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RESUMO 
 

Este trabalho vem abordar a segmentação do mercado turístico e como o setor hospedeiro 
pode atuar dentro deste processo, tendo como exemplo o turismo de aventura, na modalidade 
esportivo-recreativa do mergulho autônomo, e as necessidades do turista, que pratica tal 
modalidade, no que se refere aos meios de hospedagem. Por meio da análise da adequação 
dos meios de hospedagem em relação às necessidades do mergulhador, pretendemos 
demonstrar as necessidades específicas que um nicho de mercado pode apresentar no seu local 
de hospedagem. Outrossim, procuramos demonstrar que um estabelecimento hospedeiro 
localizado em uma região, que devido às suas potencialidades naturais possua uma 
determinada vocação turística, pode incrementar seu negócio com a oferta de um produto 
direcionado e adequado aos turistas que procuram sua localidade. Dessa forma, os meios de 
hospedagem que ofertarem um produto diferenciado, com qualidade e, que vise maximizar a 
satisfação dos clientes; possam conquistar a fidelização destes e construir relacionamentos de 
longo prazo, que certamente trarão benefícios para ambas as partes e, por meio destas 
estratégias, promover a sustentabilidade dos seus negócios. Para que estes objetivos fossem 
desenvolvidos realizamos uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório por meio de um 
levantamento de dados, com o uso de questionários como instrumentos de coleta com os dois 
atores do turismo: a oferta e a demanda. Foram aplicados questionários com os responsáveis 
pela gerência operacional de hotéis e pousadas com 10 ou mais unidades habitacionais, com o 
objetivo de identificar como se comporta a oferta de acomodações para os hóspedes-
mergulhadores. A pesquisa da demanda possibilitou a investigação do perfil, potencial de 
consumo, preferências e necessidades dos turistas-mergulhadores na aquisição dos serviços de 
hospedagem. Neste sentido, esta investigação identificou as características da oferta dos 
meios de hospedagem que recebem mergulhadores, as necessidades específicas e os desejos 
que este tipo de turista tem no local em que se hospeda e concluiu que este nicho de mercado 
está ávido por produtos e serviços que venham suprir suas necessidades e desejos. 
 
Palavras-chave: Segmentação, turismo de aventura, mergulho autônomo, meios de 
hospedagem. 
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ABSTRACT 
 

This study deals about the tourism market segmentation and how the hostelry sector can act in 
this process, based on the adventure tourism, in the sporting-recreational category of scuba 
diving, and the lodging needs of the tourists that practice such category. Through the analysis 
of the adaptation of the lodging structures to the diver needs, we intent to demonstrate the 
specific needs that this market niche can present in the lodging site. Likewise we tried to 
demonstrate that a lodging establishment located in a region which possesses a tourist 
vocation due to its natural potentialities, can increase its business rate through the offering of 
a product addressed and adequate to the tourists that seek the site. In this way, the lodging 
structures that can offer a quality and distinguished product and which seeks the maximization 
of the customers satisfaction, can obtain the customer’s loyalty and build long term 
relationships, which will certainly bring benefits to both parts and, through those strategies, 
promote the sustainability of their business. To reach those objectives, we carried out a 
quantitative research through a data survey of exploratory character using two different 
questionnaires as the gathering tools for the two actors of tourism: supply and demand. With 
the objective of identifying the behavior of the lodges supply with diving guests, we applied 
questionnaires with the operational managers of hotels and lodges with 10 or more rooms. 
The demand survey made possible the investigation of the profile, the sale potential, and the 
preferences and needs of the diving tourists in the acquisition of hostelling services. In this 
sense, this investigation identified how the bid of the accommodation structures that receive 
divers behaves and the specific needs of this kind of tourist in the accommodation site and 
concluded that this market niche is eager for products and services that may fulfill their 
necessities and desires. 
 
Key Words: Segmentation, adventure tourism, scuba diving, lodging structures   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O turismo na sociedade atual tem deixado de ser um luxo restrito a poucos 

privilegiados e começa a permear todas a camadas sociais. Isto se deve não somente à 

popularização do turismo, mas à oferta direcionada aos diversos grupos de consumidores que 

tem encontrado produtos e custos adequados aos seus anseios e potencialidades de consumo. 

Portanto, viajar deixa de ser um fator de exclusão e passa a ser um fator de inclusão social, a 

partir do momento que ser turista se torna uma necessidade e não mais um diferencial. 

 Urry (2001, p. 19) relata que “ser turista é uma das características da experiência 

‘moderna’. Não ‘viajar’ é como não possuir um carro ou uma bela casa. É algo que confere 

status, nas sociedades modernas, e julga-se também que seja necessário à saúde”. Em suas 

argumentações cita ainda: 

 
Se as pessoas não viajarem, elas perdem o status. A viagem é a marca do status. É 
um elemento crucial, na vida moderna, sentir que a viagem e as férias são 
necessárias. “Preciso tirar umas férias”: Eis a mais segura reflexão de um discurso 
moderno, baseado na idéia segundo a qual a saúde física e mental será recuperada se 
simplesmente pudermos viajar de vez em quando (URRY, 2001, p. 20). 
 

 

O turismo passou por períodos na sociedade moderna que foram facilitados pelo 

sistema capitalista originado com a Revolução Industrial. Seu primeiro momento foi 

antecessor às duas Grandes Guerras Mundiais, depois praticamente extinguiu-se durante estas 

e teve um grande crescimento após o término da Segunda. Na década de 1950 teve início o 

que ficou conhecido como o turismo de massa e, nos anos 80, após o colapso do socialismo, a 

disseminação do sistema capitalista pelo mundo facilitou o crescimento e implantação de um 

processo que atualmente é conhecido por globalização1. 

Este processo, que se iniciou contemporaneamente ao turismo de massa, foi 

maximizado pelos avanços da tecnologia da comunicação e de processamento de dados, 

transformando as relações políticas, econômicas e culturais do mundo que trouxeram consigo 

também o turismo. Assim sendo, o turismo foi tomando contornos globalizados e este 

turismo, que até então era massificado e homogêneo, começou em meados da década de 1980 

a se tornar cada vez mais individualizado e heterogêneo. 

Avighi comentando sobre turismo, globalização e cultura cita: 

                                                 
1 Segundo Ferreira (1999, p. 991), globalização é “o processo típico da segunda metade do século XX que 
conduz a crescente integração das economias e das sociedades dos vários países, especialmente no que toca à 
produção de mercadorias e serviços, aos mercados financeiros, e a difusão de informações.” 
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As atividades turísticas também foram alcançadas pelos novos ventos. As redes 
globais de telecomunicações apresentam ao turista e aos profissionais da área uma 
imagem complexa e cambiante do mundo centrada numa temática relativamente 
nova, o meio ambiente, as etnias e outras questões típicas do final do século. A 
profusa programação sobre turismo, principalmente nos meios eletrônicos, cria uma 
representação globalizada de locais e de culturas e convida a visitá-los. 
As transformações começam a definir um novo perfil de turismo e a induzir uma 
redefinição dos modelos convencionais da ação turística. [...]. Saem de cena o 
consumista da zona franca, o turista ostentatório, os roteiros clássicos. O “viajante 
de vanguarda” busca a realização interior e dá ênfase ao meio ambiente e à 
compreensão da cultura e da história de outros lugares, quer conhecer povos e se 
enriquecer culturalmente. Percorre roteiros inusitados e elabora seus próprios 
itinerários (AVIGHI, 2000, p. 102). 
 

 

Percebe-se a partir deste período uma mudança qualitativa no turismo. O consumidor 

compulsivo do turismo de massa se torna mais consciente e exigente. Isto se deve pela 

quantidade e qualidade de informações que começa a ter acesso, o que também leva o setor 

turístico a uma mudança no mesmo sentido a fim de acompanhar as novas tendências do 

mercado e as exigências deste novo consumidor. 

Swarbrooke et al. (2003) também expõe esta tendência de transformações no 

comportamento do consumidor turístico contemporâneo e que agora, diferentemente dos 

turistas de massa, o consumidor de viagens turísticas tem dado uma guinada na direção de 

estilos de vida mais saudáveis, tem desenvolvido uma maior sensibilidade a assuntos ligados à 

preservação e tem se tornado um consumidor mais exigente. 

Fica claro que o turismo não poderia ficar inume a esta “onda” global. Tendo iniciado 

uma era de um turismo qualitativo no final do século XX, o setor turístico experimentou um 

crescimento acima da média de outros setores da economia e se consolidou como uma das 

grandes atividades econômicas mundiais. Milone e Milone (2000) demonstram esta 

potencialidade econômica do setor turístico ao fazerem um levantamento econômico do 

turismo desde 1950, concentrando suas análises na década de 1990, declaram que o turismo se 

transformou em um setor dinâmico e significativo na economia mundial e, por fim, fazem 

uma projeção do crescimento do setor turístico até 2010. 

Portanto, a grande tendência da globalização vem a ser o atendimento cada vez mais 

individualizado dos consumidores para que sua fidelização seja conquistada. Porém a 

individualização no âmbito mundial não pode ser atingida pessoa a pessoa, então se utiliza a 

segmentação de mercados para se agrupar clientes que tenham um mesmo perfil de consumo, 

e assim direcionar produtos e serviços orientados para satisfazer as necessidades, desejos e 

expectativas de um mercado que está cada vez mais informado, exigente e sofisticado. Devido 
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ao perfil deste “novo turista”, aspectos relativos à oferta de produtos e serviços que tenham 

qualidade desejada e percebida pelos clientes são abordados neste trabalho. 

 No caso deste estudo, abordamos a segmentação do mercado turístico e como o setor 

hospedeiro pode se beneficiar deste processo, tendo como exemplo o turismo de aventura e as 

necessidades específicas destes turistas nos meios de hospedagem. 

 O enfoque no turismo de aventura se justifica pelo crescimento apresentado por este 

segmento. Apesar das dificuldades em definí-lo, este setor é destacado como “[...]um dos 

segmentos de maior expansão na indústria do turismo[...].” (SWARBROOKE et al. 2003, 

p. 35. grifo nosso). Ou seja, o turismo de aventura é um fenômeno recente e carente de 

estudos para sua melhor compreensão. Os mesmos autores colocam a notoriedade que o 

turismo de aventura vem assumindo no mundo do turismo: 

 
O turismo de aventura é um fenômeno cada vez mais florescente no novo milênio  e 
atrai uma proporção cada vez maior da população que está em busca de auto-
realização e prazer através da participação em atividades físicas e mentais 
estimulantes, viajando para destinos remotos ou participando de atividades de “pura 
adrenalina” como parte de suas expectativas turísticas (SWARBROOKE et al. 2003, 
p. 55). 
 

 

 Estes autores definem o turismo de aventura como um grande segmento composto de 

vários nichos do mercado turístico. Destacam a importância que deve ser dada a este tema 

dentro do setor de turismo para que ele tenha um desenvolvimento sustentável, não vindo, 

assim, a incorrer nos mesmos erros e prejuízos (principalmente o ambiental e o cultural) que o 

turismo de massa proporcionou. 

 Quanto ao setor hospedeiro, Martineli (2001), ao comentar sobre a hotelaria como 

sendo um dos fundamentos do turismo, conclui sua exposição comentando que “[...], a 

hotelaria é o pilar do turismo e é interligada com todos os componentes dessa área 

promissora. O sucesso do desenvolvimento do turismo depende da profissionalização do 

mercado, pois não há mais espaço para amadorismo e improvisações” (MARTINELI, 2001, p. 

162). 

 No caso mais específico das modalidades ecoturísticas, Hillel (informação verbal)2 

cita o ecoturismo no Brasil, incluindo neste comentário o turismo de aventura, como sendo 

um setor ainda informal e que apresenta conseqüentemente pouco profissionalismo, apesar da 

progressiva organização que tem demonstrado. 

                                                 
2 Palestra dada por Oliver Hillel na conferência: Ecoturismo e Turismo Sustentável no Cenário Ambiental 
Global: Perspectivas para o Brasil, em Balneário Camboriú, em setembro de 2002. 
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 O relatório da oficina de planejamento promovida pelo Instituto Brasileiro de Turismo 

– Embratur (2001), cita dentre os principais aspectos que podem ser considerados como 

problemas – pontos fracos e ameaças -, e que comprometem o desenvolvimento do Turismo 

de Aventura de forma sustentável. Este relatório, no seu capítulo oitavo, destacou algumas 

deficiências dentro do campo das infra-estruturas deste segmento. Dentre outros pontos 

levantados podemos destacar: a insipiência da hotelaria de apoio ao segmento de turismo de 

aventura; o pouco conhecimento por parte dos hoteleiros dos padrões de serviços 

internacionais correlatos; o despreparo dos profissionais para a oferta de tais produtos e 

serviços; e o fato do setor não possuir dados estatísticos. 

 No entanto, devido ao grande número de modalidades ou nichos contidos dentro do 

turismo de aventura, não poderíamos abranger o segmento como um todo e obter respostas 

satisfatórias. Optou-se então para o estudo de um nicho deste segmento que tivesse grande 

representatividade tanto no exterior quanto no Brasil. 

 Neste sentido, este trabalho utilizou o mergulho autônomo como atividade de estudo 

devido a sua significância para o turismo local, nacional e internacional. Para que se possa ter 

uma noção do tamanho deste nicho mundial, Swarbrooke et al.(2003) abordando as atividades 

que compõe o turismo de aventura expõe que: “Alguns desses subtipos de atividades são 

consideravelmente grandes – por exemplo, estima-se que existam cerca de seis milhões de 

mergulhadores autônomos no mundo, e há uma previsão de crescimento desse número para 

10 milhões até 2005” (SWARBROOKE et al., 2003, p.103-4). 

 Baseados nestes pontos (hospedagem e turistas de aventura), sugerimos então a 

questão problema que norteará esta pesquisa: 

 Os meios de hospedagem que se dispõe a receber turistas de aventura estão 

adequados para recebê-los e satisfazê-los nas suas necessidades e desejos? 

 Com vistas a responder esta questão traçamos o objetivo geral que norteou esta 

pesquisa, o qual procurou analisar a adequação dos hotéis e pousadas que recebem turistas de 

aventura para a prática do mergulho em relação às suas necessidades específicas. 

 Mas para que este objetivo fosse atingido e para que pudéssemos responder ao 

problema desta pesquisa, foram planejados objetivos específicos que colaboraram para a 

resolução do que estávamos investigando e foi escolhido o laboratório de campo onde 

poderíamos buscar as informações que nos levariam ao objetivo que queríamos. O campo de 

pesquisa escolhido foi a cidade de Bombinhas no estado de Santa Catarina, caracterizada no 

final desta introdução. 

 Assim, os objetivos específicos desta pesquisa ficaram determinados como: 
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• Identificar as características dos hotéis e pousadas que hospedam turistas que praticam 

mergulho em Bombinhas (SC). 

• Investigar se os dirigentes de hotéis e pousadas em Bombinhas (SC) crêem ser 

necessária, em seus estabelecimentos, alguma especialização aos turistas praticantes 

de mergulho. 

• Investigar as necessidades, nos meios de hospedagem, do turista que se destina a 

Bombinhas (SC) para a prática do mergulho. 

• Investigar o perfil socioeconômico e a origem do turista que procura Bombinhas (SC) 

para a prática do mergulho. 

• Averiguar a adequação dos hotéis e pousadas em relação às necessidades específicas 

dos turistas que praticam mergulho em Bombinhas (SC).  

 

Para que estes objetivos fossem desenvolvidos optamos por realizar uma pesquisa 

exploratória que foi realizada por meio de um levantamento de dados, com o uso de 

questionários como instrumento de coleta dos mesmos. O tratamento dos dados obtidos foi 

feito por meio de tabulação da freqüência absoluta das questões fechadas constantes nos 

questionários. As questões abertas foram tabuladas mediante o processo de categorização. 

Este processo, num primeiro momento, promoveu a transcrição literal das respostas buscando 

‘temas’ (categorias) que foram surgindo e agrupando-os. Por este processo se verificaram as 

similaridades e diferenças entre as respostas para uma maior riqueza de análise. Após a 

análise, foram definidas categorias de respostas e calculadas as freqüências relativas de cada 

uma das categorias encontradas. Foi realizado um cruzamento de todas as variáveis do perfil 

dos turistas com as variáveis resultantes da análise que pudessem auxiliar na resposta aos 

objetivos propostos por esta pesquisa. Estes cruzamentos foram feitos por meio de um 

processo de análise de dados multidimensionais. 

No que se refere à formatação seguimos as normas da ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas) de agosto de 2002. Os projetos da ABNT utilizados com este objetivo 

foram: 

• NBR 6023:2002 

• NBR 10520:2002 

• NBR 14724:20023 

                                                 
3 Com exceção da capa, folha de rosto, folha de aprovação e espacejamento onde foram seguidas as 
determinações da UNIVALI referentes as estes elementos. 
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Sendo assim, neste primeiro capítulo caracterizamos o campo de estudo onde a 

pesquisa que lastreou este trabalho foi realizada. 

No segundo capítulo aspectos relativos à segmentação de mercados são abordados 

com o objetivo de demonstrar como esta estratégia pode vir a ser uma importante ferramenta 

para que esforços materiais, financeiros e de pessoal de uma empresa sejam melhor 

direcionados e que tragam efetivos retornos. Primeiro demonstramos que por meio da 

segmentação é possível conhecer melhor o cliente, depois situamos o turismo de aventura 

como um segmento do mercado turístico. Logo após, procuramos definir o que entendemos 

por turismo de aventura, pois este é um segmento recente e que ainda carece de estudos para 

que se consolide no meio acadêmico. Procuramos expor ainda quais os objetivos da 

diferenciação das empresas para o atendimento de um segmento específico e, neste sentido, 

discutimos a viabilidade da segmentação de um meio de hospedagem para mergulhadores. 

Nesta discussão apresentamos também dois cases: o de um hotel nas Ilhas Grand Cayman que 

é especializado em atender este segmento de turistas e o de uma operadora de mergulhos da 

Austrália que também oferece acomodações para seus clientes. 

No terceiro capítulo a temática da qualidade é abordada como sendo o sustentáculo 

da segmentação de mercados. Esta qualidade tem diversos aspectos que precisam ser 

considerados. Primeiro porque estamos abordando os serviços e estes têm aspectos singulares 

que diferenciam sua qualidade se comparados com produtos materiais. Segundo porque este 

trabalho discorre sobre os serviços turísticos o que lhes confere singularidades ainda maiores. 

Neste sentido procuramos abordar os aspectos tangíveis e intangíveis da qualidade do produto 

turístico e sua correlação com o perfil do turista que a consome, pois é no ato do consumo que 

este cliente percebe e ajuíza a qualidade deste produto de serviços. Após as considerações 

sobre a percepção da qualidade dos serviços foram feitas considerações sobre como é o 

processo de fidelização de um cliente e como este processo pode culminar em um 

relacionamento que traga benefícios tanto para fornecedor quanto para consumidor. E, por 

último, procuramos expor onde podem residir as lacunas que interferem na entrega de um 

serviço de qualidade e/ou na percepção de um cliente sobre a qualidade que lhe foi entregue. 

No quarto capítulo apresentamos a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

deste trabalho, os resultados das pesquisas realizadas, bem como os cruzamentos de dados que 

serviram para responder os objetivos acima propostos. 

No quinto e último capítulo são feitas as considerações finais que pudemos realizar 

por meio da fundamentação teórica e dos dados obtidos na pesquisa que realizamos.   
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Sendo assim, procuramos por meio da análise da adequação dos meios de 

hospedagem em relação às necessidades do mergulhador demonstrar que um estabelecimento 

hospedeiro que se encontra em uma região, que devido às suas potencialidades naturais 

possua determinada vocação turística, pode incrementar seu negócio com a oferta de um 

produto mais adequado e personalizado em que, tanto clientes com o perfil em questão podem 

ser satisfeitos, quanto os que não possuem o mesmo perfil, mas somente são atraídos pela 

qualidade ofertada nestas empresas e/ou nesta localidade. 

 

1.1 O campo de pesquisa 

 

Para o desenvolvimento desta análise foi escolhido como campo de pesquisa o 

município de Bombinhas (SC) que, ao longo dos anos (devido à sua potencialidade natural, o 

qual é beneficiado por uma encosta extremamente recortada; praias de areias brancas e finas; 

e águas límpidas, com visibilidade acima da média da região Sul do Brasil; e ainda pela 

proximidade e pela possibilidade de realizar mergulhos nos limites da Reserva Biológica 

Marinha do Arvoredo – criada pelo Governo Federal através do Decreto nº 99.142 em 12 de 

março de 1990), vem se afirmando como principal ponto de convergência de mergulhadores 

do cone sul da América Latina. 

Na região da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo e do município de Bombinhas 

(SC) ocorre a confluência de duas correntes marítimas (a corrente das Malvinas vinda do sul 

que possui águas frias, e a corrente do Brasil vinda do norte que possui águas mais quentes). 

Esta confluência de correntes marítimas proporciona o enriquecimento da biodiversidade da 

flora e fauna subaquáticas, o que traz um aspecto qualitativo e torna a região um local 

propício para o mergulho. No Apêndice 1 (p. 135) pode-se verificar as espécies da fauna e 

flora que segundo Wegner (2002) são habituais na região. 

Todos estes fatores levaram os gestores do turismo no município a promoverem o 

mesmo como “A Capital do Mergulho Ecológico”, o que vem corroborar para a adequação do 

campo de pesquisa para os objetivos desta análise. 

 

1.1.1 Caracterização do campo de pesquisa 

 

O município de Bombinhas está localizado na Região Sul do Brasil, no litoral 

Centro-Norte do Estado de Santa Catarina, extremo leste da Península de Porto Belo. Esta 

península situa-se aproximadamente a 50 Km ao norte da capital do Estado. Seu acesso 
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terrestre se dá na altura do Km 155 da rodovia BR 101 no trevo de acesso a Porto Belo (SC), 

onde se toma a rodovia SC 412 percorrendo-se mais 14 Km até o município. Por este trajeto 

Bombinhas fica a 66 Km de Florianópolis. 

 Na Figura 1 pode-se observar a localização geográfica do município, sendo que 

Bombinhas é representada pela península que está na parte de cima do destaque superior. 

 
Disponível em <http://www.horta.uac.pt/introdop/mapas/listagem.html>. Acesso em 15 out. de 2003. 

Figura 1 - Localização geográfica de Bombinhas (SC) 

 

 Na Figura 2 observa-se, em uma foto de satélite, a localização de Bombinhas e da 

Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. 

 Por meio destas duas ilustrações pode-se notar as condições geográficas e marítimas 

que favorecem o desenvolvimento do turismo de mergulho na região. 

A origem de Bombinhas, assim como vários municípios litorâneos de Santa Catarina, 

se deu com a colonização açoriana que em 1817 começou sua implantação em uma área hoje 

pertencente ao município, desenvolvendo até o final da década de 1950, a pesca artesanal e a 

agricultura de subsistência. No início da década de 1960, algumas pessoas começaram a se 

interessar pela região encantadas com as belezas naturais de Bombinhas. 

 O município de Bombinhas foi criado em 30 de Março de 1992 (através da Lei 

Estadual nº 8558, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.4141, em 1º de abril de 1992), 

desmembrando-se de Porto Belo, originando o menor município do Estado de Santa Catarina 
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com apenas 36,6 Km², tendo uma população considerada totalmente urbana com 8.716 

habitantes (IBGE, 2000) e 10.582 habitantes (Prefeitura Municipal de Bombinhas, 2002). 

 

 
Fonte: Berger, A; Berger, F. R. ; Berger, G. (2001) 

Figura 2 - Localização geo-espacial de Bombinhas e da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo 

 

 As principais atividades econômicas do município são o comércio, a pesca artesanal, o 

cultivo de mariscos e as atividades turísticas que, segundo dados da Prefeitura Municipal, é a 

atividade econômica de maior significância para o município. 

 Com uma capacidade instalada de 3500 leitos a população do município chega a ser 10 

vezes maior durante a alta temporada, haja visto que, em 2001, recebeu 131.486 turistas e, em 

2002, 54.359 pessoas visitaram Bombinhas nos meses de verão4 (Prefeitura Municipal de 

Bombinhas, 2002, op. cit.). 

Bombinhas têm este potencial atrativo devido à natureza exuberante que ainda oferece. 

                                                 
4 Este decréscimo de mais de 50% na quantidade de turistas no município da temporada de 2001 para a 
temporada de 2002 foi causado pela Crise Econômica Argentina de 2001. Tanto Bombinhas quanto a sua macro-
região, estavam voltados, até então, ao mercado argentino, o qual era responsável por mais de 50% do seu fluxo 
turístico. 
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A unidade que compõe o seu relevo faz parte das planícies litorâneas que apresentam 

prolongamentos das Serras do Leste Catarinense. Por este motivo a península em que o 

município se encontra é extremamente recortada. 

Seu relevo apresenta declividade fortemente ondulada nos morros que caracterizam os 

prolongamentos da Serra, com gradientes que vão do levemente ondulado a plano nas áreas 

que caracterizam as planícies existentes por entre seus morros. 

Os prolongamentos da Serra terminam geralmente com formações de costão no seu 

limite com o mar e as planícies se caracterizam por formações de praia e pequenas formações 

dunares em alguns pontos. 

 A vegetação é composta por formações típicas de costões nos pontais rochosos dos 

prolongamentos da Serra que se encontram com o mar. Na região próxima ao mar existe em 

alguns pontos vegetação de dunas com sucessão de vegetação de restinga arbustiva, e nas 

encostas dos morros, afastando-se um pouco da faixa litorânea, existem formações de floresta 

ombrófila densa sub-montana (mais conhecida como Floresta ou Mata Atlântica), entretanto 

esta formação vegetal apresenta características que demonstram se tratar de uma formação 

secundária deste bioma, mas ainda, de alta qualidade visual. 

 A paisagem nos morros apresenta leve interferência antrópica, principalmente nas 

áreas que são preservadas por meio de Parques Municipais (Parque Municipal da Galheta, 

Parque Municipal do Morro do Macaco e uma Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE 

– Costeira de Zimbros). São porém perceptíveis características que demonstram se tratar de 

uma formação secundária da vegetação destas unidades de relevo, principalmente pela 

ausência de árvores de madeira nobre que são naturais da floresta ombrófila densa nesta 

região. 

 Entretanto as planícies apresentam elevado grau de ocupação seja pela presença de 

construções da área urbana ou por pequenas atividades agropecuárias.  

O ponto forte da hidrografia é representado pela presença do Oceano Atlântico. As 

praias são compostas de areia de granulação fina e o mar tem como característica singular a 

sua transparência. Já a hidrografia dulcícola é representada por dois pequenos rios e mais dois 

riachos perenes, sendo que em um rio e um riacho existe uma pequena formação de mangue. 

Existem outros pequenos mananciais em outras áreas, mas todos com pouca 

representatividade. 

 Segundo o Atlas de Santa Catarina (1986) o clima do município é o temperado úmido 

com característica mesotérmica e precipitações distribuídas por todo o ano, portanto sem 

estação seca definida. A temperatura média anual é de 19,5 °C.  A pluviosidade média anual é 
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de 1600 mm com umidade relativa do ar em 85%. A insolação ocorrente em Bombinhas é de 

1600 h/ano, e a característica do vento local é ser constante sendo que nos meses de fevereiro 

a agosto eles têm predominância do quadrante SSW e, de setembro a janeiro do quadrante 

ENE.  

 Tendo por base estes dados foi verificada a potencialidade do município para seu 

enquadramento, segundo as necessidades desta análise concernentes ao campo de pesquisa. 

 A modalidade esportivo-recreativa do mergulho também se enquadrou nos objetivos 

deste trabalho, por ser o principal atrativo mercadológico do município. 
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2 A SEGMENTAÇÃO DO MERCADO TURÍSTICO 

 

Como parte integrante de um mercado globalizado, o setor hospedeiro tem procurado 

acompanhar as tendências deste que se esmera em prestar um atendimento cada vez mais 

direcionado a um cliente cada vez mais informado, decidido e exigente quanto à qualidade do 

que consome. Com esta mudança no comportamento do consumidor surge a necessidade da 

segmentação que, segundo Christopher (1999, p. 22-23) “[...] é a mudança do antigo conceito 

de mercado de massa, uniforme e homogêneo, para o de segmentos bem menores em que os 

consumidores buscam soluções individuais para suas necessidades de compra”. 

Kotler (2000, p. 278) considera que “um segmento de mercado consiste em um grande 

grupo que é identificado a partir de suas preferências: poder, atitudes e hábitos de compra; e 

localização geográfica similares”. Ou seja, o grande grupo formador do segmento de mercado 

é resultante da somatória dos indivíduos com características de consumo semelhantes. 

Giacomini Filho (2001, p. 227) comentando sobre os desafios do marketing em 

turismo cita que “a segmentação juntamente com um correto posicionamento mercadológico 

são os dois procedimentos mais importantes de marketing para o próximo milênio”, para ele 

as empresas do setor devem adotar técnicas promocionais dirigidas e uma linguagem afinada 

com o perfil do cliente ou turista, o qual é sintonizado à sociedade da informação. 

Oliver (1999, p. 77), ao abordar as características do que ele chama de consumidores 

do século XXI, cita que “a personalização está sendo cada vez mais reconhecida como 

catalisadora da lealdade do consumidor”, e que “as empresas de hoje podem efetivamente 

vender para segmentos únicos”. 

No turismo, e conseqüentemente no setor hospedeiro, as particularidades dos clientes e 

suas motivações específicas também impulsionaram o setor à segmentação. Tudo isso 

ocorrendo dentro de uma tendência mercadológica que é a customização tanto de produtos 

quanto de serviços, tendência esta que tem sido desencadeada pelos próprios consumidores. 

De acordo com Rifkin: 

 
A nova capacidade de customizar a produção de acordo com as necessidades de cada 
cliente levou as operações de negócio a começar do cliente e trabalhar no sentido 
inverso, chegando até o chão-de-fábrica no processo comercial. Em vez de os 
fornecedores produzirem produtos em massa e criarem mercados para distribuí-los, 
os consumidores informam cada vez mais os fornecedores de suas necessidades 
individuais, que são, então, produzidas de acordo com suas especificações (RIFKIN, 
2001, p.87). 
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Customizar é uma palavra que não possui significado na língua portuguesa, sendo 

transcrita do inglês, tornou-se um jargão usado pelos profissionais dos campos da 

administração e do marketing quando se deseja passar a idéia de personalização do produto ou 

serviço a ser disponibilizado para um certo tipo de cliente. Sendo assim, conforme o que foi 

citado por Rifkin (2001), quanto mais o produto ou serviço se adequar às necessidades do 

cliente, necessidades estas requeridas diretamente por ele próprio, maior será a possibilidade 

de compra do que é ofertado. 

Pine II (1994), abordando os processos de personalização, cita como cadeias de hotéis, 

como a Marriott Corporation, estão avançando na personalização da hotelaria, e já contam 

com várias opções de apartamentos para clientes diferentes, tais como: apartamentos para 

fumantes, apartamentos em locais privilegiados ou secundários, com camas maiores ou duplas 

(para pessoas obesas ou muito altas), próximos às saídas de incêndio e cortesias como jogos 

de sinuca e equipamentos de exercícios, disponibilidade de serviços de concierge, entre 

outros. Cita ainda que a Marriott é a primeira de todas as cadeias de hotéis a criar diferentes 

redes para diferentes hóspedes com equipes de funcionários específicos para cada tipo de 

hotel, o que possibilita atingir a excelência no conhecimento específico das necessidades de 

atendimento dos clientes. 

A Marriott utiliza um programa de personalização de seus apartamentos chamado 

Guest Recognition System. Através deste programa as preferências do hóspede são gravadas 

em um banco de dados e assim o hotel sempre poderá proporcionar ao cliente o apartamento, 

os serviços e as cortesias que melhor lhe agradem. 

Com isso o conceito de customização toma uma importância cada vez maior, pois o 

sucesso de uma empresa estará intimamente relacionado à capacidade de personalização dos 

seus produtos e/ou serviços. Portanto, a necessidade de conhecimento não só do mercado, mas 

de seus clientes reais – e também dos clientes potenciais - e de seus desejos pode se tornar um 

diferencial competitivo de muita relevância. 

Neste momento, cabe salientar que estes processos de conhecimento dos clientes, tanto 

dos clientes reais quanto dos potenciais, somente é viabilizado pela gestão dos sistemas de 

informação, como no exemplo da Marriott acima citado. O conhecimento de seus clientes se 

torna um subsídio para a tomada de decisões estratégicas, ou seja, é mais importante o que se 

fará com a informação do que o simples conhecimento dela. 

Para isso, os sistemas de informação quando bem implantados, geridos e utilizados 

auxiliam nos processos de personalização dos serviços e dos produtos ofertados. No entanto, 

não é objetivo deste trabalho abordar a gestão dos sistemas de informação, mas salientar, 
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neste parêntese, que os processos de customização necessitam de apoios tecnológicos e 

logísticos para que seus resultados sejam eficazmente atingidos. 

 

2.1 Segmentar para conhecer melhor o cliente 

 
Com relação a segmentação de mercados, Moraes comenta que: 

 
Ao segmentar um mercado estamos identificando compradores com 
comportamentos de compras homogêneos quanto aos gostos e preferências [...]. Para 
segmentá-lo é preciso conhecer, por meio de pesquisas, as necessidades destes 
consumidores-alvo, bem como suas atitudes e comportamentos mais usuais de 
compra (MORAES, 1999, p. 16). 
 

  

 Para o setor de hospedagem a mesma tendência se aplica, pois este também tem 

demonstrado acentuada segmentação e, como nos demais setores, a necessidade da prestação 

de serviços cada vez mais direcionados aos anseios de seus consumidores se tornou algo 

imprescindível para o sucesso desses empreendimentos turísticos. Com isso, percebe-se um 

direcionamento da oferta orientado pelas exigências da demanda, ou seja, a personalização 

existente dentro dos processos de customização que lastreiam a caracterização dos segmentos 

de mercado. 

 Ansarah (1999) salientou a importância da segmentação do mercado turístico, como 

instrumento para o conhecimento do perfil da demanda real, suas necessidades e desejos, bem 

como da demanda potencial; e este conhecimento do mercado-alvo como sendo algo 

absolutamente necessário para que se viabilize uma análise completa e segura dos elementos 

que devem conduzir os planos de desenvolvimento turístico.  

