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RESUMO 

 

O turismo é um elemento de grande importância para o desenvolvimento da 
economia, pois gera receitas e empregos, partindo do sistema produtivo local. Os 
destinos turísticos que se mantêm competitivos são aqueles que conseguem 
oferecer uma experiência turística qualificada. Um dos fatores relevantes à 
qualidade do serviço é a comunicação do destino tanto interna (dentro das 
organizações e entre as organizações) quanto externa (com os turistas). Por isso a 
competividade de um destino turístico passa pela capacidade de gerenciamento do 
seu processo comunicacional e a coerência entre o que está sendo induzido e a 
experiência turística. O presente estudo tem como objetivo geral analisar processo 
de comunicação do destino turístico com base na percepção dos clientes/turistas e 
gestores, além de apresentar o sistema turístico de Balneário Camboriú, identificar o 
fluxo de informação/conhecimento entre os atores, analisar os canais de 
comunicação utilizados, delinear os constructos e variáveis para a matriz de 
avaliação e verificar a aplicabilidade da matriz construída. Este estudo, de caráter 
exploratório de natureza quanti-qualitativa, utilizou-se de um levantamento 
bibliográfico no banco de dados da EBSCO que identificou quarenta artigos 
referentes: à comunicação, aos destinos turísticos e à gestão do conhecimento, do 
qual compuseram a matriz de avaliação. Foram levantados dados primários 
conforme um questionário estruturado com dois gestores públicos e cinco gestores 
de organizações privadas e a aplicação de um questionário estruturado com 408 
turistas. O embasamento teórico foi norteado por publicações em periódicos, livros, 
dissertações e teses referentes ao tema em questão. Os resultados demonstraram 
que o sistema turístico do município de Balneário Camboriú oferece uma gama de 
ofertas entre espaços públicos e organizações turísticas compatível com a demanda 
turística. Quanto à comunicação de uma forma geral a mensagem induzida é 
condizente com o serviço prestado, sendo que os piores resultados foram das 
organizações hoteleiras e de transporte. Os fluxos de informação e conhecimento 
mostraram-se frágeis e um campo no qual os gestores devem desenvolver 
estratégias para aprimoramento dentro das redes de colaborações, sistemas de 
informações e nas redes sociais. 
 
PALAVRAS_CHAVE:  Comunicação. Destinos turísticos. Tecnologia da Informação 

e Comunicação 

. 



ABSTRACT 

 

Tourism is an element of great importance for economic development, as it 
generates income, based on a system of local production. Tourism destinations that 
remain competitive are those that are able to offer a qualified tourism experience. An 
important factor for the quality of the service is publicizing the destination, both 
internally (within and between organizations) and externally (with tourists). Thus, the 
competitiveness of a tourism destination includes training and management of its 
communication process, and coherence between what is being induced and the 
tourism experience. The overall objective of this study is to analyze the process of 
communication of the tourism destination, based on the perception of clients/tourists 
and managers, as well as presenting the tourism system of Balnéario Camboriú, 
identifying the flow of information/knowledge between the actors, analyzing the 
communication channels used, outlining the constructs and variables for the 
evaluation matrix, and determining the applicability of the matrix constructed. This 
exploratory study, which is quantitative and qualitative, carried out a literature review 
on the EBSCO database, which identified forty articles referring to: Communication, 
tourism destinations and knowledge management, which comprised the evaluation 
matrix. Primary data were investigated, through a questionnaire structured with two 
public managers and five managers of private organizations, and the application of a 
structured questionnaire with 408 tourists. The theoretical background was based on 
publications in journals, books, dissertations and theses relating to the theme in 
question. The results show that the tourism system in the town of Balneário 
Camboriú offers a range of offers, including public spaces and tourism organizations, 
that is compatible with the tourism demand. Regarding communication in general, 
the message induced is in keeping with the service provided, and the worst results 
were those of the hotel and transport organizations. The flows of information and 
knowledge proved to be fragile, and this is an area in which the managers need to 
develop strategies for improvement among the networks of employees, information 
systems, and social network. 
 
KEY WORDS: Communication. Tourism destinations. Information and 

Communication Technology
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

1.1.1 Turismo Mundial 

 

 O turismo é uma atividade de grande importância econômica para 

municípios, estados, países e continentes, como demonstram os relatórios da OMT 

(2010), OMT (2009), Ministério do Turismo (2010), SANTUR (2010) e SECTURBC 

(2011A). Esses relatórios ressaltam o fluxo do turismo, chegada e saída, geração de 

renda, geração de empregos, gastos médios dos turistas, entre outros indicadores. 

O setor turístico se relaciona com diversos outros setores (SWARBROOKE; 

HORNER, 2002, THEOBALD, 2002), sendo um sistema de atividades                

inter-relacionado que o seu sustento depende de diversos elementos institucionais, 

serviços e o envolvimento da comunidade local trabalhando juntos e de forma 

coordenada (RARCHERLA; HU; HYUN, 2008). Podendo ser caracterizado como 

uma grande e única coleção de setores com necessidades especiais (MISTILIS; 

SHELDON, 2006). A destinação turística é esse conjunto de instituições e atores 

localizados em um físico ou virtual espaço em que transações relacionadas ao 

marketing e atividades tomam lugar (SARANIEMI; KYLANEN, 2010). As benesses 

oriundas do turismo não possuem um caráter econômico exclusivo, mas também 

social (THEOBALD, 2002), no qual o turismo proporciona melhorias na qualidade de 

vida tanto dos residentes quanto dos turistas. 

A recessão da economia global agravada pelas incertezas sobre a pandemia 

da influenza A (H1N1) tornaram o ano de 2009 um dos mais difíceis para o setor 

turístico. As chegadas internacionais para negócios, lazer, e outros propósitos 

totalizaram 880 milhões no ano de 2009, correspondendo a um declínio de 4,2%. 

Entretanto, no último quarto do ano houve um sinal de recuperação com 

crescimento de 2% contrastando com os declínios dos primeiros quartos de 10%, 

7% e 2% correspondentemente. Os sinais de recuperação do setor foram oriundos 

sobretudo dos resultados da atividade na Ásia, no Pacífico e no Oriente Médio que 

tiveram recuperação do crescimento na segunda metade de 2009, e na África que 

obteve um crescimento anual de 3% (OMT, 2010). 

 



15 
 

 
 

 
Figura 1: Turismo Receptivo no mundo 
Fonte: OMT (2010, p.3) 
 

 As receitas do turismo internacional alcançaram o patamar de 611 bilhões de 

Euros em 2009, o que representa uma diminuição com relação ao ano anterior que 

totalizou 640 bilhões de Euros. Esta foi a primeira vez que houve uma redução de 

receita desde 2003, quando o turismo internacional foi atingido pela guerra no 

Iraque e pela síndrome respiratória aguda grave. A diferença entre as tendências de 

chegadas e receitas foram bastante estreitas, mostrando que a redução das receitas 

está ligada mais à queda de chegadas do que na redução do gasto médio (OMT, 

2010). 

 O gasto dos visitantes em acomodação, alimentação e bebidas, transporte 

local, entretenimento, compras, é um pilar importante da economia de muitos 

destinos turísticos, criando diversas necessidades de emprego e oportunidades de 

desenvolvimento, sendo o turismo responsável por uma receita superior a US$ 1 

bilhão em mais de oitenta países em 2009 (OMT, 2010).  

 As chegadas internacionais de turistas aumentaram 7% entre janeiro e junho 

de 2010 comparando com o ano anterior, para o segundo semestre a tendência é 

de um crescimento menor, sendo projetado para o ano de 2010 um crescimento 

entre 3% e 4%. Durante as últimas seis décadas o turismo vem presenciando uma 
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expansão contínua e uma diversificação, responsáveis pela atividade está se 

tornando um dos maiores setores da economia e com crescimento acelerado. 

Novas destinações surgiram além das tradicionais na Europa e América do Norte. 

Apesar dos resultados negativos em 2009, a média de crescimento anual desde 

2000 é de 3% (OMT, 2010). 

Particularmente, os países emergentes têm presenciado um crescimento 

acelerado na participação das chegadas dos turistas internacionais, aumentando de 

32% em 1990 para 47% em 2009, representando 410 milhões de turistas. A 

América do Sul arrecadou 13 bilhões de Euros em 2009, uma queda em relação ao 

ano anterior que totalizou 13,1 bilhões de Euros. Apesar dessas receitas, a América 

do Sul não possui nem um país entre os dez que receberam um maior número de 

turistas estrangeiros nem entre os dez com maior receita oriunda da atividade 

turística (OMT, 2010). 

 

1.1.2 Turismo Brasil 

 

O Brasil recebeu 4,8 milhões de turistas internacionais no ano de 2009 uma 

redução se comparado com os 5,05 milhões em 2008. As receitas oriundas desse 

período foram, respectivamente, US$ 5,785 milhões e US$ 5,305 milhões, o que 

mostra que a redução da receita está ligada à redução das chegadas internacionais 

(OMT, 2010).  

As vias de acessos dos turistas internacionais utilizada com maior frequência 

foram as vias aérea e terrestre com, respectivamente, 3.348.906 turistas e 

1.298.972 turistas, estas com uma quantidade de uso bem superior à via marítima 

(115.705 turistas) e à via fluvial (38.634 turistas). É importante ressaltar que as vias 

de acessos aérea e fluvial tiveram redução de uso no ano de 2009 se comparado 

com o ano de 2008, a via terrestre teve um leve aumento comparando que, em 

2008, os acessos de turistas contabilizaram 1.248.508, em compensação a via 

marítima teve um grande aumento em relação ao ano de 2008 que totalizou 70.091, 

um aumento substancial especialmente de turistas oriundos da América do Sul, 

Europa e Ásia (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010A).  

Os principais emissores de turistas para o Brasil são: Argentina (1.211.159), 

Estados Unidos (603.674), Itália (253.546), Alemanha (215.546), França (205.860) e 

Uruguai (189.412). A Argentina possui um número de turistas no Brasil muito 
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expressivo (25,22% do total de turistas internacionais) tendo mais do que o dobro de 

emissões de turistas do que os Estados Unidos (segundo no ranking), sendo o único 

dentre os dez primeiros no ranking de emissões a ter aumentado o número de 

turistas em 2009 em relação a 2008, o que apresenta certa dependência do turismo 

do Brasil com o mercado argentino.  Outro fator relevante é a inexistência de países 

africanos, asiáticos e da Oceania, entre os 16 do ranking (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2010B), mesmo que os países asiáticos tenham sido um dos 

responsáveis pelo aumento de turistas por via marítima.  

 

1.1.3 Turismo em Santa Catarina 

 

 Santa Cataria é um dos principais destinos turísticos do Brasil, o estado entre 

julho de 2008 e junho de 2009 recebeu 21.586.478 turistas. A rede hoteleira, nesse 

período, teve uma taxa de ocupação de 48,03% com um tempo médio de 

permanência de 2,57 dias. A permanência em todos os meios de hospedagem sobe 

para 5,84 dias sendo que para os turistas estrangeiros a média de dias sobe para 

10,62. O gasto médio dos turistas nacionais foi de R$ 77,66 e estrangeiro de         

R$ 80,45 (SANTUR, 2010B). 

 Os principais mercados emissores nacionais são os próprios catarinenses 

com uma presença de 48,96% do turismo, seguidos por Paraná (23,83%), São 

Paulo (11,68%), Rio Grande do Sul (10,17%), Rio de Janeiro (1,68%), Minas gerais 

(0,90%), Mato Grosso do Sul (0,40%), Distrito Federal (0,39%) e Goiás (0,27%). 

Esse dado mostra que o foco do turismo catarinense são os estados próximos 

geograficamente e uma abrangência mínima nos estados fora centro, sul e sudeste 

(SANTUR, 2010B). 

Os principais emissores estrangeiros são: Argentina (41,49%), Estados 

Unidos (8,84%), Paraguai (8,16%), Uruguai (6,12%), Portugal (6,08%), Alemanha 

(5,44%), Austrália (2,72%), França (2,72%), Inglaterra (2,72%) e Itália (2,72%). 

Novamente evidencia o maior número de turistas vindo de localidade 

geograficamente próxima com exceção dos Estados Unidos. Os dados são similares 

se comparados com os nacionais relacionados ao receptivo de turistas estrangeiros, 

a única diferença é que em Santa Catarina ao contrário do ranking nacional a 

Oceania se faz presente pela Austrália. E como nos dados nacionais se percebe 

certa dependência do turismo argentino (SANTUR, 2010B).  
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1.1.4 Turismo em Balneário Camboriú 

 

O município de Balneário Camboriú tem como um dos pontos forte na sua 

economia o turismo, sendo um dos principais destinos turísticos do sul do Brasil. 

Localizado no norte do estado de Santa Catarina tem origem açoriana e a 

vegetação predominante é a mata atlântica, sendo fundada em 20 de julho de 1964. 

O destino recebeu durante o período de outubro de 2007 a setembro de 2008 

3.010.198 turistas, destes, 259283 eram estrangeiros. A receita estimada nesse 

período foi de R$ 1.715.470.302, sendo o turismo doméstico responsável por R$ 

1.484.834.320,18. A taxa de ocupação em hotéis foi de 48,75 dias no período com 

uma permanência média de 4,16 dias. A permanência média em todos os meios de 

hospedagem foi de 6,67 dias com destaque para a média de dias dos turistas 

estrangeiros que foi de 10,64 dias. O gasto médio no período para os turistas 

nacionais foi de R$ 85,68 e estrangeiros R$ 83,63 (SANTUR, 2010A).  

Os principais emissores são provenientes do Paraná (36,05%), Santa 

Catarina (31,05%), Rio Grande do Sul (14,83%), São Paulo (123,84%), Mato Grosso 

do Sul (1,07%), Rio de Janeiro (1,07%), Minas Gerais (0,80%), Distrito Federal 

(0,69%), Mato Grosso (0,64%) e Goiás (0,32%). Os resultados apontam para a 

importância da localidade geográfica para o desenvolvimento do turismo em 

Balneário Camboriú. Os principais emissores estrangeiros são: Argentina (76,16%), 

Paraguai (19,18%), Uruguai (1,74%), Estados Unidos (1,16%), China (0,58%), Chile 

(0,58%) e Itália (0,58%). Como nas pesquisas em outras esferas, percebe-se que o 

turismo brasileiro quando o assunto é turistas estrangeiros possui uma dependência 

muito forte da Argentina (SANTUR, 2010A).  

O apelo turístico do município está na balneabilidade de suas águas e a 

paisagem urbana marcante, com seus marcos visuais e uma grande quantidade de 

edificações. Dessa forma, o turismo em Balneário Camboriú é muito mais do que o 

turismo de “sol e mar”, baseando-se também no comércio, casas noturnas e demais 

atrativos urbanos. O SINCOMÉRCIO (2011), o sindicato do comércio varejista, têm 

600 afiliados. Com destaque para 14 centros comerciais e cinco shopping centers, 

dos quais se sobressaem o Atlântico Shopping Center e o Balneário Camboriú 

Shopping. Entre os atrativos turísticos construídos, o município oferece a opção de 

lazer em dois empreendimentos de referência, o Cristo Luz e o Parque Unipraias.  
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1.1.5 Comunicação e gestão do conhecimento nos destinos turísticos 

 

A competitividade acirrada no mercado turístico resultou na necessidade das 

destinações não apenas medir e gerenciar a sua imagem, mas de também construir 

uma imagem distinta no mercado (DAYE, 2010). O desafio para o gerenciamento da 

comunicação debruça-se sobre a necessidade de identificar o atributo diferencial 

sustentável de atração e a sua divulgação dentro dos canais de comunicação de 

maior confiança dos turistas (McCARTNEY; BUTLER; BENNET, 2008; DAYE, 

2010). 

A coerência entre o produto turístico e a imagem induzida é essencial para a 

satisfação do turista (CAMPRUBI; GUIA; COMAS, 2008). Um modelo de avaliação 

da qualidade é proposto por Parasuraman et al (1985), baseado em cinco potenciais 

gaps existentes entre a expectativa e a percepção, do qual o gap 4 é referente à 

comunicação, mensurando uma possível discrepância entre o que o cliente/turista 

espera obter do destino, por meio das comunicações externas, e a percepção 

destes com a prestação do serviço. Assim sendo, os gestores alimentam a base de 

conhecimento dos cliente/turistas para influenciar a sua tomada de decisão, 

segundo Choo (2003), são analisadas as opções, resultados e preferências, sendo 

feitas regras e rotinas que resultam em decisões.  

Por esse motivo, o gerenciamento do processo de comunicação de um 

determinado destino turístico se torna peça-chave para a sustentabilidade deste, 

aumentando a compreensão sobre a localidade e possuindo um sistema que 

possibilite ao cliente/turista conhecer o destino e trocar informações e 

conhecimentos aprimorando tanto o serviço prestado como adequando a 

expectativa destes com a experiência turística cabível.  

As organizações que gerenciam os destinos turísticos devem atuar de forma 

criativa dentro dos canais de comunicação para cativar o cliente (ALVAREZ, 2010). 

O mix de comunicação (ou marketing integrado de comunicação) se propõe a 

aprimorar a eficiência do processo comunicacional englobando ações de marketing 

de venda, relações públicas, propaganda e esforços promocionais (WANG; WU; 

YUANG, 2009; McCARTNEY; BUTLER; BENNET, 2008). 

O marketing de venda estabelece relações imediatas, em que as 

argumentações do vendedor induzem o comportamento do comprador, essa ação 
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garante feedback imediato permitindo que a comunicação seja adequada às 

necessidades da situação (CHURCHILL; PETER, 2000; KOTLER, 2000). A 

propaganda é a apresentação de ideias, bens ou serviços de forma não pessoal e 

promocional do qual o patrocinador é identificado (CHURCHILL; PETER, 2000; 

KOTLER, 2000). A promoção de vendas consiste em ações, normalmente de curto 

prazo, que visam a estimular a aquisição de um produto ou serviço (KOTLER, 

2000). As organizações se preocupam com a publicidade gerada por ela, esta é 

vista como a disseminação das informações noticiáveis sobre a organização ou 

produto veiculado pela mídia de forma não paga, por esta última característica ela 

possui uma maior credibilidade junto aos consumidores (CHURCHIL; PETER, 2000; 

LAS CASAS, 2000; BOONE; KURTZ, 1998). 

