístico você acha que oferece o melhor? E em 2º lugar? E em 

3º lugar? ENTREVISTADOR: ranquear todos os destinos do baralho entregue ao entrevistado. 

A9. Pensando no critério entretenimento (parques de diversões, casas noturnas, atividades de 

aventura, etc), qual o destino turístico você acha que oferece as melhores opções? E em 2º lugar? E 

em 3º lugar? ENTREVISTADOR: ranquear todos os destinos do baralho entregue ao 

entrevistado.  

Destinos Turísticos A4 A5 A6 A7 A8 A9 

Fernando de Noronha (PE)       

Fortaleza(CE)       

Rio de Janeiro(RJ)       

Salvador(BA)       

Natal(RN)       

Gramado(RS)       

Florianópolis(SC)       

Questões demográficas 

B3. Quantas pessoas moram na sua casa incluindo você? (Pergunta aberta)_________ Pessoas 

B4. Mostrar cartão B4. Qual desses intervalos se encaixa a sua renda mensal familiar considerando 

a soma das rendas de todos que moram em sua casa? 

Até R$ 2.000 1 

De R$ 2.001 até R$ 4.000 2 

De R$ 4.001 até R$ 6.000  3 

De R$ 6.001 até R$ 8.000 4 

Acima de R$ 8.000 5 

Recusa 6 

 