 Giacomini Filho (2001) ao comentar sobre o comportamento mercadológico do turista 

cita que a organização turística precisa de qualquer forma conhecer seus consumidores reais e 

potenciais, para que possa disponibilizar melhores serviços aos seus clientes. Para ele “é 

desejável o conhecimento do perfil do comprador/consumidor, foco da viagem, local de 

aquisição, finalidade do deslocamento, estimativa de gasto, importância a equipamentos 

adicionais, etc” (GIACOMINI FILHO, 2001, p. 214, grifo nosso). 

 Torna-se desejável o conhecimento do perfil do cliente para saber quem ele é; através 

do foco da viagem e da finalidade do deslocamento, saber-se-á para que e porquê o cliente 

está viajando; e a importância dada a equipamentos adicionais fará com que se conheça as 

necessidades específicas que o cliente possui. 

 Ao fazer uma análise do mercado turístico Beni cita que: 
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A melhor maneira de estudar o mercado turístico é por meio da sua segmentação, 
que é a técnica estatística que permite decompor a população em grupos 
homogêneos, e também a política do marketing que divide o mercado em partes 
homogêneas, cada uma com seus próprios canais de distribuição, motivações 
diferentes e outros fatores. Essa segmentação possibilita o conhecimento dos 
principais destinos geográficos e tipos de transporte, da composição demográfica 
dos turistas, como faixa etária e ciclo de vida, nível econômico ou de renda, 
incluindo a elasticidade-preço da oferta e da demanda, e da sua situação social, 
como escolaridade, ocupação, estado civil e estilo de vida (BENI, 2003,  p. 153). 
 

  

 Na continuidade de sua análise, Beni ressalta que o principal meio disponível para se 

segmentar o mercado turístico seria o estudo das motivações que levam as pessoas a viajar, e 

então sugere os maiores segmentos deste mercado por afluência dos turistas, os quais seriam: 

“turismo de descanso ou férias; de negócios ou compras; desportivo; ecológico; rural; de 

aventura; religioso; cultural; gastronômico; estudantil; de congressos, convenções, encontros 

e similares; familiar e de amigos; de saúde ou médico-terapêutico.” (BENI 2003, p. 153, grifo 

nosso). Por fim, conclui que a segmentação traz enormes vantagens tais como: “economia de 

escala para as empresas turísticas, aumento da concorrência no mercado, criação de políticas 

de preços e de propaganda especializada, e promoção de maior número de pesquisas 

científicas”. (id. ibid., grifo nosso). 

Segundo Vaz (1999) a motivação das viagens também é o principal fator de 

segmentação no turismo, para ele o motivo da viagem diz respeito à natureza dos fatores de 

homogeneidade que permitem considerar vários consumidores como pertencendo a um 

mesmo grupo. E, sendo assim, o motivo da viagem é a base da segmentação no turismo. 

Moraes (1999) também cita as motivações das viagens como critério de segmentação e 

cita o turismo de aventura, objeto de estudo desta pesquisa, como um dos segmentos do 

mercado turístico. 

Swarbrooke et al. (2003) citam  que um mercado pode ser segmentado por meio de 

suas características comuns, logo o turismo de aventura poderia ser analisado de três 

principais maneiras: por meio de uma segmentação geográfica (ou seja, de onde provêm os 

turistas), por meio da segmentação demográfica (idade, sexo, raça e assim por diante) e por 

meio da segmentação psicográfica (estilo de vida e personalidade). Entretanto, para estes 

autores a segmentação psicográfica seria a que melhor caracterizaria o turismo de aventura, 

porque o tipo de personalidade é o determinante principal para a participação em viagens de 

aventura. 

 Conseqüentemente, é o tipo de personalidade que direcionará o motivo da viagem. 

Sendo assim, fica claro que a maneira consensual, entre os diversos autores citados, de 
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segmentar o mercado alvo desta investigação é o motivo da viagem. Acredita-se então que a 

segmentação pelo motivo da viagem é a melhor maneira possível de direcionar recursos das 

empresas do turismo e de atender aos respectivos mercados. 

Percebe-se então que quanto mais um produto se adequar às necessidades do cliente, 

necessidades estas requeridas diretamente por ele próprio, maior será a possibilidade de 

compra do que é ofertado. 

Neste sentido, Petrocchi (2002) aborda a segmentação como uma estratégia que 

conduz um empreendimento hospedeiro à personalização dos serviços e colhe com isso a 

fidelização dos hóspedes (mais aspectos sobre a fidelização dos clientes serão comentados no 

próximo capítulo), fato que trará impactos diretos na taxa de ocupação do meio de 

hospedagem. Este mesmo autor defende ainda que a segmentação, dentre outros fatores, pode 

também contribuir para atenuar os efeitos da sazonalidade do setor de hospedagem. Este 

processo pode ser mais bem entendido na Figura 3. 
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Fonte: Céspedes (1999, apud. Petrocchi 2002,  p. 83.) 

Figura 3 – Segmentação de mercado, serviços personalizados e fidelização 
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Neste sentido, o da segmentação que conduz a serviços personalizados, Medlik e 

Ingram (2002) defendem que um meio de hospedagem já atuante no mercado que visualiza 

um segmento que lhe possa ser interessante, num curto prazo, pode ajustar os desejos dos 

clientes aos serviços e instalações, mas a longo prazo serão as instalações e os serviços que 

devem ficar de acordo com os desejos dos clientes. 

Sendo assim, devemos salientar que o objeto desta pesquisa foi um segmento do 

mercado turístico: o turismo de aventura; e para tanto procuramos identificar o perfil e as 

necessidades de uma categoria de turistas, para que fosse possível analisar a importância de 

equipamentos adicionais nos meios de hospedagem. Tomamos como base de segmentação o 

motivo da viagem, e a finalidade do deslocamento, como destacado da narrativa de Giacomini 

Filho (2001), para caracterizar e fundamentar o turismo de aventura e a modalidade do 

mergulho autônomo1 como pertencentes ao segmento de mercado que seria estudado. 

 

2.2 O segmento: turismo de aventura 

 

 Ruschmann (1997) destacou esta tendência da busca pela natureza, busca esta que 

culminará na segmentação do segmento do mercado turístico voltado à natureza no objetivo 

da adequação às necessidades e desejos que cada tipo de turista tem em relação ao meio 

natural: 

 
O turismo contemporâneo é um grande consumidor da natureza e sua evolução, nas 
últimas décadas, ocorreu como conseqüência da ‘busca do verde’ e da ‘fuga’ dos 
tumultos dos grandes conglomerados urbanos pelas pessoas que tentam recuperar o 
equilíbrio psicofísico em contato com os ambientes naturais durante seu tempo de 
lazer (RUSCHMANN, 1997, p. 09). 

 
 

 Um segmento do mercado turístico que possui consumidores predominantemente de 

origem urbana e que buscam na natureza a “fuga” das suas rotinas estressantes é o 

ecoturismo. As motivações do ecoturista vão além da “busca do verde” devido a necessidade 

de recuperar o equilíbrio psicofísico em contato com ambientes naturais no seu tempo de lazer 

como citado por Ruschmann (1997). Estes turistas buscam além das características já citadas 

a descoberta de particularidades de outras culturas, a contemplação da natureza “intocada” e a 

possibilidade de testar seus limites físicos e emocionais por meio de atividades que podem ser 

desenvolvidas na natureza, dentre outros. 
                                                 
1 Entende-se por mergulho autônomo aquele realizado com equipamento de respiração subaquática que permite 
ao usuário manter a freqüência dos movimentos respiratórios mesmo que submerso. 
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 Pires (1998) trabalhou a dimensão conceitual do ecoturismo sob vários enfoques: o do 

trade turístico; o enfoque dos organismos oficiais, e das ONG’s; o enfoque das populações 

residentes; o do público turista; e o enfoque do meio acadêmico, e conclui que as premissas 

desta atividade se baseiam no seguinte aspecto: toda e qualquer forma deste segmento tem na 

natureza a condição de “motivadora primordial da iniciativa turística, em seu estado natural, 

sem alterações humanas significativas” (PIRES, 1998, p. 88). 

 Neste sentido, acreditamos que o indivíduo que é um turista de aventura também é em 

essência um ecoturista, pois a natureza  é o principal recurso utilizado e a principal fonte 

motivadora dos desafios desse tipo de turista, e quanto mais este recurso estiver preservado, 

maior será o valor que lhe será atribuído. 

 Uvinha (2001) aborda a interação que os praticantes de atividades de aventura tem 

com o ambiente natural quando cita que “esses esportes têm em comum o gosto pelo risco e 

pela aventura, muitos com a proposta de se engajar também em causas de preservação 

ecológica.” (UVINHA, 2001, p. 21, grifo nosso). Sendo assim, o turismo de aventura muitas 

vezes é confundido com o ecoturismo por ter uma preocupação preservacionista do meio que 

mais utiliza para o desenvolvimento de suas atividades. 

 No entanto, para que uma diferenciação destes dois tipos de turismo seja melhor 

compreendida é preciso também abordar outros aspectos que possam contribuir para suas 

caracterizações. 

 Serrano destaca algumas atividades que a priori podem ser englobadas pelo conceito 

de ecoturismo: 

 
Da mesma forma, como é possível detectar-se uma pluralidade de termos e conceitos 
quando se trata do turismo em áreas naturais, todos esses elementos também 
sugerem que ecoturismo, para ficarmos com aquele mais aceito 
contemporaneamente, é uma idéia “guarda-chuva”, pois envolve uma multiplicidade 
de atividades como treking, hiking, escaladas, rappel, espeleologia, moutain biking, 
cavalgadas, mergulho, rafting, floating, cayaking, vela, vôo livre, paragliding, 
balonismo, estudos do meio, safári fotográfico, observação da fauna e flora, pesca 
(catch-release), turismo esotérico e turismo rural, para citar as mais usuais 
(SERRANO, 2001,  p. 208, grifo nosso). 

 

 

 Como citado por Serrano, o ecoturismo guarda em si uma gama muito grande de 

atividades turísticas, funcionando como um grande “guarda-chuva” por envolver toda e 

qualquer atividade realizada no meio natural que tenha envolvido o deslocamento de pessoas. 

Porém devido à diversificação de atividades que podem ser entendidas como sendo 

ecoturísticas, surgiu a necessidade de se dividir o segmento por atividades correlatas, mas que 
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possuíam uma maior especificidade de condutas, as quais deram origem a novos segmentos 

que tomaram características próprias. 

 Sendo assim, apesar do mergulho, dentre outras modalidades, ser mencionado como 

atividade ecoturística, devido às suas particularidades, principalmente no que tange a 

instrução e/ou ao treinamento para o uso de equipamentos e técnicas específicas, e a uma 

situação de risco implícita, torna-se necessário seu estudo dentro de um outro enfoque. Esta 

diferenciação, tanto das características da atividade realizada quanto do turista que a realiza, 

conduziu a vivência turística destas atividades a ser denominada de turismo de aventura. 

O turismo de aventura, devido à sua raiz, ainda é confundido com o turismo ecológico 

(ou ecoturismo) que, na prática, teve seu entendimento reduzido às modalidades que 

consistem em atividades mais contemplativas; neste sentido, Pires (2002), ao abordar as 

dimensões deste segmento, já classifica o turismo de aventura e o ecoturismo como 

segmentos distintos do turismo praticado na natureza e em suas considerações coloca que o 

ecoturismo: “[...] é também comparado a outro segmento atualmente muito pujante, que é o 

turismo de aventura; se no ecoturismo a motivação principal é a observação e a apreciação das 

características naturais e dos recursos culturais a ela associados, no turismo de aventura dá-

se preferência à exercitação física e a situações desafiadoras no ambiente natural” 

(PIRES, 2002, p. 161-2, grifo nosso). 

Fennell (2002) também defende que no turismo de aventura a ênfase está muito mais 

na própria atividade do que no local visitado e que se pode considerar “o ecoturismo ligado ao 

turismo de aventura só à medida que compartilha de bases ambientais semelhantes” 

(FENNELL, 2002, p. 69). 

Neste sentido, apesar dos dois tipos de turismo em questão, ecoturismo e turismo de 

aventura, terem o ambiente natural como base fundamental para o desenvolvimento de suas 

atividades, no ecoturismo a natureza é a principal fonte motivadora deste tipo de turismo, e no 

turismo de aventura, o meio natural vem a ser o cenário onde as atividades de aventura (foco 

principal deste tipo de turismo) podem ser realizadas2. 

Outro segmento turístico que também pode ser confundido com o turismo de aventura 

é o turismo esportivo, caracterizado pela ênfase na atividade esportiva em geral. Estas 

confusões se dão pelo fato do turismo de aventura utilizar diretamente a natureza, base 

                                                 
2 Algumas atividades de aventura também podem ser realizadas em ambientes artificiais e fechados, porém esta 
variação das atividades de aventura não compõe o escopo deste trabalho. Para maiores informações sobre as 
atividades de aventura em ambientes artificiais ver Swarbrooke et al. (2003). 
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fundamental do ecoturismo; e por realizar atividades esportivas na natureza, o que não deixa 

de ser, em tese, um turismo esportivo. 

O que pode diferenciar o turismo de aventura dos outros dois segmentos correlatos do 

turismo é colocado por Vaz como: 

 
O que diferencia o turismo de aventura destes últimos é a condição de risco implícita 
na atividade, ainda que muitos destes pacotes enfatizem a segurança da programação 
e o grau de conforto, que pode ir do nível de luxo a categorias bastante simples, 
contando apenas com o essencial. Mas descer um rio em um bote especial (rafting), 
levado por uma correnteza agitada, ainda que seja entendido apenas como prática 
esportiva, sempre implica um risco. Igualmente uma caminhada por lugares 
selvagens e íngremes pode proporcionar um contato bastante estreito e ser uma 
forma instigante de conviver com a natureza, mas ao mesmo tempo pode se 
transformar em perigosa experiência. 
É justamente essa característica que faz com que tais pacotes sejam enquadrados 
como “turismo radical”, pois testam a capacidade de resistência das pessoas, 
levando-as ao limite de sua competência (VAZ, 1999, p. 182). 
 

 

São muitas as modalidades do turismo de aventura e constantemente vão surgindo 

novas, conforme avanços tecnológicos passam a viabilizar atividades antes impossíveis, ou 

inviáveis, e/ou até inacessíveis; e também conforme são criados e introduzidos alguns 

modismos entre os simpatizantes deste segmento. Mas a título de exemplificação podem ser 

citadas como modalidades do turismo de aventura o trekking (caminhada), a canoagem, o 

rafting (descida em corredeiras em botes infláveis), o mountain-bike (ciclismo na natureza em 

trilhas sem pavimentação), o surfe, o pára-quedismo, a escalada de montanhas, o mergulho, o 

vôo livre, o balonismo, o rappel (técnica de alpinismo para descida de pontos elevados por 

meio de cordas), entre outros. 

 Todas estas atividades são encontradas no turismo de aventura e no turismo esportivo, 

porém, neste trabalho, a fim de diferenciá-los, adotaremos o fato da competição ser implícita 

no turismo esportivo e estar ausente no turismo de aventura. 

 Além deste fator, o turismo esportivo engloba toda a gama de atividades esportivas 

sejam elas “radicais” ou não, o que não é o caso do turismo de aventura. Neste sentido, um 

time de futebol quando viaja para jogar em outro município, que não o seu, nunca poderá ser 

enquadrado como um praticante do turismo de aventura; já surfistas que vão ao Havaí para 

“curtir” grandes ondas são turistas de aventura, mas se estes mesmos turistas estiverem ali 

para participar de um campeonato de surfe, eles estarão realizando um turismo desportivo. 

 Estas diferenciações é que tornaram possível a caracterização deste segmento, pois 

sem ela a sua definição se tornaria um tanto quanto confusa e sem sustentação.  
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2.3 A busca de um conceito 

 

 O turismo de aventura faz parte do setor turístico, e como o ecoturismo e o turismo 

esportivo (acima citados), é um segmento que possui características comuns a outros 

segmentos do turismo. Neste sentido, sua conceituação se torna uma tarefa complicada e, por 

vezes, ambígua. 

 Como o próprio nome já induz, para a análise do turismo de aventura, o objetivo de 

lhe caracterizar e definir deve passar pela análise de seus dois componentes nominativos. O 

que se entende por turismo e o significado da palavra aventura. Neste sentido, a definição do 

turismo de aventura deve combinar os dois conceitos. 

 

2.3.1 O turismo no contexto da aventura 

 

 Existem várias definições sobre turismo no meio acadêmico. Nosso objetivo não é 

caracterizar e analisar o setor turístico por inteiro, portanto não apresentamos nenhuma 

definição, pois se assim o fora, teríamos de aprofundar nossa discussão para que pudéssemos 

abranger toda a magnitude que o conceito de turismo pode conter. 

 Entretanto, vamos abordar dois aspectos que, no nosso entender, caracterizam o 

turismo. Na maioria dos casos o conceito de turismo envolve o ato de viajar, ou mesmo o 

deslocamento de pessoas. E no sentido de viajar, o turismo deve envolver ao menos um 

pernoite para que se caracterize como tal. 

Sendo assim, o turismo no contexto da aventura deve envolver um deslocamento para 

a realização de atividades de aventura e que isto também envolva ao menos um pernoite. Esta 

caracterização se justifica, pois muitas atividades de aventura podem ser desenvolvidas 

próximas às residências de seus praticantes, e o deslocamento, quando necessário, não 

caracteriza uma viagem e muito menos exige um pernoite. 

 

2.3.2 A aventura no contexto do turismo 

 

Com relação ao outro componente nominativo (a aventura) temos várias considerações 

a fazer: 

O termo aventura, segundo Ferreira (1999, p. 240), vem do latim adventura, que 

significa: coisas que estão por vir e implica em: “[...] experiência arriscada, perigosa, 

incomum, de finalidade ou decorrência incertas”. 
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Para Swarbrooke et al. (2003, p. 7), quando a palavra aventura é pronunciada “a 

imaginação e a emoção tomam conta dos nossos sentidos”. Isto ocorre pois estes dois 

componentes fazem parte da experiência da aventura. Estes autores, no intuito de caracterizar 

a aventura, também destacam algumas palavras que geralmente são usadas nos folhetos que 

anunciam tais produtos: emoção, adrenalina, entusiasmo, medo, passeio, rusticidade, desafio, 

novidade, elevação, terror, expedição, inspiração, risco, conquista, sucesso, audácia. 

Todas estas palavras, ou uma boa parte delas, podem ser usadas para caracterizar os 

desejos de quem se dispõe a realizar uma experiência de aventura. Outra característica que 

deve ser enfatizada é que esta experiência é de forma voluntária e que seus praticantes 

acreditam estar dando um passo rumo ao desconhecido, onde enfrentarão desafios e poderão 

descobrir ou adquirir algo valioso e vivenciar momentos de “pura adrenalina” (jargão muito 

pronunciado entre os praticantes de atividades de aventura). 

Neste momento, gostaríamos de abrir um parêntese para expor que vamos explicar de 

maneira superficial o que seria esta sensação denominada de adrenalina, que é tanto 

disseminada neste segmento, no item 2.3.2.1 (p. 37). 

 Sendo assim, fica evidente que atividades de aventura resultam em ação, não são 

atividades passivas, necessitam engajamento, esforço e dedicação que freqüentemente 

requerem preparação ou treinamento físico e mental. Swarbrooke et al. (2003), defendendo 

este comprometimento citam que ele pode ser de ordem física, intelectual, emocional ou 

espiritual. 

Swarbrooke et al. (2003) também dividem a aventura em duas dimensões: a física, que 

envolve atividades físicas que são realizadas em ambientes não familiares e muitas vezes 

inóspitos, e a dimensão não-física da aventura, que envolvem os sentimentos que tomam 

conta dos que a praticam. Outrossim, em suas análises, a aventura pode ter como 

característica componentes totalmente não físicos e que podem ser divididos em três grupos 

distintos: “A aventura intelectual, na qual o objetivo da viagem é o aperfeiçoamento mental; a 

aventura emocional, por exemplo, o jogo e o hedonismo; e a aventura espiritual, na qual as 

pessoas viajam em busca de elevação espiritual” (SWARBROOKE et al. 2003, p. XIII). 

Neste sentido, a aventura assume uma característica muito pessoal, pois o que pode ser 

aventura para uma pessoa, pode não o ser para outra. E além disso a proposta da experiência 

da aventura quando é comprada, não ocorre somente no sentido literal (financeiro), mas 

também na expectativa de ser recompensadora, ou seja, há um boa parcela de envolvimento 

emocional no consumo da atividade de aventura. 
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A aventura também pode ter dois aspectos de intensidade, sendo, assim, classificada 

como leve ou intensa. Para Swarbrooke et al. (2003) a aventura leve refere-se a atividades de 

risco previsto, porém com baixos níveis de risco real, necessitando de esforço mínimo e de 

capacidades de iniciante; já a aventura intensa refere-se a atividades com altos níveis de risco, 

requerendo esforço intenso e capacidades avançadas. 

Swarbrooke et al. depois de várias considerações sobre o tema, como as comentadas 

acima, colocam o turismo de aventura da seguinte maneira: 

 
[...] em nossa opinião o turismo de aventura implica atividades de viagem e lazer 
que são contratadas na esperança de produzirem uma experiência de aventura 
recompensadora. Essa experiência será de natureza intensiva e envolverá uma série 
de emoções, dentre as quais o entusiasmo será o principal. Ela resultará em riscos e 
desafios intelectuais, físicos ou emocionais. O “veículo” ou “produto” que abarca a 
experiência do turismo de aventura será forjada a partir dos constituintes básicos de 
uma experiência de turismo – contexto ambiental, atividades principais e transporte 
– e eles podem contribuir de forma parcial ou integral com o estímulo para a 
aventura (SWARBROOKE et al. 2003, p. 27). 

 

 Como resultado de suas reflexões sobre o tema, Swarbrooke et al. (2003) propõem que 

os componentes do turismo de aventura se dividem em quatro e se somam na construção da 

experiência da aventura. A Figura 4 mostra como o turismo (que se traduz na viagem, no 

deslocamento), somado com o cenário (que seria o destino turístico visitado para a realização 

da aventura), e as atividades (que seriam as experiências exteriores), formariam a experiência 

da aventura (que se trata de uma experiência interior). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fonte: Adaptado pelo autor de Swarbrooke et al. (2003, p. 30) 

VIAGEM 
(deslocamento / transporte) 

CENÁRIO 
(destino / localidade) 

AVENTURA 
(experiência interior) 

ATIVIDADES 
(experiência exterior) 

                            Figura 4 – Componentes do turismo de aventura 
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 Após esta discussão, baseada nas colocações de Swarbrooke et al. (2003), verificamos 

como o turismo de aventura se apresenta e, quais e de que formas a experiência da aventura se 

manifesta. Sendo assim, gostaríamos de colocar que neste estudo abordamos apenas o 

componente físico da aventura que apesar de desencadear sensações não físicas, tem sua 

ênfase na exercitação física. Neste sentido, analisamos nos meios de hospedagem as 

necessidades do mergulhador (atividade de aventura caracterizada por Swarbrooke et al. 

[2003, p. 65] como intensa, ou seja, “demanda capacidades avançadas e possui alto risco 

intrínseco”). Portanto, não discutimos as atividades que enfatizam os componentes não físicos 

da aventura (aventura intelectual, aventura emocional e aventura intelectual). Também não 

discutimos neste trabalho as atividades de aventura realizadas em ambientes artificiais. 

 Outrossim, estes autores não oferecem de maneira objetiva uma definição para o 

segmento em questão. Nas suas argumentações defendem que o conceito de um segmento tão 

dinâmico poderia facilmente ser desatualizado, então propõem apenas a caracterização e 

abrangência de suas atividades. 

Porém, havendo necessidade de nossa parte, buscamos uma complementação para 

melhor entender o turismo de aventura. Apesar da escassa bibliografia específica disponível3, 

fomos buscar um aprofundamento no tema que viesse ao encontro às necessidades deste 

estudo e que pudesse dar maior embasamento às nossas argumentações. 

 

2.3.2.1 Adrenalina - busca por sensações 

 

 Adrenalina é um termo usado popularmente para explicar os efeitos dos hormônios 

secretados pela medula adrenal, principalmente a epinefrina e a norepinefrina. Ficaram assim 

conhecidos por serem medicamente conhecidos por hormônios componentes da divisão 

(nor)adrenérgica do metabolismo do sistema nervoso simpático (o responsável por respostas 

nervosas não voluntárias). Ganong (1998) cita que estes hormônios quando secretados 

promovem: aumento da força e da freqüência das contrações cardíacas; provocam 

vasoconstrição na maioria dos órgãos inclusive cutânea; provocam a vasodilatação dos vasos 

sangüíneos, nos músculos e no fígado; dilatação das pupilas; aumento do metabolismo e 

provocam elevação da temperatura corporal. Todos estes efeitos são desencadeados por uma 
                                                 
3 A obra de Swarbrooke et al. (2003) foi a única publicação especializada em turismo de aventura de que 
tomamos conhecimento e ainda somente na fase final de elaboração deste trabalho, ou seja, toda fundamentação 
teórica e planejamento para a realização da etapa de pesquisa de campo foi desenvolvida com o auxílio de 
conhecimentos mais genéricos sobre o turismo que tentamos direcionar por analogias ao turismo de aventura. 
Felizmente, a obra em questão veio a confirmar e corroborar com muitas de nossas hipóteses sobre o tema (que 
existiam mesmo não compondo o corpo deste trabalho). 
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“descarga do sistema nervoso noradrenégico induzida pela emergência de situações de 

‘preparação para fugir ou lutar’ ” (Ganong, 1998, p. 161). Ou seja, estes hormônios resultam 

em um estado de energização e alerta deixando todos os sentidos mais aguçados. 

 Swarbrooke et al.(2003) comentando sobre este assunto afirmam que é justamente esta 

sensação, da descarga de adrenalina, que certas pessoas sentem ao participar de atividades de 

aventura. Cita ainda que a liberação de adrenalina ajuda a melhorar o desempenho desportivo, 

embora de curta duração, pois seu efeito é para situações de explosão de atividades de 

natureza física (ganhando mais força), ou mental (aumentando a concentração e diminuindo o 

medo). Portanto, são os hormônios adrenérgicos que provocam a sensação de excitação que é 

experimentada pela maioria dos aventureiros. 

 Outrossim, a adrenalina (epinefrina + norepinefrina, juntamente com outro hormônio 

secretado pela medula adrenal, a dopamina) causa depois do estado de excitação, provocado 

pelos dois primeiros hormônios, uma sensação de bem-estar e relaxamento pouco 

experimentada a não ser depois de ter-se passado por situações de risco. 

 Outra característica desta descarga de adrenalina é que ela é variável de indivíduo para 

indivíduo; o que pode ser altamente estimulante para alguém pode não ser para outrem. Uma 

pessoa acostumada com determinada atividade, precisará de estímulos cada vez maiores para 

atingir as mesmas concentrações destes hormônios e conseqüentemente a excitabilidade 

desejada, do que outra que não esteja acostumada com a mesma atividade. É este o fator que 

explica o porquê dos adeptos de atividades de aventura procurarem desafios cada vez maiores 

em suas realizações. 

 

2.3.3 Para uma melhor caracterização 

 

Com o propósito de regulamentar a atividade do turismo de aventura no Brasil, em 

Abril de 2001, em Caeté-MG, o Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur - promoveu, 

através da Diretoria de Economia e Fomento - Departamento de Projetos Especiais - uma 

oficina de planejamento com o objetivo de elaborar um plano de ação subsidiando a 

fundamentação de uma Política Nacional de Fomento ao Turismo de Aventura e de um 

Manual de Orientação aos Municípios. 

 Esta oficina considerou, dentre outros aspectos, a conveniência de se definir melhor o 

nome do segmento e trabalhou no desenvolvimento de um conceito que mais se adequasse às 

suas características. 
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 Entre as expressões esportes outdoor, esportes radicais, esporte e aventura e, para 

melhor diferenciação do segmento de Turismo de Esportes ou Desportivo, foi proposta a 

adoção oficial de um nome simples e marcante, que melhor caracterizasse o conceito expresso 

para o segmento: Turismo de Aventura (do latim adventura “o que há por vir”). 

 Após a definição da denominação do segmento, a referida oficina procurou listar os 

aspectos básicos que pudessem caracterizar o Turismo de Aventura, para assim serem 

abordados na elaboração do seu respectivo conceito, os quais foram: 

 

• Segmento do mercado turístico; 

• Promove a prática de atividades de aventura e esporte recreacional; 

• Praticado em ambientes naturais e espaços urbanos ao ar livre; 

• Envolve emoções e riscos controlados; 

• Utiliza-se de técnicas e equipamentos específicos; 

• Exige a adoção de procedimentos que garantam a segurança pessoal e de terceiros; 

• Deve ser praticado respeitando-se o patrimônio ambiental e sociocultural. 

 

Sendo assim, o conceito proposto para o Turismo de Aventura por esta oficina é: 

 
Segmento do mercado turístico que promove a prática de atividades de aventura e 
esporte recreacional, em ambientes naturais e espaços urbanos ao ar livre, que 
envolvam emoções e riscos controlados, exigindo o uso de técnicas e equipamentos 
específicos, a adoção de procedimentos para garantir a segurança pessoal e de 
terceiros e o respeito ao patrimônio ambiental e sociocultural (EMBRATUR - 
OFICINA DE PLANEJAMENTO do PLANO NACIONAL de 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO de AVENTURA, 
CAETÉ – MG, abr. 2001). 
 

 

Este conceito vem ao encontro das necessidades deste trabalho, pois de maneira 

objetiva aborda os vários aspectos que compõe esta atividade e que estruturarão as 

argumentações que pretendemos desenvolver no transcorrer da dissertação.  

Sendo assim, o presente trabalho vem abordar aspectos relativos às necessidades nos 

equipamentos de hospedagem dos turistas que praticam uma das modalidades do Turismo de 

Aventura, que é o mergulho. Modalidade esta que se encaixa perfeitamente neste segmento 

turístico por apresentar os quesitos necessários para se considerar como tal, conforme a 

definição da EMBRATUR, por nós adotada. 
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2.3.4 O estudo de um nicho - o mergulho 

 

A escolha da modalidade do mergulho para estudo surgiu, antes de mais nada, pela 

afinidade que temos com tema. Em 1991, quando cursávamos o curso de Medicina 

Veterinária e por termos como hobby o aquarismo, começamos a perceber que poderíamos 

dar extensão aos nossos estudos sobre animais conciliando a ciência com a paixão. Neste ano 

fomos realizar nosso primeiro curso de mergulho com o objetivo de conhecer melhor o 

mundo marinho. 

Swarbrooke et al. (2003, p. 196), abordando algumas atividades de aventura cita que 

no início o mergulho “[...] pode significar um novo hobby ou mesmo uma obsessão que 

persistirá pelo resto de suas vidas, [...]”. Isto se deve pelas sensações altamente 

recompensadoras experimentadas pelos adeptos do mergulho como também de outras 

atividades de aventura, e não foi diferente conosco. 

Outros fatores também contribuíram, e com maior peso, para a escolha do mergulho 

como modalidade de estudo neste trabalho: 

 

1. Os dados levantados na oficina de planejamento já citada, a qual apontou o 

mergulho como a modalidade mais atrativa, melhor explorada e com menor 

potencial impactante sobre o meio ambiente, das modalidades realizadas no 

meio aquático. 

2. O crescimento no número de adeptos da modalidade no Brasil, que segundo 

Ganme (1998), apenas no período de 1996 a 1998 percebeu um aumento de 

50% em novos mergulhadores; e pelo fato do Brasil apresentar, já nesta data, 

cerca de 100 mil mergulhadores credenciados4 filiados às três maiores 

credenciadoras internacionais: PADI (Professional Association of Diving 

Instructors – maior credenciadora do mundo), PDIC (Professional Diving 

Instructors Corporation), e YMCA (ligada à Associação Cristã de Moços – 

ACM), sendo que destes 100 mil credenciados, PINHO et al. (2000, p. 98) 

relatam que 60% praticam mergulho com freqüência. 

3. Segundo Swarbrooke et al. (2003, p. 103-4) estima-se que atualmente existam 

cerca de 6 milhões de mergulhadores no mundo e que até 2005 este número 
                                                 
4 Um mergulhador somente é credenciado após ter realizado um curso básico de mergulho, e obtido 
aproveitamento mínimo que o torne apto ao início do desempenho da atividade. Este curso pode ser realizado em 
qualquer instituição filiada a uma certificadora habilitada para tanto e que possua preferivelmente 
reconhecimento internacional. 
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deverá chegar aos 10 milhões. McArdle, Katch e Katch (1992) citam que na 

época da publicação de sua obra estimava-se que nos Estados Unidos da 

América já havia 4 milhões de mergulhadores. 

 

Estes dados podem demonstrar a importância e a dimensão que este sub-segmento do 

turismo de aventura pode ter no mercado turístico, e assim justificar seu estudo. 

Apresentamos agora, uma breve contextualização da atividade do mergulho para que 

possamos prosseguir nossa discussão sobre a adequação dos meios de hospedagem às 

necessidades dos mergulhadores posteriormente. 

 

2.3.4.1 O mergulho como atividade esportivo-recreacional 

 

 O objeto deste estudo diz respeito as necessidades dos mergulhadores nos meios de 

hospedagem. Assim, abordamos somente as necessidades daqueles turistas que praticam o 

mergulho recreacional. Esta modalidade de mergulho pode ser divida em duas atividades 

principais: o mergulho livre (que não usa equipamento de respiração subaquática) e o 

mergulho autônomo (que se utiliza de tal equipamento). 

 No mergulho livre o praticante geralmente utiliza unicamente os equipamentos básicos 

do mergulho que são: máscara (popularmente conhecida por óculos de mergulho ou visor), 

nadadeiras e respirador ou snorkel (geralmente um tubo de 38cm com um bocal que 

possibilita a respiração com o rosto dentro d’água). Por vezes, estes mergulhadores utilizam 

também roupas isotérmicas confeccionadas geralmente com neoprene (para diminuir a perda 

de calor corpóreo no meio líquido) e armas que podem ser facas e/ou arpões. Geralmente os 

que utilizam estes complementos dos equipamentos de mergulho são praticantes de caça 

submarina. 