Para o funcionamento do mix de comunicação, é fundamental que os 

destinos turísticos entendam as estruturas de conhecimento tanto da sua produção 

quanto do segmento selecionado (BJORK, 2004). Enquanto o mundo muda de 

economia industrial para uma economia digital, torna-se evidente o aumento de que 

os recursos do conhecimento somados aos ativos físicos e financeiros guardam a 

chave para o desenvolvimento sustentável no futuro (RARCHERLA; HU; HYUN, 

2008). O Turismo é intensivo em informação (MISTILIS; SHELDON, 2006), assim as 

organizações turísticas inseridas nesse ambiente dinâmico devem reinventar suas 

culturas e estratégias para sobreviver e criar uma vantagem competitiva sustentável, 

o conceito do destino baseado no conhecimento está ganhando popularidade dentro 

do domínio de decisão (policy-making) e estratégia de desenvolvimento regional 

(RARCHERLA; HU; HYUN, 2008). 

A habilidade de criar, disseminar e explorar o conhecimento é 

reconhecidamente um dos fatores chave para o sucesso tanto dos setores público 

quanto privado, e o turismo não estará imune a essa mudança de paradigma e é em 

nível da gestão dos destinos em que as estratégias e abordagens precisam guiar o 

turismo para essa nova realidade (RUHANEN, 2008). 

 O levantamento bibliográfico sobre a comunicação e destinos turísticos 

apontou para temas de interesse deste nas seguintes áreas: da Imagem (DAYE, 

2010; SARANIEMI, 2009; McCARTNEY; BUTLER; BENNET, 2008; SELSTAD, 

2007; STEINER; REISINGER, 2004); Marca/rótulo/slogan (DAYE, 2010; 

SARANIEMI, 2009; BJORK, 2004); Promoção de destino em um âmbito geral 

(ALVAREZ, 2010; WANG; WU; YUANG, 2009; McCARTNEY; BUTLER; BENNET, 
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2008; LODA; NORMAN; BACKMAN, 2007; CARDEN, 2006; FALL, 2000); Promoção 

do turismo do bem-estar (BENHANCINE; HANSLBAUER, 2008); Promoção de 

patrimônios mundiais (KAVOURA, 2007); Promoção de roteiros religiosos (TILSON, 

2005); TIC (MOLINA; SAURA; VELÁZQUEZ, 2010; RACHERLA; HU; HYUN, 2008; 

CURTIS; MYLONAKIS; KTENIDIS, 2007; BUHALIS; DEIMEZI, 2004; OERTEL; 

FEIL; THIO, 2002); E-tourism (DAYE, 2010; RACHERLA; HU; HYUN, 2008; 

CURTIS; MYLONAKIS; KTENIDIS, 2007; ZEHRER; PECHLANER, 2006; TILSON, 

2005; OERTEL; FEIL; THIO, 2002; STAMBOULIS; SKAYANNIS, 2003); Sistema de 

gerenciamento (RAMOS; PERNA, 2009; CURTIS; MYLONAKIS; KTENIDIS, 2007; 

GALICIC; PILEPIC, 2007; GRABLER; ZINS, 2002); Redes de colaborações 

(CURTIS; MYLONAKIS; KTENIDIS, 2007; FYALL; OAKLEY; WEISS, 2000); 

Desintermediação (GARKAVENKO; BREMMER; MILNE, 2003; STAMBOULIS; 

SKAYANNIS, 2003); Guias turísticos (SCHERLER; NONNENMANN, 2008; 

STEINER; REISINGER, 2004); e línguas (BLAZEVIC; BLAZEVIC, 2007). 

 Quanto ao levantamento referente a GC e destinos turísticos resultou em 

colaborações para as áreas: da comunicação (CHALKATI; SIGALA, 2008 e 

ZEHRER; PECHLANER, 2006), imagem (CAMPRUBÍ; GUIA; COMAS, 2008), 

tecnologia de informação e comunicação (BREUKEL; GO, 2009 e RACHERLA; HU; 

HYUN, 2008), modelo de GC (RACHERLA; HU; HYUN, 2008 e COOPER, 2006), 

sistemas (BELBAY; PASSIANTE; BENBYA, 2004), Mapas de conhecimento (PYO, 

2005), redes de colaborações (PECHLANER; ABFALTER; RAICH, 2002), 

downsizing (PETKOVIC; MIRIC, 2009), sustentabilidade (RUHANEN, 2008) e 

qualidade (WOODS; DEEGAN, 2006 e ZEHRER; PECHLANER, 2006). 

 Os levantamentos identificaram áreas em comum tanto para a gestão do 

conhecimento, como para a comunicação e o gerenciamento de destinos turísticos. 

As áreas de convergência são: Participação da comunidade, relações comunitárias 

e conhecimento comunitário, redes de compartilhamento e colaborações, e-tourism, 

sistemas, inovação, TIC e comunicação.  

 Essa investigação está pautada na seguinte pergunta da pesquisa: Os meios 

de comunicação utilizados pelo destino turístico transmitem de maneira adequada a 

experiência turística oferecida? 

 Esta pesquisa exploratória, com característica descritiva, de natureza     

quali-quantitativa, utilizar-se-á de levantamento de dados secundários, entrevista 

estruturada com os gestores, questionário estruturado com os turistas, observações 
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do pesquisador e o método do hóspede misterioso. A matriz de avaliação foi 

identificada segundo levantamento bibliográfico e para a análise do sistema 

turístico, foi utilizado o modelo proposto por Anjos (2004). Os pesquisados na 

entrevista dos gestores foram dois da esfera pública e cinco da privada. Os 

questionários com os turistas totalizaram 408 respondentes, cuja abordagem foi 

realizada nas principais vias turísticas as avenidas Brasil e Atlântica sendo 

considerados apenas turistas que estavam hospedados em hotéis.  

  

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

• Analisar o processo de comunicação do destino turístico, Balneário 

Camboriú, SC, Brasil. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Delinear os constructos e variáveis para a matriz de avaliação; 

• Apresentar o sistema turístico de Balneário Camboriú; 

• Identificar o fluxo de informação entre os atores; 

• Analisar os canais de comunicação utilizados;  

• Verificar a aplicabilidade da matriz construída.  

 

1.3 Metodologia 

 

1.3.1 Procedimentos metodológicos 

 

Para alcançar os objetivos propostos por esta investigação, este foi norteado 

por um método científico de pesquisa. Nesse contexto, a dissertação utilizou de uma 

pesquisa exploratória, com característica descritiva, de natureza quali-quantitativa. A 

pesquisa descritiva busca descrever fenômenos ou as relações entre variáveis, e 

tem como característica um planejamento flexível, envolvendo geralmente um 
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levantamento bibliográfico, análise de situações semelhantes e entrevistas com 

pessoas experientes, procurando ideias e intuições (DENCKER, 1998).  

 Para a melhor compreensão de um fenômeno dentro do contexto do qual faz 

parte, a abordagem qualitativa, permite que o pesquisador analise, de forma 

agregada, o fenômeno por meio dos diferentes pontos de vista relevantes ao tema e 

das perspectivas das pessoas a ele envolvidas (GODOY, 1995). 

 O método quantitativo faz uso de técnicas estatísticas para o tratamento dos 

dados obtidos, oferecendo diferentes opções de pesquisa, para alcançar os 

objetivos de determinada investigação. O uso dessas técnicas pode ser feito de 

diversas formas, sejam essas como percentuais, a medida desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão entre outras (RICHARDSON, 1989). 

A presente dissertação seguiu uma sequência de etapas, figuras 20 e 21, 

para que esta proceda de forma ordenada. Para Cooper e Schindler (2003), essa 

sequência de etapas auxilia a evitar que etapas sejam desenvolvidas fora do tempo 

ou de sequência e até mesmo que por ventura possam ser esquecidas, inserindo 

rigor científico à pesquisa desenvolvida. 

Na etapa 1 (figura 20), foi feito o levantamento de dados em periódicos, 

livros, dissertações e no banco de dados da Ebsco. Os temas usados foram turismo, 

comunicação e gestão do conhecimento. Sendo para o turismo pesquisados 

conforme as palavras-chave relacionados a: serviços turísticos; gerenciamento do 

setor de serviços; qualidade dos serviços; planejamento de destinos turísticos. Para 

o tema comunicação as palavras-chave foram: imagem; marca/rótulo/slogan/ 

promoção do destino; e-tourism; sistema de gerenciamento; redes de colaborações. 
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Figura 2: Processo de pesquisa, etapa 1. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Na etapa 2 (figura 21), para a caracterização da pesquisa foi definido a 

amostragem e os instrumentos de coleta de dados, seguido do teste das questões e 

do instrumento piloto, revisão do instrumento, aplicação da pesquisa, elaboração, 

análise e interpretação dos dados e considerações finais. 
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Figura 3: Processo da pesquisa, etapa 2. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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1.3.2 Levantamento das informações 

 

Para a elaboração da matriz de avaliação, primeiramente foi realizado um 

levantamento bibliográfico no mês de agosto de 2010 para os temas comunicação 

em destinos turísticos e gestão do conhecimento nos destinos turísticos, na base 

internacional de periódicos científicos EBSCO, no seu banco de dados do Turismo e 

Hospitalidade, o qual é relevante e condizente com os temas pesquisados. Quanto 

ao corte temporal não foi utilizado para o tema gestão do conhecimento e destinos 

turísticos, no caso da pesquisa relacionada à comunicação, o corte temporal foi de 

1995-2010.  

 O resultado da pesquisa apontou quarenta artigos para ambos os temas que 

compuseram a matriz de avaliação, sendo um total de doze artigos para gestão do 

conhecimento e destinos turísticos (figura 22) e 28 artigos para comunicação e 

destinos turísticos (figura 23). 

 Sobre o tema GC, e destino turístico o levantamento de dados teve como 

ponto de partida as palavras-chave “knowledge” e “management” em qualquer parte 

do texto, o que resultou em 876 artigos. A pesquisa foi refinada com a alteração de 

buscar as palavras, em todo o texto, por buscar estas como palavras-chave dos 

artigos, resultando em 33 artigos. Após análise desses 33 artigos, foram excluídos 

aqueles que não abordavam os temas em questão resultando nos 12 artigos.  

 
Figura 4: Levantamento bibliográfico na EBSCO sobre GC e destinos turísticos. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A pesquisa relacionada ao tema comunicação em destinos turísticos 

começou pela busca dos artigos que possuíam a palavra “communication” em todo 

o texto, sendo encontrados 50794 artigos, a pesquisa foi refinada com o acréscimo 

da palavra “destination” sendo levantados 8416 artigos. A pesquisa passou por uma 

nova fase, dessa vez, a palavra “communication” foi pesquisada como           

palavra-chave do artigo e a palavra “destination” em todo o texto, resultando em 51 

artigos. Após uma avaliação, foram excluídos os artigos que não correspondiam ao 

tema da pesquisa resultando em 28 artigos. 

 

 
Figura 5: Levantamento bibliográfico na EBSCO sobre comunicação e destinos. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esses levantamentos contribuíram para a fundamentação teórica deste 

trabalho científico assim como constituíram a base para a construção da matriz de 

avaliação (apêndice A), para alcançar os objetivos propostos por esta investigação. 

Os resultados apontaram para uma ligação entre gestão do conhecimento, 

comunicação e destinos turísticos, em que os artigos pesquisados convergem para 

a tecnologia de informação e comunicação como tema comum em ambas as 

pesquisas.  
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Os instrumentos para as coletas de dados primárias foram elaboradas 

conforme os constructos e as variáveis oriundas da pesquisa bibliográfica, a matriz 

de avaliação (apêndice A), sendo os constructos: Sistema turístico; Tecnologia de 

informação e comunicação; e Comunicação. 

 Para a entrevista com os gestores, foi elaborado um roteiro de entrevista 

semiestruturado (apêndice B), englobando quatro categorias de questões: Redes de 

colaborações ou de relacionamento; Tecnologia de informação e comunicação; 

Sistema de informação; Meios de divulgação. Os pesquisados foram: dois gestores 

públicos: esfera estadual e esfera municipal; Cinco gestores privados, quatro do 

meio hoteleiro e um dos atrativos turísticos. Os gestores privados do meio hoteleiro 

representam um gestor de uma rede de hotéis internacional, uma rede de hotéis 

nacional e dois estabelecimentos locais. 

 O questionário com os turistas (apêndice C) foi estruturado em seis questões: 

Perfil; Quais meios de comunicação que estimularam a sua viagem para Balneário 

Camboriú? O grau de influência destes na sua decisão?; Caso tenha buscado 

informações na internet, identificação da fonte de dados e avaliação da qualidade da 

comunicação?; A continuidade na busca de informações na internet durante a 

estadia?; Caso sim, referentes a:; e em relação a expectativa e percepção de 

Balneário Camboriú, a opinião sobre o serviço turístico.  

 Na pesquisa com os turistas foram respondidos 408 questionários no total, 

sendo que só foram aceitos os turistas que estavam hospedados em hotéis. A 

aplicação se deu no decorrer das avenidas Brasil e Atlântica defronte aos hotéis 

localizados nessa região, a pesquisa ocorreu em março, sendo que nesse mês, nos 

dias 04 a 08/03/2011, período do carnaval, foram levantados 307 respondentes e no 

período seguinte ao carnaval até 26/03/2011, o número de respondentes foi de 101 

turistas.  A amostra da pesquisa limita o erro amostral em 4,85% para uma 

população de 463884 visitantes (conforme estimativa da SECTUR, 2011A). O erro 

amostral pode ser ainda inferior a este já que a população é referente ao total de 

turistas estimados no mês de março e a pesquisa abordou apenas os turistas 

hospedados em hotéis. A fórmula para o cálculo da amostra da pesquisa pode ser 

vista na figura abaixo, Lopes (2011), do qual z é referente a distribuição padrão, p o 

percentual estimado, q o complemento de p, e o erro amostral. 
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Figura 6: Cálculo do tamanho da amostra 
Fonte: Lopes (2011) 
 

Partindo do software Excel, do pacote do Microsoft Office, foram calculadas 

as porcentagens, para os cruzamentos de dados, médias e os testes de “Mann-

Whitney Test” e o “Kruskal-Wallis Test” foram calculados com base no SAS 

(Statistical Analysis System), as rotinas usadas estão disponíveis no apêndice D, e 

os resultados nos anexo J, L e K. Esses testes são os recomendados pelo padrão 

de coleta realizado nesta pesquisa.  

O teste de “Mann-Whitney” é aplicado para testar se duas amostras 

independentes foram retiradas de populações com médias iguais, sendo essa uma 

alternativa para o teste paramétrico, pois não exige considerações sobre a 

distribuição populacional e é aplicado a variáveis intervalares e ordinais. Esse é 

considerado um dos principais testes de significância não paramétrico. Já o 

“KrusKal-Wallis” é um teste de análise de variância não paramétrico que visa a 

definir se K amostras (K>2) independentes provem de populações com médias 

iguais partindo da sua hipótese nula. No entanto, o teste assume uma distribuição 

idêntica de forma e escala para cada grupo exceto nas diferenças relacionadas à 

sua mediana. 

Para analisar a qualidade das respostas de e-mails a metodologia utilizada foi 

a do hóspede misterioso. Do qual, para Zehrer e Pechlaner (2006), o uso desta 

técnica é compatível para avaliar a qualidade subjetiva das respostas das 

organizações para os seus clientes. Não sendo uma tentativa arbitrária de espionar 

funcionários, mas uma ferramenta de gestão que visa aprimorar a qualidade do 

serviço prestado para o cliente.  

Foram enviados e-mails para seis organizações no dia 13/04/2011, data 

anterior do feriado de páscoa, e sendo questionado sobre informações das 

organizações e de pacotes ou informações relacionadas à páscoa. O hóspede 

misterioso também foi usado como forma de analisar os sistemas voltados para os 
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usuários em duas agências de viagens, sendo essas duas agências de relevância 

nacional. 

Os dados secundários foram levantados por intermédio dos diversos 

documentos oficiais e de representatividade para a investigação em questão. Foram 

pesquisadas informações confiáveis nos diversos websites das seguintes 

organizações: AMFRI, Avantis, Convention & Visitor Bureau, Cristo luz, 

FLC/SOCIESC, IBGE, IFC, INFRAERO, Microlins, PNUD, SANTUR, SEBRAE, 

Secretaria de Turismo de Itajaí, SECTUR, SENAC, SINCOMÉRCIO, SINDEPAT, 

SINDISOL, Unipraias, UNIVALI. Somados a estes foram analisados os websites das 

organizações entrevistadas.  

Outras informações foram analisadas conforme os materiais promocionais 

das organizações: anexo A, anexo B, anexo C, anexo D, anexo E, anexo F, anexo G 

e anexo H. Assim como, nas comunidades virtuais das organizações entrevistadas 

(Orkut, twitter e facebook). 

 As observações do pesquisador foram no decorrer dos anos identificando 

informações em áreas públicas como as praias, os shoppings centers, bares e 

restaurantes, estes em especial localizados nas Avenidas Atlântica e Brasil. 

 

1.3.3 O campo e sujeitos da pesquisa1 

 

Balneário Camboriú, assim como grande parte do litoral brasileiro, foi 

povoado por índios, que encontraram nessa localidade a pesca farta, sobretudo na 

praia de laranjeiras, e a disponibilidade de água doce provida pelo rio Camboriú. 

Foram encontrados relatos de moradores na margem esquerda do rio desde 1758, 

entretanto, somente em 1826 foi dada uma área pelo Governo da Província de 

Santa Catarina ao colono Baltazar Pinto Correa com o intuito de cultivar e residir na 

localidade, que hoje é o Bairro dos Pioneiros. 