 No entanto, não abordamos neste trabalho os mergulhadores livres, pois além de ter 

pequena representatividade, ele muitas vezes é praticado por turistas convencionais que tem 

curiosidade somente por ver “alguns peixinhos” (exclui-se aqui os que praticam caça 

submarina). No entanto, muitos destes turistas após terem esta experiência ficam fascinados 

pelo ambiente aquático e vão se aprofundar na atividade do mergulho5. 

Sendo assim, abordamos o mergulho autônomo. 
                                                 
5 A intenção de pessoas que experimentaram o mergulho livre em se aperfeiçoar na atividade e realizar cursos de 
mergulho autônomo foi também exposta por Wegner (2002). Em suas pesquisas, 75% dos que realizaram o 
mergulho livre tem interesse em se familiarizar mais com a atividade e realizar cursos de treinamento para o 
mergulho autônomo. 
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 As primeiras experiências desta modalidade de mergulho, segundo Nieto (1992), 

datam do século XIX com um norte-americano chamado Charles Condert que morreu em 

1831 usando um equipamento desenvolvido por ele. Em 1865 Rouquayrol e Denayrouse 

desenvolveram outro equipamento, este já bem parecido com o escafandro. O mais próximo 

do equipamento atual começou a ser desenvolvido em 1918 por um japonês de nome Ogushi. 

Todos os equipamentos, citados até então, eram de uma maneira ou outra alimentados por ar 

da superfície por meio de mangueiras. Já em 1933, Lê Prieur desenvolveu um cilindro de ar 

comprimido controlado manualmente que injetava ar dentro da máscara facial como os 

demais também o faziam. Somente em 1943 Jacques Costeau e Gagnan (um engenheiro 

canadense) inventaram o primeiro escafandro autônomo que liberava o ar dos cilindros com o 

auxilio de uma válvula reguladora automática de fluxo. Esta válvula era acionada por uma 

leve pressão negativa criada pela inspiração do mergulhador, princípio que permanece até 

hoje. 

 No Brasil, segundo Wegner (2002), a atividade de mergulho teve seu inicio no final da 

década de 1940 e começo de década de 1950 com os primeiros clubes de caça submarina e, no 

final da década de 1980 e inicio dos anos 1990, o mergulho autônomo se popularizou na 

região sul do Brasil, principalmente em Porto Alegre (RS), Florianópolis e Bombinhas (SC). 

 Portanto, a criação do que ficou conhecido como equipamento SCUBA (Self-

Contained Underwater Breathing Apparatus), ou seja, aparelho de respiração subaquática 

autocontida, possibilitou o acesso a um mundo que era praticamente inacessível para a 

maioria daqueles que se interessavam pelo ambiente aquático, mas não eram loucos de 

arriscar suas vidas naquelas engenhocas subaquáticas. 

 O sistema SCUBA, que possibilita manter a respiração mesmo submerso, consiste em 

um ou mais cilindros de ar comprimido; uma válvula redutora de primeiro estágio para 

reduzir a pressão que vem dos cilindros; uma válvula mista reguladora da demanda de ar que 

é usada com um bocal pelo mergulhador (abre nas inspirações e fecha nas expirações) e as 

tubulações (mangueiras) que levam o ar do primeiro estágio (ligada ao cilindro que 

geralmente está preso às costas do mergulhador) até o segundo estágio (que está na boca do 

mergulhador). 

 Como demonstrado na Figura 5, os equipamentos mínimos de um mergulhador 

autônomo (que geralmente tem um alto custo de aquisição e manutenção criteriosa) são: 

 

• Máscara; tubo respirador ou snorkel (usado quando o mergulhador está na superfície 

para não consumir o ar dos cilindros); 
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• um ou mais cilindros de ar comprimido, ou outras misturas gasosas (utilizadas em 

mergulhos mais técnicos); 

• regulador com primeiro e segundo estágios; 

 
Disponível em <http://www.guiademergulho.com.br/equipamentos>. Acesso em 29 nov. de 2003. 

Figura 5 – Equipamentos de mergulho autônomo 

 

• roupa isotérmica de neoprene (dispensável nos casos de mergulhos em regiões de 

águas quentes); 

• colete equilibrador (que serve para prender o cilindro de ar  e para que o mergulhador 

possa regular sua flutuabilidade durante o mergulho, ou seja, que ele não afunde como 

uma pedra e não bóie como um isopor);  

• cinto de lastro (um cinturão que pode variar de seis a dez quilos em média que serve 

para auxiliar o mergulhador a submergir); 

• nadadeiras;  

• A faca é um instrumento opcional e, em muitos locais, não é permitido seu uso. 

• E ainda dois instrumentos não visualizados na Figura 5: o profundímetro (para medir a 

profundidade em que se está mergulhando), e o manômetro (que serve para medir a 

quantidade de ar contido nos cilindros). 

http://www.guiademergulho.com.br/equipamentos
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 Estes são os equipamentos mínimos de um mergulhador e dependendo da sua 

especialidade no mergulho, ou sofisticação que possa ter, ele pode ter muitos outros.

 Colocamos esta lista de equipamentos de mergulho para que se tenha uma noção do 

que um mergulhador pode levar como bagagem “extra” quando se hospeda em algum lugar 

com o objetivo de mergulhar. 

 Gostaríamos de salientar também quem pode e quem não pode praticar a atividade do 

mergulho. Para tanto, fazemos algumas considerações que julgamos relevantes. 

A princípio qualquer pessoa pode realizar um mergulho autônomo. Porém, devido ao 

peso dos equipamentos, é aconselhável que esta atividade se inicie na adolescência por uma 

pessoa que tenha estrutura física para poder permanecer em pé com todo o equipamento. 

 Outra característica importante é relativa à pressão atmosférica a que um mergulhador 

se submete. Ao nível do mar um corpo humano está a uma pressão atmosférica equivalente a 

760mm de Hg (760 milímetros de mercúrio), o que se convencionou: uma atmosfera. Esta 

pressão atmosférica é a pressão que o ar faz sobre um corpo a altitude zero. Quando 

submerso, a cada dez metros de profundidade, o peso da coluna d’água acima é equivalente a 

mais uma atmosfera, ou seja, um mergulhador a 10 metros sofre a pressão de duas atmosferas, 

a 20 metros de profundidade sofre a pressão de três atmosferas e assim por diante. Portanto, 

os principais problemas relacionados ao impedimento da atividade do mergulho estão 

relacionados com a pressão que a água exerce sobre o organismo. 

 Neste caso, pessoas com históricos de problemas de pressão arterial, asma, sinusite 

crônica, processos gripais, otites, entre outros problemas cardiorespiratórios, precisam de 

acompanhamento e permissão médica para poder mergulhar. Como não é o objetivo deste 

trabalho, não discutiremos os problemas de saúde que impedem alguém de mergulhar e aos 

quais o mergulhador está exposto ao realizar esta atividade6. 

Sendo assim, com relação a problemas de saúde recomenda-se que pessoas que 

estejam passando por qualquer enfermidade, ou tomando medicações específicas, ou que 

estejam embriagadas que não mergulhem. 

Uma outra recomendação é não mergulhar 24 horas antes de qualquer vôo, ou mesmo 

viagens terrestres a grandes altitudes. Isto se deve porque os gases que foram diluídos na 

corrente sangüínea do mergulhador nas altas pressões atmosféricas promovidas pela 

                                                 
6 Para maiores esclarecimentos sugerimos a consulta a livros sobre fisiologia humana e fisiologia do exercício 
(GUYTON, 1988; GUYTON; HALL, 1997; McARDLE; KATCH; KATCH, 1992). 
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profundidade, podem trazer desconfortos, ou até sérios problemas caso o indivíduo se 

submeta a diferenças bruscas de pressão atmosférica. 

 Tendo contextualizado a atividade do mergulho no objetivo de melhor adequar o foco 

desta investigação, voltamos à discussão dos aspectos que afetam o segmento como atividade 

turística. 

 

2.3.4.2 A identificação do mergulho como um nicho de mercado 

 

 Quando segmenta-se um mercado a níveis bem específicos, como neste caso, parte-se 

para um conceito mais restrito da segmentação. Kotler (2000) defende que este patamar de 

diferenciação do grupo de consumidores é a base para a definição de um nicho de mercado. 

Ele cita que um nicho é caracterizado por um mercado pequeno cujas necessidades não estão 

sendo totalmente satisfeitas. Em outra de suas obras Kotler, Hayes e Bloom (2002, p. 210) 

afirmam que: “Os nichos são identificados pela divisão de segmento em subsegmentos 

menores, ou identificando um grupo de indivíduos que podem exigir um conjunto de 

vantagens diferentes.” Na seqüência de suas argumentações ainda coloca que estes nichos de 

mercado atraem menos concorrência.  

Baseados nestas definições de Kotler, a modalidade do mergulho autônomo vem a ser 

um nicho de mercado dentro de um segmento do mercado turístico; segmento este que é o 

turismo de aventura. 

Petrocchi (2002) afirma que para alguns empreendimentos hospedeiros pode ser 

interessante focar um nicho de mercado, até mesmo que a dimensão deste nicho seja 

insignificante para o destino no qual o meio de hospedagem está inserido, o que não é o caso 

do município que serviu de campo para esta pesquisa. Este autor defende este ponto de vista 

tendo por parâmetros a clientela deste meio de hospedagem e afirma que o foco no nicho de 

mercado é válido desde que corresponda à maior parte do faturamento da empresa. 

Quando então se parte para este nível de segmentação, começa-se a enfocar nichos de 

mercado, e a especificidade das necessidades da demanda por produtos e serviços requerem 

diferenciações da oferta para que a demanda seja satisfatoriamente atendida em suas 

necessidades. Com isso surge um outro conceito a ser comentado: a diferenciação. 
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2.4 Objetivos da diferenciação 

 

Kotler (2000, p. 309) cita que “diferenciação é o ato de desenvolver um conjunto de 

diferenças significativas para distinguir a oferta da empresa da oferta da concorrência.” 

Segundo Ferreira (1999, p. 680), diferenciação é o ato de diferenciar somado à ação, e 

diferenciar significa “estabelecer diferença ou distinção entre; tornar diverso; diversificar 

[...]”, e ainda, a palavra ‘diferença’ dentre tantas possibilidades pode significar também: “falta 

de semelhança ou igualdade”, e “alteração, modificação”. 

Devido à riqueza de sinônimos, significâncias e adjetivos que podem se relacionar ao 

ato de diferenciar, ou melhor, ao ato de promover diferenças, percebe-se o quanto este quesito 

pode ser importante chegando até a ser tratado como estratégia. 

A estratégia da diferenciação é adotada por muitas empresas justamente com o 

objetivo destacado por Kotler (2000), que é o desenvolvimento de um conjunto de diferenças 

para se distinguir da concorrência. Ou seja, promover alterações e/ou modificações tais que o 

produto ou serviço ofertado se torne singular. 

É justamente neste ponto que a diferenciação e a segmentação se unem de maneira 

sinérgica e resultam em um conjunto de valores que confere ao produto ou ao serviço 

características únicas, e conseqüentemente mais atrativas ao público a que se destinam. 

Todos estes fatores vêm contribuir para a satisfação das lacunas deixadas no 

atendimento específico deste nicho de mercado. Diferencia-se para ofertar um conjunto de 

vantagens  a clientes cujas necessidades não estavam sendo totalmente satisfeitas. 

Até o momento, foi defendida a importância da segmentação de mercados e até a sub-

segmentação destes na formação dos nichos de mercado. Vale então contextualizar nossa 

argumentação ao caso do objeto de estudo deste trabalho, os turistas de aventura praticantes 

do mergulho autônomo e suas necessidades em relação aos meios de hospedagem.  

 

2.5 Hospedagem específica para mergulhadores? 

 

2.5.1 A localização das instalações do meio de hospedagem 

 

 Em primeiro lugar, mesmo que pareça óbvio, devemos salientar que um meio de 

hospedagem que deseja focar um segmento de mercado, ou até mesmo um nicho deste 

mercado, deve atentar para o potencial natural do entorno em que está inserido  e se o mesmo 

favorece a especialização de sua empresa para um determinado segmento. 



 47 

 Petrocchi (2002), citando o exemplo de um empreendimento hoteleiro, denota esta 

preocupação quanto à adequação da localidade na análise macroambiental do planejamento 

que deve anteceder a realização de um projeto. Segundo ele, “as oportunidades de atrair 

hóspedes são compartilhadas com o destino turístico como um todo” (PETROCCHI, 2002, p. 

60). 

Seria uma atitude insensata estruturar um hotel para receber esquiadores de neve no 

litoral nordestino brasileiro (para que estes turistas praticassem sua modalidade esportiva 

naquela localidade). Um hotel para esquiadores de neve deve estar em um local que não 

somente tenha neve, mas que também ofereça condições naturais favoráveis e infra-estrutura 

básica para a realização da atividade. 

 Este comentário pode até parecer um pouco simplório, e o exemplo um pouco 

exagerado, porém muitos empreendimentos que não obtiveram sucesso em suas iniciativas, 

pecaram desde o início porque quiseram forçar uma demanda onde não existiam condições 

favoráveis para que ela se estabelecesse. 

 Swarbrooke et al. (2003) evidenciam a significância do destino quando colocam: “Em 

praticamente todas as variedades do turismo de aventura, o destino é o coração da 

experiência, dando um sabor singular a ela. Tais destinos oferecem a atração-chave que 

motiva o turista a fazer uma viagem” (SWARBROOKE et al. 2003, p. 122-3). Para estes 

autores o destino não deve oferecer apenas as atrações desejadas pelo turista de aventura, pois 

a menos que se trate de um aventureiro das selvas, o destino deve oferecer todos os serviços 

que o turista demanda (acomodações, equipamentos, alimentação, transporte, entre outros). 

 O conjunto de todas estas estruturas que podem ser ofertadas por uma localidade, deu 

origem ao conceito de hospitalidade que segundo Dias (2002, p. 97) envolve “[...] desde a 

cidade e suas relações com a ecologia, a infra-estrutura, os bens e serviços, e os produtos 

culturais, até os negócios ligados à hospedagem, alimentação, lazer e entretenimento [...]”. 

 Portanto, no caso do mergulho, não é somente pela existência de um corpo d’água, 

seja dulcícola ou marinho, que se justificaria o desenvolvimento da atividade do mergulho 

nesta localidade. 

 

2.5.2 A análise de mercado 

 

 Após ter analisado a potencialidade natural da região para o desenvolvimento de 

determinada atividade, deve-se conhecer sua potencialidade de consumo. Neste sentido, 

Kotler defende que:  
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O interesse dos consumidores não basta para se definir um mercado. Consumidores 
potenciais devem possuir renda suficiente e devem ter acesso à oferta. O mercado 
disponível é o conjunto de consumidores que possuem renda, interesse e acesso a 
uma determinada oferta (KOTLER, 2000, p. 141). 
 

 

Para que exista um direcionamento dos negócios da empresa para qualquer segmento é 

necessário, primeiramente, se atentar para quem e como será ofertado um produto e/ou 

serviço. Medlik e Ingram (2002) também apresentam esta preocupação quando citam que um 

hotel tem que atentar não somente para satisfação das necessidades de seus clientes, mas 

também para “os meios que eles possuem para pagar por sua satisfação” (MEDLIK; 

INGRAM, 2002, p. 22). Como destacado por Kotler (2000), é fundamental que os 

consumidores possuam renda, ou seja possam comprar o que lhes é oferecido; tenham 

interesse, o que significa que o que lhe está sendo oferecido apresente um conjunto de valores 

que despertem nele o desejo de consumo (seja pelo uso ou posse); e que o consumidor possa 

ter acesso, ou seja, que não somente o cliente tenha possibilidade de se locomover até o local 

de consumo deste produto e/ou serviço, mas que também possa desfrutar de várias facilidades 

que favoreçam e estimulem àquele consumo. 

Quanto ao acesso físico é importante que a localidade esteja próxima de regiões 

consumidoras (ou mesmo distante, caso isso seja desejado); que possua infra-estrutura básica 

e de apoio para que se realize determinada exploração da localidade. Ainda deve-se atentar, 

como destacado por Yázigi (2000), para as leis no âmbito federal, estadual e municipal  

verificando se elas permitem o estabelecimento do empreendimento no local pretendido; e 

ainda se não oferecem possibilidade de futuros aborrecimentos devido às leis de zoneamento 

urbano (se for o caso de um hotel localizado no perímetro urbano, por exemplo). 

O estabelecimento de qualquer atividade que possa causar depreciação no ambiente da 

vizinhança onde uma empresa turística se localiza é um fator indesejável que pode trazer 

sérios prejuízos. Como exemplo pode-se citar o caso de uma pousada que, depois de certo 

tempo do seu estabelecimento, receba uma casa noturna, uma serraria ou uma fábrica como 

vizinhos, foi-se, no mínimo, o sossego. 

 Ainda considerando a questão da viabilização espacial de um empreendimento, 

entendemos por infra-estrutura básica e de apoio: as vias de acesso terrestre, aéreo ou 

aquático, os serviços de saúde, financeiros, transporte, segurança, meios de comunicação, 

alimentação, compras, lazer e entretenimento, dentre outros. 

 Tendo sido vistas todas estas características, pode-se pensar na diferenciação para um 

segmento ou nicho específico de mercado. 
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2.5.3 Especificando as instalações para um nicho 

 

No caso de mergulhadores autônomos, como poderiam ser as diferenciações e até as 

especificidades que um meio de hospedagem poderia oferecer para este tipo de turista? Estas 

características seriam realmente necessárias? As respostas a estas perguntas compõem o 

objetivo geral deste trabalho e serão respondidas na sua conclusão (p. 126), após a análise da 

pesquisa realizada com mergulhadores e responsáveis por meios de hospedagem de uma 

localidade que recebe um afluxo significativo de turistas com o objetivo de praticar o 

mergulho autônomo, a cidade de Bombinhas (SC).  

Porém, há algumas considerações em relação às acomodações para turistas de aventura 

que podem ser feitas no momento. Swarbrooke et al. (2003), citam dois grupos distintos de 

turistas de aventura: aqueles que procuram nas acomodações uma parte de suas aventuras, 

chegando, em alguns casos, a ser a parte fundamental; e aqueles totalmente diversos do 

primeiro grupo, ou seja, “aqueles que desejam dormir em acomodações luxuosas, ou pelo 

menos confortáveis, para então serem transportados à aventura durante o dia.” 

(SWARBROOKE et al., 2003, p. 145). Os mesmos autores reforçam ainda a idéia que “[...] 

locais com recursos e instalações sofisticadas ou de alta qualidade atrairão e inspirarão o 

turista. O tipo de recurso necessário variará para cada um dos sub-setores principais do 

mercado do turismo de aventura” (SWARBROOKE et al., 2003, p. 274). 

A grande maioria dos mergulhadores, pelo menos os que compõe o grupo recreacional 

da atividade, procuram locais com infra-estrutura mínima necessária para a prática de 

atividades turísticas. Pode-se dizer que somente os mergulhadores profissionais e/ou 

pesquisadores que comporiam o grupo dos que iriam a lugares inóspitos e enfrentariam 

privações de conforto e perda das facilidades que uma estrutura turística pode oferecer. Isto 

porque a necessidade de suas funções os impele a isto. 

Neste trabalho, porém, tratamos da porção recreacional da atividade do mergulho, 

principalmente porque é a fatia do nicho de mercado que interessa ao turismo como atividade 

econômica. 

Sendo assim, a título de exemplificação, podemos citar um caso nas Ilhas Grand 

Cayman no Caribe, de um pequeno hotel chamado Seaview Hotel & Dive Center que se 

especializou no recebimento de mergulhadores e seus acompanhantes. 
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Sendo um dos hotéis mais antigos das Ilhas Grand Cayman e percebendo este filão de 

mercado na localidade onde está inserido, o Hotel Seaview tem se transformado, segundo sua 

própria direção, em um Dive Resort7. 

Eles se preocupam com o valor que os mergulhadores atribuem a um meio de 

hospedagem e se colocam como a melhor escolha para mergulhadores pelas conveniências 

que oferecem, possuindo assim a melhor relação custo/benefício para este tipo de turista. 

Dentre as facilidades que justificam esta relação favorável podem ser destacadas: 

 

• Localização estratégica por estarem em frente a uma praia onde os hóspedes 

podem realizar mergulhos com alta qualidade de vida subaquática; 

• Por possuírem um dive center8, adjacente à praia com duchas de água doce, 

tanques para lavagem de equipamentos, uma área para a secagem dos mesmos 

e armários com total segurança para guardá-los; 

• Por possuírem instalações simples e com preço razoável; 

• Por disporem de restaurante, bar, piscina e uma ambientação informal mas de 

muito bom gosto. 

• Por possuírem pacotes de hospedagem para mergulhadores podendo ou não 

ser no sistema all inclusive9, e pacotes para mergulhadores com 

acompanhantes que não mergulham. 

 

Outro caso que merece citação é colocado por Swarbrooke et al. (2003). Eles citam o 

exemplo de uma operadora de mergulhos  localizada em Nova Gales do Sul na Austrália. 

Esta operadora, especializada em pacotes de mergulho, oferece juntamente com seus 

pacotes também as acomodações aos mergulhadores. Em seu website, a operadora Planula 

anuncia suas acomodações como algo diferenciado, e não como simples alojamentos de nível 

mediano para mergulhadores. Além dos preços adequados aos objetivos dos mergulhadores, o 

Planula Divers Retreat é equipado com tudo que um mergulhador necessita para uma 

hospedagem confortável e mais: 

                                                 
7 Um Dive Resort pode ser entendido como um hotel que oferece todas as facilidades que um mergulhador possa 
requisitar, desde instalações de hospedagem até uma infraestrutura de apoio e fomento para a prestação de 
serviços específicos que envolvem a atividade do mergulho. Neste caso não é necessário que o hotel também 
faça a operação de saídas de mergulho, embora grande parte dos dive resorts a façam. 
8 Um Dive Center se trata de uma operadora que realiza saídas de mergulho e oferece produtos e serviços de 
conveniência para mergulhadores. 
9 Pacotes de hospedagem all inclusive são aqueles em que o hóspede tem incluído em sua diária o direito ao uso 
e ao consumo ilimitado de todos os produtos e serviços de que o meio de hospedagem dispõe. 
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• Áreas para lavagem e secagem de equipamentos; 

• Depósito seguro para os equipamentos; 

• Biblioteca com diversos livros pertinentes e literatura em biologia marinha, 

pontos de mergulho e outros; 

• Aluguel de câmeras fotográficas subaquáticas; 

• Aluguel de roupas e equipamentos; 

• Tim (o responsável pela hospedagem∗) pode acompanhá-lo e fazer um vídeo de 

seu mergulho, garantindo uma recordação inesquecível de Byron Bay. 

 

Percebe-se que desde a mensagem do website da operadora-hospedeira que um clima 

de envolvimento e descontração procura contagiar o cliente com um verdadeiro sentido de 

hospitalidade. No entanto, como muitas vezes alguns podem pensar, já fica bem claro que 

todos esses serviços extras precisam ser contratados e pagos à parte.  

Com o uso destes casos não se pretende colocar um modelo de infra-estrutura 

necessária para o total atendimento das necessidades dos mergulhadores em um meio de 

hospedagem, muito menos um modelo de serviços, visto que um opera no sistema all 

inclusive e outro não. Tentamos aqui, exemplificar a especialização que um meio de 

hospedagem pode oferecer aos seus clientes. E como um pequeno e tradicional hotel, que 

vinha sendo sufocado pela concorrência com os grandes grupos hoteleiros, o caso Seaview 

Divers Resort, visualizou a carência de seu mercado consumidor e a oportunidade de 

satisfazer e cativar clientes que não estavam sendo totalmente atendidos em suas 

necessidades. Ou seja, adequou-se para explorar um nicho de mercado que não vinha sendo 

totalmente atendido em suas necessidades pelos grandes resorts de sua região. 

Outrossim, também não é nossa intenção colocar esta lista de facilidades citadas nos 

dois casos, como o ideal ou mesmo uma sugestão de diferenciação de um meio de 

hospedagem que vise atender mergulhadores, mesmo porque, além de serem exemplos que 

estão fora do Brasil, são os mergulhadores e os responsáveis por meios de hospedagem que 

foram entrevistados por esta pesquisa que colocarão suas impressões e necessidades, ou não, 

de especificações para este tipo de turista onde se hospedam. 

 

 

                                                 
∗ Nota nossa 
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DO PRODUTO 

                                         Fonte: Medlik e Ingram (2002, p. 130) 
                                            
                                           Figura 6 – O ciclo de marketing 
 
 

Na Figura 6 podemos verificar como Medlik e Ingram (2002) colocam esta 

identificação com o mercado específico quando citam que “a formulação e o desenvolvimento 

dos produtos, a fim de atender aos segmentos identificados, incluem as variedades e os tipos 

de instalações e serviços do hotel, bem como o preço” (MEDLIK; INGRAM, 2002, p. 130). 

Estes autores, abordando o mercado do hotel e sua ação mercadológica, colocam que a oferta 

de hospedagem deve passar por cinco etapas: 

 

• A pesquisa de mercado, que dá as informações necessárias para o processo de 

tomada de decisão sobre o nicho em que se irá atuar; 

• a formulação e o desenvolvimento do produto de acordo com o levantado na 

pesquisa de mercado; 

• a promoção, que são os esforços para que a oferta chegue ao conhecimento do 

consumidor; 

• a venda, ou seja, a aquisição da oferta; 

• e, por último, o monitoramento do desempenho, verificando a satisfação do 

cliente para a repetição de consumos e a busca por atingir as demais metas da 

empresa. 
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Neste sentido a pesquisa de mercado toma uma posição estratégica pois é ela que 

inicia todo processo de segmentação de um mercado. As outras etapas são conseqüência do 

que foi levantado pela primeira. A pesquisa que foi realizada por este trabalho, bem como a 

análise dos questionários realizados tanto com os hospedeiros como com os mergulhadores, 

consta de capítulo específico nesta dissertação (p. 89 e 102 respectivamente) e, logo após, as 

conclusões a que chegamos após a investigação proposta. 

Por meio destas considerações, o presente trabalho encontra a justificativa para a 

análise da adequação dos meios de hospedagem em relação às necessidades do turista de 

aventura que pratica o mergulho. 

 Definidos a modalidade, ou melhor, o nicho de mercado (mergulho autônomo), e o 

segmento (o turismo de aventura), que são os sujeitos exemplificantes deste estudo para a 

análise da adequação dos meios de hospedagem que os recebem, algumas características que 

influenciam na hospedagem merecem ser destacadas. 

 No próximo capítulo abordamos aspectos relativos à qualidade, o que julgamos ser de 

fundamental importância para que qualquer especialização de mercado se torne uma atividade 

sustentável. 
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3 A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE NO TURISMO 
 

Kotler (2000, p. 79) cita que: “qualidade é a totalidade dos atributos e características 

de um produto ou serviço que afetam sua capacidade de satisfazer necessidades declaradas ou 

implícitas.” 

A qualidade é uma temática já bastante trabalhada, investigada e discutida nos meios 

acadêmicos e empresariais. Sua principal época de discussão foi na década de 1980, mas nem 

por isso ela está ultrapassada, pelo contrário, já deveria fazer parte do cotidiano de todos os 

processos , produtos e serviços de qualquer organização. 

Não é pelo tempo em que a temática da qualidade está influenciando as gestões, das 

mais diferentes possíveis, que ela já tenha sido desenvolvida e incorporada por suas 

administrações. Pode-se até pensar que esta é uma estratégia que faz parte do passado, e que 

atualmente deva-se estar desenvolvendo outras ferramentas administrativas mais eficazes, 

mas não é. A qualidade é um processo contínuo, nunca tem fim e quando as organizações já 

atingiram um estágio mínimo aceitável pelo nicho de mercado em que atuam, ou seja, quando 

a qualidade já faz parte da rotina de trabalho, é que as organizações podem pensar em como 

sofisticar o atendimento em busca de novas estratégias diferenciais; caso contrário não. 

Refletindo sobre a atualidade desta temática na hotelaria, Ricci comenta: 

 
Posso afirmar com muita segurança que a definição tradicional de qualidade em 
hotelaria, vale muito pouco. A magia do serviço hoteleiro, aliada ao estado de 
espírito do cliente, somada aos serviços prestados, as instalações, etc., faz com que 
seja definida a qualidade do hotel. [...] O motivo por termos feito este tipo de 
reflexão é que para cada tipo de cliente ou motivo da viagem, as expectativas e 
anseios dos clientes são totalmente diferentes. A qualidade intrínseca de um hotel 
dependerá fundamentalmente deste fator. A disposição do cliente, seu astral, o seu 
momento atual de vida, o motivo de sua viagem, são fatores determinantes para que 
a qualidade do hotel possa ser definida (RICCI, 2002, p. 68-9). 
 

 

O motivo da viagem, que foi colocado anteriormente como um método de 

segmentação, aqui começa a compor os fatores que formarão o conceito de qualidade que o 

cliente fará sobre o produto ou serviço que irá consumir. A qualidade aqui já denota que não é 

formada apenas por atributos tangíveis, mas também por atributos intangíveis. Sendo assim, o 

conceito de qualidade não depende somente de propriedades intrínsecas da oferta, mas como 

o cliente percebe, avalia e valoriza o que está consumindo em determinados momentos. 

Pelo fato da qualidade assumir esta conotação subjetiva e devido ao consumidor 

exercer uma influência, se não determinante, no mínimo muito efetiva no que será ofertado 
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pelos produtores, entende-se que a necessidade da implantação de noções e/ou padrões de 

qualidade são de fundamental importância para o sucesso de qualquer atividade econômica. 

Como neste trabalho são abordados aspectos relativos à qualidade nos serviços, e estes 

possuem particularidades que os diferenciam dos produtos materiais, fazendo com que a 

qualidade tome estes contornos subjetivos e que são sujeitos a atribuição de juízos de valor 

por parte de quem os avalia, se torna necessário a exposição, em primeiro lugar, do que se 

entende por serviços e das principais características dos mesmos. 

 

3.1 Os serviços e a qualidade 

 

Segundo Horovitz (1993, p. 23) serviço vem a ser: “o conjunto das ‘prestações’ que o 

cliente espera além do produto ou do serviço de base, em função do preço, da imagem e da 

reputação presentes.” Em sendo assim, os serviços têm pouca ou nenhuma materialidade e 

somente existem como experiências vividas. Horovitz argumenta que na maioria dos casos o 

consumidor de serviços só pode demonstrar seu grau de satisfação depois do consumo, logo o 

serviço toma duas dimensões próprias: a prestação almejada pelo cliente e a experiência por 

ele vivida no momento em que ocorre o serviço. 

Para Grönroos (1993, p.147)  o conceito de serviço é “uma maneira de expressar a 

noção de que a organização tem a intenção de solucionar certos tipos de problemas, de uma 

determinada forma.” O que vem a significar que, para este autor, o conceito de serviços 

baseia-se no que a empresa pretende fazer para um determinado segmento de clientes, como 

isto deverá ser alcançado, e com que tipo de recursos. 

Kotler, Hayes e Bloom (2002, p. 317) colocam que serviços “consistem em ações, 

desempenhos ou atos que são essencialmente intangíveis e não resultam na propriedade do 

que quer que seja.” 

Percebe-se em todas estas definições, e na ênfase que cada autor dá, que os serviços 

tomam contornos bem subjetivos; sendo, para Grönroos (1993), as intenções em solucionar 

‘problemas’ dos clientes, que para Kotler, Hayes e Bloom.(2002) se transformam em ações 

realizadas para os clientes, e que segundo Horovitz (1993) são experiências vividas por eles. 

Tudo isso leva a entender que os serviços foram criados para satisfazer necessidades 

imateriais de consumo.  

Como os serviços se destinam à satisfação de necessidades de consumo imateriais, 

momentâneas e sem resultar em propriedade de nada, eles vêm assumir características que os 

personificam como bem de consumo. Kotler, Hayes e Bloom (2002), os diferem por 
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apresentarem características singulares, não presentes nos produtos, ou seja: os serviços 

apresentam características tais como intangibilidade, perecibilidade, inseparabilidade e 

variabilidade1. 

Baseado nestas mesmas singularidades formadoras dos serviços é que Cooper et al. 

(2001) comentam que para a aquisição dos produtos turísticos é necessário o gerenciamento 

da qualidade dos serviços prestados no intuito de diminuir a sensação de risco que a atividade 

possui. E  acrescentam que este risco não se refere apenas à insegurança que o cliente sente ao 

adquirir um serviço, mas também àquela que o setor vive na oferta de seus produtos. 

Somente estas características gerais dos serviços já induzem tanto a demanda quanto a 

oferta a situações de insegurança. Esta insegurança se deve por estarem negociando uma 

promessa, que na maioria das vezes não depende somente do empenho das duas partes que 

ora negociam, mas de outros prestadores que quase sempre nunca viram, mas têm de acreditar 

que darão continuidade ao que está sendo comercializado naquele momento.  

Da mesma forma acontece com o produto turístico que essencialmente se trata de um 

serviço, possuindo estas características e ainda outras que o diferenciam e lhe conferem 

singularidades em relação à prestação de outros tipos de serviços em geral. Estes atributos 

singulares do produto turístico contribuem para o acréscimo das expectativas e, por 

conseguinte, da insegurança dos clientes em relação à satisfação plena de seus desejos. 

 

3.2 O produto turístico: uma soma de serviços de qualidade 

 

Dentre os atributos singulares dos serviços prestados no setor turístico vale ressaltar o 

que é chamado de heterogeneidade. Isto quer dizer que o produto turístico, como um todo, é 

resultante da somatória de diversas prestações de serviços individuais realizados por pessoas 

e/ou empresas diferentes, dificultando mais ainda o controle e a garantia de satisfação em 

relação ao número de envolvidos no processo. 

 No caso do setor hospedeiro, Petrocchi (2002) também coloca que a hotelaria é muito 

afetada por fatores externos, tais como, o desempenho do sistema de turismo onde está 

inserido, cenários socioeconômicos e políticos, tecnologia, disponibilidade de mão-de-obra  e 

sua qualidade, entre outros. Todos estes fatores, além de influenciar os serviços, fazem com 

que estejam em constante processo de mudanças e de maneira muito rápida. 

                                                 
1 Para maiores esclarecimentos sobre as características intrínsecas dos serviços ver Kotler, Hayes e Bloom 
(2002) e Cooper et al. (2001). 