 Durante os anos de 1840, a localidade foi elevada pelo governo para distrito 

do Arraial do Bom Sucesso, paralelamente com a construção da igreja (tombada 

como Patrimônio Histórico Cultural) autorizada pela Arquidiocese de Florianópolis. 

No ano de 1884, foi criado o município de Camboriú na localidade da Barra do Rio 

Camboriú. Nesse período, a principal atividade econômica era a cafeeira que elevou 

                                                 
¹Baseado no texto Histórico de Balneário Camboriú. Sectur, 2009B.  
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o município ao principal produtor do Estado. As atividades de extração das jazidas 

de mármore, granito e calcário tiveram destaque na história do Município, sendo 

responsável pela mudança do local da administração municipal, da Barra para o 

Arraial dos Garcias, ficando a sede antiga como o Distrito da Paz.  

 Nos anos de 1920 começa o desenvolvimento na região, sendo que em 

1926, surgem as primeiras casas de veraneios dos moradores de Blumenau. Até 

esse ponto, a agricultura era valorizada na região, sendo que o apelo para área 

litorânea era praticamente nulo. No ano de 1928, surge o primeiro hotel e, 6 anos 

depois, o segundo empreendimento hoteleiro.  

O hábito de ir à praia foi trazido pelos alemães do vale do Itajaí, tendo em 

vista que os colonos achavam uma ofensa mandar alguém à praia. Entre os anos de 

1939 e 1945 ocorreu a segunda Guerra Mundial, e os alemães se mantiveram 

afastados, por medo de represálias, pelo fato de que os hotéis e casas de veraneios 

estavam sendo utilizadas pelo exercito. Após o conflito, o turismo na região 

ressurge.  

 O município de Balneário Camboriú foi criado em 1964, sendo que apenas 

em 1959 havia sido elevado a distrito. Nesse período, foi grande o desenvolvimento 

do turismo, colocando o Município como um centro turístico brasileiro. 

 Segundo dados do IBGE (2011), a população do município de Balneário 

Camboriú conta como estimativa em 2009 de 102.081 habitantes, numa área de 

46,49 km² no bioma mata atlântica. Estando localizado entre a longitude -48.60 ْ◌ e a 

latitude -26.99 ْ◌, tendo como limites o município de Itapema, Camboriú, Itajaí e o 

Oceano Atlântico e está localizado a 80 km da capital Florianópolis. A principal fonte 

econômica do município (valores com base em 2007) é a indústria de serviços, com 

arrecadação de R$ 939.984, seguido pela indústria com R$ 200.847, tendo o 

município um PIB per capita de R$ 13.318,00. 

  O turismo é uma das principais atividades econômica em Balneário 

Camboriú, sendo que o município recebeu em 2009 um total de 4.210.220 turistas 

(SECTURBC). A receita estimada neste período foi de R$ 519.526.361,88, com um 

gasto médio diário para os turistas nacionais de R$ 66,57 e os estrangeiros de R$ 

72,03 (SANTUR, 2010C).  

 

1.4 Justificativa 
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O conhecimento do cliente/turista, associado com a percepção de um 

determinado destino turístico, é um fator de avaliação que determina a satisfação 

deste. Nesse sentido, esta investigação procura identificar uma matriz de avaliação 

que permita com que a gestão do destino turístico, com base no conhecimento 

consiga adequar o seu processo comunicacional com o produto oferecido. Segundo 

Parasuraman et al (1985) a comunicação do destino turístico com o turista é 

identificado como um dos indicadores da qualidade nos serviços. 

O gerenciamento de destinos turísticos baseado no conhecimento seguem 

três fundamentos condutores que suportam essa atividade: a inovação, participação 

da comunidade e a infraestrutura da TIC. O processo da criação do conhecimento é 

fomentado por meio de uma cultura dinâmica do destino, no qual o consumidor 

aumenta a interação com os mais diversos stakeholders, e o conhecimento do 

consumidor e da destinação é acumulado, permitindo que as organizações turísticas 

disseminem e desenvolvam capacidades distintas e melhorias constantes em seus 

produtos pela inovação (RACHERLA; HU; HYUN, 2008). 

Essas interações são facilitadas pela TIC por meio da acessibilidade a 

internet e uso de celulares e outros aparelhos que mantêm os turistas conectados 

por um baixo custo (RACHERLA; HU; HYUN, 2008). Por meio de redes de 

colaborações que proporcionam uma sinergia entre as empresas e a orientação dos 

sistemas adequados às necessidades e perfil dos usuários (BELBALY; 

PASSIANTE; BENBYA, 2004; PYO, 2005; GALICIC; PILEPIC, 2007; RAMOS; 

PERNA, 2009; FYALL; OAKLEY; WEISS, 2000; GRABLER; ZINS, 2002), pelo o e-

tourism que facilita a troca de informações entre usuários e gestores (exemplo: 

comunidades virtuais e websites) e simplificam os processos de reserva e compra 

de pacotes (CHALKITI; SIGALA, 2008; TILSON, 2005; DAYE, 2010; MOLINA; 

SAURA; VELÁZQUEZ, 2010; BLAZEVIC; BLAZEVIC, 2007; CURTIS; MYLONAKIS; 

KTENIDIS, 2007; OERTEL; FEIL; THIO, 2002; ZEHRER; PECHLANER, 2006; 

BUHALIS; DEIMEZI, 2004; RACHERLA; HU; HYUN, 2008; STAMBOULIS; 

SKAYANNIS, 2003).  

Estes processos irão acarretar em um melhor conhecimento do destino 

turístico sobre ele mesmo e dos turistas sobre o destino, resultando em uma 

comunicação que induza uma imagem condizente com o que é oferecido 

(CAMPRUBÍ; GUIA; COMAS, 2008; DAYE, 2010; McCARTNEY; BUTLER; 

BENNET, 2008), assim como identificar os meios e as estratégias de comunicação 
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de maior efetividade dentro dos segmentos selecionados (McCARTNEY; BUTLER; 

BENNET, 2008; WANG; WU; YUANG, 2009; LODA; NORMAN; BACKMAN, 2007; 

CARDEN, 2006; KAVOURA, 2007; TILSON, 2005; DAYE, 2010; BENHACINE; 

HANSLBAUER, 2007; ALVAREZ, 2010; BJORK 2004). 

Pela perspectiva acadêmica, este estudo contribui com: a identificação do 

sistema turístico de Balneário Camboriú, identificação de uma matriz de avaliação 

do processo comunicacional em um destino com base no conhecimento, a 

bibliografia referente ao tema em questão. Dessa forma, a investigação apresenta-

se como relevante, tanto na perspectiva acadêmica quanto na profissional, gerando 

uma discussão junto aos gestores do destino turístico e demais organizações.  

 

1.5  Organização do trabalho 

 

 O presente trabalho é composto por cinco capítulos, além das referências 

consultadas e dos apêndices e anexos. O capitulo 1 apresenta a contextualização, 

objetivos, metodologia, justificativa e a organização da dissertação. No capítulo dois, 

é apresentada a fundamentação teórica que é estruturada pelos subcapítulos: 

serviços turísticos, gerenciamento de serviços, qualidade em serviços, planejamento 

turístico, comunicação em destinos turísticos e gestão do conhecimento em destinos 

turísticos. No terceiro capítulo, é apresentada a matriz de avaliação em que são 

descritos os constructos e as variáveis que sustentam as análises. O quarto capítulo 

apresentada os resultados e as análises, assim como a aplicação da matriz de 

avaliação no objeto de estudo. No quinto e último capítulo, são apresentadas as 

considerações finais e são propostos questionamentos para futuras investigações. 

 

 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, são abordados temas como serviços turísticos, sua 

importância econômica, conceitos, gerenciamento de serviços e qualidade em 

serviços, faz-se a ligação do planejamento turístico (sistemas turísticos e destinos 

turísticos), comunicação e gestão do conhecimento que norteiam o embasamento 

teórico desta investigação e sustentam as discussões posteriores. 

 

2.1. Serviços turísticos  

 

O turismo é a quarta economia entre as categorias de mercado, sendo em 

muitos países uma das principais fontes de receita gerando assim investimentos, 

geração de renda e desenvolvimento.  Em 2007, a movimentação financeira do 

segmento do turismo no mercado internacional foi de U$ 856 bilhões significando, 

um crescimento em relação a 2006 de 5,6% (OMT, 2009). 

Desde 1950, segundo a OMT (2009), o turismo se tornou um dos principais 

ou o principal segmento econômico dentro de algumas nações, e o seu crescimento 

como um todo entre 1995 e 2007 foi de uma média de 4% ao ano, isso apesar da 

estagnação entre 2001 e 2003 por motivos dos ataques terroristas e da crise 

econômica. Segundo o relatório do barômetro da OMT, até junho de 2008, ainda se 

evidenciou um crescimento de 5% das chegadas internacionais entre os meses de 

janeiro e abril comparado com o mesmo período em 2007.  

O setor do turismo é uma atividade que se relaciona diretamente com outras 

indústrias como a da hospitalidade e do transporte, resultando em pesquisas e 

levantamentos de dados fragmentados, em muitos casos, em consequência dessa 

diversidade do setor (SWARBROOKE; HORNER, 2002, THEOBALD, 2002). Esse 

compreende hotéis em geral e outros tipos de acomodações, empresas do setor de 

alimentos e bebidas como restaurantes e bares, serviços de transporte, atrações, e 

outros tantos serviços dos quais os turistas utilizam seja durante o seu 

deslocamento ou sua estadia (THEOBALD, 2002). Dessa forma, o turismo 

organizado,segundo Barretto (1995), implica em estruturas de atendimentos no local 

de origem dos turistas, das organizações de transporte e dos equipamentos no local 

de destino que estarão prestando serviço aos visitantes. 
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A Organização Mundial do Turismo (OMT, 2009 p.1) compreende o turismo 

como “as atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e permaneça 

em lugares distintos dos que vivem, por um período de tempo inferior a um ano 

consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros”.  Corroboram com a temática 

Swarbrooke e Horner (2002, p.24) delimitando o turismo como: 

Uma movimentação, de curto prazo, de pessoas para 
lugares algo distantes do local em que residem regularmente 
com a finalidade de usufruir atividades prazerosas. Também 
pode abranger as viagens de negócios. 

 

O turismo é uma ciência relativamente recente, do século XX, tendo a sua 

origem do turismo de massa junto à revolução industrial, o crescimento da classe 

média e do tempo de lazer, o surgimento das linhas aéreas após a Segunda Guerra 

Mundial e o aprimoramento dos aviões a partir dos anos 1950 gerando o 

crescimento do turismo internacional (COOPER et al, 2001, THEOBALD, 2002).  

Para um entendimento do turismo, é fundamental que se compreenda as 

suas definições, o quadro 1 apresenta um conjunto de definições sobre visitantes, 

turistas, visitante por um dia, viajantes, passageiros, turismo, setor do turismo e de 

viagens e turismo. Esses conceitos são os aceitos e referenciais no 

desenvolvimento deste trabalho. 
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(1) Visitante (V): Qualquer pessoa que viaja para outro lugar que não o de seu ambiente 
costumeiro por até 12 meses e tenha como principal finalidade o lazer, negócios, 
peregrinação, saúde e outra que não o exercício de uma atividade remunerada no local 
visitado, ou migração. Tripulações de meios de transportes e viajantes 
comerciais(mesmo os que viajam para diferentes destinos durante o ano) podem ser 
considerados pessoas que viajam em seu ambiente costumeiro e excluídos do 
conceitos de visitantes (tripulações em geral são isentas de Controles de Fronteira), 
também os que viajam durante todo o ano (ou maior parte) entre dois lugares onde têm 
residência (por exemplo, para casa de fins de semana ou para a cidade onde estudam). 

(2) Turista (T, hospedagem por uma noite/pernoite): Um visitante que permaneça pelo 
menos uma noite no lugar visitado (não necessariamente em uma acomodação paga). 

(3) Visitante por um dia (VUD, Excursionista, visitante diurno): Um visitante que não 
pernoita no local visitado, por exemplo:  
(a) Visitante que está abordo de navio cruzeiro (VC), que pode fazer uma excursão de 

um ou mais dias, pernoitando no navio (inclui pessoal de bordo do navio durante 
as folgas) 

(b) Comprador de fronteira (CF), que pode fazer consideráveis gastos com a compra 
de alimentos, bebidas, fumo, gasolina, etc., excluindo o pessoal de bordo. 

(4) Viajantes: Visitantes e  
(a) Viajantes direto em trânsito (VD, por exemplo, em aeroportos entre dois portos 

próximos); 
(b) Pessoas que se deslocam diariamente para trabalho, estudo, compras, etc.; 
(c) Outras viagens não de rotina (OVNR), por exemplo, viagens locais ocasionais, 

tripulações de meios de transporte ou viajantes comerciais (para vários destinos), 
migrantes (incluindo trabalhadores temporários), diplomatas (de/para a sede a que 
estão destinados). 

(5) Passageiros (PAX, Receita): Viajantes com exceção de tripulações, viajantes que não 
produzem receita (ou baixa receita), por exemplo, crianças de colo que viajam isentas 
de tarifa ou com desconto de até 25%. 

(6) Turismo: As atividades de visitantes, pessoas que viajam e permanecem em lugares 
fora do seu ambiente costumeiro por até 12 meses para lazer, peregrinações, etc.  
(a) Internacional: (i) Dentro do país, (ii) Fora do país: pode incluir pernoite(s) no país 

de residência; 
(b) Doméstico (no país de residência)  

(7) Setor do turismo: Estabelecimentos que oferecem serviços e produtos aos visitantes, 
incluindo:  
(a) Hospedagem (hotéis, restaurante, etc.); 
(b) Transportes; 
(c) Operadoras de viagens e agentes de viagens, atrações; 
(d) Outros segmentos da economia que atendem aos visitantes (alguns desses 

segmentos podem oferecer também um volume considerável de produtos e 
serviços a não-visitantes, e a proporção de receita, etc., gerada pelos visitantes é 
importante na estimativa da receita do turismo). 

(8) Setor de viagens e turismo (SVT): O setor de turismo (e as receitas do turismo, etc.) 
juntamente com o fornecimento de bens e serviços por estabelecimentos e outros 
viajantes não-rotineiros, viajantes ocasionais, etc. 

 
Quadro 1: Definições de viagens e turismo 
Fonte: Theobald (2002, p. 36-37) 

 

Além das definições é importante ressaltar a filosofia da viagem, do qual faz 

parte de um processo de segmentação que, segundo Taylor (2002), pode ser 
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identificado em três partes: grupos identificáveis pela forma de como pensam a 

viagem e a valorizam; grupos identificáveis pelos benefícios específicos na viagem 

de lazer; e grupos identificáveis pelo o que buscam quanto a interesses, atividades 

locais e instalações exigidas.  

A compreensão do turismo está ligada ao entendimento das peculiaridades 

com relevância gerencial que diferem esse setor dos demais que, segundo Dias 

(2003), são: sazonalidade; elasticidade da demanda; bens e serviços são 

consumidos onde se localizam; Alterações na cultura local; Pode afetar o ambiente 

natural do local; e modificar a estrutura de trabalho da comunidade receptora. 

A sazonalidade é uma das características mais marcantes, e está presente 

sobretudo em destinos que dependem do verão ou do inverno, mas em outras 

estações, o destino não possui atrativos para oferecer, ocasionando em um período 

de alta lotação (alta temporada) e nos outros de baixa lotação (baixa temporada). A 

elasticidade da demanda pode variar em razão de mudanças políticas, sociais e 

econômicas. Exemplos podem ser observados em regiões onde ocorrem com 

freqüência atentados terroristas, em locais onde o poder público cria restrições tanto 

de entrada como de saída e em crises econômicas. A terceira característica está 

ligada diretamente às características de serviço, isso pelo fato de que o produto não 

pode ser elaborado e depois consumido, a produção e o consumo nos serviços são 

simultâneos. Por causa dessa necessidade de ser consumido no local, o turismo 

altera a cultura da região e afeta o meio ambiente, e ambos esses impactos devem 

ser minimizados, pois em quase todos os casos são essas duas características que 

levam o turista a uma determinada localidade, o ambiente e a cultura. E a 

modificação do trabalho está relacionada à necessidade do turismo contar com 

mão-de-obra direta e indireta, o que em muitas comunidades, ocasiona em uma 

substituição de uma atividade (DIAS, 2003).  

 

2.1.1 O gerenciamento do setor de serviços 

 

O Setor dos serviços é um dos setores de maior relevância na economia 

mundial, para o gerenciamento desse setor, é fundamental identificar as diferentes 

características da indústria de serviços para a de bens: a intangibilidade, 

simultaneidade, mercadoria perecível, a participação do cliente no processo de 

produção e a heterogeneidade (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2005).  
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A participação do cliente no processo de serviço ocasiona na necessidade de 

um design das instalações compatível com o desejo dos clientes, isso não ocorre na 

manufatura em que o processo é separado, já nos serviços, o cliente faz parte do 

processo, e, dessa forma, as instalações devem ser projetadas do ponto de vista da 

experiência dos clientes. A simultaneidade ocorre, porque os serviços são criados e 

consumidos de forma simultânea o que resulta na impossibilidade de estocar, essa 

característica faz com que o gerenciamento dos serviços tenha que ser diferente 

das estratégias tradicionais da manufatura, sendo esses sistemas fechados ao 

contrário do que ocorre no caso dos serviços. Outra característica é quanto à 

perecibilidade e esta pode ser observada em situações como a de um quarto 

desocupado em um hotel do qual não poderá ser estocado para outra ocasião, o 

que acarreta em um desafio gerencial em razão das variações da demanda. Essas 

variações resultam em três opções básicas aos gestores: suavizar a demanda, 

ajustar a capacidade dos serviços e permitir que os clientes esperem 

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2005). 

Os serviços, segundo Fitzsimonns e Fitzsimmons (2005, 48), “são ideias e 

conceitos; produtos são objetos”. Por isso, as inovações não podem ser 

patenteadas, sendo imprescindível que, sempre que ocorra inovação, a organização 

necessite transformá-la em vantagem competitiva o mais rápido possível. Outro 

fator resultante da intangibilidade é que os clientes não podem testar o serviço antes 

da experiência do mesmo, sendo importantíssima a reputação da organização 

perante o consumidor. A heterogeneidade ocorre porque toda a experiência de 

serviço é única, variando de cliente para cliente assim como variando até mesmo 

para o mesmo cliente. Isso é um resultado da interação do cliente no processo do 

serviço e da intangibilidade.  

Por tais características especificas, se faz necessário ir além de uma simples 

adaptação das técnicas gerenciais de bens para os serviços. Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (2005, p. 53) afirmam que “as características diferenciadoras sugerem 

uma ampliação da visão de sistema para incluir o cliente como um participante no 

processo de serviços”.  

Desse modo, para o gerenciamento das organizações de serviços, são 

identificados por Gronroos (1994) cinco facetas-chave: uma perspectiva de um todo 

na administração, orientação pelo consumidor, a qualidade percebida pelo 
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consumidor, uma perspectiva a longo termo, uma abordagem holística e 

desenvolvimento interno e autonomia. 

A perspectiva de um todo na administração deve guiar as decisões em todas 

as áreas, dessa maneira dando prioridade para a eficiência externa da organização, 

identificando como os consumidores percebem a qualidade dos produtos e o 

desempenho da organização. (GRONROOS, 1994) 

A orientação pelo consumidor define como foco o cliente, dando maior ênfase 

nas economias de mercado em vez da escala econômica. Por isto, entende-se que 

o ganho competitivo e a lucratividade estão numa orientação mais estreita com o 

mercado do que numa grande escala. Entretanto, em alguns setores, apesar de a 

tendência ser a mesma, alguns serviços voltados à produção em alta escala como o 

McDonald’s podem obter sucesso. A abordagem holística refere-se ao fato da 

importância da relação intraorganizacional e a colaborações entre diferentes 

funções (GRONROOS, 1994), do qual o exemplo é a interface entre o marketing, 

operações e recursos humanos no gerenciamento dos serviços. 

O gerenciamento da qualidade percebida pelo cliente é um ponto-chave no 

sucesso de uma organização de serviços, do qual estudos demonstraram que o 

cliente que afirma o que é qualidade e por isso a qualidade percebida deve ser o 

foco dos estudos (GRONROOS, 1994). Por esse fato, é importante que se adicione 

valor ao produto, que é identificado por meio dos benefícios obtidos pelos custos, 

para obter a vantagem competitiva. A autonomia aos funcionários e o 

desenvolvimento são fundamentais na organização de serviços, em que o cliente 

tem contato com todo o processo da prestação do serviço e impacta diretamente no 

resultado deste. Por isso, durante o processo, os funcionários necessitam ser o 

mais capacitado possível, para orientar ou modificar determinado processo com a 

intenção de prestar um serviço dentro das expectativas do cliente.  

Outra faceta, do qual se mostra relevante segundo Gronroos (1994), é a 

perspectiva a longo-prazo em que de negócios de curto prazo, aos quais estudos na 

área do marketing demonstram a importância na retenção do cliente. Além da busca 

do compromisso a longo-prazo com os consumidores é importante que ele seja feito 

com os parceiros e as redes de relacionamento por meio de estratégias e alianças.  

Além dessas facetas enumeradas acima, para um gerenciamento adequado 

dos serviços, certas propriedades devem ser consideradas: os serviços não podem 

ser testados, medidos ou verificados antes da entrega, pelo fato de que o consumo 
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e a produção são simultâneos; é impossível inspecionar a qualidade; o 

comportamento do fornecedor do serviço é percebido pelo cliente; a participação do 

cliente no processo; o serviço ocorre em um momento único e a este não é dada 

uma segunda oportunidade. Dessa forma, o serviço não pode ser devolvido e 

quanto maior o número de pessoas que interagem com um cliente no processo de 

um serviço, maior são as chances de estes ficarem insatisfeitos (SANTOS; 

VARVAKIS, 2001). 

A complexidade da gestão dos serviços está no fato de que além de 

gerenciar a organização em si, é necessário o gerenciamento dos clientes. Isso 

porque estes fazem parte do processo e resultado da prestação do serviço. Dessa 

forma, é importante que o resultado seja o mais padronizado possível para 

assegurar a qualidade do produto. Entretanto, como o consumidor faz parte do 

processo (e mesmo dentro de um mesmo segmento de clientes, existem variações 

na forma de prestar um determinado serviço), deve ser prevista uma flexibilização 

desse processo, para que os clientes tenham suas necessidades preenchidas e 

assim sua expectativa alcançada. 

Um modelo de matriz (SP/SP) o qual é direcionado especificamente para as 

estratégias de gerenciamento em organizações de serviço, relacionando os 

processos de serviços aos pacotes de serviços é proposto por Kellog e Nie (1995). 

Uma importante característica dos processos dos serviços é o grau de influência 

dos clientes nesses processos, e a principal característica do pacote de serviços 

está no fato de que ele consiste em aspectos tangíveis e intangíveis. 

A matriz SP/SP (Figura 2) utiliza-se da influência do cliente para definir a 

dimensão do processo, e a customização do serviço para definir a dimensão do 

pacote de serviços. A dimensão do processo de serviço, geralmente, lida com 

assuntos relacionados às operações como facilidades do layout, localização, 

escolhas de tecnologia e capacidade. Nessa dimensão, é a noção de que o cliente 

faz parte do processo de serviço que a define, estando dividida em três categorias: 

serviços especializados (alto grau de influência do cliente no processo), loja de 

serviços (médio grau de influência do cliente no processo) e fábrica de serviços 

(baixo grau de influência do cliente no processo) (KELLOG; NIE, 1995).  
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Figura 7: SP/SP matriz 
Fonte: Kellog e Nie (1995, p.334) 
  

A dimensão do pacote dos serviços é definida pelo grau de customização, 

segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (p. 44, 2005) o pacote de serviços é definido 

como “um conjunto de mercadorias e serviços que são oferecidos em um ambiente”, 

sendo constituído de quatro características: instalações de apoio, bens facilitadores, 

serviços explícitos e serviços implícitos. A dimensão do pacote de serviços segundo 

Kello e Nie (1995) é dividido em quatro categorias: única (alto grau de 

customização), seletiva (considerável grau de customização), restrita (limitado grau 

de customização) e genérica (pequena ou nenhum grau de customização).  

Para exemplificar a matriz, podemos traçar uma diagonal entre o canto 

esquerdo superior para o canto direito inferior. No canto esquerdo superior estarão 

organizações como de consultoria, com alto grau de customização e alto grau de 

influência do cliente no processo. Descendo a diagonal, podemos encontrar 

organizações como as de educação do qual o serviço é menos customizado, e a 

sua influência no processo é menor do que no caso anterior, até chegarmos ao 

canto direito inferior aonde podemos encontrar organizações do tipo fast foods do 

qual tanto o grau de customização quanto a influência no processo são baixos. As 

empresas que estão localizadas fora da diagonal podem ser viáveis em razão da 

tecnologia, e sobretudo a tecnologia de informação, por exemplo, uma organização 

dessa forma pode ter um alto grau de customização com um mínimo grau de 

influência do cliente no processo (KELLOG; NIE, 1995).  
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São necessárias competências para o gerenciamento de determinados tipos 

de processos de serviços. Nos serviços especializados, o sucesso do processo está 

na especialidade e na experiência dos provedores do serviço, dessa forma, os 

colaboradores são a chave para que se conquiste os objetivos nesse tipo de 

organização de serviço, sendo o profissionalismo essencial. Nas lojas de serviços, 

as competências estão no gerenciamento do “encontro do serviço” com o controle 

de custos. Normalmente nessas organizações, existe um alto investimento em 

tecnologia e, por esse motivo, ela deve ser amplamente usada a fim de se obterem 

os resultados esperados. Por causa da participação do cliente no serviço, a 

organização pode planejar o seu espaço e incentivar o cliente a participar de um 

modo desejado, fazendo deste um “empregado parcial”. Na fábrica de serviços, o 

tipo de processo está na padronização das operações como chave para aumentar a 

eficiência, possuindo o cliente menor influência no processo e ocasionando em uma 

menor variabilidade para a solução de problemas, em que a solução está disponível 

e de forma possível por meio de programas (KELLOG; NIE, 1995).  

 Não diferentemente dos processos, cada tipo de pacote de serviços 

necessita de certas competências. Os pacotes de serviços das empresas “únicas” 

requerem atenção para a economia de escopo e a flexibilidade. Como o pacote de 

serviço é altamente customizado, existe uma necessidade de flexibilização de modo 

mais amplo do que em outros tipos de pacotes de serviço, sendo que todas as 

partes da organização necessitam trabalhar juntas para atingir esse nível de 

flexibilização. O pacote de serviço das organizações do tipo “seletivo” apenas terá 

sucesso se todas as opções de serviços estejam bem designadas. É importante 

que, apesar das opções dentro de um parâmetro, o cliente deve ter a ideia de que 

ele não tem limitação de opções, o que ocasiona para a organização prover em 

algumas áreas a customização para o cliente. Nesse tipo de pacote de serviço, é 

fundamental o balanço entre a customização com as necessidades do cliente e uma 

oferta variada. Nas empresas com o tipo de pacote de serviços “restritas”, as 

competências devem estar em adequar a demanda com a oferta. É importante que 

se saiba que estas organizações não irão atender às necessidades de todos os 

clientes, geralmente, os clientes utilizarão o critério de preços. Essas organizações 

se afastam da economia de escopo e se aproximam da economia de escala. As 

organizações, que oferecem o pacote de serviços do tipo “genérico”, focam nas 

economias de escala. Os clientes certamente estarão à procura do menor preço, por 
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isso o controle dos custos é essencial. Outro fator importante é que, como a 

customização é mínima, essas organizações têm a necessidade de estarem à frente 

do gosto dos consumidores para garantir assim uma demanda suficiente para a 

continuação do negócio (KELLOG; NIE, 1995). 

 A matriz SP/SP também ajuda a diferenciar as competências estratégicas em 

função da posição da organização na diagonal da matriz, das quais estes assuntos 

incluem a flexibilidade, habilidades de gerenciamentos requeridas, motivação de 

empregados, treinamento, contratação e tecnologia.  

 Quanto à flexibilidade, esta deve ser a maior possível quando a organização 

está no canto esquerdo superior e se esta estiver no canto direito inferior, a 

organização pode ser rígida. No que diz respeito às habilidades requeridas para a 

administração da alta gerência, no canto esquerdo superior, a gerência não pode 

apenas ter necessidades básicas, mas também possuir conhecimento 

específico/profissional. As empresas que estão no canto superior esquerdo no que 

diz respeito à da motivação, os seus funcionários se motivam pelo status ou pela 

natureza especialista do trabalho, enquanto que, no canto direito, as organizações 

têm que utilizar fatores como sistemas de recompensas, política de promoções e 

descrição de trabalhos. As estratégias para o recursos humanos variam com a 

posição da organização na diagonal sendo que ela modifica na procura por 

profissionais com conhecimento especializado à ênfase na rotina e em habilidades 

baseada em tarefas. Para a busca de tecnologia, ocorre uma típica mudança entre 

as que procuram aumentar eficácia das que procuram aumentar eficiência 

(KELLOG; NIE, 1995).  

 Como pode ser observado o consumidor/cliente desenvolve diferentes papéis 

durante a prestação de serviço. Bitner et al (1997) apresentam esses papéis e os 

níveis de participação do cliente, focando no consumidor, como criador de qualidade 

e produtividade na experiência do serviço.  

Existem três níveis de participação do consumidor durante a experiência do 

serviço, podendo ser baixa, moderada ou alta. No nível de participação baixa, a 

participação do cliente está em sua presença, um exemplo é ir ao teatro, após o 

cliente se sentar pouco se pode fazer depois. Já o nível de interação moderado é o 

serviço que não pode ser criado sem os inputs (informações, esforços e posses 

físicas), um exemplo é o corte de cabelo, só poderá ficar do agrado do cliente, se 

ele der as informações adequadas para a prestação do serviço. No alto nível de 
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participação do cliente são os casos dos quais os cliente criam junto com as 

organizações o serviço, neste se a participação do cliente não for preenchida, o 

resultado do serviço não será satisfatório (BITNER et al, 1997). 

 Os clientes podem desempenhar três papéis durante a experiência do 

serviço: podem ser de recurso produtivo; um colaborador para a qualidade, 

satisfação e valor; e o consumidor pode ainda ser um competidor da organização de 

serviço. É importante ressaltar que esses papéis não são excludentes, e os 

elementos de cada um desses papéis pode estar presente nos demais. Quanto ao 

cliente como um recurso produtivo é que ele colabora com os seus inputs e estes 

são tão importante quanto os dos funcionários da organização. O segundo papel se 

refere ao consumidor, como parte integral no processo de criação da experiência do 

serviço, assim sendo, se a sua performance não for efetiva o resultado não será 

satisfatório. O cliente como um competidor da organização está vinculado aos casos 

em que o consumidor possui tempo e habilidades necessárias para fazer a 

realização completa ou parcial de um determinado serviço (BITNER et al, 1997). 

 Além do papel ao qual o consumidor exerce e o nível de participação, ainda 

existe o conflito entre os participantes do processo de compra, que podem ser 

identificados em cinco categorias: Iniciador (a ideia do serviço), Influenciador, 

decisor, comprador e usuário. Em alguns casos existe uma pessoa para cada 

categoria, assim como pode ocorrer de haver uma pessoa para todas as categorias. 

(SANTOS; VARVAKIS, 2001) 

 Por esses motivos que a comunicação entre todos os envolvidos no processo 

é imprescindível para uma experiência de serviço satisfatória. Se os participantes do 

processo de compra não estiverem cientes dos papéis aos quais os usuários 

deverão exercer, poderá haver uma discrepância entre o que se pretende alcançar e 

o resultado real do serviço, dessa forma, as informações entre todos os envolvidos 

devem ser claras e explicativas. 

 

2.1.2 Qualidade dos Serviços 

 

Por causa das peculiaridades dos serviços, torna-se mais complexa a análise da 

sua qualidade do que na indústria manufatureira (SWARBROOKE; HORNER, 

2002). Isso ocorre por causa das características singulares de intangibilidade, 

mercadoria perecível, participação do cliente no processo dos serviços e a 
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heterogeneidade (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2005). A respeito da qualidade 

de serviços Parasuraman et al (1985) enumera três pontos-chave:  

• A qualidade dos serviços tem um maior grau de dificuldade para ser avaliada 

do que a qualidade de bens;  

• A qualidade de serviços percebidos é um resultado da comparação da 

expectativa com o atual desempenho do serviço;  

• A avaliação da qualidade não é feita apenas do resultado do serviço, mas 

também do processo deste. 

 

O modelo SERVQUAL desenvolvido por Parasuraman et al (1985) é um 

instrumento de investigação introduzido para analisar os conceitos da qualidade e 

satisfação do consumidor, que se apresenta pelas expectativas  do serviço (o que o 

cliente espera encontrar do serviço) e a percepção do serviço pelo cliente.  

Os clientes se baseiam em cinco dimensões para julgar a qualidade nos 

serviços: confiabilidade, responsabilidade, segurança, empatia e aspectos tangíveis. 

A confiabilidade é a capacidade de cumprir o que foi prometido com confiança e 

exatidão. A responsabilidade diz respeito na forma de como atender ou auxiliar um 

cliente na prestação no serviço de forma a não deixá-lo esperando sem um motivo 

aparente. Confiança é a capacidade do prestador de serviço em transmitir 

segurança e confiabilidade ao cliente. Empatia é o atendimento personalizado, 

demonstração de interesse em prestar um determinado serviço. Os aspectos 

tangíveis são as aparências dos aspectos dos quais o cliente pode ver ou tocar, 

como a limpeza do ambiente, os equipamentos, materiais de comunicação e demais 

instalações físicas (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2005). 

Em consequência dessas singularidades, os modelos de avaliação da qualidade 

da manufatura não contemplam as necessidades da avaliação dos serviços. 

Parasuraman et al (1985) propõem um modelo de avaliação baseado em potenciais 

gaps existentes entre as expectativas e a percepção, do qual o autor identificou 

cinco gaps, como pode ser visto na figura 03: 

 

• O gap 1 é provocado pela diferença entre a expectativa dos clientes sobre um 

determinado serviço e o que a gerência percebe sobre a expectativa destes.  
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• O gap 2 é provocado pela diferença entre o que a gerência percebe das 

expectativas de um serviço para os clientes e as especificações de qualidade do 

serviço.  

• O gap 3 é provocado pela divergência entre as especificações de qualidade do 

serviço e a verdadeira qualidade de execução do serviço.  

• O gap 4 é provocado pela diferença entre a oferta ao cliente e o que é de fato 

comunicado a este.  

• O gap 5 é provocado pela divergência entre a qualidade percebida e as 

expectativas do cliente. 

 

 
Figura 8: Modelo de qualidade em serviços 
Fonte: Adaptado Parasuraman et al (1985, p. 44). 
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No caso dos destinos turísticos, a lacuna 4 mensura a possível falha existente 

entre o que o cliente/turista espera obter do destino, por meio das comunicações 

externas, motivadas pelos gestores deste e a prestação do serviço propriamente 

dita. Os gestores por intermédio da comunicação criam expectativas acerca do 

destino turístico, alimentando informações nos clientes/turistas que compõem a 

base de conhecimento deste para a localidade.  