 57 

 Justamente por ser em essência um serviço e por apresentar características  singulares 

(que se não forem constantemente controladas podem se tornar ameaças ao desenvolvimento 

do turismo), que a preocupação com a qualidade e a aproximação do cliente devem ser uma 

constante no planejamento, desenvolvimento e estabelecimento de qualquer organização 

turística. 

Já que os serviços se prestam a atender os clientes em suas necessidades e que a sua 

qualidade sempre será julgada de maneira subjetiva por quem os consome, percebe-se a 

necessidade de ofertá-los com qualidade para que tenham capacidade de solucionar os 

problemas a que se propõe. 

Fitzsimmons e Fitzsimmons comentam sobre os serviços de qualidade: 

 
Em serviços a avaliação da qualidade surge ao longo do processo da prestação, que 
geralmente ocorre no encontro entre um cliente e um funcionário da linha-de-frente, 
[...]. A satisfação do cliente com a qualidade do serviço pode ser definida pela 
comparação da percepção do serviço prestado com a expectativa do serviço 
desejado. Quando se excede a expectativa, o serviço é percebido como de qualidade 
excepcional, e também como uma agradável surpresa. Quando, no entanto, não se 
atende as expectativas, a qualidade do serviço passa a ser inaceitável. Quando se 
confirmam as expectativas pela percepção do serviço, a qualidade é satisfatória 
(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000,  p. 249). 
 

 

Percebe-se que nesta definição de serviço que a qualidade também permeia seu 

conceito e que ambos estão voltados a um ponto comum: qualidade e serviços estão  

diretamente relacionados à satisfação. 

No mesmo sentido Las Casas (2000, p.83) defende que: “[...]qualidade em serviços 

está ligada à satisfação. Um cliente satisfeito com o prestador de serviços estará percebendo 

um serviço como de qualidade.”. Ou seja, serviço e qualidade são para os consumidores 

praticamente sinônimos, um não pode existir sem o outro. Se não existir qualidade nos 

serviços estes perdem sua principal finalidade: gerar satisfação. E essa satisfação pode 

acontecer em qualquer situação como a solução de um problema, o atendimento de uma 

necessidade ou qualquer outra expectativa. 

Kotler coloca o que podemos entender por satisfação e que ela está intimamente 

relacionada com a percepção do que foi ou está sendo consumido. Para este autor “satisfação 

consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho 

(ou resultado) percebido de um produto em relação às expectativas do comprador.” 

(KOTLER, 2000, p. 58).  Tanto no consumo de produtos como no de serviços, podemos 

entender que a satisfação assume os mesmos contornos de geração de prazer. 
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Satisfação e prazer são sensações almejadas quando se pensa em viagem, em férias, 

em descanso (atividades realizadas na prática turística), porém muito frágeis devido às 

características do produto turístico. 

 Então o que vem a ser na prática o produto turístico, como um único produto pode  ser 

tão frágil e ter seu grau de satisfação ameaçado? 

 De maneira simplória poder-se-ia responder a esta questão pela justificativa de que o 

produto turístico envolve um grande e diversificado número de prestadores de serviços.  

 Porém, em um sentido mais amplo, entendemos que o produto turístico é a somatória 

da oferta de diversos prestadores de serviços que exploram uma determinada destinação e a 

qualidade destes. Neste sentido Kandampully, Mok e Sparks citam: 

 
Um produto turístico é um amalgama de todos os benefícios, atividades e serviços 
oferecidos aos turistas por diferentes setores da atividade turística com o objetivo de 
satisfazer as necessidades dos turistas enquanto estão longe de suas residências. Isto 
inclui a viagem de ida e volta do destino, traslado do aeroporto, acomodações, 
transporte enquanto estiver na destinação, e tudo que um turista possa fazer, ver, e 
usar no caminho de ida e volta e na destinação, incluindo o consumo de comidas e 
bebidas, suvenires, entretenimento, diversão, e uma grade variedade de outros 
serviços tais como financeiros, médicos, segurança, etc (KANDAMPULLY; MOK; 
SPARKS, 2001, p. 8-9, tradução livre do autor). 
 

 

Sendo assim, a qualidade assume contornos benéficos para todas as partes envolvidas 

no processo de troca de bens, seja para os clientes, ou seja para toda a cadeia produtiva dos 

serviços turísticos. Porém, devido a este grande número de agentes prestadores de serviços e 

atores (co-participantes e co-responsáveis) que influenciam o produto turístico é que a 

implantação de padrões de qualidade se torna uma tarefa complexa e de difícil controle neste 

produto como um todo. 

 

3.3 Aspectos da qualidade no turismo 
 

A alta qualidade é estratégia fundamental para obter vantagem competitiva, podendo 

criar oportunidades salientes para as organizações. A qualidade transcende qualquer norma ou 

regra. Ela é um processo no qual vários fatores devem ser levados em conta, como o de que a 

qualidade não é algo imposto, ou algo que só tenha o comprometimento de alguns na 

organização. Dos colaboradores dos serviços mais gerais, passando pelos serviços da linha de 

frente, onde a qualidade é colocada à prova, até os níveis de gerência, direção e aos 

proprietários. Todos fazendo parte de um mesmo processo. Analisando cada procedimento, 
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tendo como foco principal o cliente, trabalhando através de melhorias contínuas, utilizando-se 

de decisões baseadas em dados e fatos e desenvolvendo um planejamento a longo prazo, 

apenas desta maneira e recorrendo a ferramentas adequadas é que o turismo atingirá a 

qualidade total em seus serviços, atingindo os anseios de milhões de turistas no mundo todo. 

Partindo do princípio de que, no que se refere ao turismo, os serviços devam ser 

conduzidos de maneira que se apresentem como uma oferta de qualidade, Grönroos (1993, p. 

151) propõe uma abordagem gerencial dos mesmos. Para este autor, gestão de serviços é: 

 

• “Compreender a utilidade que os clientes recebem com o consumo ou uso das 

ofertas da organização e como os serviços, por si sós ou junto com os bens 

físicos ou outros tipos de recursos tangíveis, contribuem para a utilidade, ou 

seja, compreender como a qualidade total é percebida nos relacionamentos com 

o cliente e como ela muda através do tempo; 

• Compreender como a organização (pessoal, tecnologia e recursos físicos, 

sistemas e clientes) serão capazes de produzir e entregar esta utilidade ou  

qualidade; 

• Compreender como a organização deve ser desenvolvida e gerenciada de 

forma que a utilidade ou qualidade pretendida seja alcançada; e 

• Fazer com que a organização funcione de forma que esta utilidade ou 

qualidade seja alcançada e os objetivos das partes envolvidas (a organização, 

os clientes, outras partes, a sociedade, etc.) sejam atendidos.” 

 

Percebe-se claramente nestes fatores colocados por Grönroos (1993), que qualidade 

também está intimamente ligada à utilidade, ou seja, se o serviço foi desenvolvido para 

satisfazer necessidades, ele só terá qualidade se seu grau de utilidade for elevado. 

Pensando nos itens formadores da qualidade dos serviços, Las Casas (2000, p.73-5) 

propõe o que ele chama de 4 P’s dos serviços: 

 

• “Perfil: é quando a empresa tem que decidir para quem irá direcionar seu 

negócio e adequar todas as suas instalações para o melhor desempenho de sua 

atividade. É por meio do perfil, ou seja das instalações que o cliente terá a 

primeira impressão da empresa, por isso um criterioso projeto, com o máximo 

de adequação, resultará em uma imagem de melhor preparo para a atividade. 
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• Processos: é o planejamento de como a empresa funcionará. Estes processos 

devem permitir que os serviços sejam desempenhados de maneira organizada e 

com qualidade favorecendo a satisfação dos clientes. Um prestador de serviços 

deve desenhar um fluxograma e pensar nas etapas da prestação de serviços, 

objetivando satisfazer seus clientes de forma racional e lucrativa. 

• Procedimentos: um bom processo só é completo se o nível de contato com os 

clientes for satisfatório. Os procedimentos referem-se ao atendimento, o 

momento que se realiza tudo aquilo que foi ensinado e praticado no 

treinamento, no planejamento etc. Os clientes percebem uma boa ou má 

prestação de serviços, em grande parte, pela qualidade do contato pessoal com 

os colaboradores de uma empresa. 

• Pessoas: os colaboradores de uma organização são muito importantes para a 

qualidade da prestação de serviços. Além disso, as pessoas contratadas ajudam 

a formar a imagem. Indivíduos de boa aparência e bem treinados comunicam 

uma preocupação da administração em atender bem seus clientes.” 

 

Sendo assim, toda estrutura, planejamento e gestão de qualquer empresa deve ser feito 

com o objetivo de ofertar qualidade para seu consumidor. Como discutido anteriormente, no 

setor turístico a qualidade não depende somente de um agente, mas da soma dos vários 

agentes prestadores do conjunto de serviços consumidos durante uma viagem. Devido a esta 

interdependência é que todos os atores da prestação de serviços turísticos devem atentar para 

o oferecimento da qualidade. 

 

3.3.1 A qualidade do fator humano 

 

Crosby (1999, p.45) diz “[...] a mentalidade da companhia só se modificará quando 

todos os empregados absorverem a linguagem comum da qualidade e começarem a 

compreender os seus papéis individuais na geração da melhoria de qualidade.” 

Ansarah (2002) expõe a importância da oferta de serviços de qualidade, e cita que um 

dos meios de se atingir um patamar qualitativo no turismo está no investimento da formação e 

capacitação profissional. Nos seus comentários apresenta o ensino de qualidade como uma 

forte tendência, pois é através de uma formação profissional de qualidade que se atingirá uma 

oferta de qualidade. Considera que por se tratar o turismo de “[...]uma atividade de utilização 

intensa de capital humano, só o ensino e a formação da mão-de-obra especializada poderão 
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responder aos desafios que o setor enfrenta [...]” (ANSARAH, 2002, p. 16). Sendo assim, a 

colocação de profissionais “pluricompetentes” (id. ibid.) satisfarão melhor as necessidades de 

um mercado altamente exigente e competitivo. 

No mesmo sentido, Trigo já chamava a atenção para esta necessidade de formação do 

profissional em turismo: 

 
 
Preparar profissionais para o setor terciário nas sociedades pós-industriais implica 
compreender os paradigmas dessas sociedades e toda a complexidade e o pluralismo 
existentes para que se possa pensar em estruturar um projeto pedagógico ligado ao 
ensino de turismo, hotelaria, alimentos e bebidas ou entretenimento em geral. Existe 
um eixo principal de questões emergentes referentes ao setor terciário e às 
sociedades pós-industriais que precisa ser delimitado para que as questões 
educacionais sejam colocadas em toda sua profundidade. Esse eixo conceitual passa 
pela compreensão de como o mundo do trabalho sofreu uma profunda transição, 
desde a fase do capitalismo comercial até o capitalismo pós-industrial. Entender as 
novas faces do trabalho é fundamental para poder traçar as novas propostas 
educacionais. Sem o conhecimento dos paradigmas contemporâneos que balizam as 
grandes questões atuais, corre-se o risco de ficar apenas nos dogmatismos 
sociológicos obsoletos ou nas especulações pseudocientíficas e superficiais (TRIGO, 
1998,  p. 76). 
 

 

Dessa forma, é preconizado que um dos principais componentes da qualidade 

realmente pode residir na adequação e profissionalização da mão-de-obra empregada no setor 

turístico. Esta formação de mão-de-obra não se trata apenas da formação de bacharéis em 

turismo, hotelaria, lazer e entretenimento, gastronomia e eventos, mas também do 

aperfeiçoamento e da capacitação técnica dos trabalhadores que formam a grande massa 

operadora dos serviços turísticos, especificamente nas atividades que necessitam de 

profissionais conscientes para o desempenho sustentável do turismo. A especialização, neste 

sentido, é uma exigência do mercado consumidor atual, pois por estar mais informado e 

seletivo, e pela facilidade de acesso à concorrência, não admite amadorismos. 

Falando também sobre a formação de mão-de-obra especializada, Swarbrooke et al. 

(2003, p. 150) afirmam que no turismo de aventura a qualidade e o preparo dos recursos 

humanos que trabalham neste segmento é de suma importância, pois “a segurança e o 

divertimento dos turistas de aventura geralmente dependem  dos líderes, guias e instrutores” 

do setor. 

A evolução dos mercados elevou a concorrência e proporcionou novos padrões de 

competitividade, por isso o setor turístico está carente de profissionais especializados e 

capacitados para suprir as necessidades de qualidade requeridas pelos consumidores. 
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Para o atendimento das exigências de qualidade do mercado, tanto no nível 

empresarial quanto acadêmico, é necessário um constante aprimoramento através da 

reciclagem e/ou aprendizagem das inovações nele introduzidas. Isto somente pode ser 

alcançado por meio de pesquisas freqüentes e sistemáticas, pois será através delas que os 

desejos e as carências do mercado serão conhecidos. E com posse dos dados destas pesquisas, 

desenvolver mecanismos de satisfação aos anseios do mercado. 

Dias (2002), falando sobre a hotelaria, cita outro fator qualitativo dos serviços: a 

importância de se trabalhar com paixão no setor hoteleiro, fazendo com que uma atenção 

especial seja dada ao treinamento e valorização dos empregados, pois estes têm uma interação 

muito grande com os clientes. 

Em sua narrativa, a autora evidencia a relevância do exemplo deixado por Cesar Ritz 

no que tange à qualidade da prestação dos serviços. Onde a hospitalidade e a qualidade, que 

geram a fidelização dos clientes, tem características intangíveis que dependem de avaliações 

subjetivas, por isso a preocupação com instalações e equipamentos, serviços e processos, 

treinamento de funcionários e empatia pela função, podem ser uma questão vital num 

mercado em que manter um cliente é dez vezes mais barato que conquistar um novo. No 

exemplo em questão são colocados também aspectos da qualidade relativos a características 

tangíveis, e não somente a mão-de-obra, os quais são abordados a seguir, no próximo item. 

Vale abrir um parêntese na discussão sobre a qualidade para salientar um aspecto da 

experiência de Ritz no que se refere a uma conseqüência importante da prestação de serviços 

de qualidade: a fidelização dos clientes. Esta conseqüência da qualidade é tão desejada que 

Bowen e Shoemaker (1998, p.12, tradução livre do autor) enfatizam que “formar um grupo de 

clientes fiéis é dinheiro em caixa para um hotel, porém a lealdade requer um longo período de 

relacionamento onde tanto empresa quanto cliente desenvolvem confiabilidade mútua.” (em 

relação às características do que pode ser chamado de marketing de relacionamento 

comentamos logo adiante). 

Voltando a abordagem que se refere ao componente humano, acredita-se que 

qualidade na formação e capacitação da mão-de-obra é onde devam estar os maiores 

investimentos na área de serviços. As empresas prestadoras de serviços, como as do turismo, 

comercializam atos, ações, desempenhos; e neste sentido torna-se necessário, além de 

contratar pessoas certas para as funções que irão realizar, treinar e qualificar para que um 

melhor desempenho seja atingido. Grande parte da imagem da empresa junto aos clientes é 

formada pela equipe de colaboradores que fazem o atendimento, seja um atendimento direto 
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(mais expressivo em termos de impressões que deixam por estarem em contato direto com os 

clientes), seja um atendimento indireto (onde somente o serviço realizado pode ser avaliado). 

Estes aspectos que foram discutidos até o momento, correspondem a abrangência  de 

dois P’s dos colocados por Las Casas (2000); as pessoas e os procedimentos, que são os dois 

itens intangíveis, realizados por intermédio da ação e do desempenho dos colaboradores da 

empresa. 

Porém, a qualidade dos serviços turísticos depende também de fatores tangíveis, tais 

como os equipamentos e instalações que dão o suporte infra-estrutural para a realização dos 

processos da prestação dos serviços turísticos. Estes fatores também compunham a 

preocupação de César Ritz e eram formadores de qualidade nos seus detalhes, como foi 

abordado por Dias (2002). 

 

3.3.2 A qualidade tangível 

 

 Os aspectos tangíveis da prestação dos serviços turísticos estão nos outros dois P’s 

propostos por Las Casas (2000), onde o perfil diz respeito à toda estrutura física colocada para 

viabilização do atendimento ao cliente; e os processos que dizem respeito à forma que a 

empresa planejou e organizou este atendimento. 

Sendo assim, parece claro que um prestador de serviços turísticos deve estar 

adequadamente equipado para a colocação do produto que ele deseja ofertar ao mercado, mas 

na realidade nem sempre esta premissa é inteiramente verdadeira. 

Tuch e Spolon (2001), comentando sobre a administração hoteleira citam que o hotel 

por estar inserido no setor de serviços se faz um produto intangível e é percebido pelo 

hóspede como uma experiência, e por isso deve ser desenvolvido por meio de “[...]um projeto 

coerente e que vá ao encontro das necessidades e dos desejos do consumidor, dos anseios dos 

investidores e das tendências do mercado[...]” (TUCH; SPOLON, 2001, p.355)  e ainda com 

diferenciais que o coloquem em vantagem competitiva sobre os concorrentes. Para estes 

autores, o planejamento físico do hotel deve partir de duas análises: a quantificação da 

demanda futura e a descrição das instalações adequadas ao mercado-alvo. 

 Sendo assim, percebe-se a necessidade de adequação física e funcional do meio de 

hospedagem em relação ao tipo de hóspede que ele se propõe a receber, além da qualificação 

em recursos humanos. 

No entanto, tem-se esbarrado em dificuldades que, no caso do turismo de aventura, 

podem estar retardando seu crescimento e sua sustentabilidade. Serrano (2001) comenta que 
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os meios de hospedagem que geralmente são utilizados no ecoturismo (dentre estes os 

utilizados no turismo de aventura), são empresas familiares, de pequeno e médio porte, e por 

conseguinte demonstram vários fatores que denotam falta de profissionalismo. 

Entretanto, isto não é uma característica somente dos meios de hospedagem que 

recebem turistas de aventura. Medlik e Ingram (2002, p. 43-4) falando sobre a hotelaria em 

geral fazem a mesma observação dizendo que, na maioria dos países, uma grande proporção 

dos hotéis são negócios de pequeno porte. E como característica comum tendem a:  

 
[...] abordar seus mercados de modo menos formal e mais intuitivo, com base no 
conhecimento detalhado das exigências dos hóspedes, considerando o contato que há 
entre eles. Tendem a ajustar seus serviços mais prontamente de acordo  com as 
preferências de seus hóspedes  e a confiar na venda de seus produtos contando mais 
com a recomendação pessoal e com visitas repetidas do que com a promoção 
sistemática (MEDLIK; INGRAM, 2002, p. 45). 
 

 

Isto impõe a um pequeno meio de hospedagem que foca um segmento específico a se 

superar a cada contato do cliente com os produtos tangíveis e intangíveis do seu 

estabelecimento. 

Andersen (2002) sintetiza a preocupação que deve existir quanto às instalações e à 

infra-estrutura de meios de hospedagem que se destinam a receber turistas que são adeptos a 

qualquer segmento do ecoturismo: 

 
Pode-se dizer que o que falta em muitas instalações ecoturísticas é uma certa dose de 
fantasia, aventura e descoberta. Embora grande parte dos visitantes seja atraída pela 
beleza e singularidade do ambiente natural, muitos turistas têm a expectativa de que 
os alojamentos vão lhes proporcionar um padrão semelhante ao dos centros urbanos. 
Não sou favorável à criação de um clima de parque de diversões ou à construção de 
suítes excessivamente luxuosas, mas é importante levar em consideração os 
requisitos indispensáveis a um abrigo básico. O alojamento deve ter um projeto 
descontraído e acolhedor, que corresponda às expectativas do turista, que viajou para 
ficar imerso em um cenário natural e selvagem mas quer gozar de algumas regalias 
no final do dia. 
As expectativas dos ecoturistas não podem ser facilmente identificadas ou 
quantificadas. Trata-se de um mercado diversificado, que apresenta uma série de 
motivações e necessidades. Enquanto alguns ecoturistas ficam contentes em dormir 
em uma barraca de acampamento, outros preferem (e pagam por) quartos fechados 
com banheiros privativos e demais comodidades. As instalações e a infra-estrutura 
precisam adaptar-se às necessidades atuais e futuras (ANDERSEN, 2002, p. 203-4). 
 

 

Com respeito ao citado por Andersen cabem algumas considerações: 

 Conforme a realidade do mercado turístico brasileiro não se torna recomendável a um 

meio de hospedagem a dedicação exclusiva a um segmento específico, negando-se a receber 
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hóspedes que não sejam pertencentes ao perfil de cliente para o qual o hotel tenha se 

equipado. Yázigi (2000, p.13) corrobora com este pensamento quando cita que um meio de 

hospedagem especializado numa clientela “não deve recusar tipos diferentes de hóspedes, mas 

sim orientar-se em função de determinadas preponderâncias”. 

 Além do que um meio de hospedagem que ofereça boas instalações a uma clientela 

específica também o fará a outros tipos de clientes, pois o necessário para uma boa 

acomodação é comum a qualquer ser humano e as necessidades básicas de um cliente quanto 

à hospedagem não se diferenciam pelo fato deste pertencer a um segmento específico do 

mercado consumidor. 

 Medlik e Ingram (2002) citam que o conceito de básico em um meio de hospedagem 

varia de acordo com as necessidades do usuário, ou seja, “algumas dessas necessidades são 

básicas e físicas, como dormir em camas limpas ou comer comidas saudáveis; outras, como as 

atendidas pela imagem do hotel, são necessidades adquiridas, as quais refletem o que uma 

pessoa deseja ser como indivíduo” (MEDLIK; INGRAM, 2002, p. 26).  Para estes autores, 

uma empresa que atua  no ramo da hospedagem, deve procurar atender a ambas as 

necessidades para que tenha sucesso. 

 Serrano (2001) e Andersen (2002) expuseram o nível de acomodações que geralmente 

um adepto de qualquer segmento do ecoturismo procura: meios de hospedagem de pequeno e 

médio porte, sem ostentações luxuosas, com um mínimo de conforto que possa lhes ser 

semelhante ao de suas casas e que lhes permita estarem imersos em seu contato com o meio 

natural. Ou seja, confortável, aconchegante, com uma boa ambientação e sem “frescuras”. 

 Yázigi (2000, p. 23-4) cita uma listagem do que pode ser entendido como requisitos 

indispensáveis a um abrigo básico. Discorrendo sobre a pequena hotelaria e citando pousadas 

(tipo de acomodações muito utilizadas por adeptos do turismo de aventura), ele coloca os 

seguintes equipamentos como sendo o mínimo necessário ao conforto universal num pequeno 

estabelecimento hospedeiro: 

 

• “Cama(s) com dois metros de comprimento 

• Criado-mudo (dois para quarto de casal) 

• Armário (embutido de preferência e com muitos cabides) 

• Televisão 

• Frigobar (opcional) 

• Ar condicionado (central de preferência) e/ou ventilador de teto 
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• Radiador (aquecedor) em lugares frios 

• Mesinha de escrever 

• Cadeira 

• Capachos e tapetinhos 

• Telas antimosquito 

• Cortinas 

• Quadros e adornos (opcional) 

• Espelho e louças de banheiro 

• Porta-malas de meia altura 

• Geradores de eletricidade (para pousadas na floresta) 

• Cofre (opcional)” 

 

Acredita-se, então, que um meio de hospedagem que possua uma boa estrutura para 

receber um turista de aventura certamente a terá para o recebimento de qualquer turista que, 

apesar de estar no mesmo ambiente, não pratique nenhuma atividade que o classifique como 

pertencente a um segmento turístico específico. É o caso dos turistas de aventura que viajam 

com esposa e filhos, por exemplo. 

Outro aspecto que tem sua importância é a diversificação das motivações e 

necessidades dos turistas de aventura que, dependendo da modalidade esportivo-recreacional 

que praticam devem apresentar necessidades diferenciadas seja em relação à infra-estrutura ou 

aos serviços dentro do meio de hospedagem. Neste sentido, o empresário atento à vocação 

turística de sua localidade, deve procurar conhecer se existem e quais seriam as necessidades 

que os turistas que se destinam à sua região têm para o aproveitamento das condições que 

favorecem a prática de qualquer atividade de seu interesse, e se estas atividades geram alguma 

necessidade específica no meio de hospedagem. 

 Também é importante ressaltar  o que foi colocado por Andersen (2002) no sentido de 

que os turistas de aventura, como os demais segmentos de ecoturistas, têm uma origem 

predominantemente urbana e estão acostumados com um certo grau de facilidades que lhe são 

habituais no dia-a-dia. Portanto, sendo assim, estes turistas tenderiam a desejar experimentar 

condições de rusticidade e imprevisões que os levarão a testar seus limites e viver seus 

momentos de aventura somente dentro da atividade por ele praticada, esperando do meio de 

hospedagem o apoio necessário à recomposição de suas energias para que venha a gozar de 

plena disposição para a realização de sua modalidade esportivo-recreativa.  
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 Quando um destes turistas deseja aventura inclusive no local onde vai pernoitar, 

geralmente não escolhe nenhum meio de hospedagem para tanto, mas sim procura lugares 

inóspitos, onde não haja nenhum tipo de estrutura de hospedagem, nem mesmo um camping, 

o qual já deve também se preocupar em oferecer um padrão mínimo de instalações para o 

conforto de seus usuários (banheiros, duchas, pontos de energia, cestos de lixo, vias de 

circulação e substrato limpo [grama ou cascalho] para a montagem de barracas). 

 Como já citado no capítulo anterior, esta característica, que se relaciona com o tipo de 

hospedagem, pode ser adotada como um fator de diferenciação entre duas categorias de 

turistas de aventura. Swarbrooke et al. (2003) dividem estes turistas naqueles que procuram 

aventura inclusive nas acomodações, e aqueles que desejam dormir em acomodações 

confortáveis, deixando a aventura para o desempenho da atividade por ele escolhida. 

 

3.3.3 O perfil do turista e a qualidade 

 

 Outra característica dos ecoturistas, e também dos turistas de aventura, é a elitização 

vista no segmento. Ruschmann (1998), quando aborda aspectos éticos relativos ao 

ecoturismo, diz: “[...], este tipo de turismo tem recebido críticas, pois a seletividade das 

atividades e a qualidade dos equipamentos e serviços prestados ao turista ‘qualitativo’ acabam 

por elevar o seu custo – tornando essas viagens acessíveis apenas aos grupos economicamente 

favorecidos.” (RUSCHMANN, 1998, p. 12). Não faz parte dos objetivos desta pesquisa entrar 

no mérito ético das atividades ecoturísticas, porém a utilização desta citação tem o intuito de 

caracterizar o perfil do praticante de atividades consideradas ecoturísticas. Portanto, se este 

turista é  elitizado, certamente terá referenciais para avaliação da qualidade também elevados. 

 Neil, Wearing e Figgis (1999), ao fazerem um levantamento do perfil do ecoturista, 

citam que em termos gerais os ecoturistas possuem renda superior à média, em sua maioria 

têm formação superior e estão distribuídos de maneira eqüitativa entre os sexos. Na 

continuação de suas análises sobre o perfil dos ecoturistas os autores enfatizam: 

 
Os ecoturistas mostram uma preferência por grupos reduzidos e pelo serviço 
personalizado, tendem a ser entusiastas quanto às atividades ao ar livre e viajam 
muitas vezes em dupla ou individualmente, sendo também viajantes habituais e, 
portanto, experimentados (NEIL; WEARING; FIGGIS, 1999, p. 224, tradução livre 
do autor). 

 
 

 Entende-se por meio destas constatações que a tendência natural de uma população 

elitizada, tanto finaceira quanto intelectualmente, é a de ser mais exigente quanto à qualidade 
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do que consome, e por tenderem a ser viajantes experientes, possuem um nível crítico mais 

elevado pelo conhecimento de várias realidades que experimentaram, ou seja, sabem dizer o 

que, quando e onde algo possui qualidade. 

 Uvinha (2001) abordando aspectos relativos aos adeptos de esportes de aventura cita 

que “tais esportes variam quanto ao custo de seus equipamentos, atingindo um público 

diferenciado conforme o seu potencial econômico.” (UVINHA, 2001, p. 22). Se para a 

compra dos equipamentos os praticantes de atividades de aventura já apresentam um perfil 

econômico diferenciado, quanto mais o terão se, aos custos dos equipamentos, forem 

agregados os custos necessários para os deslocamentos que caracterizam uma viagem 

turística. 

 Citando o caso específico dos turistas de aventura, Swarbrooke et al. (2003) também 

abordam esta elitização que ocorre neste segmento do turismo. Segundo estes autores o 

turismo de aventura é visto como uma forma de turismo para “pessoas com dinheiro, tempo e 

disposição para viajar” (SWARBROOKE et al., 2003, p. 50) e, por ser assim, grande parte de 

seus adeptos são aqueles que possuem maior poder aquisitivo. 

 Neste sentido, torna-se necessária a oferta de produtos adequados, customizados e que 

tenham valor agregado para o cliente e isto deve ser fruto de investigações realizadas em 

torno das necessidades e desejos que cada segmento do mercado-alvo possa requerer. 

Portanto, a qualidade nos meios de hospedagem não começa e nem tem um fim, mas é 

um processo de constante adequação às necessidades e desejos de seus clientes, desde o 

projeto físico, com vistas à sua funcionabilidade, até o constante treinamento e capacitação 

dos colaboradores da oferta dos serviços. 

A preocupação com a oferta de qualidade nos aspectos tangíveis e intangíveis de um 

produto turístico conduz a algo maior do que a simples relação de compra e venda de um 

serviço, leva à sustentabilidade e à satisfação de todos os envolvidos no processo: clientes e 

fornecedores. 

No entanto, a empresa deve preocupar-se não somente com a oferta de um produto ou 

serviço de qualidade, mas dar prioridade a como esta qualidade está sendo percebida por seu 

cliente. A subjetividade, característica peculiar dos serviços que já foi comentada 

anteriormente, volta à cena não mais como um componente conceitual, mas como uma 

ferramenta que, se bem trabalhada, pode vir a se tornar um diferencial competitivo de muita 

significância e, principalmente, de difícil imitação pela concorrência. 
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3.4 A percepção da qualidade e a fidelização dos clientes 

 

Para iniciarmos a discussão de como a qualidade é percebida pelos clientes, temos que 

evidenciar algumas de suas características e a quem compete sua responsabilidade. 

Yasoshima sintetiza os aspectos essenciais da qualidade quando cita:  

 
A qualidade é dinâmica e exige uma boa dose de criatividade por parte de todos, 
dentro de uma empresa. O importante é que ela seja vista como uma forma de se 
atender as necessidades e expectativas dos consumidores. E só as empresas voltadas 
para fora, com um enfoque bem claro nos seus clientes conseguirão ser competitivas 
num mercado cada vez mais acirrado (YASOSHIMA, 1997, p.184). 
 

 

Ser competitivo pode ser entendido como o potencial de atração e principalmente de 

manutenção e posterior conquista dos clientes, portanto se uma empresa oferece um produto 

ou um serviço adequado de uma maneira cativante, justamente por estar voltada aos valores 

dos consumidores, certamente sua competência será elevada e seu grau de competitividade 

alto. 

 Para Castelli (1998), no turismo em geral, como também na hotelaria, é o cliente que 

avalia e define a qualidade e, para tanto, utiliza como referencial suas necessidades, desejos e 

expectativas. Sendo assim, a qualidade é tudo aquilo que proporciona ao cliente o máximo de 

satisfação. Com isso, se faz necessário descobrir que benefícios o cliente busca ao consumir 

determinados bens e serviços. Em sua análise, comenta que de nada adianta revestir um bem 

ou serviço com inúmeras características se estas não se traduzirem em benefícios para os 

clientes, pois o que os clientes compram são benefícios e não características. 

 
São os benefícios que suprem desejos e necessidades. Portanto, ao tomar-se qualquer 
iniciativa na oferta de bens e serviços hoteleiros, deve-se primeiramente averiguar 
que benefícios os clientes esperam. [...] Fazer coisas pensando que os clientes assim 
gostariam é bem diferente do que fazer algo sabendo-se exatamente o que eles 
querem. Para isso é preciso, antes, ouví-los (CASTELLI, 1998, p. 31). 
 

 

Pode-se entender a qualidade como a satisfação das necessidades expressas pelo 

cliente, bem como as que estão subentendidas ou que, supostamente, devem ser inerentes ao 

produto ou serviço consumido. 

 Portanto, em um mercado segmentado, se faz necessário conhecer quais os benefícios 

que os clientes de um determinado segmento desejam e/ou necessitam. Com isso, entende-se 

que o setor hospedeiro também deveria seguir as tendências do mercado que requerem 
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especialização para a personalização de produtos e serviços dentro de um processo de 

customização da oferta. 

 Yázigi (2000) cita estes processos de personalização como sendo a única estratégia 

que os pequenos empresários do setor hospedeiro têm para enfrentar os trustes hoteleiros 

(razão também citada pelo hotel Seaview & Dive Resort, comentado no segundo capítulo 

desta obra, como justificativa de diferenciação voltada para a personalização de suas 

instalações). Em sua argumentação, Yázigi defende a “personalização do trato” (YÁZIGI, 

2000, p. 09) como estratégia de ação, pois os grandes hotéis devido ao tamanho de seu 

volume de clientes não conseguem oferecer níveis de personalização a todos. Justamente por 

possuírem atmosferas mais intimistas e de relações muito pessoais, os pequenos hotéis e 

pousadas se configuram como opções aos que buscam um estilo diferente de se hospedar, 

mais familiar, econômico, menos variado em serviços, porém não necessariamente de 

qualidade inferior. 

 Aproveitando-se destas lacunas no mercado, o pequeno empresário de meios de 

hospedagem pode utilizar-se da estratégia da personalização, e assim se destacar e ocupar um 

espaço que será valorizado e conseqüentemente consumido por um grupo de clientes 

específicos. 

 Medlik e Ingram (2002, p. 112) colocam que “atualmente, os hóspedes em geral 

esperam instalações e serviços adicionais”. Estes mesmos autores (id. ibid. p. 135) defendem 

que um hotel precisa realizar a “[...] identificação das exigências dos hóspedes; projeção das 

instalações e serviços do hotel para atendê-las; operação do hotel em conformidade com os 

padrões estabelecidos [...]” para a satisfação dos usuários e para monitorar a sua própria 

satisfação. Isto aplica-se não somente a hotéis, como também a qualquer meio de 

hospedagem. 