Conforme a base de conhecimento dos clientes/turistas sobre uma localidade, 

esta será ponderada em relação a outras e assim será tomada a decisão sobre qual 

destino turístico visitar. Para Choo (2003), a tomada de decisão possui o processo 

da situação de escolha, da qual são analisadas as opções, resultados e 

preferências, sendo então feitas regras e rotinas que resultam em decisões.  

Por esse motivo, é fundamental o gerenciamento do processo de comunicação 

de um determinado destino turístico. Tendo em vista que este incremente a 

compreensão sobre a localidade, possuindo um sistema que possibilite ao 

cliente/turista conhecer o destino antes da sua ida e, por consequência, que as suas 

expectativas com relação aos destinos sejam cabíveis ao que a ele pode ser 

oferecido.  

 

2.1.3 Planejamento de destinos Turísticos.   

 

O setor do turismo nas últimas seis décadas vem presenciando um grande 

aumento de destinações turísticas, sendo que em 1950, 15 destinações absorviam 

98% de todas as chegadas internacionais de turistas, em 1970 esse número caiu 

para 75% e em 2007 para 57%, assim demonstrando claramente a abertura de 

novas destinações e o acirramento da concorrência. (OMT, 2009) É importante que 

se entenda o que são destinos turísticos, segundo Medlik (apud Hall, 2004, 215): 

Países, regiões, cidades ou outras áreas visitadas por turistas. Durante 
todo o ano, seus encantos atendem a quem ali mora e trabalha, mas em 
alguns ou todos os momentos os residentes também têm a companhia dos 
usuários temporários – os turistas. A importância de qualquer unidade 
geográfica como destino turístico é determinado por três fatores principais: 
atrações, encantos e acessibil idade, que às vezes são chamados de 
qualidades turísticas do destino. 

 

A destinação, para Saraniemi e Kylanen (2010), é um conjunto de instituições 

e atores localizados em um físico ou virtual espaço em que transações relacionadas 

ao marketing e atividades tomam lugar desafiando a tradicional dicotomia de 
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produção-consumo. Critérios são identificados por Smith (apud hall, 2004) a serem 

aplicados na identificação de zonas de destino: Identidade regional, criada com 

base em uma série de características culturais, físicas e sociais; Possuir uma 

infraestrutura turística que sustente o desenvolvimento do setor na região; A região 

deve ser maior do que a comunidade e tem que possuir mais de uma atração; A 

região deve ter atrações ou potencial de patrocinar o desenvolvimento de atrações 

que atraiam os turistas; Possuir um órgão de planejamento do desenvolvimento 

turístico e incentivar campanhas de marketing para a orientação e encorajar o 

desenvolvimento do setor; e Acessibilidade, a região deve ser acessível por mar, 

terra ou ar. 

Mesmo com esses critérios, fica evidente a dificuldade em definir fronteiras 

para os destinos turísticos, além de que, em alguns casos, um destino turístico pode 

estar situado entre uma ou mais cidades e, às vezes, está inserido em mais de um 

país. Essa característica demonstra a dificuldade para o seu planejamento do uso 

do solo e da sua divulgação, podendo gerar conflitos entre diferentes jurisdições 

governamentais. Para hall (2004) é importante tratar o conjunto complexo de 

relacionamentos e redes que são os destinos turísticos para que tais lugares 

possam ser sustentáveis. 

O destino turístico pode ser observado conforme a quatro abordagens 

distintas identificadas por Saraniemi e Kylanen (2010): orientado geograficamente e 

economicamente; orientado e gerenciado pelo marketing; orientado pelo 

consumidor; e orientado culturalmente. 

Na abordagem orientada geograficamente e economicamente, as 

destinações são referidas como locais aonde o turismo é desenvolvido, planejado e 

o efeitos simplesmente ocorrem. É particularmente focada na análise do movimento 

e desenvolvimento de massas turísticas, junto com seus motivos, e diferentes 

elementos de duas destinações finais. Na segunda abordagem, as destinações são 

consideradas um produto tradicional (mercadoria). São aglomerados de serviços e 

facilidades designados a atender às necessidades dos turistas, entretanto, esse 

modelo negligência os aspectos sociais tanto no consumo quanto na produção 

(SARANIEMI; KYLANEN, 2010).  

A abordagem com orientação ao consumidor considera o turista em parte 

como um cliente passivo quando este é um objeto do qual as ações tomadas pelos 

provedores de serviços. Por outro lado, o turista é visto como um cliente ativamente 
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participante, decisor, economicamente racional em seu próprio direito, como um ator 

que deseja riqueza, evita trabalho desnecessário, e tem a capacidade de fazer 

julgamentos com base em escolhas racionais. As destinações vistas por meio da 

abordagem cultural são constantemente produzidas e reproduzidas pelas 

complexas práticas e discursos: alguns dos turistas, companhias turísticas, 

população local, e outros atores do marketing, as destinações podem aparecer 

totalmente diferentes em termos de forma, conteúdo e relações, podendo encolher 

ou expandir ou aparecer com significados mais profundos ou superficiais. Existem 

nesta abordagem três pontos chaves que a diferem das outras três abordagens: O 

turista tem papel de produção; a transição da prestação de produtos para a criação 

de potencialidades e processos que permitem experiências de uma sociedade 

multicultural, comum, e contexto globalizado; e a fragmentação em vez da 

segmentação (SARANIEMI; KYLANEN, 2010). 

Para o gerenciamento dos destinos turísticos, é importante que se 

compreenda as suas características especificas (identificadas acima) com as 

características de serviços, para que o planejamento turístico possa resultar em 

vantagem competitiva. 

Planejar, segundo Acerenza (2003A, p. 26) consiste:  

precisamente em determinar os objetivos do trabalho, ordenar os recursos 
materiais e humanos disponíveis, estabelecer os métodos e técnicas que 
serão usados e precisar a forma de organização exigida, bem como todas 
as especificações necessárias para que a conduta da pessoa ou grupo de 
pessoas se oriente de maneira racional para os resultados que devem ser 
alcançados. 

 

Para Murphy (apud HALL, 2004, p. 29), o planejamento tem a ver com 

“prever e regular a mudança em um sistema e promover um crescimento ordenado 

a fim de aumentar os benefícios sociais, econômicos e ambientais do processo de 

desenvolvimento”. Para Hall (2004, p. 31), é importante que o planejamento se 

preocupe com questões como os “valores, o significado de questões políticas e 

questões de escala, métodos e sustentabilidade no centro desse planejamento”.  

Assim o planejamento turístico se torna um elemento estratégico fundamental 

do qual, para Hall (2004, p. 24), “deve ser considerado um elemento crítico para se 

garantir o desenvolvimento sustentável de longo prazo dos destinos turísticos”, do 

qual é corroborado por Lai et al (2006).  
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O planejamento possui a ideia de ações, projetos e estratégias voltadas para 

o futuro da qual sem a intervenção não se alcançaria um determinado resultado. O 

planejamento turístico, segundo Ruschmann e Widner (2001, p. 26), tem como 

finalidade “ordenar as ações humanas sobre uma localidade turística, bem como 

direcionar a construção de equipamentos e facilidades, de forma adequada, 

evitando efeitos negativos nos recursos que possam destruir ou afetar sua 

atratividade”. 

A sustentabilidade é um fator crucial no planejamento do qual o objetivo 

desse desenvolvimento deve ter como norte melhorar a qualidade de vida dos 

residentes por meio da otimização dos benefícios econômicos locais, a proteção do 

ambiente natural e construído, e provendo uma alta experiência para os visitantes 

(CHOI; SIRAKAYA, 2006).  

 O planejamento público do turismo pode ocorrer de diversas formas como: 

desenvolvimento, infraestrutura, uso do solo e recurso, divulgação e marketing. 

Podendo estar presente em diferentes estruturas, e as escalas podem variar entre 

internacional, transnacional, nacional, regional, local e setorial. O planejamento 

público pode ainda variar entre escalas de tempo como: desenvolvimento, 

implementação, avaliação e realização satisfatória dos objetivos de planejamento 

(HALL, 2004).  

 O turismo, em razão de sua complexidade, o seu planejamento não pode ser 

apenas inter-setorial, mas também intra-setorial; isto significa que existe a 

necessidade de compreender os vários setores econômicos e a sociedade civil 

como as relações entre os setores e subsetores (BURNS, 2004). Para o 

gerenciamento da complexidade do turismo foram propostos diversos modelos de 

planejamento dos quais, Anjos (2004), por meio de um resgate histórico, apresenta 

três enfoques: espacial, econômico e estratégico. 

 O enfoque espacial está ligado ao ordenamento do solo, pelo o rápido 

crescimento do turismo. Esse enfoque apresentou para o turismo as primeiras 

preocupações ambientais, não com o conceito de sustentabilidade que hoje 

conhecemos, mas de relevância com a temática ambiental. Anjos (2004) destaca 

dois modelos com o enfoque espacial: o sistematizado por Lawson e Baud-bovy 

(apud Acerenza, 2003B) e o modelo de Boullón (apud Acerenza, 2003B). 

 O modelo sistematizado por Lawson e Baud-Bovy compreende cinco fases, 

na primeira, são feitas as análises do mercado e o inventário turístico, seguido pela 
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projeção das instalações e infraestrutura. A quarta fase culmina com a elaboração 

de um plano mestre para a utilização do solo e a ultima fase uma avaliação do custo 

benefício. O modelo de Boullón é mais completo, pois integra as prioridades das 

políticas nacionais, estatais ou provinciais (Acerenza, 2003B). Esse modelo, na 

segunda fase, também se difere do modelo de Lawson e Baud-Bovy pela ênfase em 

soluções de níveis técnicos (Anjos, 2004).  

 O enfoque econômico apresentou-se com o objetivo social e econômico, com 

duas abordagens: microeconômica (difundida na Europa) e macroeconômica 

(difundida na América). Anjos (2004) destaca três modelos com esse enfoque: 

modelo de Lawson e Baud-Bovy, modelo de Edgar Diaz e o modelo desenvolvido 

por Baud-Bovy (Products Analyses Sequence for Outdoor Leisure Planning, 1976-7, 

PASOLP).  

 O modelo econômico de Lawson e Baud-Bovy tem o enfoque europeu e está 

orientado para um nível microeconômico, em que a primeira fase é a avaliação e 

previsão do mercado e o inventário, após é feita uma análise do potencial, 

desvantagens, oportunidades e impossibilidades, em seguida são consideradas 

diferentes políticas opcionais do desenvolvimento turístico. A próxima fase é o 

desenvolvimento para cada política considerada e consequentemente a seleção da 

política mais adequada, e por seguinte, a elaboração do plano detalhado. 

 O modelo de Diaz tem o enfoque americano e a orientação para o nível de 

macroeconômico. Num primeiro momento, é feita a delineação da imagem para o 

setor, estudo de mercado e a orientação do planejamento global, e a política 

econômico. Com base nessa é feito um diagnóstico geral, assim os objetivos e 

metas são fixados e as estratégias de desenvolvimento são determinadas. A 

próxima fase refere-se à fixação dos instrumentos de política econômica, e a 

preparação dos programas de ação. Anjos (2004) ressalta que esse modelo aborda 

um processo de avaliação e retroalimentação do plano que posteriormente foi usado 

em outros modelos. 

    O PASOLP, desenvolvido por Baud-Bovy, compreende quatro fases: 

Pesquisa e análise; estabelecimento da política turística e determinação dos 

principais fluxos turísticos prioritários; preparação do plano de desenvolvimento 

físico; e análise do impacto. Para Anjos (2004), o ponto central desse modelo é o 

plano de desenvolvimento físico, e apesar de ser similar com os outros modelos, 

este merece um destaque pela preocupação dos impactos causados pelo turismo. 



52 
 

 
 

 O enfoque estratégico é bem representado pela proposta de Gunn em 1979, 

o enfoque estratégico pode ser notado nos modelos anteriores, entretanto, nesse 

caso ele se torna parte central de todo o planejamento (Anjos, 2004). O plano se 

divide em cinco fases: estabelecimento dos objetivos; pesquisa e análise; síntese e 

conclusões; definição de conceitos de desenvolvimento; e recomendações. 

  A fase A é a etapa da qual os objetivos devem ser definidos com clareza, os 

objetivos específicos a serem alcançados pelo turismo, assim como o seu 

desenvolvimento deve proceder. A segunda é a da pesquisa para um levantamento 

dos fatores físicos e não fisícos obtendo a informação básica e familiarizando todos 

os envolvidos com a situação da localidade. A próxima fase é realizada uma síntese 

da etapa anterior e a formulação das conclusões quanto às possibilidades de 

desenvolvimento turístico. Na quarta fase, são definidos os conceitos do 

desenvolvimento embasados pela fase anterior, e a fase E são as recomendações 

da forma mais apropriada para o turismo na localidade (ACERENZA, 2003B).  

 Esses modelos de enfoques apresentados são muito mais do que apenas 

bases históricas, mas também, segundo Anjos (2004, p. 105), “técnicas e 

conceituais para novas propostas de planejamento do turismo”. Do qual o autor 

identifica propostas recentes tais como: modelos integrados, propostas 

participativas e planos de desenvolvimentos. Elaborados por autores como Cooper 

et al (2001), Molina e Rodriguez (2001), McIntoshi et al (1999) e Lickorish e Jenkins 

(2000) (Anjos, 2004). 

 Além dos enfoques de planejamento turísticos discutidos anteriormente, 

Burns (2004) propõe um modelo com uma visão diferente da visão bipolar 

(esquerda, direita), do qual foi denominada por ele a Terceira Via (Figura 4).   
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Figura 9: Fluxograma da Terceira Via de Burns 
Fonte: Burns (2004, p. 32) 
 

Para ser efetiva a abordagem da terceira via é necessário que dois            

pré-requisitos sejam considerados, primeiro que uma avaliação realística sobre os 

benefícios potenciais e os problemas, segundo o processo de plano máster, tem 

suas falhas e, por isso, pelo fluxograma da figura 04, a primeira e última etapas 

estão interligadas. É importante que, nas fases iniciais, uma visão política e clara é 

necessária para evitar conflitos entre o bem comum e a demanda localizada. Para o 

planejamento, é importante que a implementação e as opções de monitoramento 

possam ser exploradas para que se encontrem mecanismos cabíveis com o 

processo geral do plano.  Por esse processo, é possível determinar os objetivos do 

plano na primeira fase da figura 04.  A Terceira Via valoriza as instituições que 

exercem um papel na sociedade civil, dessa forma, essas instituições são 

encorajadas para um melhor relacionamento entre os atores. O terceiro passo do 

processo procura desenvolver um número de sistemas suportados por apropriadas 
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instituições sociais que encorajam a cooperação inter e intra-setoriais para o 

desenvolvimento do turismo que tenha a capacidade de satisfazer todos os atores 

envolvidos (BURNS, 2004). 

Quanto ao acordo sobre locais para vários tipos de turismo (quarta etapa), a 

proposta foca no “acordo” que será a fundação de um relacionamento decente entre 

os atores, sendo que todos os envolvidos têm o direito de dizer sim ou não e 

deverão conviver com o peso de suas escolhas.  No próximo passo relacionado ao 

acordo sobre o mercado e o segmento mais propício a apreciar os atributos da 

destinação, sendo que, nessa fase, conforme acordado pelo maior número de 

atores possíveis, seja decidido qual tipo de turismo determinada destinação deseja 

acolher. A última fase tem a intenção de que o setor privado deve ser incentivado, 

mas suas atividades devem tomar parte dentro dos parâmetros acordados no plano 

máster. Esse processo proposto possui um alto nível de democracia envolvido entre 

todos os atores do qual não será de fácil implementação em diversos países. Por 

fim, os consumidores devem ser vistos, ouvidos e levados em conta, pois eles têm 

seus direitos como um ambiente seguro, limpo e da valoração do seu dinheiro 

(BURNS, 2004).  

Outro enfoque é o da visão sistêmica do qual o planejamento turístico e o seu 

gerenciamento devem ser compostos por processos integrados e dinâmicos, assim 

como amplos (ANJOS, 2009). Dos quais serão apresentados os modelos propostos 

por Acenreza (2003B), Hall (2004) e Anjos (2004). 

O modelo sistêmico proposto por Acerenza (2003B) em meados dos anos 80 

é o planejamento estratégico do turismo, composto em cinco fases: análise da 

gestão realizada; avaliação da posição do turismo; formulação da política turística; 

determinação da estratégia de desenvolvimento; e especificações dos programas de 

ação. Esse modelo (Figura 05) destaca-se pelo seu detalhamento em todas as 

fases e pelas reavaliações constantes em todas as etapas do processo, sendo 

voltado para o alto comando do poder público e com enfoque a longo prazo ditando 

as diretrizes para o desenvolvimento turístico. 

A primeira fase busca ter conhecimento dos resultados dos programas já 

executados para o desenvolvimento do turismo, tendo, dessa forma, um 

conhecimento prévio de diversos setores quanto à significação do turismo. A 

próxima fase, segundo Acerenza (2003B), é a fase mais importante de todo o 

processo, pois é nessa etapa baseada nos resultados da avaliação, será sustentada 
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a política turística. Nessa fase, serão avaliadas as prioridades nacionais de 

desenvolvimento nas quais se insere o turismo, a avaliação da atitude da 

comunidade e avaliação das expectativas da indústria turística. 

 

 
Figura 10: Modelo do Planejamento Estratégico em Turismo de Acerenza 
Fonte: Anjos (2004, p. 116) 

 

 A Fase C do modelo proposto se divide em dois princípios: princípios comuns 

a qualquer tipo de sociedade e princípios aplicáveis a países de economia de 

mercado. Os primeiros são referentes a princípios independentes do sistema 

econômico que devem ser contemplados ao desenvolvimento turístico, que são: a 

satisfação do visitante; proteção dos valores culturais e morais da comunidade 

receptora; e a proteção e preservação do meio ambiente.  Os princípios aplicados à 

economia de mercados referem-se a: campos alternativos nos quais o turismo 

participará e a formulação dos objetivos do desenvolvimento (ACERENZA, 2003B).  

 A próxima etapa é a da determinação da estratégia do desenvolvimento do 

qual serão abordados quatro elementos: O campo da atividade; o crescimento e por 

isto aonde se quer chegar; as vantagens competitivas; e a aptidão para a 

organização triunfar em uma nova atividade. A última fase do modelo é a 

especificação dos programas de ação, que é o ponto de partida para o 

planejamento operacional e são especificadas as necessidades para o plano de 

ação. Segundo Acerenza (2003B), os campos básicos do desenvolvimento turístico 

para o plano de ação são: organização institucional; o fomento e desenvolvimento; o 
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marketing e a promoção turística; formação dos recursos humanos para o setor; e 

no que se diz respeito à programação financeira. 

 O planejamento estratégico proposto por Hall (2004), figura 06, é baseado 

em três questões: Onde estamos agora? Pra aonde queremos ir? Como 

chegaremos lá? Para Hall (2004, p. 109) o planejamento estratégico é o “processo 

pelo qual as organizações se adaptam eficientemente ao seu ambiente ao longo do 

tempo, integrando planejamento e gerenciamento em um único processo”.  

   

 
Figura 11: Modelo de planejamento sistêmico de Hall 
Fonte: Anjos (2004, p. 130) 

 

Onde queremos chegar refere-se a identificar os propósitos, organizá-los de 

acordo com a sua importância e considerar até que ponto são conciliáveis. Nessa 

fase, são formuladas a missão, metas e os objetivos. Como chegar lá é 

essencialmente a coordenação do planejamento no qual o autor defende a inclusão 

das abordagens colaborativas que podem ajudar a lidar com os problemas da 

implementação. A última fase diz respeito aos meios de avaliação e monitoramento 

do desempenho da atividade turística com o objetivo de analisar se estão atingindo 
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as metas e objetivos propostos anteriormente da forma mais eficiente possível 

(HALL, 2004).  

O modelo proposto por Anjos (2004) é composto por cinco processos: 

territorialização; compreensão do sistema; estratégias de perturbação; implantação 

e viabilização; e monitoramento e avaliação (Figura 07). Os cincos processos 

apresentam-se, segundo Anjos (2004, p.149) “em formação de redes, mantendo a 

perspectiva sistêmica do modelo com uma integração entre os modelos”. A saída de 

cada processo resulta numa entrada no processo posterior, assim as melhorias 

ocorreram tanto nas entradas quanto nas saídas de cada processo como no 

macroprocesso. Desta maneira uma nova territorialidade é criada através de ações 

de perturbação no território em foco (ANJOS, 2004).  

O objetivo do processo de territorialização é a busca do desenvolvimento de 

ações que visam ao aperfeiçoamento da conscientização coletiva, à cooperação e 

ao consenso entre os agentes do sistema. Esta é uma fase de escala local do qual, 

para Anjos (2004, p.158), o processo de territorialização busca “o aprendizado 

permanente, como característica de um processo vivo, e tem por finalidade uma 

busca incessante da autonomia coletiva de todos os agentes integrantes da 

sociedade”. Nessa fase, as entradas são constituídas das respostas promovidas 

pelas reações sociais aos impactos econômicos, ecológicos ou sociais. Já nas 

saídas, são esperados grupos conscientes quanto aos impactos citados 

anteriormente tanto individual quanto coletivamente. 

A compreensão do sistema é a fase que busca entender o sistema turístico 

da localidade. As estratégias de perturbação procuram modificar o sistema territorial 

turístico, por meio das estratégias e dos impactos, ou seja, ação e reação. Essas 

estratégias, para Anjos (2004, p. 176), devem ter como base sustentável nas 

esferas: “espacial, ecológica, econômica, e social, tendo como conceito de 

desenvolvimento, a equidade, a autonomia e a valorização cultural”. Esse processo 

resulta em ações a longo prazo dos quais as suas consequências devem ser 

pensadas tanto interna quanto externamente dentro do sistema.   

 



58 
 

 
 

 
Figura 12: Processo de planejamento e gestão de territórios turísticos. 
Fonte: Anjos (2004, p. 149) 

 

A próxima etapa do processo é a sua implantação e viabilização, do qual é 

responsável pela passagem do nível gerencial para o operacional. Nessa fase, as 

estratégias estabelecidas sustentam os planos desenvolvidos e executados, para 

garantir a aplicabilidade, a elaboração e a execução do plano devem ser integrados 

no mesmo processo que possui um forte viés técnico. O monitoramento e a 

avaliação baseiam-se no sistema de informação desenvolvido na análise e ampliado 

conforme as demais etapas, do qual esse processo acompanha os demais 

processos do modelo gerando feedbacks constantes do planejamento e da gestão 

do sistema de territórios turísticos (ANJOS, 2004).  

 Para o gerenciamento e o planejamento dos destinos turísticos, é vital para o 

sucesso de que indicadores de sustentabilidades sejam considerados, Choi e 

Sirakaya (2006) desenvolveram indicadores para medir o desenvolvimento turístico 

na comunidade, CTD (community tourism development), que contém 125 

indicadores divididos em seis dimensões: política (32 indicadores); social (28 

indicadores); ecológico (25 indicadores); econômico (24 indicadores); tecnológico (3 

indicadores); e cultural (13 indicadores). Os indicadores podem ser divididos em 

duas categorias: os subjetivos e os objetivos. Os indicadores objetivos podem ser 

definidos como as ferramentas que meçam as entradas, percentual de empregos e 

o número de visitantes, os indicadores subjetivos focam na avaliação das atitudes, 

percepção e na satisfação da comunidade receptora (CHOI; SIRAKAYA, 2006).  
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Os indicadores são essenciais para monitorar o desenvolvimento do turismo 

(CHOI; SIRAKAYA, 2006), ajudando não só no seu gerenciamento como na sua 

implementação. A implementação e o planejamento estão inclusos em um processo 

contínuo e permanente, e sua estratégia reside no gerenciamento de todos os 

elementos do âmbito turístico (Anjos et al, 2009). Quanto ao processo entre o 

planejamento e a implantação Lai et al (2006) apresentam um artigo com o objetivo 

de identificar as lacunas entre planejamento e a implementação (aqui e depois, LPI). 

Segundo os autores a literatura existente sobre a LPI é escassa, enquanto muito 

vem se discutindo sobre a preparação do plano e na sua implementação inicial, 

muito pouco no que ocorre após isso. As LPIs ocorrem pelo fato de que idealmente 

um plano deve ser implementado da forma da qual ele foi concebido, entretanto, 

isso não ocorre na prática em muitos casos. Resultando em dois tipos de LPIs, 

quando não são implantadas ou quando ocorrem alterações na sua implementação 

(LAI et al, 2006). 

Para Acerenza (apud Anjos, 2004), o sistema turístico (figura 08) é composto 

de cinco elementos abertos, sendo: 3 geográfico (rota, destino e origem), 1 dinâmico 

( o turista) e 1 econômico ( a indústria do turismo). O ativador do sistema turístico é 

o turista que se desloca do seu local de origem para o de destino, assim, 

primeiramente tem que existir o desejo da viagem (fatores como motivações, 

imagem do lugar e vantagem comparativas com outros destinos), após a escolha, 

uma gama de serviços são possíveis de uso (transporte, alimentação, hospedagem, 

entre outros) para o deslocamento até o destino. No destino, são utilizados 

novamente serviços como transporte, alojamento, alimentação, serviços de 

animações turísticos, parques turísticos, agências receptivas e de viagens, enfim, 

movimentando todo o trade turístico.  
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Figura 13: Sistema turístico de Acerenza 
Fonte: Anjos (2004, p.113) 

  

Os elementos do sistema são ordenados conforme suas características 

funcionais e espaciais, e interagem fatores como: físicos, econômicos, sociais, 

culturais, políticos e tecnológicos. Os organismos oficiais de turismo não fazem 

parte do sistema turístico segundo Acerenza (apud Anjos 2004), entretanto, 

desempenham um papel de administrador do desenvolvimento da atividade 

turística, sustentando as atividades que sustentam o funcionamento do sistema 

turístico. 

O sistema turístico proposto por Anjos (2004) é dividido em dois subsistemas 

sócioterritorial: subsistema dos residentes e o dos turistas. É importante ressaltar 

que ambos os sistemas têm pontos em comuns como pontos antagônicos, sendo 

importante entender as suas dinâmicas, características e sobreposições, como pode 

ser visto na figura 09. 
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Figura 14: Sistema Territorial Turístico 
Fonte: Anjos (2004, p. 164) 
 
 O sistema além desse recorte tem o recorte do subsistema fixo e o dos 

fluxos. O primeiro compreende elementos naturais e construídos e o segundo as 

dinâmicas sociocultural e as econômicas. O subsistema dos fixos naturais 

compreende elementos cujos processos são integrantes do sistema natural, e não 

são controlados por dinâmicas humanas. Entretanto as dinâmicas humanas podem 

por ventura prejudicar essas ações prejudicando a sustentabilidade ecológica. Em 

compensação, podem existir ações humanas que visam à preservação e contribuem 

assim com o sistema natural.   

O subsistema dos elementos construídos pelo homem é resultante das 

relações humanas sobre o espaço, apesar de serem resultados dos sistemas 

sociais e econômicos diferem destes, pois, para Anjos (2004, p. 165), “na escala 

dos espaços humanos, particularmente a escala urbana, e no tempo humano da 

contemporaneidade, o cotidiano, os elementos construídos têm alto grau de 

permanência”.  

As cidades podem ser vistas como dois grandes grupos de elementos para 

análise: os edifícios e os espaços abertos. Entretanto, reconhece-se que nem todos 

os edifícios e espaços abertos são iguais, assim sendo, os espaços abertos são 

chamados de pontos focais urbanos e a relação entre estes é denominado 

organização focal (BOULLÓN, 2002). 

Os pontos focais urbanos são seis: logradouros, marcos, bairros, setores, 

bordas e roteiros. Logradouros são os espaços abertos ou fechados que o turista 

pode entrar e percorrer livremente, destes os exemplos mais comuns são: praças, 
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zoológicos, parques, igrejas e demais locais similares. Marcos são objetos, 

construções, edifícios, monumentos que se destacam na paisagem urbana. Os 

bairros são espaços nos quais o turista pode entrar e se movimentar. São áreas 

relativamente grandes as quais tiveram uma ocupação planejada, podem ter sido 

planejadas anterior ou posteriormente à ocupação.  Setores são partes da cidade 

menores do que os bairros, mas que possuem singularidades com estes e podem 

fazer parte a um ou mais bairros. Destacam-se por suas particularidades, segundo 

Castrogiovanni (2000, p.29), “os setores turísticos são preciosidades inseridas nos 

bairros”. Bordas, segundo Boullón (2002, p.208), “são elementos lineares que 

marcam o limite entre duas partes da cidade”. As bordas podem ser fortes ou fracas: 

as bordas fortes são por exemplos as autopistas ou uma via férrea, pois as partes 

ficam completamente separadas e as bordas fracas são as que embora separem, 

permitam uma passagem fácil de um lado para o outro, visualmente ou fisicamente. 

Os roteiros são as vias de circulação utilizadas pelos turistas, segundo 

Castrogiovanni (2000, p.30) os roteiros “são as melhores opções para se visitar os 

atrativos turísticos ou entrar na cidade e sair dela. Muitas vezes, o próprio caminho 

passa a ser o principal atrativo”. 

Para uma análise objetiva da paisagem urbana, foi proposto por Boullón 

(2002), que afirma, para se ter uma definição precisa da paisagem urbana (mas não 

exaustiva) é preciso combinar sete grupos de variáveis. Estas seriam o tipo de 

urbanização, nível socioeconômico das edificações, estilo arquitetônico, topografia, 

tipo de rua, tipo de pavimento e tipo de árvore. Cada um desses grupos é 

novamente subdividido, totalizando trinta elementos básicos.  

O tipo de urbanização se divide em: área centro em altura; área centro, baixa; 

habitações em altura; habitações de até quatro andares; habitações de um ou dois 

andares, com jardins na frente; habitações de um ou dois andares, sem jardim na 

frente; conjuntos habitacionais em blocos. O nível socioeconômico é subdividido em: 

de luxo, de classe média, pobre e precário. O estilo arquitetônico é dividido entre 

dois grupos, moderno e antigo. A topografia se subdivide em três variáveis que são 

o solo plano, ondulado e escarpado. No grupo tipo de rua é dividido em oito 

variáveis que são: extensão normal, sem árvores; extensão normal, com árvores; 

estreita, sem árvores; estreita, com árvores; avenida normal, sem árvores; avenida 

normal, com árvores; avenida com passeios largos, sem árvores; avenida com 

passeios largos, com árvores. O grupo de tipo de pavimento é subdivido entre as 
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variáveis: pavimento normal, empedrado ou pavimento articulado, terra. Os tipos de 

árvore são: alta, média e baixa (BOULLÓN, 2002). 

 O subsistema do fluxo sociocultural abrange as relações do homem com o 

sistema ecológico, econômico e o social sendo assim um sistema altamente 

complexo. Tendo como variáveis as relações do homem de produção, não trabalho, 

necessidades básicas, comportamentos sociais e as organizações sociais. O 

subsistema do fluxo econômico é formado por um conjunto de organizações que 

atendem tanto ao turista quanto o residente. Para anjos (2004) essas organizações 

abrangem os serviços de: hospedagem, alimentação, agenciamento, transporte e 

entretenimento e lazer, sendo que as organizações fora desse sistema são 

consideradas os serviços de apoio e a indústria de serviço e abastecimento.  

Esse processo identifica a situação atual da localidade por meio de três 

fases: pesquisa de dados primários; pesquisa de dados secundários; e 

desenvolvimento de um sistema de informação. Nos dados primários, são 

levantados informações quanto aos subsistemas dos fixos e dinâmicos e o 

subsistema dos fluxos. Nos dados secundários, tem o objetivo de preencher 

informações que não foram cobertos pelos dados primários ou até mesmo substituí-

los. O sistema desenvolvido deverá ter duas características predominantes: o 

caráter territorial e disponibilidade a todos os envolvidos. O sistema deve ser 

constantemente atualizado e servirá para determinar as limitações, ameaças, 

pontos fortes e oportunidades para o desenvolvimento turístico (ANJOS, 2004). 

 

2.2 Comunicação em Destinos Turísticos 

 

2.2.1 Comunicação 

 

A função principal da estratégia de comunicação de uma empresa de 

serviços é “informar, persuadir ou lembrar os clientes sobre o serviço que está 

sendo oferecido” (HOFFMAN; BATESON, 2003 p.215). Para alcançar esse objetivo, 

existem três estágios: o cognitivo, o afetivo e o comportamental. O cognitivo é o 

estágio da lembrança, o afetivo é a ligação com a mensagem e o comportamental é 

no qual ocorre a decisão pela compra (COBRA, 2001). 

Para que a comunicação possa funcionar, ela deve ser apoiada em três 

necessidades: difundir (a necessidade de tornar a marca ou serviço conhecido), 
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persuadir (convencendo que o produto é a melhor opção) e motivar (é a fase de 

levar o cliente à ação de compra) (CORRÊA, 2006). 

 Dependendo do ciclo de vida do produto, o conteúdo da comunicação difere 

assim como o seu objetivo em cada parte do ciclo. O ciclo de vida possui três 

estágios: introdução, crescimento e maturidade; e maturidade e declínio. Na 

primeira fase, o conteúdo é informativo e seus objetivos são de introduzir a oferta, 

criar consciência da marca e preparar o caminho para as vendas. O segundo 

estágio do ciclo tem um conteúdo informativo e persuasivo com o objetivo de 

provocar uma ação de compra, criar uma atitude positiva às ofertas competitivas e 

melhorar a imagem da empresa. Enquanto o ciclo de vida na fase da maturidade e 

declínio o objetivo é persuasivo e de lembrete e busca a repetição do serviço, o 

contato contínuo, agradecer a base de dados de clientes e confirmar decisões de 

compras anteriores (HOFFMAN; BATESON, 2003). 

 A estrutura da mensagem é tão importante quanto o seu conteúdo, dessa 

forma, a mensagem deve seguir uma ordem. O formato de mensagem do qual pode 

ser impressa, no rádio ou na TV. A fonte que divulga a mensagem precisa atrair o 

segmento que procura atingir. Cobra (2001) apresenta os novos meios publicitários 

que são: a publicidade aérea, publicidade virtual, publicidade na internet, 

publicidade de vendas diretas na TV. Hoffman e Bateson (2003) adicionam a 

propaganda por meio sem fio: telefones celulares, pagers e PDAs. 

A comunicação da oferta do serviço pode ser feito por fontes pessoais ou 

impessoais. As impessoais são as que utilizam os meios como a propaganda em 

televisão e/ou informações em meios impressos como revistas e jornais. As 

pessoais são os contatos face to face em todos os momentos antes da compra do 

serviço, durante o serviço ou do pós-serviço (HOFFMAN; BATESON, 2003; 

COBRA, 2001).  

 Os fatores do mix promocional apresentados por Cobra (2001): tipo de 

serviço e marketing (adequação ao mercado do serviço); estratégia de puxar e 

empurrar o consumidor; o estágio do qual o comprador tem a vontade de consumir o 

produto; o ciclo de vida do serviço (introdução, desenvolvimento de vendas, 

maturidade, ponto máximo de vendas e declínio).  

Diretrizes para a comunicação dos serviços baseados na intangibilidade, 

inseparabilidade, heterogeneidade e perecibilidade são alavancadas por Hoffman e 

Bateson (2003): desenvolva uma rede de comunicação boca a boca; prometa o que 
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é possível; torne tangível o intangível; apresente o relacionamento de trabalho entre 

clientes e o provedor; reduza os temores do cliente sobre as variações do 

desempenho; determine e focalize dimensões relevantes da qualidade de serviço; 

diferencie o serviço por meio do processo de prestação do serviço; e torne o serviço 

mais fácil de entender. 