 Sendo assim, os processos de personalização se tornam permeados pelo conceito de 

uma cadeia de valores, que são os fatores constituintes de uma oferta que represente valor 

para o cliente. Christopher (1999, p.72) define valor para o cliente como sendo o fato em que 

“as percepções dos benefícios recebidos em uma transação superam os custos totais de 

propriedade”. Ou seja, quando o cliente pensa: “não é caro por tudo que oferece!” 

 Neste sentido, é necessária a preocupação sobre a percepção do cliente em relação ao 

que lhe é ofertado. De nada adianta ofertar algo recheado de valores se os mesmos não forem 

adequados e/ou requeridos pelos consumidores de seu mercado alvo. Assim, valor toma uma 

significância de adequação ao uso ou ao consumo dentro de uma certa aceitação monetária do 

produto, ou seja, a tão conhecida relação custo/benefício.  
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 Kashyap e Bojanic (2000) analisaram as percepções de valor de viajantes a negócios e 

lazer e concluem em suas argumentações que a qualidade sozinha pode não ser suficiente, ela 

tem que estar acompanhada da percepção de valor por parte dos clientes. Neste sentido 

destacam: 

 
Em resumo, sugerimos que manter o foco gerencial apenas nos aspectos de 
qualidade pode ser uma atitude míope, dando aos turistas mais importância do que 
às suas percepções de valor. Sugerimos que os gerentes estarão mais bem servidos 
dirigindo seus esforços ao gerenciamento do valor dos produtos e serviços de 
viagem. Como as percepções de valor dos turistas de negócio e lazer diferem, é 
necessário ajustar o preço e identificar e incrementar aqueles atributos de qualidade 
que tem o melhor impacto no valor percebido nos dois grupos (KASHYAP; 
BOJANIC, 2000, p. 50, tradução livre do autor). 

 
 

  

 O exemplo usado foi referente ao turismo de negócios e lazer, porém as mesmas 

premissas podem ser utilizadas nos meios de hospedagem para o turismo de aventura, o qual 

também não deixa de ser um turismo de lazer. Mas o importante nesse caso é realmente a 

percepção de valor e a relação entre os benefícios recebidos e o valor pago por eles. 

Entretanto, estes valores precisam ser cuidadosamente estudados para que a oferta seja 

bem direcionada às necessidades, desejos e expectativas dos clientes e que todos os benefícios 

venham a compor um custo favorável ao consumo. 

 Juran (1992) cita que os principais processos usados para se descobrir as necessidades 

dos clientes incluem: se tornar um cliente; estudar o comportamento dos clientes; comunicar-

se com os clientes; e simular o uso pelos clientes. Para ele, por meio destes processos a 

empresa poderá ofertar aquilo que realmente é percebido e valorizado pelo cliente, 

conquistando assim um diferencial que a colocará em vantagem competitiva no mercado em 

que atua. 

 Além de conhecer as necessidades e os desejos dos clientes, que já é uma tarefa 

delicada e que merece pesquisas para sua melhor compreensão, é necessário também saber 

quais são as suas expectativas para que um serviço de qualidade seja realmente oferecido. 

 Castelli (1998, p. 32) explica: “Afinal, o que são expectativas? A noção de expectativa 

está na relação entre aquilo que o cliente esperava receber e de fato recebeu.” 

As expectativas são projeções de situações que o cliente gostaria de vivenciá-las e que 

de algum modo se formaram no seu imaginário. Segundo Ferreira (1999, p. 861), expectativa 

é a “esperança fundada em supostos direitos, probabilidades ou promessas”. 
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Então, quanto maior for a diferença entre a realidade percebida pelo cliente e a que ele 

esperava vivenciar, pior será sua imagem da qualidade do produto ou serviço que ele estará 

consumindo naquele momento. 

 Sendo assim, se torna necessário ir além do simples atendimento de um cliente. É 

preciso criar empatia, entrar em sintonia com o cliente, e a partir dessa interação cliente-

fornecedor é possível chegar à personalização do serviço e entrar na subjetividade do próprio 

cliente e assim buscar atendê-lo nas suas reais expectativas. 

 

3.4.1 O valor percebido que gera um relacionamento 

 

A interação entre cliente e fornecedor deu origem ao conceito de marketing de 

relacionamento. Para Christopher (1999, p. 46) o marketing de relacionamento tem sua 

principal finalidade em “criar e desenvolver relacionamentos duradouros e lucrativos com os 

clientes”, visando ao aumento da retenção e da fidelidade dos mesmos. Esta estratégia dá 

ênfase ao compromisso contínuo de atender às necessidades de cada cliente através de 

serviços de qualidade. 

Para Kotler (2000, p.72) o marketing de relacionamento é a “chave do sucesso e da 

permanência” de qualquer empresa em um mercado altamente competitivo. 

Petrocchi faz uma abordagem para a hotelaria sobre o marketing de relacionamento: 

 
O marketing de relacionamento é a busca de preservação do cliente, alcançando um 
nível elevado de atendimento e incentivando a repetição da hospedagem, através de 
estímulos em bonificações e tratamentos diferenciados. Esta estratégia gera seguidas 
hospedagens ao longo do ciclo de vida do cliente, dado que este aprova os serviços 
recebidos e identifica no hotel um espaço seu. Esse hóspede transforma-se em um 
instrumento de divulgação do hotel e das qualidades dele, que tanto o agradam 
(PETROCCHI, 2002,  p. 86). 
 

 

Nesta narrativa de Petrocchi podemos perceber vários aspectos que se encaixam com 

as características que os turistas de aventura podem desenvolver com o meio de hospedagem 

que os recebe: o tratamento diferenciado; as bonificações pela freqüência de hospedagens; a 

familiarização do hotel como a extensão de um espaço propriamente seu; a identificação com 

o lugar que o receber e a divulgação gratuita e de alta credibilidade que o turista pode fazer a 

partir do momento que sua confiança foi conquistada. Todos estes aspectos não trazem 

benefícios somente ao estabelecimento, mas também ao usuário pela segurança, conforto e 

recompensas tangíveis e intangíveis de suas expectativas. 
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Neste sentido, as principais características do marketing de relacionamento citadas por 

Christopher (1999, p. 46) são: 

 

• “Orientação para a retenção do cliente. 

• Contato constante com o cliente. 

• Enfoque no valor para o cliente. 

• Planejamento para o longo prazo. 

• Muito interesse no serviço ao cliente. 

• Grande compromisso em satisfazer as expectativas do cliente. 

• Qualidade é preocupação de todos os funcionários.” 

 

 Percebe-se que nos sete itens característicos do marketing de relacionamento, cinco 

dizem respeito diretamente ao cliente, demonstrando onde está o foco desta estratégia; e os 

outros dois somente complementam no sentido de oferecer o melhor para o cliente e por longo 

tempo, preferivelmente, “para sempre”. 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) ressaltam a importância deste direcionamento para 

o conhecimento dos clientes e defendem que esta estratégia coloca uma organização de 

serviços em significativa vantagem competitiva. Pois ao ter um banco de dados com os 

nomes, endereços e preferências pessoais dos clientes, podem oferecer serviços de maneira 

mais individualizada e promover um marketing mais direcionado. 

No mesmo sentido, Giacomini Filho vem comentar sobre o marketing de 

relacionamento: 

 
O cliente aprecia quando o atendimento está sintonizado e preocupado com sua 
situação, ou seja, quando presta-lhe um serviço, e não somente quando o faz 
interessado em concretizar a venda. [...] 
A manutenção e conquista de clientes, nesta ordem, talvez seja a maior contribuição 
que o modelo voltado para o atendimento pode propiciar a uma empresa turística. 
Isto porque visa tornar fiel e satisfazer clientes, aproveitando-se do contato direto 
com consumidores reais e potenciais, momento em que esse contato mais direto 
viabiliza um trabalho emocional e envolvente com o produto/serviço, sintonizando-o 
com carências emocionais e necessidades subjetivas (GIACOMINI FILHO, 2001,  
p. 218). 
 

 

Sendo assim, o objetivo da empresa pode ser melhor atingido, e não somente o da 

empresa, mas o do cliente também, numa relação de confiança mútua onde o lucro não é mais 
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um fim, mas um meio de dar maior sustentabilidade aos negócios da empresa, pois ao gerar a 

satisfação do cliente cria um relacionamento mais duradouro. 

 Para Bowen e Shoemaker (1998, p.14, tradução livre do autor) “a confiança do cliente 

em relação à empresa é o elemento de sustentação do relacionamento de ambos”. Para estes 

autores o que gerou o compromisso causando fidelidade em primeiro lugar foram os 

benefícios, porém, em segundo lugar, mas não menos importante, vem a confiança e é esta 

que pode ser o maior diferencial competitivo da empresa, pois a verdadeira dimensão da 

confiabilidade não pode ser facilmente copiada pelos concorrentes. 

Desta forma, Lemos cita: 

 
Quanto mais o hóspede ensina o hotel a respeito das suas necessidades e 
preferências capacitando o hotel de prover ao hóspede exatamente o que ele precisa, 
maior é a vantagem competitiva do hotel e maior é a distância que o hotel se 
preserva de seus concorrentes mantendo o cliente motivado e fiel ao seu 
estabelecimento, pois o hóspede vai relutar em repetir todo o processo com um novo 
estabelecimento (LEMOS, 2000,  p. 30). 

 
  

 Percebe-se claramente que a fidelização e, mais importante ainda, a motivação do 

hóspede em relação ao hotel originaram-se da disposição da empresa em “aprender” com seu 

cliente. Assim, quando um fornecedor tem tudo que o cliente quer, da maneira que ele espera 

e por um preço que está disposto a pagar, não se justifica aventurar-se em outro 

estabelecimento e correr o risco de não ter o mesmo grau de satisfação.  

 Esta aprendizagem que gera a fidelização traz benefícios não somente ao cliente, mas 

também ao estabelecimento. Neste sentido, Handy (1990, apud. Lemos, 2000, p. 30) destaca 

três pontos de relevância desta benesse causada ao estabelecimento pela estratégia de 

fidelização dos clientes: 

 

1. “A diminuição do estresse nas relações: nível de confiança na relação facilita a 

customização dos serviços, focalizando e maximizando a satisfação do hóspede; 

2. Aumento da fidelização também dos funcionários: ele se sente também 

responsável pelo bem-estar dos clientes aos quais já conhece e reconhece também 

sua parte do sucesso da fidelização; 

3. A criação de um vínculo entre turista e a localidade: a partir de pesquisas 

realizadas (Lemos: 1998) verificou-se que o hóspede fiel tem preocupação com o 

destino turístico, podendo acompanhar o processo da localidade e atribuir juízo 

de valor àquelas mudanças.” 
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Nesta citação feita por Lemos (2000) observamos que, ao perceber a qualidade, o 

cliente começa a enxergar os prestadores de serviço como profissionais competentes e 

gradativamente vai aumentando sua confiança e os vínculos com o fornecedor dos serviços e 

até com a localidade, desenvolvendo assim o relacionamento devido ao envolvimento. 

Mediante ao exposto entende-se que esta estratégia do marketing de relacionamento 

que gera a customização de produtos e serviços e conduz à fidelização dos clientes, além de 

ser benéfica, tanto ao cliente quanto à empresa e à localidade, pode ser muito bem aplicada ao 

turista de aventura, pois este apresenta uma característica muito particular no desempenho da 

sua modalidade esportivo-recreacional, que é um intenso e marcante contato pessoal com a 

localidade e o seu prestador de serviços, que no caso pode ser: o guia, o instrutor, o 

transportador ou o hospedeiro. Como o turismo de aventura é predominantemente constituído 

por pequenas empresas de atuação local e, em sua quase totalidade, de administração e 

operação direta do proprietário com auxílio de alguns funcionários, torna-se propício o 

desenvolvimento de um relacionamento personalizado e que traga valor para o cliente. Porém, 

estes fatores colocados aqui como favoráveis ao turismo de aventura podem se tornar uma 

ameaça se da parte destes prestadores de serviços faltar profissionalismo. 

O profissionalismo, que não pode faltar, pode ser entendido como a resultante da 

oferta de serviços de qualidade que sejam percebidos pelo cliente. 

 Grönroos (1993) coloca como pode ser o ciclo de vida do relacionamento com o 

cliente. Para ele os relacionamentos com os clientes não são coisas que possam ser 

consideradas como garantidas, mas que devem ser constantemente conquistadas. Desta forma, 

este autor propôs um modelo de fácil visualização e entendimento que, no caso deste trabalho, 

foi contextualizado ao setor de hospedagem para melhor compreensão. O conceito de ciclo de 

vida do relacionamento com o cliente de um meio de hospedagem, ilustrado na Figura 7, tem 

no seu estágio inicial um cliente potencial que possa não conhecer a empresa. Se este 

indivíduo tiver uma necessidade de hospedagem e sentir que este meio de hospedagem pode 

satisfazê-lo, o cliente se informará melhor sobre os serviços de hospedagem daquela empresa 

e entrará no segundo estágio do ciclo de vida, o processo de compra ou contratação do 

serviço. 



 76 

                  
Fonte: Adaptado pelo autor de Grönroos (1993, p. 168) 

Figura 7 – O ciclo de vida do relacionamento com o cliente 

 

  Durante o processo de compra o cliente potencial avalia o meio de hospedagem 

e tudo que esta empresa possa lhe oferecer pelo preço que esteja disposto a pagar. Se o 

resultado desse processo for positivo, o cliente decide experimentar o serviço de hospedagem, 

ou seja, fazer a primeira compra. Neste ponto, o cliente entra no terceiro estágio que é o 

processo de consumo ou de uso. Durante este processo, o cliente irá observar a capacidade da 

empresa de satisfazer suas necessidades por meio das instalações e da ambientação, ou seja da 

decoração do meio de hospedagem, da infra-estrutura de apoio às suas necessidades 

específicas, a atenção dada às informações que ele necessita, as providências tomadas quanto 

ao tipo e horários das refeições e do check-in/check-out, bem como a cordialidade, a aparência 

e desempenho do pessoal que estiver em contato direto com ele. Se o cliente ficar satisfeito 
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em todas estas etapas, a probabilidade de o relacionamento continuar e de ocorrer um novo 

processo de consumo, ou uso prolongado, é maior do que seria se ficasse insatisfeito. 

 O cliente pode abandonar este ciclo em qualquer estágio ou pode permanecer e 

prosseguir para o próximo estágio. Depois do processo de consumo ou uso, o cliente pode 

decidir se hospedar na mesma empresa na próxima vez que necessitar de um serviço similar, 

continuando, assim, a utilizar o mesmo prestador de serviços. 

 Neste caso a empresa deveria reconhecer em que estágio do ciclo de vida do 

relacionamento  o seu cliente se encontra e em cada um deles agir de maneira tal para que o 

ciclo não seja interrompido. No estágio inicial, o objetivo é criar interesse pela empresa e 

pelos seus serviços por meio de uma oferta que tenha valor àquele segmento de clientes. No 

segundo estágio, o processo de compra, o cliente deve reconhecer como uma boa opção a 

contratação dos serviços que lhe foram ofertados e entendê-los como uma promessa que será 

cumprida. Durante o terceiro estágio, o de consumo ou uso, o cliente deve vivenciar 

experiências positivas sobre a capacidade da empresa de cumprir com o que fora contratado. 

Se tudo isto acontecer em todos os momentos da prestação dos serviços, o cliente satisfeito 

voltará e um relacionamento duradouro deverá ser alcançado; além dos novos clientes que 

virão, frutos da propaganda boca-a-boca que este cliente satisfeito poderá fazer. 

 Levando em consideração todos os fatores, até então comentados, Dias afirma que: 

 
Fica evidente que, continuamente e cada vez mais, tanto os hotéis de rede como os 
independentes deverão procurar especializar-se em oferecer aos clientes produtos e 
serviços cada vez mais adequados, focados e especializados. E, como a 
hospitalidade é um conjunto de detalhes tangíveis e intangíveis, além de buscar os 
melhores avanços em tecnologia e equipamentos (high-tech), os hotéis devem visar 
o high-touch (alto toque pessoal), que só é possível com funcionários bem 
selecionados, bem treinados, conhecedores das necessidades dos clientes internos e 
externos e que saibam tanto atender às reclamações do hóspede quanto ser pró-
ativos, corrigindo as falhas antes mesmo que aconteçam. [...] Na prática, a 
hospitalidade, assim como a qualidade, são experiências sentidas pelos hóspedes. 
Elas provêm, especialmente, dos fatores sociais, envolvendo seus contatos com 
outras pessoas, sejam elas outros clientes ou hóspedes, moradores da localidade, 
motoristas ou funcionários. [...] A cada contato com o cliente surgem os “momentos 
da verdade”, em que comparecem (ou não) tanto os fatores tangíveis quanto os 
intangíveis, tanto os sociais quanto os estéticos ou ambientais. Na busca pelo 
oferecimento da hospitalidade, é importante o cuidado com todos eles, pois se sabe 
que, nos tempos atuais, com acirrada concorrência, a lealdade à marca torna-se 
muito frágil (DIAS, 2002, p. 126-127). 
 

 

 Sendo a qualidade uma experiência sentida pelos clientes, mais uma vez nota-se a 

subjetividade que este atributo pode tomar dentro da oferta de serviços. No caso desta 

pesquisa, a qualidade é um fator implícito à adequação dos meios de hospedagem que se 
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deseja averiguar, pois o juízo da qualidade estará no nível de adequação às necessidades e 

desejos dos mergulhadores que se hospedam nestes estabelecimentos. 

 Portanto, em sendo a qualidade um  atributo tão subjetivo vale colocar por último onde 

se encontram as discrepâncias entre a qualidade que pode estar sendo oferecida e a qualidade 

que possa estar sendo percebida. 

 

3.5 Onde residem as falhas na qualidade 

 

Petrocchi (2002), falando do comportamento do consumidor de serviços de 

hospedagem, fornece um parâmetro para que se possa analisar um meio de hospedagem pelo 

ponto de vista de seus usuários: 

 
Ao ingressar no hotel, o hóspede transforma-se em um fiscal da qualidade: avalia 
tudo, durante todos os dias em que estiver hospedado e durante 24 horas de cada dia. 
Avalia o prédio, sua fachada, seus jardins, sua entrada, o piso, as cortinas, a 
decoração, o tratamento que recebe, os espaços que o levam ao apartamento. E, no 
apartamento que lhe foi destinado, a inspeção continua, detalhadamente. Enquanto 
permanecer hospedada, a pessoa estará observando, analisando e julgando cada 
detalhe, cada peça do hotel, cada resposta da equipe. E, ao sair, estará levando em 
sua mente um completo relatório de auditoria da qualidade. O conjunto de 
impressões desse hóspede é decisivo para a sobrevivência da organização hoteleira. 
A avaliação positiva poderá não só transformá-lo em um cliente fiel, retornando 
outras vezes ao hotel, mas também fazer com que este hóspede recomende-o a 
outras pessoas. Em contrapartida, uma avaliação negativa será muito prejudicial. O 
cliente poderá falar mal da organização para muitas pessoas. A avaliação negativa é 
uma ameaça à sobrevivência da empresa. Por isso a satisfação do cliente deve ser o 
grande objetivo dos produtos e serviços da hotelaria (PETROCCHI, 2002, p. 21). 
 

 

Esta abordagem de Petrocchi só vem corroborar com o que já foi defendido até o 

momento sobre a qualidade, satisfação e conquista dos clientes, e expor novamente que a 

qualidade é um atributo de posse do cliente. Sendo o cliente o detentor do arbítrio de 

qualidade, cabe ao estabelecimento que o atende fazer de tudo para que ele possa reconhecer 

o empenho em satisfazê-lo. 

Uma empresa turística  ao prestar um serviço com qualidade, que seja superior ao da 

concorrência, pode estar se destacando e ganhando a preferência dos seus clientes à medida 

que supera suas expectativas. As expectativas, além do que já comentado anteriormente, 

podem ser formadas pelas experiências anteriores dos clientes, pelo boca-a-boca, e pela 

propaganda. Após o recebimento de um serviço, os clientes compararão se o que receberam 

foi como o esperado, e se o serviço percebido não for como o serviço esperado, os clientes 

perderão o interesse pelo fornecedor, ou pensarão duas ou mais vezes antes de procurá-lo 
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novamente. Se o contrário acontecer, e o serviço corresponder às expectativas do cliente, ele 

muito provavelmente ficará propenso a recorrer novamente ao mesmo fornecedor em outras 

ocasiões. 

Um dos instrumentos mais aceitos para mensuração da qualidade dos serviços, o 

SERVQUAL, começou a ser desenvolvido em 1983 (ZEITHAML; PARASURAMAN; 

BERRY, 1990). Esta metodologia de mensuração da qualidade dos serviços é baseada em 

uma escala múltipla de vinte e dois itens onde se torna possível uma melhor compreensão das 

expectativas e das percepções dos clientes em relação aos serviços. Por meio deste 

instrumento de avaliação dos serviços, pode-se chegar na definição de qualidade como a 

extensão das discrepâncias entre as expectativas e desejos dos clientes e suas percepções e, no 

caso deste trabalho, pode ser usado para ilustrar como os meios de hospedagem podem 

incrementar a qualidade dos serviços que prestam. 

Este modelo também identificou cinco momentos em que ocorre falha ou uma lacuna 

entre a qualidade entregue e a qualidade recebida. Kotler (2000) descreve as lacunas sugeridas 

por Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990), faz considerações sobre o que ficou conhecido 

como a análise dos GAP’s, ou seja, das falhas ou lacunas da qualidade dos serviços. Baseados 

na análise de Kotler destacamos: 

 

• O 1° GAP ocorre entre a expectativa que um cliente tem em relação a um 

serviço e a percepção da gerência da empresa, ou seja nem sempre a empresa 

entende o que o cliente deseja ou quais são suas expectativas. 

• O 2° GAP é relativo às diferenças entre percepções da administração sobre as 

expectativas do cliente e as especificações de qualidade dos serviços, ou seja, a 

empresa pode entender corretamente os desejos do cliente, mas não é capaz de 

estabelecer um padrão específico de desempenho. 

• O 3° GAP é em função das diferenças entre as especificações da qualidade do 

serviço e o fornecimento do serviço, ou seja, os funcionários podem estar mal 

treinados, incapazes ou desinteressados em relação ao padrão estabelecido de 

qualidade. 

• O 4° GAP ocorre quando falha a comunicação, ou seja, a propaganda não 

corresponde ao serviço oferecido, bem como pela comunicação exagerada, 

intensa e inadequada que pode ter sido feita pelos colaboradores, fornecedores 

ou parceiros. 
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• O 5°GAP reflete as diferenças entre as expectativas do cliente em relação ao 

serviço que ele está adquirindo e a sua percepção em relação ao desempenho 

deste, ou seja, a diferença entre o percebido e o esperado. Esta lacuna ocorre 

quando o consumidor não percebe a qualidade do serviço que recebe. 

 

A intenção deste trabalho não é discutir as particularidades da aplicação deste ou de 

qualquer outro sistema de mensuração da qualidade no turismo, mas por meio desta citação 

chamar a atenção para o que julgamos importante, ou seja, nas cinco situações analisadas 

dentro do modelo SERVQUAL, como em outros modelos de avaliação da qualidade, um 

consenso é evidente: a qualidade só existe quando o cliente a deseja, percebe, e não existe 

nenhuma falha no processo  interativo da oferta e prestação dos serviços com o consumidor.  

Para Giacomoni Filho (1997, p. 48) “um bom atendimento a um cliente significa 

entendê-lo e disponibilizar recursos para satisfazê-lo da melhor maneira possível”. Vê-se 

nesta narrativa a tentativa de compreensão do que o cliente necessita ou deseja, para então 

buscar a sua satisfação e com isso ofertar um produto de qualidade que possa ser percebido 

como tal. 

Os mesmos autores do modelo SERVQUAL identificaram também cinco dimensões 

em que os serviços podem ser julgados, pelos clientes, em sua qualidade. Estas dimensões 

foram comentadas por Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000, p. 249-0) e são colocadas em 

ordem decrescente de importância como: 

 

1. Confiabilidade: é a capacidade de prestar o serviço prometido com confiança e 

exatidão. O desempenho de um serviço é uma expectativa do cliente e significa 

um serviço cumprido no prazo, sem modificações e sem erros. A 

confiabilidade também depende da retaguarda (da alta direção), da qual se 

espera exatidão na elaboração do planejamento e organização dos processos. 

2. Responsabilidade: é a disposição para auxiliar os clientes e fornecer o serviço 

prontamente, sem deixá-los esperando, principalmente por razões não 

aparentes, as quais criam uma percepção negativa da qualidade. Se, no entanto, 

ocorrer uma falha em um serviço, a capacidade de recuperá-la rapidamente e 

com profissionalismo pode criar muitas percepções positivas da qualidade. 

Nestes casos, geralmente são oferecidas compensações aos clientes que lhes 

causem maior impressão do que a falha anterior. 
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3. Segurança: é o conhecimento e a cortesia dos funcionários bem como sua 

capacidade de transmitir confiança e confidencialidade. Esta dimensão possui 

as seguintes características: competência para realizar o serviço, cortesia e 

respeito ao cliente, comunicação efetiva com o cliente e a idéia de que o 

funcionário está realmente interessado no melhor para o cliente. 

4. Empatia: é demonstrar interesse, atenção personalizada ao cliente. A empatia 

inclui: acessibilidade, sensibilidade e esforço para entender as necessidades dos 

clientes. 

5. Tangibilidade: é percebida na aparência das instalações físicas, equipamentos, 

pessoal e materiais para a comunicação. A condição do ambiente (por exemplo, 

limpeza) é uma evidência tangível do cuidado e da atenção aos detalhes 

exibidos pelo fornecedor de serviços. 

 

Estes mesmos autores (FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2000), baseados na 

metodologia proposta por Zeithaiml, Parasuraman e Berry (1990), adaptaram um fluxograma 

interpretativo destas dimensões em que os serviços podem ser avaliados. 

A Figura 8 facilita a compreensão das cinco dimensões dos serviços e seus efeitos nos 

clientes. Por meio deste fluxograma percebe-se que as expectativas do cliente em relação a 

um serviço são criadas pela propaganda boca-a-boca, pelas necessidades pessoais e pelas 

experiências passadas; a soma deste três componentes formarão o que o cliente espera do 

serviço. Após o consumo dos serviços em que as suas dimensões (confiabilidade, 

responsabilidade, segurança, empatia e tangibilidade) foram experimentadas, o cliente 

estabelece uma concepção da experiência vivida no consumo destes serviços. Caso as 

expectativas do cliente tenham sido excedidas, o cliente julgará este serviço como de 

qualidade excepcional, pois o serviço esperado foi menor que o serviço percebido (SE < SP). 

Se as expectativas do cliente foram atendidas, a qualidade deste serviço será satisfatória, pois 

o serviço esperado foi igual ao serviço percebido (SE = SP). Porém, se as expectativas do 

serviço não foram atendidas, o cliente não percebeu qualidade no serviço, pois o serviço 

esperado foi maior do que o serviço prestado (SE > SP). 

 Portanto, quando a correlação entre o que foi exposto sobre qualidade - e a necessidade 

de ofertá-la em função das necessidades/desejos/expectativas dos clientes - é feita com as 

características singulares do turismo, percebe-se o choque dos ideais de qualidade com as 

particularidades do setor turístico. Outrossim, esta interação necessita ser cuidadosa e 

arduamente trabalhada para que resultados efetivos em termos qualitativos possam ser 
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alcançados, com vistas à satisfação plena dos turistas, o desenvolvimento de relacionamentos 

de longo prazo e a sustentabilidade dos meios de hospedagem. 

 

 
PROPAGANDA 

 
 BOCA-A-BOCA 

NECESSIDADES 
 

PESSOAIS 

EXPERIÊNCIAS 
 

PASSADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

SERVIÇO 
 

ESPERADO 

QUALIDADE PERCEBIDA 
DOS SERVIÇOS 

 
1. Expectativas excedidas 
   (qualidade excepcional) 
   SE < SP 
 
2. Expectativas atendidas 
   (qualidade satisfatória) 
    SE = SP 
 
3. Expectativas não atendidas 
   (qualidade inaceitável) 
   SE > SP 

SERVIÇO 
 

PERCEBIDO 

DIMENÇÕES DA 
QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS 
 
Confiabilidade 
 
Responsabilidade 
 
Segurança 
 
Empatia 
 
Tangibilidade 
 

Fonte: Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000, p. 250) 
 

Figura 8 – Dimensões da avaliação dos serviços 
 

 

Isto posto, vale ressaltar novamente que o objeto de estudo deste trabalho visou 

analisar a adequação dos meios de hospedagem para os turistas de um dos segmentos do 

turismo contemporâneo: o turismo de aventura. Para a viabilização deste estudo optou-se por 

averiguar os motivos de escolha e a adequação dos equipamentos de hospedagem para uma de 

suas modalidades esportivo-recreacionais: o mergulho autônomo. E para sua condução, este 

estudo foi realizado no município de Bombinhas (SC), um dos principais destinos para a 

prática do mergulho da Região Sul do Brasil. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 
 Antes de procedermos a demonstração dos resultados obtidos por esta pesquisa, vamos 

detalhar a metodologia utilizada neste trabalho para que os procedimentos adotados no 

mesmo possam ser mais bem justificados. 

 

4.1 Metodologia da pesquisa 

 

4.1.1 Tipo de pesquisa 

 

 Para que esta pesquisa se adequasse ao objetivo proposto, optou-se por realizar uma 

pesquisa exploratória, pois, segundo Gil (1991), é usual a classificação das pesquisas com 

base nos seus objetivos gerais. Baseando-se nestas argumentações, a presente pesquisa se 

encaixa como exploratória, pois: 

 
Estas pesquisas têm como objetivo maior familiaridade com o problema, com vistas 
a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas 
têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias e a descoberta de intuições. 
Seu planejamento é, portanto, bastante flexível de modo que possibilite a 
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos 
casos, essas pesquisas envolvem: a) levantamento bibliográfico; b) entrevistas com 
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; c) análise de 
exemplos que estimulem a compreensão (SELLTIZ, 1967, apud. GIL, 1991, p. 63). 
 

 

 Alicerçado nesta definição, encontrei a fundamentação teórica e a viabilização 

metodológica para uma realidade vivenciada por este pesquisador/mergulhador que, em várias 

situações, encontrei-me frente a deficiências ou dificuldades na prática da minha atividade 

esportivo-recreacional. Foram as minhas intuições e percepções na vivência das viagens de 

mergulho, e a necessidade de conhecer se os problemas por mim vivenciados poderiam ser 

generalizáveis, que me motivaram a propor este estudo. 

 Percebe-se então, na classificação proposta por Gil (1991), vários aspectos que 

fundamentaram e que foram incorporados por esta pesquisa, o que fez com que ela assumisse 

uma característica exploratória. Esta classificação foi muito útil para o estabelecimento de um 

marco teórico. Porém, com vistas ao objetivo de confrontar a visão teórica com os dados da 

realidade, além de traçar um modelo conceitual, tornou-se necessário um modelo operativo 

para este trabalho. 
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 Neste sentido, o delineamento mais adequado aos procedimentos que foram realizados 

no desenvolvimento desta investigação foi o levantamento. Conforme Gil (1991, p. 56) as 

pesquisas de levantamento “caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer”. Para tanto, é tomada uma amostra significativa de todo o 

universo que se deseja investigar e, a partir desta amostra, os resultados obtidos são 

projetados para toda a população, levando em consideração uma margem de erro que é obtida 

mediante cálculos estatísticos. 

 Na continuidade da sua análise sobre as pesquisas de levantamento, Gil (1991, p. 57) 

cita que suas vantagens são: “conhecimento direto da realidade, proporcionando uma 

investigação livre de interpretações calcadas no subjetivismo dos pesquisadores; são 

pesquisas econômicas e rápidas; e os dados obtidos serem passíveis de fácil quantificação.” 

Porém, estas vantagens não satisfariam por completo os objetivos deste estudo, todavia, 

quando o referido autor coloca as limitações que a técnica de levantamento de dados 

apresenta, a lacuna que faltava para a total adequação do levantamento como delineamento ao 

estudo em questão foi apresentado: o levantamento também dá ênfase a aspectos perceptivos, 

fator colocado como limitante à tipologia de pesquisa que o levantamento assume, mas que 

foi interessante aos objetivos desta investigação. 

 Nos métodos e técnicas de pesquisa em turismo apontadas por Dencker (1998) o 

levantamento assume contornos relevantes aos objetivos desta pesquisa. Sob o enfoque 

turístico o levantamento é colocado como: 

 
Consiste na coleta de dados referentes a uma dada população a partir de uma 
amostra selecionada dentro de critérios estatísticos. As conclusões obtidas com a 
amostra são projetadas para o universo. O levantamento usa técnicas estatísticas e 
análise quantitativa e permite a generalização dos resultados obtidos para o total da 
população, permitindo o cálculo da margem de erro. É empregado para a obtenção 
de dados sobre preferências dos turistas, comportamento do consumidor e outros 
problemas menos delicados (DENCKER, 1998,  p. 127). 
 

 

 Além de possibilitar a investigação das preferências e necessidades dos turistas-

mergulhadores no consumo dos serviços de hospedagem, o presente estudo também tem o 

propósito de expor uma realidade que pode ser generalizável. Encontrou-se, então, no 

levantamento, mais uma característica favorável para seu uso como delineador desta 

investigação.  

 Optou-se pelo questionário como instrumento para levantamento dos dados desta 

pesquisa. Os questionários foram estruturados com perguntas abertas e fechadas e a aplicação 
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destes foi realizada por contato direto do pesquisador com os entrevistados. Este instrumento 

se adequou aos objetivos desta pesquisa, pois segundo Dencker (1998): 

 
A finalidade do questionário é obter, de maneira sistemática e ordenada, 
informações sobre as variáveis que intervêm em uma investigação, em relação a uma 
população ou amostra determinada. Essas informações dizem respeito, por exemplo, 
a quem são os turistas, o que fazem e pensam, suas opiniões, sentimentos, 
esperanças, desejos etc (DENCKER, 1998,  p. 146). 

 
 

 Um modelo de questionário foi aplicado com os responsáveis pela gerência 

operacional dos meios de hospedagem (Apêndice 2, p. 142), e outro modelo com os turistas-

mergulhadores (Apêndice 3, p. 144). 

 Isto posto, definiu-se esta como sendo uma pesquisa de caráter exploratório realizada 

por meio de um levantamento de dados, com o uso de questionários como instrumento de 

coleta de dados. 