 Desenvolver uma rede de comunicação boca a boca é fundamental, pois nos 

serviços, muitas vezes, as fontes pessoais de informações possuem um maior grau 

de influência do que as fontes impessoais. A segunda diretriz de forma simplificada 

é que a qualidade no serviço como visto anteriormente é quando a expectativa e a 

percepção são as mesmas, por isso, a importância de que se prometa apenas o que 

é possível. Tornar tangível o intangível considera que os serviços são abstratos e as 

propagandas devem se concentrar em torná-los mais concretos com indícios físicos 

e evidencias tangíveis. A quarta diretriz é relacionada com a característica de 

inseparabilidade, por isso, é apropriado que a propaganda da empresa apresente 

tanto o cliente quanto o prestador de serviço juntos para alcançar o resultado final 

(HOFFMAN; BATESON, 2003). 

 Outra faceta da propaganda é de minimizar a característica da 

heterogeneidade apresentando alguma forma de documentação que tranquilize o 

cliente. Como explanado anteriormente, a qualidade dos serviços possui cinco 

dimensões de qualidades (capítulo 2.1.2) que dependendo do serviço a importância 

do consumidor para umas dessas dimensões tem mais valor do que outras e cabe à 

propaganda acentuar o valor dessa dimensão. É importante diferenciar o serviço por 

meio do processo de prestação de serviços delineando os vários inputs que ocorrem 

durante o procedimento que possam identificar vantagens competitivas. Isso torna o 

serviço mais fácil de compreender pelo consumidor e mostra a prestação do serviço 

com uma série de eventos (encontros do serviço), assim quando apresentado na 

perspectiva do cliente os pontos fortes serão demonstrados em cada uma das fases 

do serviço (HOFFMAN; BATESON, 2003).  

As ferramentas do esforço promocional dividem-se em quatro áreas: 

propaganda; promoção de vendas; relações públicas, e vendas e marketing direto. 

A propaganda com a apresentação pública, impessoal, expressiva, amplificada e 

repetitiva. A promoção e vendas têm a finalidade de ser informativa, incentivadora e 

convidativa. A relação pública procura alcançar a credibilidade. O marketing direto e 

vendas têm o objetivo de fechar o pedido sendo a geradora de negócios (COBRA, 
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2001). Um mix de comunicação foi conceituado por McCartney, Butler e Bennet 

(2008) do qual engloba as ações de marketing, relações publicas, propaganda e 

esforços promocionais. 

 

a) Vendas em marketing direto 

 

O papel das vendas no mix de marketing, de acordo com Castro e Neves (2005, 

p.48) “é o conjunto de atividades que a empresa emprega para motivar a venda de 

um produto.” Quanto mais complexo e maior o número de serviços de apoio forem 

necessários, maior será sua importância dentro das ferramentas de marketing, já 

que se torna imprescindível a difusão de informações por meio de um vendedor. 

Para os autores, o sistema de vendas da empresa gera um fluxo de informações e 

comunicações entre empresa, gerentes, vendedores e clientes. 

A venda pessoal e o marketing direto instituem interação com o cliente. Para 

Kotler (2000), venda pessoal é a ferramenta mais eficaz em termos de custo nos 

estágios finais do processo de compra, particularmente no desenvolvimento da 

preferência, convicção e ação do consumidor. Segundo o autor, ela estabelece 

relações imediatas, em que as argumentações do vendedor induzem ao 

comprometimento do comprador. O uso dessa ferramenta “[...] garante feedback 

imediato para os profissionais de marketing, permitindo que a comunicação seja 

ajustada para satisfazer as necessidades da situação” (CHURCHILL; PETER, 2000, 

p. 452). 

O marketing direto “é o conjunto de atividades de comunicação impessoal e 

direta, sem intermediários, entre a empresa e o cliente, por correio, fax, telefone, 

Internet e outros meios de comunicação” (LIMEIRA, 2006, p.300). Permite a 

resposta imediata e a venda do produto, McCarthy e Perreault (1997) definem 

marketing direto como a “comunicação direta entre vendedor e consumidor, que usa 

qualquer método de promoção que não seja a venda pessoal”. Entretanto, Kotler 

(2000, p. 674) inclui venda pessoal como um dos principais canais de marketing 

direto, somando-se a telemarketing, marketing de catálogo, mala direta, TV e outros 

meios de resposta direta, marketing em quiosques e canais on-line.  

No marketing direto, de acordo com Las Casas (2000), deve existir uma 

oferta, que quanto mais atraente ocasiona melhores retornos, em razão disso 

necessita estar condicionada ao modelo AIDA, despertando Atenção; Interesse; 
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Desejo e Ação no consumidor. A ferramenta de marketing direto permite às 

empresas fortalecer suas relações com os clientes e focar ofertas em clientes 

potenciais. Atualmente, a forma mais utilizada são os canais eletrônicos, pela sua 

agilidade e baixo custo. Segundo Kotler (2000), a acessibilidade das novas 

tecnologias encorajou muitas empresas a passar da comunicação de massa para 

uma comunicação e um diálogo pessoal mais direcionado. Conquanto, expõe Vaz 

(2002, p. 233) “a elaboração de Peças de marketing direto exige uma habilidade 

especial no encaminhamento e na condução do contato com o cliente [...]” exigindo 

cuidados e táticas de comunicação do emitente. Tanto na venda pessoal, como no 

marketing direto a força de vendas depende da atuação dos vendedores para obter 

êxito. Para Cobra (2001), a produtividade de uma empresa de serviços depende do 

bom desempenho de seus vendedores, que devem ter suas competências 

(conhecimento, habilidades e atitudes) bem desenvolvidas. 

 Há duas abordagens tradicionais consideradas por Las Casas (2000) para 

venda de intangíveis no setor de serviços: a intrínseca e a extrínseca.  Nesta última, 

os vendedores procuram vender a imagem da empresa e os serviços por ela 

prestados. Já a abordagem intrínseca, mais adequada segundo o autor, é aquela 

que atende às reais necessidades do cliente, demonstrando interesse em resolver 

os problemas emergentes.  

 

b) Propaganda 

 

A propaganda é a mais popular das ferramentas promocionais, não há 

divergências dos autores quanto ao seu conceito. A American Marketing Association 

que descreve propaganda como qualquer forma impessoal de apresentação e 

promoção de ideias, bens e serviços, cujo patrocinador é identificado. Para Kotler 

(2000, p. 596), “propaganda é qualquer forma remunerada de apresentação 

nãopessoal e promocional de ideias, bens ou serviços por um patrocinador 

identificado.” De acordo com Churchill e Peter (2000, p.472), propaganda “é 

qualquer anúncio ou mensagem persuasiva veiculada nos meios de comunicação 

de massa em determinado período e espaço pagos ou doados por um indivíduo, 

companhia ou organização identificados” 

 Os objetivos da propaganda, para Kotler (2000), podem ser classificados de 

acordo com o propósito de informar, persuadir ou lembrar e devem resultar de 
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decisões anteriores sobre o público-alvo, a posição no mercado e o mix de 

marketing. Conforme Vaz (2002), no turismo, grande parte das propagandas é 

utilizada com duas finalidades principais: popularização de uma localidade turística 

e divulgação de portfólio. A primeira busca cativar o consumidor por meio de pontos 

atrativos e a segunda expõe pacotes com informações importantes como: preço, 

duração da viagem, tipos de acomodação.  

 A propaganda pode atingir grande número de pessoas dispersas 

geograficamente. Usada de forma conveniente, é capaz de criar ou ampliar 

percepções de qualidade ou confiabilidade de um produto, estimulando a fidelização 

dos clientes (CHURCHILL; PETER, 2000). A capacidade da propaganda em 

aumentar a percepção dos consumidores quanto à qualidade de um bem ou serviço 

resulta em maior lealdade à marca, maior índice de recompra, menor 

vulnerabilidade na disputa de preços e a possibilidade de elevar preços sem a perda 

de negócios (BOONE; KURTZ, 1998). Para Cobra (2001, p. 205), ela “favorece um 

maior poder de imagem da marca do serviço, gerando um maior poder de mercado.”  

 Existem dois tipos de propaganda, de acordo com Boone e Kurtz (1998,       

p. 416): de produto e institucional. A propaganda de produto trata da venda de 

determinado bem ou serviço de forma nãopessoal. A propaganda institucional por 

sua vez, “preocupa-se em promover um conceito, uma ideia, uma filosofia ou a 

reputação de uma indústria, companhia, organização, pessoa, localidade geográfica 

ou órgão governamental”. 

 O plano de propaganda, segundo Limeira (2006), é parte integrante do plano 

de comunicação de marketing.  Seu conteúdo contempla os seguintes aspectos: 

situação de mercado da marca; objetivos da propaganda; público-alvo; estratégia de 

conteúdo; estratégia de mídia; orçamento de propaganda; e meios de avaliação de 

resultados. 

 O custo da propaganda pode variar, de acordo com o tipo de mídia utilizado. 

Segundo Kotler (2000, p. 604), “a seleção da mídia significa encontrar a mídia mais 

eficaz em termos de custos para oferecer o número de exposições desejado ao 

público-alvo”. Cada veículo possui vantagens e desvantagens, a mídia ou o 

composto de mídias mais apropriado para um produto pode não ser satisfatório para 

outro (CHURCHILL; PETER, 2000). 
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 Após veicular um anúncio, McCarthy e Perreault (1997) afirmam que sua 

eficácia pode ser mensurada por meio de pesquisas que avaliam o grau de 

lembrança do público em relação aos produtos anunciados.  

 

c) Promoção de vendas 

 

A promoção de vendas consiste em ações, normalmente de curto prazo, que 

visam a estimular a aquisição de um produto ou serviço. Kotler (2000) defende que, 

enquanto a propaganda oferece uma razão para a compra, a promoção de vendas 

oferece um incentivo à compra. Para Blattberg e Neslin (apud KOTLER, 2000,        

p. 616) definem a promoção de vendas como “um conjunto diversificado de 

ferramentas de incentivo, a maioria de curto prazo, projetadas para estimular a 

compra mais rápida ou em maior quantidade de produtos ou serviços específicos, 

pelo consumidor ou pelo comércio”. 

 A promoção em vendas distingue-se da propaganda por visar, 

essencialmente, os resultados de venda em curto prazo. Segundo Churchill e Peter 

(2000, p. 454), elas “normalmente são projetadas para impelir rapidamente as 

vendas e, pelo menos teoricamente, criar lealdade. Porém, se administradas 

continuamente, podem tornar-se ineficazes”. Kotler (2000), afirma que, a longo 

prazo, as promoções podem diminuir a credibilidade da marca e tornar os usuários 

mais propensos a se interessarem por ofertas do que pelo produto. Nickels e Wood 

(1999) entendem que promoção de vendas consiste em incentivos de duração 

limitada que estimulam os membros da cadeia de valor e os consumidores finais a 

anteciparem uma compra, em vez de deixá-la para depois. 

 Os objetivos da promoção de vendas, para Kotler (2000), decorrem dos 

objetivos de promoção (composto promocional), que são derivados dos objetivos de 

marketing previamente estabelecidos para o produto. Já os objetivos específicos, 

variam de acordo com o público-alvo. Segundo Zenone e Buairide (2005), existem 

dois tipos de públicos: interno (equipe de vendas, representantes) e externo 

(intermediários, influenciadores e consumidores).  

 Os profissionais de marketing, comumente, utilizam essa ferramenta como 

um complemento de outros elementos do composto de comunicação. Dentre as 

promoções voltadas ao consumidor, que costumam ocorrer paralelamente à 
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propaganda ou à atividade de venda, podemos mencionar amostras grátis, cupons 

de desconto, ofertas especiais e brindes (LIMEIRA, 2006).  

 No setor do turismo, segundo Vaz (2002, p. 222), as ofertas mais comuns 

são: “a distribuição de artigos que estimulem o desejo de conhecer uma localidade, 

ou de adquirir um pacote turístico, como brindes, degustações, espetáculos que 

reproduzam festividades locais ou o clima da população”. Para o autor, concursos e 

premiações também são amplamente utilizados, assim como sistemas de 

acumulação de pontos, que servem de premissa a alguma vantagem após atingir 

determinada marca.  

 As vantagens da promoção de vendas são que estas produzem uma 

resposta mais imediata do consumidor, atraem a atenção, criam consciência do 

produto, permitem uma medição mais fácil dos resultados e obtêm um aumento nas 

vendas em curto prazo. Por outro lado, suas desvantagens consistem em ser uma 

venda não pessoal e na dificuldade de se diferenciar dos esforços dos concorrentes 

(BOONE; KURTZ, 1998). A eficácia da promoção de vendas, de acordo com Kotler 

(2000), pode ser avaliada por meio de três métodos: dados das vendas, pesquisas 

junto a consumidores e experimentações. Este último considera algumas variáveis 

como: valor de incentivo, duração e meio de distribuição.  

 

d) Relações Públicas 

 

As relações públicas englobam todas as atividades de comunicação das 

organizações com seus diversos públicos. Para Kotler (2000, p. 624), público “é 

qualquer grupo que tenha interesse real ou potencial, ou ainda impacto na 

capacidade da empresa de alcançar seus objetivos.” Segundo o autor, relações 

públicas fazem referência a uma série de programas voltados a promover ou 

proteger a imagem da empresa ou de seus produtos. 

 É a função administrativa que “avalia atitudes públicas, identifica as políticas 

e procedimentos de um indivíduo ou de uma organização com o público interessado 

e executa um programa de ação para conseguir entendimento público e 

receptividade” (KOTLER apud LAS CASAS, 2000, p. 143).   

 Em virtude do forte apelo popular no que se refere à conduta ética da 

empresa, ambientalismo e internacionalização, as atividades de relações públicas 

são cada vez mais notórias (BOONE; KURTZ, 1998). Para o marketing de serviços 
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essa ferramenta promocional é ainda mais importante. Las Casas (2000) defende 

que a venda de intangíveis é, sobretudo uma venda de imagem, e esta, resultado da 

qualidade dos serviços prestados e da administração dos conceitos projetados pela 

empresa. De acordo com Nickels, para intangíveis, a comunicação é o produto e a 

imagem é função tanto da informação como também da experiência que o cliente 

tem com o fornecedor (NICKELS apud LAS CASAS, 2000). 

 Todas as organizações se preocupam com suas relações públicas e com o 

tipo de publicidade que elas geram. Conforme Churchill e Peter (2000, p. 496) 

publicidade “é a comunicação vista como não paga, de informações sobre a 

organização ou produto, geralmente por alguma forma de mídia”. Para Boone e 

Kurtz (1998, p. 436), publicidade é vista como “o aspecto de relações públicas mais 

proximamente ligadas à estratégia promocional, é a disseminação de informação 

noticiável sobre um produto ou organização”. Pelo fato de não ser paga e circular na 

mídia como notícia, a publicidade possui maior credibilidade junto ao público. 

 A área de relações públicas, segundo Kotler (2000), é responsável pelas 

seguintes funções: Relações com a imprensa; Publicidade de produto; 

Comunicação corporativa; Lobby; e Aconselhamento. 

 Os principais instrumentos de relações públicas distribuem informações da 

empresa, por meio de catálogos, livros, sites, palestras, e congressos; a realização 

ou patrocínio de eventos de interesse das comunidades, como atividades culturais, 

sociais e esportivas; a participação, por meio de representantes da empresa, em 

eventos organizados por governos e órgãos de representação social, como 

universidades, escolas, ONG’s, sindicatos, clubes e associações (LIMEIRA, 2006). 

 A atividade de relações públicas deve ser considerada uma parte integral da 

estratégia promocional, ainda que seus objetivos básicos sejam muito mais 

abrangentes que apenas influenciar a compra de determinado bem ou serviço 

(BOONE; KURTZ, 1998). Ao programá-la, o profissional deve estabelecer os 

objetivos de marketing, escolher as mensagens e veículos de relações públicas, 

implementar o plano cuidadosamente e avaliar os resultados. Estes são analisados, 

na maioria das vezes, quanto ao número de exposições e economia de custos; 

conscientização, compreensão ou mudança de atitude do público; e contribuição 

nas vendas e lucros (KOTLER, 2000).  
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2.2.2 Comunicação em destinos turísticos 

 

A comunicação é vital para gerenciamento de destinos turísticos em diversas 

áreas segundo o levantamento bibliográfico. O resultado aponta para colaboração 

nas áreas: da Imagem (DAYE, 2010; SARANIEMI, 2009; McCARTNEY; BUTLER; 

BENNET, 2008; SELSTAD, 2007; STEINER; REISINGER, 2004); 

Marca/rótulo/slogan (DAYE, 2010; SARANIEMI, 2009; BJORK, 2004); Promoção de 

destino em um âmbito geral (ALVAREZ, 2010; WANG; WU; YUANG, 2009; 

McCARTNEY; BUTLER; BENNET, 2008; LODA; NORMAN; BACKMAN, 2007; 

CARDEN, 2006; FALL, 2000); Promoção do turismo do bem-estar (BENHANCINE; 

HANSLBAUER, 2008); Promoção de patrimônios mundiais (KAVOURA, 2007); 

Promoção de roteiros religiosos (TILSON, 2005); TIC (MOLINA; SAURA; 

VELÁZQUEZ, 2010; RACHERLA; HU; HYUN, 2008; CURTIS; MYLONAKIS; 

KTENIDIS, 2007; BUHALIS; DEIMEZI, 2004; OERTEL; FEIL; THIO, 2002); E-

tourism (DAYE, 2010; RACHERLA; HU; HYUN, 2008; CURTIS; MYLONAKIS; 

KTENIDIS, 2007; ZEHRER; PECHLANER, 2006; TILSON, 2005; OERTEL; FEIL; 

THIO, 2002; STAMBOULIS; SKAYANNIS, 2003); Sistema de gerenciamento 

(RAMOS; PERNA, 2009; CURTIS; MYLONAKIS; KTENIDIS, 2007; GALICIC; 

PILEPIC, 2007; GRABLER; ZINS, 2002); Redes de colaborações (CURTIS; 

MYLONAKIS; KTENIDIS, 2007; FYALL; OAKLEY; WEISS, 2000); Desintermediação 

(GARKAVENKO; BREMMER; MILNE, 2003; STAMBOULIS; SKAYANNIS, 2003); 

Guias turísticos (SCHERLER; NONNENMANN, 2008; STEINER; REISINGER, 

2004); e idiomas (BLAZEVIC; BLAZEVIC, 2007).  