 

4.1.2 Procedimentos da pesquisa de campo 

 

 No que se refere à pesquisa de campo, o desenvolvimento do trabalho dividiu-se em 

três procedimentos: 

 

4.1.2.1 Primeiro procedimento da pesquisa de campo 

 

 Contato preliminar com empresas operadoras de mergulho de Bombinhas (SC), para 

informá-las da investigação proposta por este trabalho, pois estaríamos entrevistando seus 

clientes no local de operação de suas atividades; e para aquisição de dados com objetivo de 

quantificar a população com que se iria trabalhar. Também, realizaram-se contatos com a 

Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Meio Ambiente de Bombinhas (SC), 

junto à pessoa do secretário Sr. José Emiliano Rebelo, para se averiguar sobre a existência de 

dados estatísticos sobre a quantidade de mergulhadores que vão a Bombinhas (SC). 

 Neste primeiro procedimento foi realizado o pré-teste dos questionários, com 

mergulhadores das operadoras de mergulho do município. Estes pré-testes foram realizados 

de 06 a 09 de Janeiro de 2003, e foram aplicados com 20 indivíduos. Foi detectada uma 

preocupação muito significativa em relação aos custos que envolvem a atividade do 

mergulho. Este item não constava dos primeiros questionários e foram acrescentados após a 
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realização dos pré-testes. Os demais itens mostrando-se pertinentes aos objetivos da pesquisa 

foram mantidos. 

 

4.1.2.2 Segundo procedimento da pesquisa de campo 

 

 Levantamento, por meio de questionários com questões abertas e fechadas, com os 

responsáveis pela gerência operacional dos hotéis e pousadas de Bombinhas (SC), para 

identificar quais destes meios de hospedagem visam atender os turistas-mergulhadores, não 

precisando necessariamente ser exclusivos. Nestes estabelecimentos foi investigada: a 

proporção entre turistas convencionais e turistas-mergulhadores por eles hospedados; se existe 

preocupação fornecer um atendimento diferenciado a estes turistas e como isto se dá; se existe 

alguma solicitação diferenciada por parte dos mergulhadores; se visualizam a pertinência 

deste assunto; ou se, se interessariam em focar este tipo de turista. 

 Foram visitados os hotéis e pousadas do município com 10 ou mais UHs (Unidade 

Habitacional), por comporem a maior parte da oferta instalada e legalmente estabelecida do 

município e por apresentarem a prestação de serviços mínimos, como o de governança e café 

da manhã. Foram excluídos: os campings; os residenciais1; as casas ou apartamentos de 

aluguel; e as pousadas com menos de 10 UHs, devido à ausência das características que 

incluíram os acima citados. 

 A seleção dos estabelecimentos a serem visitados, e que se enquadravam na descrição 

acima, foi realizada por meio dos dados fornecidos pela Secretaria de Turismo, Indústria, 

Comércio e Meio Ambiente do Município (gestão 2001- 2004), e ficou composta por 64 

estabelecimentos. 

 Os questionários foram aplicados do dia 11 ao dia 23 de Janeiro de 2003. O universo 

selecionado e visitado se compunha por 64 estabelecimentos, porém foram efetivamente 

aplicados com apenas 59 empresas, portanto a população entrevistada foi equivalente a 92% 

da selecionada para tanto. Em cinco estabelecimentos não foram aplicados os questionários, 

pois mesmo depois de várias visitas não foi possível encontrar seus responsáveis, nem quem 

tivesse autorização para nos responder o questionário. Outrossim não foi possível também 

agendar um horário para sermos recebidos. 
                                                 
1 Residencial é um termo local para uma modalidade de hospedagem muito encontrada no município e se 
caracteriza pelo aluguel de apartamentos ou conjuntos de casas que podem ir desde um pequeno conjugado a 
imóveis de três ou quatro quartos, todos mobiliados. Nestes não são oferecidos serviços de recepção, governança 
ou refeições. Muitos destes poderiam ser classificados como pousadas, mas esta classificação procura deixar 
seus proprietários na economia informal, não sendo encarados pela administração municipal como atividade 
econômica comercial, apenas como locação imobiliária. 
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4.1.2.3 Terceiro procedimento da pesquisa de campo 

 

 Por fim, foi aplicado um questionário juntamente aos turistas-mergulhadores. O tipo 

de amostragem foi o não-probabilístico por acessibilidade ou conveniência, ficando a critério 

do pesquisador a escolha dos elementos a serem entrevistados. Os questionários foram 

formulados com questões fechadas e abertas. 

 Os questionários aplicados juntamente aos turistas-mergulhadores foram realizados na 

Praia do Trapiche em Bombinhas (SC), local em que os mergulhadores embarcam para a 

realização das saídas de mergulho, neste município. 

 Estes questionários começaram a ser aplicados no dia 10 de Janeiro de 2003 em dias 

aleatórios, concentrando-se nos finais de semana, e terminaram no dia 03 de Maio de 2003. A 

aplicação destes foi mais lenta, pois somente mergulhadores credenciados foram 

entrevistados, não sendo argüidos aqueles que se encontravam em fase final de seu curso de 

mergulho básico, ou seja, fazendo seu check-out; e aqueles curiosos pela atividade do 

mergulho que estavam efetuando sua primeira experiência no esporte, chamada de batismo. 

 Também não foram entrevistados os residentes em Bombinhas (SC). Outrossim, os 

mergulhadores tinham que possuir experiência em utilizar meios de hospedagem quando da 

realização de suas viagens de mergulho. Neste sentido, os que informaram estar em imóveis 

próprios se trataram de não-residentes que possuem imóveis de segunda residência. Estes 

turistas de segunda residência como também os que informaram estar em casa de parentes e 

amigos, declararam que utilizam meios de hospedagem quando vão mergulhar em outros 

destinos, tendo, portanto, possibilidade de responder aos questionamentos desta pesquisa a 

contento. 

 

4.1.3 Definição do tamanho da amostra 

 

 Depois de realizados os contatos descritos no primeiro procedimento da pesquisa, foi 

informado, tanto pelos responsáveis pelas empresas operadoras de mergulho, quanto pelo Sr. 

Secretário supra citado, que não existem dados sobre o número de turistas que vêm a 

Bombinhas (SC) praticar mergulho. No entanto, foram apenas obtidos os mesmos dados sobre 

o número de turistas que foram anteriormente apresentados na caracterização do campo de 

estudo.  

 Outrossim, foi mencionado pelo Sr. Secretário, que a quantidade de turistas (130 mil), 

já chegou a ser a ocupação de um único dia, e que muitos destes turistas, cerca de 30%, são 
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turistas de um dia que visitam o município principalmente nos feriados e finais de semana da 

alta temporada. Neste caso, considerou-se que o afluxo de turistas compreendia a região desde 

Florianópolis até Balneário Camboriú, onde o número de turistas na alta temporada é 

significativamente grande. 

 Baseados nestas informações e como não foi possível quantificar a população com que 

se iria trabalhar, procedeu-se o cálculo do tamanho da amostra por meio da fórmula para 

cálculo de populações infinitas, sugerido por Gil (1999, p. 106): 

 

N =  σ² х P x  Q  
               E²         
 

  Onde:   N = Tamanho da amostra 

            σ² = Nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão 

   P = Percentagem com a qual o fenômeno se verifica 

   Q = Percentagem complementar 

   E² = Erro máximo permitido 

 

 Ressaltamos que para o cálculo do tamanho da amostra, dois dados nos faltavam (“P” 

e “Q”). 

 Neste caso, para o cálculo da percentagem com que o fenômeno se verifica (P), e da 

percentagem complementar (Q), devido à inexistência de dados neste sentido, foram adotados 

os seguintes valores: P=50 e Q=50. Isto significa que 50% da população responde 

afirmativamente ao problema da pesquisa e, 50% da população responde negativamente ao 

problema da pesquisa. Esta definição de valores para “P” e “Q” é possível, pois sendo estas 

variáveis componentes do dividendo da equação acima demonstrada, nestes percentuais (e por 

serem fatores complementares de um todo, ou seja, 100%), elas assumem o maior valor 

relativo à sua multiplicação, fazendo, assim, com que o valor total do dividendo seja o 

máximo possível nesta equação. Com isto elimina-se o risco de minimização do tamanho da 

amostra2. 

 O nível de confiança escolhido foi o de dois desvios-padrão, o que, segundo Gil (1999, 

p. 106), significa trabalhar com nível de segurança de 95,5%. E o erro máximo permitido o de 

5% que, segundo o referido autor, comumente é usado nas pesquisas sociais. 

                                                 
2 Definição de valores segundo orientação do Prof. Dr. Sandré Granzotto Macedo e do Prof. Dr. Henri Stuker, 
professores responsáveis pela disciplina de Análise Exploratória de Dados Multidimensionais no Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 
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 Sendo assim, o cálculo para definição da amostra da população apontou para 400 

mergulhadores, como a demonstração a seguir: 

 

 N = σ² x P x Q  = 2² x 50 x 50  =  4 x  2500  =  10000  =  400 mergulhadores 
              E²                 5²                     25              25 

 
 

O tratamento dos dados obtidos foi feito por meio de tabulação da freqüência absoluta 

das questões fechadas constantes nos questionários. As questões abertas foram tabuladas 

mediante o processo de categorização. Este processo se deu, segundo sugere Dencker (1998, 

p.116), num primeiro momento pela “[...] transcrição literal das respostas e buscando os 

‘temas’ (categorias) que surgem dessas respostas”,  para agrupá-las posteriormente. Por este 

processo se verificaram as similaridades e diferenças entre as respostas para uma maior 

riqueza de análise. Após a análise, foram definidas categorias de respostas e calculadas as 

freqüências relativas de cada uma das categorias encontradas. Foi realizado um cruzamento de 

todas as variáveis do perfil dos turistas com as variáveis resultantes da análise que pudessem 

auxiliar na resposta aos objetivos propostos por esta pesquisa. Estes cruzamentos foram feitos 

por meio de um processo de análise de dados multidimensionais. 

  

4.2 Dados obtidos dos questionários aplicados com os meios de hospedagem. 

 

Na primeira questão deste questionário os responsáveis pela administração dos meios 

de hospedagem foram argüidos sobre a concordância com a imagem que era passada pelo 

município no slogan - “A Capital do Mergulho Ecológico” – através do qual o município tem 

sido divulgado. Como mostra o Gráfico 1, a maioria dos entrevistados (81,35%) concorda 

com a imagem de “Capital do Mergulho Ecológico”, dizem ser atrativa e mercadologicamente 

interessante. Este slogan utilizado como ferramenta de marketing pelo município, segundo os 

entrevistados, transmite uma imagem de: natureza intocada; localidade natural, município 

ecológico; mar calmo e límpido, e atrai pessoas interessadas em natureza preservada, 

tranqüilidade e qualidade de vida. 

Porém os que não concordam salientaram duas causas para sua discordância: o 

descaso ambiental de que o município é vítima (construções irregulares em áreas de 

preservação, a falta de tratamento de esgoto, a coleta e tratamento precários de lixo, a 

escassez no abastecimento de água, entre outros); e que o município poderia ser divulgado 

mais como localidade propícia a férias familiares e por sua tranqüilidade. 
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Concorda com a imagem de "Capital do Mergulho 
Ecológico" veiculada pelo município?

81,35%

18,65%

Sim (48 respondentes)

Não (11 respondentes)

 

Gráfico 1- Concordância com a imagem veiculada pelo município 

 
No entanto, a imagem que o município utiliza para sua divulgação demonstra ter 

grande apoio e aceitação. Esta divulgação se dá por uma farta disponibilização de folders e 

cartazes nos hotéis e postos de informação turística do município; e nos eventos de turismo 

em que há a participação da Associação de Hotéis e Pousadas e/ou da Secretaria Municipal de 

Turismo, Industria, Comércio e Meio Ambiente de Bombinhas (SC). 

Quando argüidos sobre o potencial do mergulho para a diminuição da sazonalidade a 

que estão expostos, 71,19% dos respondentes acreditam que, se bem trabalhado, o mergulho 

pode vir a ser um diferencial capaz de cumprir esta tarefa (Gráfico 2). Entretanto 28,81% dos 

entrevistados acreditam que o mergulho não possui potencial a ponto de se tornar 

representativo no aumento da taxa de ocupação de suas instalações durante a baixa 

temporada.  

 

O mergulho é um diferencial capaz de diminuir a 
sazonalidade do turismo?

71,19%

28,81%

Sim (42 respondentes)

Não (17 respondentes)

 

Gráfico 2 - O mergulho é capaz de contribuir para diminuir a sazonalidade do turismo? 
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Porém, nesta questão houve um consenso de que se bem trabalhado e divulgado (o 

mergulho) e se acrescido de valores de áreas complementares que devam ser trabalhadas 

conjuntamente, haverá um ganho significativo no sentido da diminuição da sazonalidade que 

o turismo apresenta. 

Na terceira questão foi perguntado se o estabelecimento recebia mergulhadores. O 

Gráfico 3 mostra que 83% dos meios de hospedagem declararam receber turistas que vêm a 

Bombinhas (SC) praticar mergulho, ou seja, a maioria dos estabelecimentos têm 

possibilidades de mensurar o potencial que este nicho do mercado consumidor turístico 

possui.  

 

Seu estabelecimento recebe turistas que vem a 
Bombinhas praticar mergulho?

83,00%

17,00%

Sim (49 respondentes)

Não (10 respondentes)

 

Gráfico 3 - Percentual de estabelecimentos que  hospedam mergulhadores 

 
Porém esta questão (a terceira deste questionário) possuía um item remissivo. Foram 

eliminados da análise das questões subseqüentes dez estabelecimentos que declaram que não 

recebiam mergulhadores. Ficando então o universo de respondentes restrito a 49 empresas até 

a questão de nº 10, onde este universo voltará a ser de 59 estabelecimentos novamente, como 

o fora até o presente momento desta análise. 

Portanto, foram dez estabelecimentos que pelo item remissivo desta questão foram 

excluídos das análises das questões de nº 04; 05; 06; 07; 08 e 09. 

 A exclusão destes dez estabelecimentos das questões acima citadas é justificada pela 

necessidade de possuir experiência no recebimento deste tipo de turista (o mergulhador), para 

que as perguntas a que seriam expostos fossem corretamente respondidas. 

 O retorno destas dez empresas somente na questão de nº 10 se dá justamente pela não 

necessidade da experiência na hospedagem deste tipo de turista. 
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 Quando perguntados sobre a proporção entre mergulhadores e turistas convencionais 

que recebiam em seus estabelecimentos, nenhum dos entrevistados soube nos responder 

baseado em dados reais por eles controlados. Todos responderam de maneira empírica, por 

meio da percepção individual de cada respondente. Todavia, com estes dados em mãos e por 

meio de uma média simples, verificou-se que a média de mergulhadores entre os hóspedes é 

de aproximadamente 10%, como pode ser verificado no Gráfico 4. 

 

Qual a proporção entre mergulhadores e demais 
turistas que o estabelecimento recebe?

9,55%

90,45%

Mergulhadores

Não mergulhadores

 

Gráfico 4 - Percentagem de hóspedes mergulhadores 

 

Nota-se que o volume de mergulhadores é pequeno em relação ao total de turistas 

recebidos nestes estabelecimentos. Porém, outros fatores, tais como o potencial econômico 

deste tipo de turista e sua freqüência de viagens podem influenciar na análise deste dado. 

Estes cruzamentos de dados serão feitos e suas análises comentadas após a demonstração dos 

dados colhidos juntamente aos mergulhadores (p. 122-3). 

Vale ressaltar que a partir desta questão o universo de respondentes ficou composto de 

49 empresas. 

A partir de então, procuramos verificar como os meios de hospedagem estavam 

preparados para receber mergulhadores como hóspedes. Procuramos ainda conhecer se os 

empresários entrevistados acreditavam que fosse necessário algum tipo de atendimento 

especial a este tipo de turista. Isto se baseava no objetivo de identificar na oferta a 

sensibilidade aos desejos e necessidades da demanda e, se estes desejos e necessidades eram 

supridos e como eram supridos. 
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Neste sentido, perguntamos aos entrevistados se acreditavam que os mergulhadores 

tinham necessidades diferenciadas dos turistas convencionais (não praticantes de mergulho) 

dentro de seus estabelecimentos. 

Aqui se inicia um equilíbrio de opiniões, e não muito favorável à atividade do 

mergulho no que tange à adequação dos equipamentos de hospedagem às necessidades 

específicas dos mergulhadores. 

Como pode ser verificado no Gráfico 5, dos 49 estabelecimentos que recebem 

mergulhadores, 28 deles não visualizam que o mergulhador possa ter necessidades específicas 

em um equipamento de hospedagem. Sendo assim, 57,14% dos empreendimentos de 

hospedagem que recebem o turista-mergulhador não sabem se este tem alguma necessidade 

específica.  

 

O mergulhador tem necessidades diferenciadas dos 
demais  turistas?

42,86%

57,14%

Sim (21 respondentes)

Não (28 respondentes)

 

Gráfico 5 - O mergulhador tem necessidades específicas onde se  hospeda? 

 

Em contrapartida, 21 estabelecimentos (42,86%) declararam que acreditam que o 

mergulhador deva ter necessidades específicas em um equipamento de hospedagem3. 

Perguntamos então se os mergulhadores tem feito alguma solicitação diferenciada que 

não seria comum de ser feita caso ele não fosse mergulhador. 

                                                 
3 A aplicação dos questionários com os responsáveis por estas empresas demonstrou que grande parcela destes 
conhecia as necessidades dos mergulhadores em seus estabelecimentos porque também eram praticantes de 
mergulho. Outra parte conhecia as necessidades específicas dos mergulhadores porque era filosofia própria ou da 
empresa, criar um relacionamento mais íntimo com o cliente, procurando conhecê-lo ao máximo para que ele se 
sentisse em casa. E uma minoria sabia das necessidades específicas dos mergulhadores por terem recebido 
desses hóspedes algumas solicitações que não são comuns aos hóspedes não praticantes de mergulho. 
 



 94 

Para que tivéssemos maior riqueza nas respostas, dividimos este interesse em três 

questões distintas, cada uma abordando uma área específica do meio de hospedagem: os 

serviços4, a infra-estrura5 e as instalações6. 

Quando perguntamos se existia da parte dos mergulhadores alguma solicitação 

diferenciada em relação aos serviços (Gráfico 6), alguns respondentes, que anteriormente 

haviam declarado não visualizar que os mergulhadores possam ter necessidades específicas 

em seus estabelecimentos, reconheceram já terem sido solicitados a prestar um serviço 

diferenciado a seus clientes mergulhadores.  

 

Os mergulhadores solicitam algum tipo de serviço 
diferenciado?

57,14%

42,86% Sim (28 respondentes)

Não (21 respondentes)

 

Gráfico 6 - Os mergulhadores solicitam algum serviço diferenciado? 

 

Todas as solicitações que foram feitas por mergulhadores aos 28 entrevistados que 

responderam afirmativamente que haviam recebido algum tipo de solicitação em relação aos 

serviços e à freqüência com que ocorreram podem ser verificadas no Gráfico 7. No entanto, 

gostaríamos de lembrar que as porcentagens que são visualizadas neste gráfico foram obtidas 

por freqüência relativa considerando a população total de meios de hospedagem que 

compõem esta parte da pesquisa, ou seja, 49 estabelecimentos. 

Na análise deste segundo gráfico da questão 6, vale ressaltar que mais de um quarto 

das solicitações (28,57%) dos estabelecimentos que recebem mergulhadores recebem pedidos 
                                                 
4 Por serviços entendemos todo e qualquer fornecimento de um bem não material ao cliente. O serviço pode ser 
uma informação, um sorriso sincero e cortês, a limpeza e arrumação da unidade habitacional, um café da manhã 
adequado e uma série de gentilezas que podem ser ofertadas no sentido de satisfazer o cliente. 
5 Por infra-estrutura entendemos todo e qualquer equipamento e/ou instalação que possa trazer alguma 
comodidade e/ou benefício ao mergulhador nas suas necessidades específicas. 
6 Por instalações entendemos todo o ambiente físico do meio de hospedagem. A recepção e sua decoração, as 
unidades habitacionais com seu mobiliário e seus equipamentos e as áreas suplementares necessárias a um meio 
de hospedagem, ou seja: sala de refeições, jogos, eventos, lavanderia, cozinha, entre outros. 
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de informações sobre operadoras de mergulho e as possibilidades de saídas de mergulho7 que 

podem ser feitas na localidade. Se fizermos uma freqüência relativa, considerando somente os 

que declararam que recebem pedidos de algum tipo de serviço por parte dos mergulhadores, 

esta porcentagem  sobe para 50% dos pedidos. 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Serviços solicitados pelos mergulhadores onde se hospedavam

Informações sobre saídas de mergulho e operadoras (14 relatos)
Café da manhã mais cedo e adequado (07 relatos)
Traslado (06 relatos)
Possibilidade de realizar um "late check-out" (05 relatos)
Tarifas menores/diferenciadas (05 relatos)
Período de permanência mais curto (04 relatos)
Outras atividades e informações turísticas gerais (03 relatos)
Equipamento de mergulho básico (03 relatos)
Informações sobre auxílio médico (01 relato)

 

Gráfico 7 - Serviços solicitados por mergulhadores onde se  hospedavam 

 

 Isto significa que praticamente sem custos financeiros, o empresário pode solucionar 

50% das solicitações feitas por seus clientes-mergulhadores. O único empenho que este 

estabelecimento deve fazer é ir atrás das informações de turismo subaquático da sua região e 

manter-se informado em relação a possíveis alterações, por se tratar de uma atividade que, 

entre outras, depende principalmente de condições climáticas para ser realizada. 

 Das solicitações feitas pelos mergulhadores que estão expostas no Gráfico 7, uma nos 

chamou a atenção. Apesar de ter tido uma única ocorrência, que proporcionalmente não seria 

significativa em relação às demais solicitações, o relato feito por um meio de hospedagem de 

                                                 
7 Saída de mergulho é um termo utilizado para se designar o local que será visitado para a realização dos 
mergulhos. Geralmente estas saídas são diferenciadas pela distância de um ponto de partida o que resulta em 
tempo de navegação, ou pelos diferencias que possa apresentar: um naufrágio, um ponto de freqüente incidência 
de tartarugas ou golfinhos, presença de grutas/cavernas/canions subaquáticos, entre outros. 
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que lhe foram pedidas informações sobre cuidados médicos, é relevante. Em se tratando de 

um estabelecimento que recebe hóspedes que praticam uma atividade de risco, a preocupação 

com o atendimento aos clientes em casos que envolvam problemas de saúde deve ser mais 

bem trabalhada do que em meios de hospedagem que recebam somente turistas 

convencionais. Pois, no caso do mergulho, algumas patologias8 podem demonstrar seus 

sintomas somente quando o aventureiro já se encontra em seu local de hospedagem. 

Na seqüência da pergunta sobre os serviços que os mergulhadores requisitavam nos 

meios de hospedagem, veio a pergunta sobre as instalações. O Gráfico 8 mostra com clareza 

que quanto às suas instalações os entrevistados não recebem muitos pedidos diferenciados 

além dos que são habituais aos hóspedes convencionais. 

 

Os mergulhadores solicitam algo diferenciado quanto 
as instalações?

2,04%

97,96%

Sim (01 respondente)

Não (48 respondentes)

 

Gráfico 8 – Os mergulhadores solicitam alguma diferenciação nas instalações? 

 

Dos 49 respondentes apenas um citou que foi solicitado em algo diferenciado por 

mergulhadores em relação às suas instalações. Este hospedeiro relatou que pediram a ele 

acomodações das mais simples possíveis e o desconto pela não prestação de serviços como 

fornecimento de rouparia e café da manhã.  

 Na seqüência perguntamos aos entrevistados se os mergulhadores tinham alguma 

solicitação diferenciada  em relação à infra-estrutura de seus estabelecimentos. Apenas 30% 
                                                 
8 Um mal que acomete não raras vezes mergulhadores é a chamada doença descompressiva. Os operadores de 
mergulho sabem como proceder nestes casos, porém, esta doença na maioria dos casos começa a mostrar seus 
efeitos somente duas horas após o mergulho, momento este que muito provavelmente o mergulhador se encontre 
no local de sua hospedagem. Sendo assim os responsáveis por equipamentos de hospedagem que recebam 
mergulhadores precisam estar informados sobre os sintomas característicos deste mal e, onde se pode encontrar a 
Câmara Hiperbárica mais próxima, local que se dá o tratamento. Para maiores informações sobre este mal ver: 
Guyton (1988), Guyton e Hall (1997) e McArdle, Katch e Katch (1992). 
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(Gráfico 9) declararam que já receberam alguma solicitação por parte dos mergulhadores no 

que tange à infra-estrutura de apoio à prática do mergulho em seus estabelecimentos; e boa 

parcela dos que não receberam nenhuma solicitação disseram que nem imaginavam o que o 

mergulhador poderia precisar em suas dependências. 

 

Os mergulhadores solicitam que o estabelecimento 
tenha alguma infra-estrutura diferenciada?

30,61%

69,39%

Sim (15 respondentes)

Não (34 respondentes)

 

Gráfico 9 - Os mergulhadores solicitam alguma diferenciação quanto à infra-estrutura? 

 
As solicitações dos mergulhadores relativas à infra-estrutura podem ser vistas no 

Gráfico 10. 

 

Solicitações dos mergulhadores quanto à infra-
estrutura de onde se hospedavam

8,33%

27,08%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Local para manejo de
equipamentos (13 relatos)
Piscina (04 relatos)

 

Gráfico 10 - Solicitações dos mergulhadores quanto à infra-estrutura 

 

Podemos observar no Gráfico 10 que em relação à infra-estrutura os mergulhadores 

fazem basicamente duas solicitações: a primeira e mais freqüente solicitação (com 13 relatos, 

sendo percebidas por 27% dos entrevistados), foi um local para lavar, secar e guardar os 
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equipamentos de mergulho9. A segunda solicitação declarada foi a existência e permissão de 

uso da piscina para instruções de mergulho10.  

Perguntamos então se alguma diferenciação já era oferecida. Como é possível verificar 

no Gráfico 11, mais da metade destes estabelecimentos, de alguma forma, procuram atender 

às solicitações de seus hóspedes-mergulhadores.  

 

Seu estabelecimento já possui algo diferenciado para 
atender o mergulhador?

51,02%48,98% Sim (25 respondentes)

Não (24 respondentes)

 

Gráfico 11 - O estabelecimento oferece algo diferenciado aos mergulhadores? 

                                                 
9 Os mergulhadores geralmente possuem alguns cuidados com seus equipamentos pois estes geralmente têm um 
preço elevado e apesar de serem confeccionados com materiais de ótima qualidade, mesmo assim, necessitam de 
cuidados especiais para que sua vida útil seja prolongada. O principal cuidado é a lavagem de todo o 
equipamento com água doce para a retirada do sal da água marinha, com o objetivo de se evitar corrosões. Um 
segundo cuidado é necessário: a secagem dos equipamentos em local seco e arejado, para se evitar a oxidação e a 
formação de mofo; é recomendado que este processo seja feito à sombra para se evitar o ressecamento 
provocado por insolação. Um terceiro cuidado recomendado é feito pela aplicação de silicone líquido ou em 
pasta nos componentes confeccionados com este mesmo material ou com borracha. Por fim, um local para deixar 
o equipamento de mergulho durante este processo se faz necessário. Nos estabelecimentos que não possuem este 
tipo de infra-estrutura a lavagem dos equipamentos de mergulho é feita no banheiro das unidades habitacionais, 
não sendo bem vista pela administração por levar uma quantidade de areia acima do normal aos ralos, o que 
provoca necessidade de manutenção mais constante. A secagem dos equipamentos, geralmente se dá no 
banheiro, e provoca: a formação de poças de água que escorrem dos equipamentos e a diminuição do espaço de 
circulação, que dificultam a limpeza e aumentam o potencial de acidentes. Quando a secagem dos equipamentos 
não se dá no banheiro ela ocorre nas sacadas das unidades habitacionais que a possuem, neste caso provocam 
poluição visual da fachada do estabelecimento. Em todas as situações comentadas existe o potencial de 
ocorrência de prejuízos. Por isso, em alguns estabelecimentos os mergulhadores não são benquistos. 
10 Segundo os respondentes esta solicitação geralmente é feita por instrutores de mergulho de outros municípios 
que desejam realizar aulas práticas para iniciantes no mergulho em seus estabelecimentos. Porém, esta 
solicitação não é atendida pela maioria dos responsáveis pelos equipamentos de hospedagem devido a uma série 
de transtornos, tais como: os equipamentos de mergulho usados nas aulas são os mesmos que são utilizados no 
mar, quando estão na piscina liberam uma areia muito fina que não é retida pelo sistema de filtragem, além de 
alterar as características químicas da água, aumentando os custos de manutenção; outro inconveniente citado é o 
choque dos cilindros de ar com as bordas da piscina, causando quebraduras, trincos ou riscos seja em azulejos ou 
fibra de vidro; e por último, outro transtorno causado é a inviabilização do uso da piscina pelos demais hóspedes 
devido a presença dos mergulhadores. 
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 O Gráfico 12 mostra o que os meios de hospedagem declararam oferecer 

especificamente aos seus hóspedes que são mergulhadores. 
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Gráfico 12 - Oferta diferenciada dos meios de hospedagem para os mergulhadores 

 

Sobre a oferta diferenciada voltada aos mergulhadores destacamos as duas de maior 

freqüência, as quais, por sua representatividade, podem realmente demonstrar uma estratégia 

mercadológica: um local adequado para o manejo dos equipamentos dos mergulhadores, que 

foi a diferenciação mais ofertada, porém, do universo pesquisado, e que compunha esta parte 

da pesquisa (49 estabelecimentos), apenas 26,5% disponibilizam esta infra-estrutura e; a 

possibilidade dos mergulhadores prorrogarem seu horário de saída do local de hospedagem 
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(late check-out) que foi citada por cinco estabelecimentos, ou seja, apenas cerca de 10% dos 

estabelecimentos flexibilizam suas diárias 11 para atender seus hóspedes-mergulhadores.  

Na seqüência, perguntamos aos entrevistados se lhes eram interessante atrair cada vez 

mais mergulhadores para seus estabelecimentos.  O Gráfico 13 mostra que nem todos desejam 

atrair este tipo de hóspede. 
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Gráfico 13 - Interesse em atrair mais hóspedes-mergulhadores 

 

Nesta questão pode-se perceber que uma parte dos que não concordam com a imagem 

de “Capital do Mergulho Ecológico” veiculada pelo município, também não se interessam em 

atrair mergulhadores para suas empresas. 

 Os motivos apresentados foram: os “transtornos” causados por mergulhadores e seus 

equipamentos; este não ser o público alvo da empresa (o foco seria o recebimento de 

famílias); não desejam diferenciar suas instalações para o recebimento deste tipo de turista; e 

o mergulhador não valorizar todos os equipamentos de lazer oferecidos pelo estabelecimento, 

procurando somente por preço. 

 Em contrapartida, o percentual de interessados em atrair este tipo de turista (o 

mergulhador) é consideravelmente alto. Neste sentido, acreditamos que uma atenção especial 

deva ser dada às necessidades dos mergulhadores nos meios de hospedagem, pois o 

atendimento destas necessidades pode ser um diferencial competitivo entre os que desejam 

receber este segmento de clientes. 

                                                 
11 Porém, nos foi informado pelos administradores dos meios de hospedagem que esta flexibilização se dá 
somente na baixa temporada. 
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 Deve-se lembrar que nesta questão voltou-se a trabalhar com a população total de 

respondentes, ou seja, 59 estabelecimentos. 

 Por fim, perguntamos aos entrevistados no que investiriam para atrair mais 

mergulhadores para seus estabelecimentos. O Gráfico 14 nos mostra as opções obtidas. 
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Gráfico 14 - Opções de investimento para atrair mais hóspedes-mergulhadores 

 

Com relação a opção: investir em propaganda direcionada do estabelecimento, a mídia 

que poderia ser usada para esta divulgação não fazia parte do escopo desta pesquisa. Os 15 

respondentes que sugeriram outras maneiras de se investir para atrair mergulhadores e 

também qualquer outro tipo de cliente, citaram: home pages; divulgação maciça em televisão 

e jornais de grande circulação em outros estados da União sobre o Estado de Santa Catarina, 

em geral, como é feito, por exemplo, pelo estado da Bahia; investimento em infra-estrutura 



 102 

básica tais como: o tratamento de esgotos; a coleta e reciclagem do lixo; o abastecimento de 

água; a preservação dos recursos naturais; e o incentivo ao desenvolvimento da economia do 

município para que não ocorra o fechamento de tantas empresas na baixa temporada, como é 

de praxe ocorrer. 

 

4.3 Dados obtidos dos questionários aplicados com os mergulhadores 

 

Cabe, neste momento, uma explicação sobre a construção do questionário que foi 

aplicado com os mergulhadores: 

Este questionário, num primeiro momento, procurou levantar dados sócio-econômicos 

e a origem dos mergulhadores. 

Num segundo momento, procurou identificar a freqüência de problemas comuns ao 

universo dos mergulhadores, dentre eles, os pertinentes a este objeto de estudo. A colocação 

de outros problemas, enfrentados por mergulhadores no cotidiano da prática do mergulho, 

teve a intenção de não se criar um viés para que somente os objetivos desta pesquisa fossem 

confirmados. A intenção, neste caso, foi de mensurar o peso da participação dos problemas 

objetos desta investigação e se realmente faziam parte das deficiências e/ou dificuldades 

vividas pelos mergulhadores no desempenho de sua atividade esportivo-recreativa. 

Por fim, foram abordados aspectos concernentes aos objetivos desta pesquisa para que 

fossem realmente analisados. 

 Neste sentido, a primeira questão que compôs o corpo do questionário teve por 

objetivo a confirmação do perfil da população investigada. Caso a pessoa abordada não fosse 

mergulhador autônomo e já credenciada, ou seja, já houvesse concluído ao menos o curso 

básico de mergulho autônomo, o entrevistador não prosseguia com a aplicação do 

questionário. Logo, esta questão tinha característica identificadora da população alvo da 

pesquisa e ratificou que 100% dos entrevistados eram mergulhadores autônomos. 

O Gráfico 15 mostra o grau de instrução de mergulho da população investigada. Neste 

gráfico percebemos que a maioria dos mergulhadores realmente encaram a atividade como 

recreação, pois somando os mergulhadores de nível básico e avançado temos quase 91% da 

população. Os outros níveis de especialização do mergulho geralmente são alcançados por 

indivíduos que desejam trabalhar no ramo e para tanto se aperfeiçoam para que possam dar 

cursos. O Dive master é um elemento em treinamento para ser instrutor de mergulho, e o será 

quando chegar ao nível de Instructor. 
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Categoria dos mergulhadores

52,75%38,00%

0,25%4,75%
4,25%

Básico (211 mergulhadores)

Avançado (152 mergulhadores)

"Dive Master" (17 mergulhadores)

"Instructor" (19 mergulhadores)
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Gráfico 15 - Grau de instrução de mergulho / categoria dos mergulhadores 

  

Na seqüência, os mergulhadores eram questionados sobre qual era a sua 

credenciadora12. 

Apesar de não constar nas alternativas pré-estabelecidas desta questão, o Gráfico 16 

mostra que uma credenciadora mereceu destaque por sua significante representação na região 

estudada, a CMAS. Esta credenciadora foi responsável pela certificação de 10,25% dos 

mergulhadores entrevistados. 
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Gráfico 16 - Credenciadora dos mergulhadores 

                                                 
12 Cremos ser válida a descrição das siglas identificadoras das credenciadoras que certificaram os mergulhadores 
entrevistados: PADI (Professional Association of Diving Instructors); PDIC (Professional Diving School 
Corporation); NAUI (National Association of Underwater Instructors); SSI (Scuba Schools International); 
CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques). 
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A importância desta questão se deu pela necessidade da confirmação de entrevistar 

indivíduos que realmente fossem mergulhadores. Caso o entrevistado não fosse mergulhador, 

não saberia dar estas informações, que são passadas a todos os aprendizes de mergulho em 

seus cursos básicos, e que geralmente são desconhecidas por pessoas que não fizeram cursos 

de mergulho. 

Na seqüência, procuramos identificar a experiência dos mergulhadores. Perguntamos 

há quanto tempo os entrevistados praticam mergulho. As respostas variaram de um mês a 

mais de trinta anos, sendo que por meio de uma média simples obtivemos que os 

mergulhadores entrevistados praticam a atividade há 4,62 anos, o que representa uma média 

geral de quatro anos e sete meses de atividade. 

O Gráfico 17 mostra a freqüência com que os mergulhadores declararam praticar a 

atividade. Vale salientar que esta pergunta fez alusão à quantidade de viagens que os 

mergulhadores faziam por ano e nestas mergulhavam, e não à quantidade anual de mergulhos. 

Em cada viagem um mergulhador realiza vários mergulhos. Mas como não era objetivo deste 

trabalho, este dado não foi investigado. 

Percebe-se no Gráfico 17 que os que mantêm a regularidade mínima de viagens para 

mergulho requerida pelas certificadoras, a qual é de no mínimo duas vezes por ano, ou seja, 

uma vez por semestre, somam o total de 64,25% dos entrevistados. Este dado pode mostrar o 

potencial turístico que um mergulhador pode ter, pois quase ⅔ (dois terços) dos entrevistados 

realizam, no mínimo, duas viagens por ano para mergulhar e, como qualquer turista, utilizam-

se de equipamentos turísticos neste deslocamento. 
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Gráfico 17 - Freqüência de viagens de mergulho 
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Em termos gerais, verificamos uma predominância do público masculino entre os 

mergulhadores entrevistados. O Gráfico 18 mostra que aproximadamente 79% são do sexo 

masculino e 21% são do sexo feminino. 
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Gráfico 18 - Sexo dos mergulhadores 

 

Quanto à idade, os mergulhadores demonstram uma predominância da idade adulta. 

Com o auxílio do Gráfico 19 pode-se perceber que existe equivalência entre as faixas de idade 

que vão dos 21 aos 30 anos e dos 31 aos 40 anos. Vindo logo após a faixa de idade que varia 

dos 41 aos 50 anos. Somando-se estas três faixas de idade, temos 90,5% dos indivíduos 

entrevistados. Este dado indica que a maioria dos mergulhadores se encontram na idade adulta 

e, neste sentido, que podem ser potenciais consumidores. 
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Gráfico 19 - Idade dos mergulhadores 
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Na seqüência procuramos conhecer a formação escolar dos mergulhadores, que pode 

ser visualizada no Gráfico 20. 
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Gráfico 20 - Formação escolar dos mergulhadores 

 

 A maioria dos mergulhadores declarou possuir o curso superior completo, ou seja, 

53,75% dos entrevistados. Juntamente aos que declararam possuir pós-graduação Lato e 

Stricto Sensu, temos um indicativo do perfil educacional deste segmento de turistas, pois 

somando-se estes dois perfis temos 73,5% da população investigada. Por fim, declararam 

possuir o curso superior incompleto mais 14% dos entrevistados. Estes dados vem demonstrar 

um alto nível de formação educacional para os padrões brasileiros. 

Outro fator de relevância para que o potencial turístico do mergulhador seja conhecido 

é a renda mensal, que neste trabalho foi auferida em salários mínimos13, para que pudesse ter 

maior valor de equivalência e não perdesse sua significância, tão facilmente, com o passar do 

tempo. 

Pode-se perceber no Gráfico 21 que o nível de renda apresentado pelos mergulhadores 

é elevado, principalmente quando comparado aos padrões de renda média do cidadão 

brasileiro. 
                                                 
13 O salário mínimo vigente na época de aplicação desta pesquisa era de R$ 200,00. A vigência deste valor foi de 

01 de Abril de 2002 a 31 de março de 2003. 
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Renda mensal em salários mínimos 
(valor do salário mínimo: R$ 200,00)
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Gráfico 21 - Renda mensal dos mergulhadores 

 

Temos uma forte concentração nas faixas de renda que variam entre 6 a 10 e 11 a 15 

salários mínimos, seguidos da faixa seguinte (16 a 20). Estes dados já serviriam para 

confirmar o que foi exposto na caracterização do turista de aventura (cap. 3, p. 67), quanto aos 

seus rendimentos, mas um outro dado veio contribuir para esta caracterização. Como pode ser 

verificado do Gráfico 21, no que tange à renda os mergulhadores demonstraram pertencer a 

duas classes modais distintas: a primeira com 88% da população, com média de 15 salários 

mínimos,  e a segunda com 12% dos entrevistados com média de 50 salários de renda mensal. 

Os mergulhadores que não tinham renda enquadravam-se na faixa dos que percebem 

até 5 salários mínimos, nesta faixa de rendimentos estão incluídos a maioria dos 7,50% da 

população de mergulhadores que se encontram na faixa etária que vai até os 20 anos, pois 

estão em fase escolar. 

 Após esta caracterização do perfil socioeconômico do mergulhador procuramos saber 

suas origens. O Gráfico 22 identifica apenas os estados de origem dos mergulhadores, porém 

temos dados que nos permitem apresentar também os municípios de proveniência dos 

mergulhadores. Isto se justifica para que qualquer esforço de marketing possa ser mais bem 

direcionado. 

Percebeu-se uma predominância dos mergulhadores paranaenses e dentre estes 

81,75% (112 mergulhadores) são provenientes de Curitiba. Nos restantes 18,25%, temos a 

ocorrência das seguintes cidades do Estado do Paraná com a respectiva quantidade de 
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mergulhadores: Ponta Grossa (07), Maringá (03), Colombo (02), Foz do Iguaçu (02), 

Guarapuava (02), Londrina (02), Cascavel (01), Cianorte (01), Santa Mariana (01), Palmas 

(01), São José dos Pinhais (01), União da Vitória (01) e Irati (01). 
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Gráfico 22 - Origem dos mergulhadores 

 

A segunda maior freqüência foi de mergulhadores estrangeiros, dentre estes 

mereceram destaque os Argentinos (67,86% ou seja, 57 mergulhadores), e as demais 

nacionalidades ocorridas foram dos seguintes países: Paraguai (03), Uruguai (18), Inglaterra 

(02), Alemanha (02), França (01) e Estados Unidos (01). 

Antes de prosseguirmos temos que salientar a significância dos mergulhadores 

estrangeiros para a região. Em pesquisa realizada por Wegner (2002) 57% dos turistas que 

visitaram a região, mais precisamente o município vizinho – Porto Belo (SC) –, eram 

estrangeiros, sendo que 51% eram argentinos. Mesmo tendo estudado o município vizinho e 

abordado a modalidade do mergulho livre, este dado vem a demonstrar o quanto atuante era a 

parcela de estrangeiros, com destaque para os argentinos, do total de turistas que visitavam a 

região antes da “Crise Argentina”. 

Mesmo após esta crise econômica, e a região tendo apresentado um decréscimo de 

mais de 50% no fluxo turístico da temporada de 2001/2002 para a temporada de 2002/2003, 

justamente pela ausência dos turistas argentinos, estes ainda demonstram sua significância 

para o turismo regional vindo a contribuir com aproximadamente 68% dos 21% de turistas 

estrangeiros que visitaram a região na temporada de 2002/2003. 

 O terceiro maior pólo emissor de mergulhadores foi o Rio Grande do Sul, e entre os 

gaúchos 41,1% (30 mergulhadores) foram de Porto Alegre, e ainda tivemos a ocorrência de 

mergulhadores vindos das seguintes cidades: Caxias do Sul (13), Passo Fundo (07), Novo 
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Hamburgo (06), Rio Grande (06), Bento Gonçalves (03), Dois Irmãos (01), Parobé (01), Santa 

Maria (01), Santa Cruz (01), São Francisco de Assis (01), Esteio (01), Sapiranga (01) e 

Uruguaiana (01). 

 São Paulo teve 12,5% de participação nos mergulhadores entrevistados sendo 78% (39 

mergulhadores) da Capital Paulista, os demais municípios do Estado de São Paulo que 

tiveram ocorrência no local pesquisado foram: Marília (03), São Bernardo do Campo (02), 

Sorocaba (02), Monte Alto (01), Mogi das Cruzes (01), São José dos Campos (01) e Santos 

(01).  

O Estado de Santa Catarina foi representado por 10,5% dos entrevistados sendo os 

mergulhadores provenientes de: Blumenau (10), Joinvile (10), Balneário Camboriú (04), Itajaí 

(03), Florianópolis (03), Indaial (02), Timbó (02), Tijucas (02), Catanduvas (01), Itapema 

(01), Jaraguá do Sul (01), São Bento do Sul (01), São Francisco do Sul (01), e Porto Belo 

(01). 

 Os outros estados que tiveram ocorrência na pesquisa foram: Minas Gerais (com 06 

mergulhadores de Belo Horizonte, 01 de Uberlândia, e 01 de Viçosa); Rio de Janeiro (com 03 

mergulhadores cariocas e 01 de Niterói); 01 mergulhador de Brasília (DF); e 01 mergulhador 

de Campo Grande (MS). A representatividade de todos estes mergulhadores, no total 

entrevistado, foi de 3,5%. 

 Tendo identificado a origem dos mergulhadores, procuramos conhecer qual era o 

município em que estavam hospedados.  
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Gráfico 23 - Município de estada 

  

 Como demonstrado no Gráfico 23, percebe-se que uma porcentagem significativa dos 

mergulhadores que vem a Bombinhas mergulhar hospedam-se no próprio município. Isto vem 
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demonstrar que a localidade tem a preferência dos mergulhadores para suas estadas. Os outros 

municípios que tiveram representação na pesquisa e não constavam das alternativas pré-

estabelecidas, foram: Barra Velha, Blumenau, Guaratuba, Imbituba, Itajaí, Itapoá, 

Navegantes, Palhoça, Paulo Lopes, Penha e Piçarras (todos municípios de Santa Catarina), e 

um mergulhador residente em Curitiba (PR) declarou nunca se hospedar e preferir ir a e voltar 

de, Bombinhas no mesmo dia. 

 Procuramos então identificar o tipo de transporte utilizado pelos mergulhadores para ir 

a Bombinhas. O Gráfico 24 demonstra uma clara predominância da utilização de automóvel 

particular para o deslocamento até o município de Bombinhas (SC), sendo seguido por 

excursões promovidas por operadoras de mergulho dos municípios de residência dos 

mergulhadores. 
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Gráfico 24 - Meio de transporte utilizado para ir a Bombinhas 

 

  Este dado pode dificultar um pouco os esforços de marketing dos interessados em 

atrair este tipo de turista, pois a predominância da utilização de automóveis como transporte 

pode denotar uma característica mais individualista deste segmento de consumidores. No 

entanto, vem a contribuir para uma melhor orientação do planejamento de estratégias de 

mercado para atrair estes clientes. Vale salientar que os respondentes que disseram que 

utilizaram o avião como principal meio de transporte desembarcam em Florianópolis (60 km) 

ou Navegantes (57 km) e depois se deslocaram por via terrestre até Bombinhas (SC). 

Até o momento a pesquisa procurou identificar o perfil socioeconômico e a origem 

dos turistas que se dirigiram a Bombinhas (SC) para praticar mergulho autônomo. A partir 

deste ponto as questões se voltaram diretamente aos objetivos propostos por esta investigação. 
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No Gráfico 25 pode-se notar que o problema objeto desta investigação é pertinente, 

pois a infra-estrutura do meio de hospedagem com vistas ao atendimento das necessidades 

específicas dos mergulhadores em relação aos seus equipamentos foi o quesito de maior 

indicação.  

No entanto, todos os problemas apontados têm influência na oferta do produto 

turístico que é consumido pelos mergulhadores. Como exposto no capítulo 3 (p. 51), o turista 

vê a qualidade da experiência “viagem” como um todo e não de maneira fragmentada. Neste 

sentido, se em um dos aspectos apontados no Gráfico 25 o turista não ficar satisfeito, todo o 

conjunto pode estar comprometido, e esta inter-relação evidencia a visão sistêmica que os 

fornecedores do setor turístico devem ter. 
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     Gráfico 25 - Maiores problemas vivenciados na prática do mergulho 

 

Neste sentido, embora não sejam aspectos diretamente ligados aos meios de 

hospedagem, alguns apontamentos dos mergulhadores nos direcionam a esta visão sistêmica 
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que os que trabalham com turismo devem ter, pois o segundo, terceiro e quinto apontamentos 

mais freqüentes dizem respeito ao consumo de serviços que não os de hospedagem. 

A segunda maior deficiência apontada pelos mergulhadores foi a não existência de 

traslados de ida e vinda do local de embarque para as saídas de mergulho. Esta questão 

também foi abordada pelos hospedeiros quando declararam que muitos de seus hóspedes, que 

mergulham, solicitam este serviço. Logo, a indicação deste quesito, como o segundo mais 

indicado, vem demonstrar um aspecto em que os serviços prestados aos mergulhadores podem 

ser mais bem explorados e fornecidos.  

Outra deficiência apontada pelos mergulhadores, a terceira mais freqüente, e que 

merece destaque pela sua representatividade, é a divulgação deficiente dos locais de 

mergulho. Neste ponto, os mergulhadores argumentavam que não somente os pontos de 

mergulho eram mal divulgados, mas também as operadoras e o local de embarque, sendo 

pouco ou insuficientemente informados inclusive nos locais em que se hospedavam. 

Apontaram também a insuficiência da sinalização turística do município. Logo após o 

apontamento desta deficiência, os mergulhadores colocaram o valor das saídas de mergulho 

como dificuldade limitante da realização de maior número de mergulhos. Porém, em relação 

ao custo, muitos assumiam em seus comentários que este aspecto é intrínseco à atividade e 

que em Bombinhas os preços poderiam ser considerados “baratos”14. 

Duas deficiências se apresentaram com quase o mesmo número de apontamentos, 

sendo os itens que ocuparam a quinta colocação na freqüência relativa, citados por 

aproximadamente 28% dos entrevistados: operadoras de mergulho mal estruturadas e 

embarcações mal planejadas e/ou mal conservadas15.  

Vamos abordar, a partir deste ponto, especificamente, as deficiências apontadas pelos 

mergulhadores relativas à adequação dos meios de hospedagem às suas necessidades 

específicas dentro dos meios de hospedagem. 

                                                 
14 Não vamos apresentar os custos das saídas de mergulho praticadas na região, pois estes podem variar muito 
em valores, conforme: a quantidade de mergulhadores por barco, a distância do ponto de mergulho escolhido, a 
necessidade de fornecimento de equipamentos aos mergulhadores, a necessidade de guias/instrutores para 
acompanhamento dos turistas-mergulhadores, dentre outros aspectos. 
15 Nesta questão, os mergulhadores, em sua grande maioria, questionavam se estas perguntas se referiam às 
operadoras e embarcações de Bombinhas, ou era em âmbito geral. Como procurávamos saber as deficiências e 
dificuldades vivenciadas pelos mergulhadores na prática geral da atividade do mergulho, os entrevistados foram 
orientados pelo pesquisador a responder sobre suas experiências em âmbito geral. Outrossim, muitos destes 
mergulhadores apontavam as operadoras e embarcações de Bombinhas, não como ideais, mas como bons 
exemplos a serem seguidos Brasil afora. 
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O apontamento de maior freqüência foi a deficiência da infra-estrutura, nos meios de 

hospedagem, para o manejo de equipamentos sendo apontado por mais de 54% dos 

mergulhadores. 

Outra dificuldade colocada pelos mergulhadores como limitante da freqüência de 

viagens de mergulho é o custo das diárias de hospedagem. Mais especificamente, ⅓ (um 

terço) dos mergulhadores colocaram este fator como sendo uma das dificuldades por eles 

enfrentadas. 

Os dados obtidos por esta questão são confrontados com os que foram colhidos pela de 

nº 14 do presente questionário, onde os mergulhadores tinham liberdade de opinar sobre o que 

gostariam de encontrar em um meio de hospedagem que os recebesse. A questão de nº 14 do 

questionário aplicado com os mergulhadores está representada no Gráfico 31 (p. 117). 

Após a investigação sobre as deficiências vividas pelos mergulhadores, procuramos 

identificar quais eram os meios de hospedagem mais freqüentados pelos mergulhadores. O 

Gráfico 26 mostra que o principal meio de hospedagem utilizado por estes turistas de aventura 

é a pousada, descrita por nós como tradicional, para que se diferenciasse dos pequenos 

empreendimentos hospedeiros de luxo16 que também utilizam a denominação ‘pousada’17. 

 

Tipo de hospedagem que geralmente utiliza quando vai mergulhar

1,75%

15,50%

48,25%

2,00%

15,00%

3,25% 11,25%
0,50%

2,50%

Hotel 4 ou 5 estrelas (08 mergulhadores)
Hotel 3 estrelas (45 mergulhadores)
Hotel econômico (02 mergulhadores)
Pousada de luxo (10 mergulhadores)
Pousada tradicional (193 mergulhadores)
"Camping" ( 07 mergulhadores)
Casas/aptos. de aluguel (62 mergulhadores)
Imóvel próprio (60 mergulhadores)
Outros (13 mergulhadores)

 

Gráfico 26 - Tipos de  hospedagem utilizados pelos mergulhadores 

 

                                                 
16 Também conhecidos como Hotéis/Pousadas Boutique ou de Charme, pela sofisticação das instalações e dos 
serviços ofertados nestas pousadas. 
17 A classificação dos meios de hospedagem utilizados nesta investigação seguem os padrões estabelecidos pela 
EMBRATUR  e estão em consonância com a Deliberação Normativa sobre os Meios de Hospedagem nº 429 de 
23 de Abril de 2002 do referido órgão. Apenas nos utilizamos de expressões, tais como, “pousada tradicional” 
para melhor entendimento dos entrevistados. 
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 Verifica-se que estes turistas de aventura se enquadram na tipologia de turistas exposta 

por Swarbrooke et al. (2003), dos que procuram acomodações, no mínimo confortáveis para  

pernoitar deixando para viver seus momentos de aventura somente no desempenho da sua 

modalidade esportivo-recreativa. Isto é caracterizado na constatação de que apenas 1,75% dos 

mergulhadores procuram campings como opção de hospedagem, opção esta que é defendida 

por Swarbrooke et al. (2003), como escolhida pelos que buscam aventura inclusive nas 

acomodações. 

 Os mergulhadores que informaram estar em imóveis próprios são não-residentes que 

possuem imóveis de segunda residência. Os mergulhadores que foram enquadrados na 

alternativa “outros” estavam em casas de parentes, ou amigos e declararam, como os de 

segunda residência, mergulhar em outros locais utilizando-se de meios de hospedagem para 

tanto, este era o requisito de inclusão do questionário do entrevistado. 

Os motivos que levaram os mergulhadores a escolher estes meios de hospedagem 

estão representados no Gráfico 27.  
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Período de permanência / horário de "check-out" (06 respostas)
Local para equipamentos / estrutura de apoio (04 respostas)
Local/pessoal para deixar as crianças (02 respostas)
"Home-page" (03 respostas)

 

Gráfico 27 - Motivos de escolha do meio de hospedagem 
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Percebe-se neste gráfico uma predominância do fator monetário em relação aos outros 

itens apontados por estes turistas. Outrossim, se acrescermos a este item a relação custo-

benefício, que também envolve o fator financeiro, temos que aproximadamente 35% dos 

mergulhadores atualmente escolhem suas acomodações pelo custo que elas apresentam. Cabe 

destacar que empresas que atuam sobre esta estratégia de mercado estão mais sujeitas à 

concorrência canibalista, a qual pode inviabilizar suas empresas. É a política do quem vende 

por menos. 

Na seqüência, perguntamos se os mergulhadores acreditavam ser importante que os 

meios de hospedagem oferecessem diferenciais específicos de apoio à modalidade esportiva 

que seus hóspedes praticam. O Gráfico 28 mostra que uma expressiva maioria dos 

mergulhadores (91,75%) aponta a importância deste tema, no caso desta pesquisa, diferenciais 

que atendam às necessidades dos mergulhadores. 

  

É importante que os meios de hospedagem ofereçam 
diferenciais específicos de apoio à pratica esportiva de 

seus hóspedes?

91,75%

8,25%

Sim (367 mergulhadores)

Não (33 mergulhadores)

 

Gráfico 28 – Importância da diferenciação dos meios de hospedagem 

 

Baseados no grande percentual de respostas afirmativas sobre a importância dos meios 

de hospedagem oferecerem diferenciais para apoiar os hóspedes nas necessidades específicas 

que eles possam apresentar, perguntamos aos mergulhadores se haviam sentido alguma 

deficiência nos meios de hospedagem que já haviam utilizado por ocasião das suas viagens de 

mergulho. No Gráfico 29 percebe-se que praticamente a mesma porcentagem dos que 

valorizam a diferenciação já perceberam deficiências onde se hospedaram no que tange às 

suas necessidades específicas como hóspedes-mergulhadores. 
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Sente alguma deficiência nos meios de hospedagem 
no apoio à prática do mergulho?

91,00%

9,00%

Sim (364 mergulhadores)

Não (36 mergulhadores)

 

Gráfico 29 - Existe deficiência nos meios de hospedagem no apoio à pratica do mergulho? 

 

Nesta mesma questão,  os mergulhadores eram questionados sobre as áreas em que 

eles sentiam deficiências. Pôde-se perceber que existe uma certa equivalência entre as 

deficiências ocorridas nos serviços e na infra-estrutura para o apoio das necessidades 

específicas deles. Já, quanto às instalações, ocorreram poucos apontamentos nesta parte do 

questionário. O Gráfico 30 mostra as freqüências relativas das áreas dos meios de 

hospedagem onde as deficiências são percebidas pelos mergulhadores. 

  

0,00%

100,00%

Onde se encontram as deficiências nos meios de 
hospedagem no apoio à prática do mergulho?

Serviços (235 respostas) Infra-estrutura (229 respostas)

Instalações (08 respostas)

 

Gráfico 30 - Onde estão as deficiências nos meios de hospedagem no apoio à pratica do mergulho? 

 

A partir de então procuramos conhecer, por meio de uma questão aberta, quais seriam 

as conveniências que facilitariam a estada dos mergulhadores em um meio de hospedagem. 

Foram colhidas várias sugestões e depois agrupadas em temas afins para que pudessem ser 
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categorizadas. O Gráfico 31 mostra a freqüência das sugestões dadas pelos mergulhadores. 

Salientamos que estas são freqüências relativas. 

 

O que seria bom que um meio de hospedagem oferecesse para 
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Gráfico 31 - Sugestões dos mergulhadores quanto à oferta específica dos meios de hospedagem 

  

Nesta questão os mergulhadores demonstraram que a maior deficiência percebida por 

eles nos meios de hospedagem é a inexistência ou inadequação de um local específico para 

que os equipamentos de mergulho possam ser manejados (lavados em água doce e colocados 

para secar à sombra), e guardados com segurança. Tanto nesta questão, que era aberta, quanto 

na questão número 10 (fechada), os mergulhadores apontaram que a maior deficiência, por 

eles percebida na prática do mergulho, é relativa ao manejo de seus equipamentos nos meios 

de hospedagem, ou seja, tanto no Gráfico 25 quanto neste Gráfico 31, este é o quesito de 

maior apontamento. 



 118 

A segunda sugestão mais freqüente foi o fornecimento de informações sobre os locais, 

operadoras e horários de saídas de mergulho e, ainda, sobre a vida marinha da região. 

Percebe-se, então, o pouco ou insuficiente fornecimento deste serviço, que na maioria dos 

casos depende somente da vontade de se interar do assunto para depois informá-lo ao 

hóspede. 

O traslado para o local de mergulho aparece como terceira sugestão, demonstrando 

que muitos mergulhadores esperam que este serviço seja prestado por seus hospedeiros e não 

pelas operadoras de mergulho.  

Quanto às demais sugestões feitas pelos mergulhadores, vale salientar aquelas que 

ainda não foram comentadas em nenhum momento da análise dos questionários deste 

trabalho. Todas estas sugestões tiveram baixa freqüência relativa no conjunto sugerido pelos 

entrevistados.  

Alguns mergulhadores (6,50%) sugeriram que os meios de hospedagem ofertassem 

pacotes de mergulho. Isto pode demonstrar que o cliente espera que, em um único local, com 

um único fornecedor, ele possa adquirir ou solucionar tudo que deseja. Esta tendência também 

é verificada nos entrevistados que sugeriram que seus locais de hospedagem operem como 

dive resorts, onde todas as necessidades dos mergulhadores, desde acomodações até todo o 

processo que envolve a atividade do mergulho, estejam concentradas sob a bandeira de um 

único fornecedor18. 

A mesma tendência pela busca de facilidades, ou melhor, de comodidades, pode ser 

observada nas sugestões que indicam o desejo de que os meios de hospedagem forneçam 

serviços de cuidados com os equipamentos, manutenção preventiva e corretiva e loja de 

conveniência com produtos dirigidos aos mergulhadores.  

Uma pequena parcela dos entrevistados (3,25%) citou algo muitas vezes esquecido por 

empresários que desejam receber mergulhadores: a localização. Quanto mais perto do ponto 

de embarque um meio de hospedagem estiver, mais atrativo será. Isto significa comodidade 

para o cliente e pode ser um diferencial competitivo se bem explorado. É claro que estar ao 

lado do local de embarque não é suficiente para garantir um bom atendimento aos 

mergulhadores, mas se agregado a outras facilidades pode vir a se tornar um quesito 

determinante na decisão do local de hospedagem por parte destes turistas. 

                                                 
18 Colocamos a expressão “única bandeira”, pois um empreendimento pode ser a soma de várias atividades 
independentes (terceirizadas), que partilham o mesmo local e nome fantasia, ou que mesmo com outros nomes 
comerciais são parceiros e co-responsáveis pela somatória de alguns serviços ofertados dentro dos limites do 
meio de hospedagem. Ou seja, representam a mesma marca ou estão agregados a uma. 
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Tivemos ainda outras sugestões que individualmente não tiveram representatividade, 

mas somadas representaram 8% das opiniões emitidas pelos entrevistados, as quais foram: 

carrinhos para transportar os equipamentos de mergulho; piscina; sala de conferências; mais 

divulgação pela internet; recarga de cilindros de mergulho; e serviços de massagem, babás, 

guias turísticos de mergulho e fotografia submarina, atendimento diferenciado, tematização da 

decoração do meio de hospedagem, e por fim responsabilidade ambiental. 

Tendo sido colhidas as sugestões dos mergulhadores, perguntamos se o fato de um 

estabelecimento possuir diferenciais para atender os mergulhadores nas suas necessidades 

influenciaria na opção de escolha de estada em um meio de hospedagem em detrimento de 

outro. O Gráfico 32 mostra que para uma expressiva maioria destes turistas, este pode ser um 

quesito determinante na escolha das acomodações. Observamos, neste sentido, que um meio 

de hospedagem que esteja em uma localidade que receba mergulhadores, que queira recebê-

los e diferencie-se para tanto, têm grande possibilidade de sucesso no que depender da 

intenção de seu público-alvo. 

 

O fato de um meio de hospedagem possuir um 
diferencial para mergulhadores influenciaria na sua 

opção de escolha de estada?

92,25%

7,75%

Sim (369 mergulhadores)

Não (31 mergulhadores)

 

Gráfico 32 - A diferenciação do meio de hospedagem pode ser determinante na escolha do local de estada? 

 

Após identificarmos a tendência que os mergulhadores teriam em escolher um meio de 

hospedagem que oferecesse diferenciais em relação às suas necessidades, tornou-se também 

necessário conhecer a verdadeira disposição em se hospedar em um local que possuísse esta 

especialização, caso a mesma resultasse em acréscimo no custo da acomodação. Procedeu-se, 

então, o levantamento do valor das diárias (Gráfico 33), que os mergulhadores estavam 

pagando, ou se disporiam a pagar (pergunta feita para aqueles que não estavam pagando 

diárias no momento). 



 120 

Quanto está pagando pela diária onde está hospedado?

32,25% 13,00%

40,25%

4,25%4,00%
6,25%

Acima de R$ 201,00 (17 mergulhadores) De R$ 151,00 a R$ 200,00 (25 mergulhadores)
De R$ 101,00 a R$ 150,00 (52 mergulhadores) De R$ 51,00 a R$ 100,00 (161 mergulhadores)
Abaixo de R$ 50,00 (129 mergulhadores) Não deram resposta (16 mergulhadores)

 

Gráfico 33 - Valor das diárias pagas pelos mergulhadores 

 

Como pode ser verificado no Gráfico 33, percebeu-se por meio das diárias pagas mais 

uma vez a tendência dos mergulhadores em procurar a melhor relação custo-benefício, e de 

manter o foco na sua atividade esportivo-recreativa, esperando das acomodações o conforto 

necessário para que pudessem ter apenas boas noites de sono, sem luxos adicionais. Sendo 

assim, pode-se dizer que a maioria dos mergulhadores (72,5%) estão dispostos a pagar diárias 

de até R$ 100,0019. 

No sentido da confirmação da escolha por acomodações que ofertassem diferenciais 

específicos aos mergulhadores, perguntamos aos entrevistados quanto estariam realmente 

dispostos a pagar a mais na diária, pelo mesmo nível de acomodações em que estavam 

hospedados, porém com um diferencial específico para praticantes de mergulho? 

 O Gráfico 34 mostra as freqüências das respostas obtidas. 

Esta pergunta procurou conduzir o mergulhador a responder o que realmente se 

disporia a fazer, ou seja, se pagaria a mais pela diferenciação dos serviços que gostaria de 

receber. Obteve-se que: 71% dos entrevistados aceitariam pagar a mais por uma 

especialização conforme seus perfis de consumidores. Porém 29% declararam que não 

pagariam nada a mais no valor de suas diárias, devendo estas diferenciações ser apenas 

ferramentas competitivas de alguns estabelecimentos para atrair um maior número de 

hóspedes.  

 

                                                 
19 Valores de diária em quarto duplo ou de casal com café da manhã incluso. 
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Quanto estaria realmente disposto a pagar a mais na 
diária,pelo mesmo nível de acomodações, porém com algum 

diferencial para mergulhadores?

26,75%

11,25%
13,25%

29,00%

19,75%

R$ 20,00 (107 mergulhadores)

R$ 15,00 (45 mergulhadores)

R$ 10,00 (79 mergulhadores)

R$ 5,00 (53 mergulhadores)

Nada (116 mergulhadores)

 

Gráfico 34 - Disposição em pagar a mais pela especialização do meio de  hospedagem 

   

Vale salientar que os 7,75% dos entrevistados, que declararam não escolher um meio 

de hospedagem pelos diferenciais que possa oferecer, estão entre estes que não pagariam nada 

a mais pela diferenciação. Neste sentido, dos que desejam a diferenciação, apenas 21,25% não 

concordam em pagar a mais pela oferta de serviços específica aos mergulhadores nos meios 

de hospedagem. 

 

4.4 Cruzamentos realizados 

 

 No sentido de confirmarmos algumas impressões e para que pudéssemos fazer 

considerações baseadas em argumentos estatisticamente corretos, procedemos o cruzamento 

dos dados de algumas questões. Estas questões foram eleitas segundo o que entendemos ser 

mais relevante para responder aos objetivos propostos neste trabalho, sendo assim, foram 

cruzadas questões relativas ao perfil socioeconômico do mergulhador e a sua freqüência de 

viagens de mergulho com o tipo de meio de hospedagem de sua escolha, por meio do valor da 

diária que estava pagando quando da realização da pesquisa, e com a sua disposição em pagar 

a mais caso diferenciais específicos para mergulhadores fossem ofertados por estes 

estabelecimentos. 

 Sendo assim, o primeiro cruzamento realizado (Gráfico 35) foi entre a freqüência de 

viagens de mergulho, o valor pago na diária e a intenção em pagar a mais por uma oferta 

direcionada às suas necessidades específicas de mergulhador.  
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Gráfico 35 - Cruzamento entre freqüência de mergulhos, valor das diárias e adicional de diferenciação 

 

 O Gráfico 35 demonstra que os mergulhadores que realizam até duas viagens ao ano 

procuram predominantemente acomodações que possuam uma diária na faixa que varia entre 

R$50,00 e R$100,00 com tendência a procurarem as de menor custo, ou seja, as que oferecem 

diárias próximas a R$50,00 e, geralmente, se dispõem a pagar até R$10,00 a mais em suas 

diárias pela especificação que possam apresentar. 

 Os mergulhadores que realizam por volta de quatro viagens de mergulho ao ano, 

procuram melhores acomodações, que variam em média por volta dos R$150,00 e estão 

dispostos a pagar a partir de R$15,00 a mais nas suas diárias, caso encontrem um 

estabelecimento diferenciado para hóspedes que praticam mergulho. 

 Já os que mergulham freqüentemente e os que realizam três viagens ao ano preferem 

acomodações intermediárias, próximas a R$100,00, com forte tendência de não aceitar 

acréscimos em suas diárias por conta de alguma diferenciação, no entanto, demonstram 

aceitar um adicional que chegue até R$10,00. 

 O mesmo tipo de análise é demonstrada no Gráfico 36, alterando-se apenas a 

freqüência de viagens de mergulho pela renda dos entrevistados. 
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Gráfico 36 - Cruzamento entre renda, valor das diárias e adicional de diferenciação 

 

 O Gráfico 36 mostra que os que percebem até 10 salários mínimos procuram 

acomodações com diária de até R$50,00 e concordam com um adicional de diferenciação 

entre R$5,00 e R$15,00. Já, os mergulhadores que ganham até 20 salários procuram 

acomodações melhores, de até R$100,00, mas tendem a não concordar em pagar por 

diferenciações em seus locais de hospedagem. Estes, porém, compartilham com a próxima 

faixa salarial, a de 25 salários mínimos, a preferência pelo mesmo tipo de acomodações, mas 

divergem  quanto aos adicionais na diária, neste caso, com tendência de aceitar um acréscimo 

de até R$15,00. As faixas salariais que estão acima 30 salários mínimos mensais procuram 

acomodações que possuam diárias na média de R$150,00 e concordam com adicionais de 

R$20,00. 

 Depois de identificar o valor da diária e a disposição em pagar a mais pela 

diferenciação, por meio da freqüência de viagens de mergulho e da renda dos mergulhadores, 

parece-nos importante identificar a origem dos entrevistados e suas opiniões em relação aos 

dois fatores fixos trabalhados até então. 

 O Gráfico 37 mostra a origem dos mergulhadores, o valor das diárias de sua escolha e 

a concordância com acréscimos na diária pela oferta específica dos meios de hospedagem à 

mergulhadores. 
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Gráfico 37 - Cruzamento entre a origem dos mergulhadores, valor das diárias e adicional de diferenciação 

 

 Por meio dos cruzamentos demonstrados no Gráfico 37 percebemos que os 

mergulhadores provindos de São Paulo, Santa Catarina e outros estados são os que pagam as 

maiores diárias e concordam em pagar a faixa máxima de acréscimo pelas diferenciações de 

que possam desfrutar. 

 Os estrangeiros e os paranaenses procuram acomodações que variam entre R$50,00 e 

R$100,00 aceitando pagar até R$10,00 de adicional pelas especificações aos mergulhadores, 

somam-se a estes os gaúchos, estes, porém, preferem que o valor das diárias fique, realmente, 

por volta dos R$50,00. 

 Com a demonstração dos cruzamentos das variáveis constantes nos Gráficos 35, 36 e 

37, pode-se notar a tendência de escolha pelo nível de acomodações, o valor pago por elas e o 

quanto seria possível cobrar-se em média a mais pela oferta de um produto/serviço 

diferenciado para os mergulhadores. Porém, para que fosse possível uma visualização mais 

aprofundada da realidade encontrada no campo de pesquisa, procedemos a junção destas três 

análises anteriores em um único gráfico e, para termos uma melhor percepção, foram 

agregadas a estas variáveis, outras duas: o grau de escolaridade e o município de hospedagem 

dos entrevistados. 
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Gráfico 38 - Cruzamento multidimensional da freqüência de viagens de mergulho, escolaridade, renda, 
origem, município de hospedagem, valor das diárias, e adicional por diferenciação 

 

 Por meio destes cruzamentos percebemos que a maior concentração dos 

mergulhadores que freqüentam a localidade pesquisada viajam duas vezes ao ano para 

mergulhar, possuem formação universitária, percebem rendimentos que variam entre 11 e 20 

salários mínimos, provém do Estado do Paraná, hospedam-se em Bombinhas (SC), preferem 

acomodações que variam entre R$50,00 e R$100,00 no valor de suas diárias, e que estão 

dispostos a pagar em média R$10,00 por desfrutar de diferenciais específicos para 

mergulhadores nos estabelecimentos que se hospedam. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar a adequação dos meios de hospedagem a 

um  segmento denominado turismo de aventura e, para tanto, utilizou a modalidade esportivo-

recreativa do mergulho autônomo como tema exemplificante para que pudéssemos conduzir 

as etapas desta investigação. 

A segmentação do mercado turístico lastreou o que foi desenvolvido e, por meio dela 

pudemos direcionar nossos esforços tendo em vista o novo perfil do consumidor globalizado 

que é exigente, informado e tem acesso a um grande número de fornecedores. 

O comportamento individualizado da demanda na busca de soluções específicas para 

suas necessidades de consumo e o crescimento deste segmento apontavam para a necessidade 

de estudá-lo de maneira mais criteriosa. 

Ao procurar definir o objeto deste estudo para melhor entendê-lo, percebemos que o 

turismo de aventura é um segmento do setor turístico pouco estudado no Brasil e no mundo. 

Sua origem recente e sua constante transformação lhe conferem um dinamismo muito 

peculiar. Procurar definí-lo e quais as atividades por ele abrigadas, pode adquirir contornos 

ambíguos e que dependem mais do enfoque com que o tema é estudado, do que da atividade 

em si. 

 Pareceu-nos que existe apenas um consenso dentro desta temática: o turismo de 

aventura implica em envolvimento ativo, risco e excitação orgânica de quem o pratica, que 

pode ser muito variável dependendo da atividade desenvolvida e do grau de familiarização 

e/ou estranhamento dos atores com as atividades exercidas. 

 No entanto, procuramos abordar a parcela mais significativa deste segmento, aquela 

que dá prioridade a atividades que envolvam exercitação física praticada em ambientes 

naturais e, por tratarmos de turismo, aquelas que envolvam o deslocamento e a utilização de 

equipamentos turísticos específicos para a hospedagem. 

 Quando buscamos identificar as características do turismo de aventura, percebemos 

que um quesito permeia constantemente a discussão desta temática, a qualidade. Pudemos 

avaliar que de nada vale a oferta de produtos e serviços diferenciados se estes não estiverem 

recheados e envoltos das características que o consumidor deseja, valoriza e acima de tudo 

percebe como adequadas às suas necessidades. 

 Percebemos que a oferta de produtos e serviços de qualidade não deixa de ser a base 

para a satisfação destes turistas que, apesar de praticarem atividades em que a rusticidade e, 

muitas vezes, o desconforto físico lhes são implícitos e até desejáveis, procuram acomodações 
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no mínimo confortáveis para que possam estar bem dispostos para as aventuras que se 

dispõem a vivenciar. 

 Outrossim, visualizamos que existem algumas falhas na oferta da qualidade, 

principalmente no que tange aos serviços. Estas falhas, que desvalorizam o objeto de 

consumo, baseiam-se principalmente na falta de sintonia e entendimento entre fornecedores e 

clientes. Mesmo quando este hiato é resolvido, a variabilidade dos serviços, prestados pelos 

colaboradores que estão em contato direto com os consumidores, pode afetar 

consideravelmente a qualidade destes. 

 Sendo assim, no sentido da oferta de acomodações que, além de confortáveis supram 

as demais necessidades dos turistas de aventura, no que compete ao seu campo de atuação, 

fomos averiguar como se comporta a oferta dos meios de hospedagem para os mergulhadores 

autônomos. 

 Identificamos que, mesmo estando em uma localidade que se projeta como “A Capital 

do Mergulho Ecológico”, apenas 42% dos estabelecimentos pesquisados possuem algum tipo 

de oferta específica direcionada a mergulhadores. Percebemos também que as iniciativas 

neste sentido são isoladas, empíricas, e marcadas por adaptações e/ou improvisações de infra-

estruturas e serviços procurando atender uma necessidade premente em situações diversas. 

Portanto, mesmo tendo sido declarado existir uma oferta diferenciada para mergulhadores por 

25 meios de hospedagem, notamos, através dos relatos de ambas as populações investigadas, 

que em nenhum caso o estabelecimento estava totalmente preparado para suprir as 

necessidades destes clientes específicos. 

Preocupados com a existência de uma demanda potencial que possa viabilizar a oferta 

deste tipo de diferenciação, fomos investigar as carências declaradas pelos consumidores. 

Constatamos que a demanda existe, pois os mergulhadores declararam que sentem 

deficiência nos meios de hospedagem no apoio à pratica de sua atividade, que é importante 

que estes estabelecimentos ofereçam diferenciais específicos de apoio à prática esportiva de 

seus hóspedes, e que o fato de uma empresa possuir estas especificidades influenciaria nas 

suas opções de estada, sendo que cada uma destas três questões pesquisadas foram apontadas 

por mais de 90% dos mergulhadores entrevistados. 

 Sendo assim, percebemos a inadequação da oferta em relação aos anseios da demanda. 

No entanto, acreditamos também que no caso pesquisado falta um pouco de comunicação 

entre as empresas e os clientes no sentido de que os últimos tomem conhecimento e, assim, 

possam desfrutar das facilidades que já são ofertadas por muitos estabelecimentos, mas que 
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passam despercebidas porque não existiu nem a oferta e nem a solicitação de algo específico 

nos meios de hospedagem. 

Em relação às características deste segmento consumidor, a pesquisa também indicou 

o perfil socioeconômico do turista de aventura: são na maioria pessoas em idade adulta (dos 

21 aos 50 anos), que possuem alto nível de escolaridade e pertencem a classes 

economicamente favorecidas. 

Destes dados pudemos também inferir o tipo de consumidor que o turista de aventura 

que pratica o mergulho vem a ser. Um consumidor elitizado, informado e provavelmente 

exigente. 

Entretanto, os mergulhadores demonstraram a preferência por acomodações 

confortáveis, porém não luxuosas, e que estão focados não no status da hospedagem e sim na 

atividade esportivo-recreativa por eles praticada, neste sentido, estão dispostos a pagar entre 

R$50,00 e R$100,00 no valor de suas diárias. 

Mesmo assim, para que alguma diferenciação seja ofertada a estes turistas, era 

necessário que o estudo da viabilidade de investimentos pudesse ter uma base mais confiável 

e que mostrasse até que ponto a demanda aceita, ou não, que juntamente ao acréscimo em 

diferenciações aos mergulhadores exista um adicional monetário que justifique este 

investimento específico. 

Neste sentido, identificamos que mais de 70% dos mergulhadores procuram 

acomodações no mesmo município que se destinam para realizar sua atividade e que estão 

dispostos a pagar até R$10,00 a mais no valor das suas diárias em um meio de hospedagem 

que ofereça diferenciais específicos aos adeptos do mergulho, mantendo-se o mesmo padrão 

de acomodações, em detrimento de outro que não ofereça tais diferenciais. 

Isto demonstra, no caso em questão, que a demanda está disposta em pagar entre 10 e 

20% a mais para consumir produtos e serviços que agreguem valor por meio de uma oferta 

específica. 

A principal dificuldade e/ou deficiência encontrada por mergulhadores na prática de 

sua atividade esportivo-recreativa foi a inexistência e/ou a inadequação de um local específico 

para a lavagem em água doce, secagem, e estocagem com segurança dos seus equipamentos 

de mergulho nos locais em que estavam hospedados. Sendo esta também a solicitação de 

maior freqüência por parte destes consumidores quando perguntados sobre o que gostariam 

que um meio de hospedagem lhes oferecesse. 

Várias outras sugestões foram colhidas por este trabalho, muitas diretamente ligadas 

aos meios de hospedagem, outras que não lhes competem e algumas que podem ser 



 129 

incorporadas por estes dependendo somente da visão estratégica de mercado dos interessados 

neste segmento consumidor. 

Como pudemos perceber, a tendência dos clientes globalizados é de buscar cada vez 

mais soluções individuais para as suas necessidades de consumo. Desta forma, o presente 

trabalho demonstrou que os turistas de aventura que praticam o mergulho autônomo estão 

ávidos por encontrarem meios de hospedagem que possam ir além do atendimento de suas 

necessidades específicas, e para tanto forneceram várias sugestões que podem ser utilizadas 

neste sentido. 

Esta investigação não teve por objetivo o estudo da viabilidade da especificação dos 

meios de hospedagem para as necessidades dos turistas de aventura, mas sim de averiguar se 

existia esta necessidade e se ela já era oferecida. Neste sentido, concluímos que a demanda 

pede por tal diferenciação e que a oferta tem atendido de forma tímida este desejo de 

consumo. 

Outrossim, não é nosso objetivo encerrar esta discussão, esperamos, no entanto, ter 

contribuído para que o mercado turístico possa ser mais bem investigado e, ter colaborado  

para que outros esforços no mesmo sentido, somando forças, promovam um melhor 

entendimento das relações que se estabelecem no ato do consumo turístico. 
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APÊNDICE 1 – VIDA MARINHA DA REGIÃO DE  BOMBINHAS  (SC) 
 
 
 Segundo Wegner (2002, p. 51-5) a fauna e a flora que compõem o ambiente marinho 

da região de Bombinhas e da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo são formadas por 

organismos típicos da região Sul e Sudeste do Brasil. 

 A maioria das espécies que são de interesse do mergulhador habitam as proximidades 

de costões rochosos e estão a uma profundidade que pode variar entre 0 e 30 metros, sendo 

que a maioria não é freqüentemente encontrada abaixo dos 20 metros. Outro fator que induz a 

uma relevância para os mergulhadores é a atratividade visual, seja pelas cores que possuem, 

seja pela anatomia corporal ou ainda por hábitos de vida. Estes seres marinhos serão 

brevemente caracterizados após seu relato nas tabelas a seguir. 

 São componentes da fauna marinha da região alguns organismos invertebrados e 

alguns peixes como os que se seguem: 

 

INVERTEBRADOS 

Anêmona de areia Phyllactis flosculifera 

Anêmona vinho Budonossoma caissarum 

Aplysia / Bailarina espanhola Aplysia sp 

Bolacha grande Encope emarginata 

Buzo Thais (Stramonia) haemastoma 

Buzo cabeludo Cymatium partenopeum partenopeum 

Camarão barba-russa Artemesia muelleri 

Caranguejo aranha Stenorhynchus seticornis 
Ceriantus Ceriantus sp 

Zooantus Zooanthus sociatus 

Craca Tetraclita stalactifera 

Craca Megabalanus coccopoma 

Estrela de “oito tentáculos” Coscinasterias tenuispina 

Estrela cinza-azulada Asterina estellifera 

Estrela vermelha Echinaster brasiliensis 

Falso coral / Baba de boi Palythoa caribaeorum 

Gastropoda (Fasciolariidae) Fusinus marmoratus 

Lagosta Panulirus argus 
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Mariscos Perna perna 

Octocoralia / Telestacea Carijó riisei 

Ouriço branco Lytechinus variegatus 

Ouriço preto Echinometra lucunter 

Ouriço preto da ponta branca Arbacia lixula 

Polvo Octopus vulgaris 

Siri azul Callinectes sp 

Vieira Nodipecten nodosus 
Fonte: Wegner (2002, p. 52) 

Quadro 1 – Nomes populares e científicos dos principais invertebrados encontrados na região da Reserva     

Biológica Marinha do Arvoredo 

  

Dos invertebrados do Quadro 1 (animais que não possuem coluna vertebral), são 

geralmente de interesse do mergulhador: 

 

• As anêmonas, principalmente a vinho, devido à sua coloração e por habitar rochas, o 

que facilita sua visualização. Já a anêmona de areia tem coloração clara e geralmente 

está disfarçada com uma leve camada de areia que dificulta sua visualização. 

• A Bailarina Espanhola é um molusco magnífico. Possui coloração preta com as bordas 

de seu corpo de cor laranja, o contraste das cores forma o maior atrativo desta espécie. 

Apesar de ser uma ‘lesma’ pode também nadar e é neste momento que mostra todo seu 

esplendor. Sua visualização é um pouco rara. 

• As bolachas são curiosas pelo aspecto bem circular que possuem. Também são 

encontradas na areia das praias sendo por isso mais comuns à maioria das pessoas. 

• O Caranguejo Aranha é geralmente brinquedo de mergulhadores. Devido ao fato de 

ser facilmente encontrado é sempre manuseado, mostrado a outros mergulhadores e 

devolvido ao seu local original. 

• O Ceriantus é um animal que possui tentáculos longos, e muito bonito. Parece uma 

anêmona só que não é da sua família.Vive geralmente em rochas. Alguns aquaristas 

possuem este animal nos seus aquários. 

• O Zooantus é coral muito comum na costa brasileira, possui coloração marrom com os 

cílios esverdeados e vive em colônias. Também é apreciado por aquaristas. 
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• Quem não gosta de ver estrelas, são as representantes do mar, e sempre que são 

avistadas, são mostradas a outros mergulhadores. Principalmente a estrela vermelha é 

muito utilizada por aquaristas. 

• O coral Baba-de-boi não é benquisto pelos mergulhadores, pois sempre deixa uma 

gosma nos equipamentos que encostam em sua superfície. Apesar de ser classificado 

como falso-coral, é o mais encontrado nos mergulhos. Sua coloração tem vários 

gradientes de bege. 

• A lagosta é um animal sempre festejado quando é visto. Vive em tocas e geralmente é 

avistada por mergulhadores mais experientes que as mostram aos novatos. 

• Os ouriços são preocupantes devido aos seus espinhos. Os pretos habitam as rochas 

em águas rasas, já os brancos são geralmente encontrados em profundidades maiores. 

• O polvo é difícil de ser encontrado devido à sua capacidade de mimetização e por ter 

hábitos noturnos. Geralmente é encontrado em tocas que tenham várias cascas de 

moluscos quebradas em frente, pois estes fazem parte de sua alimentação. 

 

   PEIXES 
Agulha Strongylura spp 

Badejo-de-areia Myteroperca tigris 

Badejo-mira Myteroperca acutirostris 

Badejo-quadrado Myteroperca bonaci 

Baiacu Sphoeroides splengleri 

Baiacu-mirim Sphoeroides testudineus 

Boca-de-batom / cocoroca Haemolon aurolineatum 

Bodião Bodianus pulchellus 

Budião Sparisoma viride 

Budião-princesa Scarus taeniopterus 

Cavalo-marinho Hippocampus reidi 

Cherne Ephinephelus niveatus 

Cocoroca-legítima Pomadasys corvinaeformis 

Coió Dactylopterus volitans 

Donzelinha Stegastes fuscus 

Garoupa Epinephelus marginatus 

Garoupa São Tomé Epinephelus morio 
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Jaguareçá / olho-de-cão Holocentrus ascensionis 

Marimbau Diplodus argentus 

Mariquita Serranus flaviventris 

Moréia-pintada Muryctisi acelattus 

Parú Pomacantus paru 

Peixe-anjo Holocanthus ciliares 

Peixe-borboleta Chaetodon stristus 

Peixe-cofre Acanthostracion poligonius 

Peixe-gato Equetus acuminatus 

Peixe-lagarto Synodus intermeduis 

Peixe-morcego Ogcocephalus vespertilio 

Peixe-porco Stephanolesis setifer 

Peixe-trombeta Fistularia tabacaria 

Pijirica Kiphosus sp 

Remeiro Seriola rivoliana 

Robalo Centropomus sp 

Salema Anisotremus virginicus 

Salmonete / Trilha Pseudupeneus maculatus 

Sargentinho Abudefduf saxatilis 

Tainha Mugil sp 

Tricolor  Holocantus tricolor 

Xerelete Caranx crysos 

Xerelete-do-rabo-amarelo Pseudocaranx latus 
Fonte: Adaptado pelo autor deWegner (2002, p. 53) 

Quadro 2 – Nomes populares e científicos dos principais peixes encontrados na região da Reserva 

Biológica Marinha do Arvoredo 

 

 Dos peixes acima citados, geralmente são de interesse do mergulhador: 

 

• O Bodião é um peixe bonito por sua coloração: vermelha e amarela e é muito 

procurado por aquaristas. 

• O Baiacu é um peixinho interessante por ter a capacidade de aumentar o volume 

corporal se inflando com água quando se sente em perigo. Sua natação é lenta e é 

facilmente encontrado. 
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• O Cavalo Marinho geralmente é encontrado em águas mais rasas e é de difícil 

visualização, pois se camufla muito bem nas algas a que geralmente está preso e 

porque já foi muito predado pelo homem para servir de decoração ou amuleto. Este 

animal também sofre por ser capturado para viver em aquários, onde dificilmente dura 

muito tempo. 

• O Coió é conhecido como peixe voador pois suas nadadeiras laterais têm uma 

modificação morfológica que se assemelha a asas. É um peixe bonito, possui pintas 

brancas num corpo pardo e as “asas” tem coloração azulada. É mais facilmente visto à 

noite. 

• A Donzelinha é um peixinho bravo, bem pequeno e muito territorial. Ela geralmente 

dá rápidas investidas em quem está passando (não importando o tamanho) e volta 

rapidamente à sua toca. Tem coloração azul e também é apreciada por aquaristas. 

• A Mirictis é uma moréia inofensiva. Tem formato de uma serpente, mas é um peixe e, 

diferentemente de outras moréias, não ataca nem morde quando manuseada. Por isso é 

sempre uma festa quando uma é avistada. É também usada por aquaristas. 

• O Parú é um peixe da família dos peixes-anjos que, na sua forma juvenil, tem 

coloração preta com listas amarelas (geralmente são três grandes e uma pequena na 

nadadeira caudal). Na idade adulta perde a coloração preta e as listas, fica acinzentado 

com o final das escamas levemente amareladas. As formas juvenis são muito 

apreciadas por aquaristas, já os adultos são pescados para alimentação. 

• O Ciliaris é um peixe também da família dos anjos muito bonito e difícil de ser 

descrito. Sua coloração é predominantemente azul e amarela. É considerado o peixe 

brasileiro mais bonito por aquaristas. 

• O Peixe-borboleta tem um formato que se assemelha a uma asa de borboleta (de onde 

vem o nome popular). Costuma nadar sempre em pares. 

• O Peixe-morcego é curioso devido à sua morfologia. Ele lembra uma seta com um 

chifre na ponta da cabeça (seta) e apóia-se no fundo com suas nadadeiras laterais que 

são modificadas para este fim. 

• O Sargentinho é o peixe mais comum em nossas águas. É aquele peixinho cinza 

listado de preto com uma pequena mancha amarelada que está sempre ao redor dos 

barcos esperando ser alimentado. Por estar sempre “incomodando” não é muito 

valorizado. 
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• O Tricolor (pronuncía-se ‘tricólor’), é outro peixe muito valorizado por aquaristas, é o 

segundo na lista de preferência destes. Sua coloração é amarela com uma grande 

mancha preta e uma pinta azul. 

 

Os organismos componentes da flora marinha da região de Bombinhas – SC e da Reserva 

Biológica Marinha do Arvoredo, citados por Wegner (2002, op. cit.) são: 

 

FLORA MARINHA 
Filo Família Gênero 

Bangiaceae Porphira 

Jania Corallinacea 

 Amphiroa 

Gelidiaceae Gelidium 

Hypneaceae Hypnea 

Phyllophoraceae Gymnogongrus 

Ploclamiaceae Ploclamim 

Halymeniaceae Halymenia 

Gracilariaceae Gracilaria 

Centroceras  Ceramiaceae 

Ceramium 

Champiaceae Champia 

Grateloupiaceae Grateloupia 

Acanthophora 

Herposiphora 

Laurencia 

Polisiphonia 

Bryothaminion 

Bryocladia 

 

 

 

 

 

RODHOPHYTA 

 

 

 

 

 

 

Rhodomelaceae 

Bostrychia 

Colpomenia Scytociphonacea 

Petalonia 

Dictiopteris 

 

PHAEOPHYTA 

 

 
Dictionacea 

 Dictyota 
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Lobophora 

Padina 

 

Dictionacea 

(cont.) Spatoglossum 

Sargasseceae Sargassum 

 

 

PHAEOPHYTA 

(cont.) 

Laminariaceae Laminaria 

Ulva Ulvaceae 

Enteromorpha 

Chaethomorpha Cladophoraceae 

Cladomorpha 

Codiaceae Colium 

Caulerpaceae Caulerpa 

 

 

 

CHLOROPHYTA 

Polyphysaceae Acetabularia 
Fonte: Horta (2000, apud. Wegner, 2002, p.55) 

Quadro 3 – Principais componentes da flora subaquática encontrados na região da Reserva Biológica 

Marinha do Arvoredo 

 

 Geralmente os mergulhadores se interessam muito pouco pelos vegetais marinhos, que 

acabam compondo apenas a paisagem geral do ambiente visitado. No entanto, alguns 

aquaristas dão importância a dois gêneros em especial: a Halymenia e a Caulerpa. 

 Existe ainda a ocorrência de tartarugas marinhas, que sempre causam frisson entre os 

mergulhadores quando avistadas durante um mergulho. Às vezes durante a navegação avista-

se golfinhos (ou botos), embora não seja permitido mergulhar com eles, é sempre agradável 

sua companhia. Outra agradável surpresa, porém mais rara, é a ocorrência de baleias 

(geralmente Baleias Franca ou Jubarte). 
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APÊNDICE 2 - MODELO DE QUESTIONÁRIO – MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

Pesquisa de mercado para a verificação do potencial e vocação turística de Bombinhas-SC 

Parte consultada – oferta dos hotéis e pousadas 

 

Data: ________/_________/ 200____ . 

Nome do estabelecimento 

End.:                                                                              Tel.: 

Responsável: 

Entrevistado: 

Tipo de empresa: 

Fundação/ tempo de atividade: 

Nº de UHs.:                                Período de funcionamento: ( 1 ) anual          ( 2 ) temporada 

 

1. O município tem sido divulgado com o auxílio do slogan “A capital do mergulho 

ecológico”, você concorda com esta imagem passada pelo município?   

      ( 1 ) Sim       ( 2 ) Não 

2. Você vê no mergulho um diferencial capaz de contribuir para diminuir os efeitos da 

sazonalidade que é uma característica própria do turismo?   ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não 

3. O seu estabelecimento recebe turistas que vêm a Bombinhas para praticar mergulho?   

( 1 ) Sim      ( 2 ) Não   OBS.: se não, vá para a questão nº 10. 

4. Qual a proporção entre mergulhadores e turistas convencionais que seu 

estabelecimento recebe?   Resp. ..............% mergulhadores ..............% turistas conv.    

(   ) Ignorado 

5. Na sua opinião, o mergulhador tem necessidades diferenciadas dos turistas 

convencionais?   ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não 

6. Os mergulhadores solicitam algum tipo de serviço especial que não seja comum aos 

turistas convencionais?   ( 1 ) Sim     ( 2 ) Não    Se sim, quais.................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 



 143 

7. Quanto às instalações, existe alguma solicitação diferenciada por parte dos 

mergulhadores?   ( 1 ) Sim    ( 2 ) Não   Se sim, quais?................................................ 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

8. Quanto à infra-estrutura, existe alguma solicitação diferenciada por parte dos 

mergulhadores?   ( 1 ) Sim  ( 2 ) Não   Se sim, quais?............................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

9. O seu estabelecimento já possui algum serviço, infra-estrutura ou instalação 

diferenciada para o mergulhador?   ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não   Se sim, quais ?................ 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

10. Você estaria interessado em atrair este tipo de hóspede: o mergulhador?                   

( 1 ) Sim   ( 2 ) Não    Se não, porquê?.............................................................................. 

........................................................................................................................................... 

11. Se caso fosse preciso investir para atrair um maior número de mergulhadores para seu 

estabelecimento, sua opção seria investir em: (não é preciso escolher apenas uma 

alternativa, podem ser mais de uma) 

( 1 ) Propaganda direcionada do estabelecimento      ( 7 ) Folder 

( 2 ) Propaganda direcionada do município                ( 8 ) Cartazes 

( 3 ) Serviços diferenciados                                        ( 9 ) Mala Direta 

( 4 ) Infra-estruturas diferenciadas                             (10) Convênios com operadoras 

( 5 ) Instalações diferenciadas                                    (11) Eventos 

( 6 ) Tarifas diferenciadas                                           (12) Nenhum dos anteriores 

(13) Outros   Quais ?..................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

  

 

 



 144 

APÊNDICE 3 - MODELO DE QUESTIONÁRIO – MERGULHADORES 

 

        ______ /______ /__________ 

1. Mergulhador Autônomo   ( 1 ) Sim      ( 2 ) Não    

2. Categoria do mergulhador / credenciadora 

( 1 ) Básico                                               ( 1 ) PADI 

( 2 ) Avançado                                          ( 2 ) PDIC   

( 3 ) Dive Master                                      ( 3 ) NAUI 

( 4 ) Instructor                                          ( 4 ) SSI 

( 5 ) Profissional                                       ( 5 ) Outra ............................................... 

3. Tempo / freqüência de mergulho:   ................anos 

      ( 1 ) ocasionalmente                  ( 2 ) 1 vez por ano                     ( 3 ) 2 vezes por ano 

      ( 4 ) 3 vezes por ano                 ( 5 ) 4 vezes por ano                  ( 6 ) Freqüentemente 

4.  Sexo   ( 1 ) Masc.   ( 2 ) Fem.          Idade:  ( 1 ) Até 14 anos         ( 2 ) 15 a 20 anos 

                                                                           ( 3 ) 21 a 30 anos         ( 4 ) 31 a 40 anos 

                                                                           ( 5 ) 41 a 50 anos     ( 6 ) 51 anos  acima 

5. Grau de escolaridade   ( 1 ) 1º Grau completo      ( 2 ) incompleto 

                                          ( 3 ) 2º Grau completo       ( 4 ) incompleto 

                                          ( 5 ) Superior completo     ( 6 ) incompleto 

        Pós- graduado(a)       ( 7 ) Latu Sensu                 ( 8 ) Strictu Sensu 

6. Renda mensal em salários mínimos   

      ( 1 ) Até 05              ( 2 ) De 06 a 10             ( 3 ) De 11 a 15             ( 4 ) De 16 a 20 

      ( 5 ) De 21 a 25       ( 6 ) De 26 a 30             ( 7 ) De 31 a 35             ( 8 ) De 36 a 40 

      ( 9 ) De 41 a 50        ( 10 ) 51 salários acima  

7. Origem    ( 1 ) Estrangeira   País.................................................................................. 

                      ( 2 ) Paraná           Cidade............................................................................. 

                      ( 3 ) R. G. Sul       Cidade............................................................................. 

                      ( 4 ) S. Catarina    Cidade............................................................................. 

                      ( 5 ) S. Paulo         Cidade............................................................................ 

                      ( 6 ) Outros           Cidade.......................................................UF................ 
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8. Município de estada    ( 1 ) Bombinhas 

                                           ( 2 ) Porto Belo 

                                           ( 3 ) Itapema 

                                           ( 4 ) Balneário Camboriú 

                                           ( 5 ) Florianópolis 

                                           ( 6 ) Outros ..................................................................... 

9. Qual tipo de transporte que você utiliza para vir a Bombinhas? 

( 1 ) Automóvel particular                      ( 4 ) Avião 

( 2 ) Ônibus de linha                               ( 5 ) Ônibus de excursão  

      ( 3 ) Automóvel locado                           ( 6 ) Outro ................................................. 

10. Onde, na sua opinião, estão os maiores problemas para a prática do mergulho?                   

( 1 ) Dificuldades de acesso 

      ( 2 ) Divulgação das localidades 

             ( 3 ) Operadoras de mergulho mal estruturadas 

      ( 4 ) Guias/ dive masters mal preparados 

      ( 5 ) Embarcações mal planejadas e/ou conservadas 

      ( 6 ) Aluguel de equipamentos 

      ( 7 ) Infra-estrutura nos hotéis para manejo de equipamentos 

    ( 8 ) Serviços nos hotéis 

             ( 9 ) Instalações precárias e/ou mal conservadas nos hotéis 

             ( 10 ) Traslados hotel-embarque/desembarque-hotel 

             ( 11 ) Na área de alimentação 

             ( 12 ) Preços dos hotéis 

             ( 13 ) Preços das saídas de mergulho 

11. Qual o tipo de meio de hospedagem que você geralmente utiliza quando vai 

mergulhar?   ( 1 ) Hotel 4 e 5 estrelas    ( 2 ) Hotel 3 estrelas   ( 3 ) Hotel econômico 

                           ( 4 ) Pousada de luxo        ( 5 ) Pousada tradicional 

                           ( 6 ) Camping                    ( 7 ) Casas/aptos. de aluguel 

                           ( 8 ) Imóvel próprio          ( 9 ) Outro ................................................... 

       Porquê?...........................................................................................................................                    

............................................................................................................................................... 
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12. Na sua opinião seria importante que os equipamentos de hospedagem oferecessem 

diferenciais específicos de apoio à prática da modalidade esportiva que seus hóspedes 

praticam?        ( 1 ) Sim           ( 2 ) Não 

13.  Você sente alguma deficiência nos equipamentos de hospedagem que utiliza como 

apoio à prática do mergulho? ( 1 ) Sim   ( 2 ) Não   Onde? ( 1 ) Serviços 

                                                                                                    ( 2 ) Infra-estrutura 

                                                                                                    ( 3 ) Instalações 

14. Na sua opinião o que seria bom que um equipamento de hospedagem oferecesse para 

facilitar sua estada como mergulhador? 

Resp.: ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

15. O fato de um equipamento de hospedagem possuir um diferencial para mergulhadores 

influenciaria na sua opção de estada?         ( 1 ) Sim            ( 2 ) Não 

16. Qual o nível de diária que você está pagando onde está hospedado?* 

( 1 ) Acima de R$ 201,00 

( 2 ) De R$ 151,00 a R$ 200,00 

( 3 ) De R$ 101,00 a R$ 150,00 

( 4 ) De R$ 51,00 a R$ 100,00 

( 5 ) Abaixo de R$ 50,00 

17. Quanto você estaria realmente disposto a pagar a mais na diária, pelo mesmo nível de 

acomodações, porém com um diferencial específico para praticantes de mergulho?  

      ( 1 ) R$ 20,00 

      ( 2 ) R$ 15,00 

      ( 3 ) R$ 10,00 

      ( 4 ) R$ 5,00 

      ( 5 ) Nada 

 

* O valor referencial para comparação de gastos é o salário mínimo vigente no período da 

pesquisa, ou seja: R$ 200,00. 

 

 