Como resultado de uma competitividade acirrada no mercado turístico as 

destinações se encontram com a necessidade de não apenas medir e gerenciar a 

sua imagem, mas de também construir uma imagem distinta junto aos concorrentes 

(DAYE, 2010). Esta pode ser formada por meio de uma visita atual (orgânica) ou de 

fontes externas (induzida) de informações, assim como por intermédio de fontes de 

transmissão, mídia impressa ou por meio de palavras (Gunns, 1972 apud 

McCARTNEY; BUTLER; BENNET, 2008). A construção da imagem de um destino 

pode ser compreendida como um processo contínuo de projeções de imagens 

recebidas com a intenção de atingir mercados turísticos. O desafio torna-se 

descobrir qual o atributo diferencial sustentável de atração e reduzir a comunicação 

de uma mensagem pesada por uma sucinta e convincente dentro dos canais de 
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comunicação de maior confiança dos turistas (McCARTNEY; BUTLER; BENNET, 

2008; DAYE, 2010).  

Os gestores de destinos possuem pouco controle ou influência sobre a 

imagem orgânica e agente de imagem autônomo como estórias independentes na 

mídia, filmes e comunicação boca-a-boca dificultando a formação dessa imagem 

perante o mercado consumidor. Pelo alto número de stakeholders que envolve a 

entrega do produto turístico os gestores encaram a dificuldade de apresentar uma 

imagem da marca que seja unificada, representando os valores da destinação. 

Outro fator problemático na formatação da marca de um destino que reflita a sua 

imagem está relacionado aos nomes que normalmente são ligados com o atual 

nome geográfico da localidade, por isso, é sugerido o uso de slogans e símbolos 

que combinados com o nome da região associe os benefícios da destinação na 

mensagem transmitida (DAYE, 2010). 

Consumidores avaliam as marcas com base em nas dimensões: funcional e 

simbólica. Em um nível ela é avaliada em termos da sua tangibilidade ou atributos 

físicos, enquanto que em outro a marca é avaliada em termos de benefícios 

simbólicos associados com a imagem da marca. Apesar dos consumidores 

perceberem como distintas as duas dimensões estes aceitam marcas que possuem 

um apelo tanto funcional quanto simbólico. As marcas associadas à função operam 

em nível informacional, posicionando a marca dando motivos do porque a 

destinação é útil ao consumidor, em nível simbólico, a abordagem é mais de 

transformação do que de informação, em que é apresentado ao consumidor como a 

marca pode transformar o usuário social e intelectualmente. São identificados 

atributos de imagem, como: ambiente físico (costeiros, rurais, montanhosos, entre 

outros); atividades (atividade aquáticos, compras, festas entre outros); e atitudes 

das pessoas e marca (DAYE, 2010).  

Os rótulos são importantes para que os destinos se comuniquem com os 

clientes e influenciam o seu comportamento, os rótulos ecológicos são uma forma 

de passar informação aos turistas para apoiar a tomada de decisão. A aparência 

visual do rótulo ecológico da Suécia foi analisada por Björk (2004) que identificou 

uma vaga compreensão, pelos turistas, dos valores que o rótulo buscava transmitir, 

salientando a necessidade de avaliar cuidadosamente a interpretação desses 

rótulos para atingir uma comunicação eficaz. As estruturas do conhecimento 
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associadas são construídas pelo armazenamento de conhecimento na memória que 

influenciam na percepção da mensagem que se busca transmitir. 

Um modelo do processo de cocriação da marca (imagem) de um destino é 

proposto por Saraniemi (2009), figura 10. No qual argumenta que a transferência do 

produto ligado à marca em relação a outras filosofias de marca exige, em primeiro 

lugar, que os valores do destino tenham sido identificados e a identidade do destino 

tenha como base esses valores. Sem estratégias e sistemática, atividades proativas 

da marca resultam em imagens menos controláveis e nem sempre desejáveis, 

somado a esse fato, é útil a coordenação de diferentes atividades da construção da 

imagem respaldadas sobre uma mesma estratégia de marca.  

O gerenciamento de uma organização (DMO – gestor da organização do 

destino) deve prestar atenção ao conhecimento dos funcionários e o seu 

comprometimento com a marca, no caso de marcas de países, esse 

comprometimento é desafiador sendo importantes as informações e conversas 

sobre a marca e ter associado um processo de publicidade. No entanto, a 

publicidade cria expectativas e, portanto, o progresso e os resultados do processo 

da criação da marca devem ser informados para as diferentes partes interessadas. 

A publicidade é uma ferramenta útil para envolver os cidadãos no processo de 

criação e fidelização à marca. Identificar as bases do processo de criação da marca 

tem ênfase do papel do gestor/proprietário no processo, quando, como no turismo, 

no qual normalmente um gestor da marca não existe, é fundamental que sejam 

envolvidas as perspectivas dos stakeholders dentro do processo (SARANIEMI, 

2009). 
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Figura 15: Fases do processo de cocriação da marca de um destino  
Fonte: Saraniemi (2009, p. 71) 

 

A marca de um país pode ser gerenciável dentro de diversos componentes 

da identidade da destinação. Além disso, a perspectiva de identidade de uma marca 

da destinação permite a possibilidade de múltiplas identidades dentro da criação 

dessa marca, a presença de múltiplas identidades é um fato que não deve ser 

descartado, e entender essa multiplicidade permite uma flexibilidade de ofertas de 

experiências turísticas. O sucesso da criação da marca está no entendimento da 

destinação e de seus componentes, não apenas na promoção do aspecto 

comercial, mas fazendo uso de atividades relacionadas à marca como forma de 

alcançar uma boa publicidade e a aprovação do público (SARANIEMI, 2009). 

A propaganda turística para apresentação de patrimônios mundiais é 

associada a sua promoção com a imagem da comunidade em questão, do qual no 
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estudo de caso da Grécia (KAVOURA, 2007), o turismo usa os conceitos que são 

associados com a nacionalidade e ideologias nacionais e que o turismo realmente 

depende desses conceitos.  As promoções desses patrimônios devem focar em 

valores técnicos e de raridade, que são reconhecida e inegavelmente percebidos 

por diferentes segmentos turísticos. A promoção do Caminho de Santiago de 

Compostela, Xacobeo 99, objetivou estimular o desejo do público de visitar a 

localidade, incialmente promotores de viagens identificaram mercados-alvo, criando 

um apelo para estes. Profissionais de relações públicas escreveram artigos sobre a 

destinação ou solicitaram para escritores de viagem de varias publicações que o 

fizessem, os esforços promocionais também utilizaram mídias como televisiva, 

rádio, jornais, revistas, outdoors, folders e demais meios de divulgação. Os 

organizadores também criaram um website que disponibiliza uma gama de 

informações em quatro línguas, com câmeras em lugares especiais dentro e em 

volta da Catedral além de um questionário de satisfação e intenção de próximas 

viagens (TILSON, 2005). Um significante número de organizações utilizam seus 

websites para aprimorar e apresentar a imagem de seus produtos (DAYE, 2010). 

O resultado da campanha foi um sucesso superando no primeiro momento a 

expectativa de peregrinos e turistas que atenderam ao evento, para Tilson (2005), a 

organização de uma campanha desta magnitude requer a participação de diversas 

instituições nos diferentes níveis de autoridade. Outro fator considerado para o 

sucesso dessa campanha (1999) em relação à campanha passada (1993) foi o fato 

de unir os aspectos econômicos com os espirituais que foram renegados em 1993. 

Quanto às línguas disponíveis para a tradução e uso em destinações é 

importante identificar as origens dos turistas mais assíduos, apesar do inglês ser 

discutido como uma língua de comunicação global, ela pode não atender às 

necessidades especificas de uma região. Nesse sentido, na Croácia, os funcionários 

de gerenciamento de hotéis, gerenciamento de vendas, recepcionistas, garçons e 

agentes turísticos acreditam que o inglês não seja matéria de maior relevância para 

o turismo local, colocando o alemão em primeiro lugar seguido pelo italiano 

(BLAZEVIC; BLAZEVIC, 2007). 

Os clássicos instrumentos de comunicação como a propaganda, promoção e 

relações públicas são aplicados para a disseminação do turismo do bem-estar, 

Benhacine e Hanslbauer (2008) recomendam quatro ações das quais consideram 

pertinentes: primeiro é o fato de estar crescendo o número de serviços que são 
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cobertos pelo seguro de saúdes compulsórios ou públicos relacionado com medidas 

de prevenção, mas com diferentes programas e exigências, uma cooperação pode 

ser ajustada na forma de que o seguro de saúde seja a propaganda da oferta 

turística e em retorno recebe melhores preços; outra possibilidade de comunicação 

é com as mídias ou publicações especializadas; quando criando o material 

promocional ou aparência online relacionado com saúde e bem-estar oferecidos por 

uma destinação, devem considerar que a grande parte dos alemães já possuem 

experiências relacionadas com essas ofertas, sendo fundamental relacionar esse 

material com as competências relacionadas à saúde assim como a qualidade dos 

funcionários; e enquanto o perfil de uma destinação turística voltada à saúde e    

bem-estar é importante dar ênfase para o individual, fatores naturais (remédios 

como a terra, ar e água ou condições climáticas) e distinção regional (gerada por 

meio de específicos produtos usados na gastronomia ou tratamentos). 

As organizações que gerenciam os destinos turísticos devem atuar de forma 

criativa no mix de comunicação para cativar o cliente e, em muitos casos, conseguir 

superar as dificuldades orçamentárias (ALVAREZ, 2010). Para isso, é importante 

reconhecer uma série de fatores que “empurram” ou “puxam” que podem influenciar 

na seleção de uma destinação turística. Os fatores que empurram são relacionados 

a fatores sociopsicológicos, são por exemplos as escapadas da rotina, os fatores 

que puxam por sua vez são os atrativos de uma determinada destinação que 

captam o desejo do turista em conhecer essa localidade (McCARTNEY; BUTLER; 

BENNET, 2008). É uma vantagem para o marketing que companhias do turismo 

estejam a par e entendam as estruturas de conhecimentos da sua produção do 

marketing de comunicação para o segmento de clientes selecionados (BJORK, 

2004).  

O mix de comunicação foi conceituado por McCartney, Butler e Bennet (2008) 

engloba as ações de marketing de venda, relações publicas, propaganda e esforços 

promocionais. O marketing integrado de comunicação de Wang, Wu e Yuang (2009) 

possui as mesmas ações, mas com uma leve modificação, em vez dos quatros tipos 

os autores unem as vendas diretas com promoções.  

Na sua investigação Wang, Wu e Yuang (2009), sobre o marketing integrado 

de comunicação em destinos do segmento de patrimônios, identificaram os meios 

de divulgação usados para cada ação do processo comunicacional. Relações 

públicas englobam a mídia impressa, notícias de viagens na tv, programas de 
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viagem na tv, informações de viagens na internet, sendo ela elaborada de 

informações e noticias de viagens por meio dos canais de tv, internet, jornais e 

revistas. A propaganda é efetuada por diversas mídias para as pessoas, como 

outdoors, internet, tv, rádio e a mídia impressa. E quanto às vendas diretas e 

promoção são as atividades e carnaval, exibições de viagens, anúncios em 

agências de viagens, festivais, notícias de informação sobre viagens e 

recomendações de amigos e familiares. 

Para a optimização do processo de comunicação, McCartney, Butler e 

Bennet (2008) sugerem um modelo no qual se busca eliminar as mensagens não 

relevantes e identificar em que é necessário uma maior efetividade da comunicação 

(figura 11).  

  

 
Figura 16: Optimização do mix de comunicação 
Fonte: McCartney, Butler e Bennet (2008, p. 187) 
 

 Os autores direcionaram seu estudo para o destino de Macao investigando 

as partidas dos turistas de quatro cidades: Beijing, Shanghai, kaohsiung e Hong 

Kong. Os resultados confirmaram fatos abordados na literatura, como as fontes de 

informação não pagas e com menor controle (amigos, parentes, colegas entre 

outros) tem maior credibilidade e são mais críveis possuindo maior influência do que 

outras fontes (McCARTNEY; BUTLER; BENNET, 2008). A credibilidade da 

mensagem é um fator critico em visrtude da característica de intangibilidade do 
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produto turístico e os riscos associados à seleção de destinos (LODA; NORMAN; 

BACKMAN, 2007). 

 Existe uma ligação significativa entre as fontes de informações e os valores 

pessoais dentro de um planejamento de viagens. Valores pessoais como o hedônico 

tendem a dar uma maior relevância para as fontes interpessoais, por outro lado, 

turistas que cultivam o sentimento ligado à realização, segurança e autoestima 

tendem a usar fontes humanas para obter informações, sendo os amigos, parentes 

e agentes de viagens as fontes principais (FALL, 2000). 

Uma grade da efetividade da comunicação (CEG) é apresentada por 

McCartney, Butler e Bennet (2008), que objetiva por meio de pesquisas constantes 

identificar os componentes de comunicação mais efetivos para diferentes áreas de 

captação, do qual, em razão das dinâmicas das fontes da mídia como as 

campanhas de marketing e os componentes integrais das relações públicas e ações 

de propaganda podem ser melhores adaptados a uma determinada destinação 

utilizando o CEG (Figura 12). 

 

 

Figura 17: Grade da efetividade da comunicação  
Fonte: McCartney, Butler e Bennet (2008, p. 187) 
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Para as campanhas de comunicação, foi identificado que a publicidade 

geralmente é mais persuasiva do que a propaganda (advertising), os resultados da 

pesquisa de Loda, Norman e Backman (2007) apontaram para os resultados mais 

expressivos quando o uso da publicidade e em seguida o da propaganda. Foram 

avaliados a credibilidade percebida, força da mensagem, intenção de compra e 

atitude com o destino. Levantaram quatro aplicações desse estudo que são: a 

publicidade geralmente supera propaganda em desempenho; para aumentar a 

efetividade da propaganda esta deve ser precedida da publicidade; publicidade é 

menos efetiva quando segue a propaganda; e as campanhas devem ser planejadas 

com antecedência.  

Os esforços em relações públicas por destinações turísticas aumentaram 

desde setembro de 2001, enquanto os esforços em marketing e propaganda 

diminuíram. Foram apontados quatro modelos históricos de relações públicas de 

Gruning e Hunt (apud CARDEN, 2006) que são: agenciamento de 

imprensa/publicidade; informação pública; duas mãos assimétricas; e duas mãos 

simétricas. Para cada modelo é percebido características como: o propósito, o 

objetivo dos esforços em relações públicas; a natureza da comunicação, o tipo de 

mensagem que está sendo passada para a audiência; modelo de comunicação, 

como a mensagem é enviada para a audiência; atividades de pesquisas, a 

quantidade de pesquisa conduzida para determinar as táticas mais apropriadas de 

relações públicas e mensagens para audiência (CARDEN, 2006). 

 O modelo de agenciamento da imprensa e publicidade tem como objetivo de 

seus esforços voltados para chamar a atenção das pessoas, a natureza da 

comunicação frequentemente consiste em distorção e meias verdades e o modelo 

de comunicação possui uma via, das organizações de viagens para o público, 

quanto às pesquisas são raramente, e se, usadas. O segundo modelo foi utilizado 

em especial nas primeiras décadas do século 20, o objetivo das relações públicas 

no modelo de informação pública é o de informar públicos-chave sobre a 

organização, a natureza da informação disseminado é objetivo e verdadeiro, e o 

modelo de comunicação vai da organização com o público, as pesquisas quando 

feitas são mais prováveis com a finalidade da preparação de material do que com o 

que ocorre com o resultado desses materiais (CARDEN, 2006). 

As duas mãos assimétricas foi desenvolvido por volta do ano de 1920 e o 

objetivo é do público-chave a aceitar o ponto de vista das organizações, a natureza 
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da comunicação é persuasiva e o modelo de comunicação é de duas vias, com o 

feedback sendo encorajado, mas a organização ainda coloca as suas necessidades 

acima das do público, e as pesquisas conduzidas nesse modelos são voltados para 

os interesses e necessidades dos públicos em ordem de formular a apropriada 

mensagem persuasiva, e também para medir os efeitos dos esforços nas atividades 

de relações públicas. As duas mãos simétricas foi introduzida nos anos 60 e o 

objetivo é de criar e manter um entendimento mutuo entre a organização e o 

público, a natureza da comunicação foca na adaptação entre a organização e o 

público. O modelo de comunicação é o do diálogo e as pesquisas são de 

formulação e avaliação (CARDEN, 2006). 

A tecnologia de comunicação e informação (TIC) vem alterando a indústria do 

turismo rapidamente, oferecendo maneiras de transformar a cultura e melhorar a 

produtividade e eficiência das organizações, sendo relevante na promoção e 

possibilitando vantagem competitiva. Entretanto, destinações turísticas ainda não 

conseguiram explorar ao máximo as oportunidades da TIC na busca de um 

aprimoramento dos processos de planejamento e da inovação podendo assim 

proporcionar uma experiência turística superior (BUHALIS; DEIMEZI, 2004; 

RACHERLA; HU; HYUN, 2008). A melhor estratégia para alcançar e promover a 

competitividade está na diferenciação do produto, aperfeiçoando a sua qualidade e 

o uso da TIC, na ordem de reduzir a sazonalidade, prolongar o período anual da 

operação do turismo e conectar com o resto da economia (CURTIS; MYLONAKIS; 

KTENIDIS, 2007). 

Sobre a temática, os autores Racherla, Hu e Hyun (2008) analisam um 

estudo de caso na Filadélfia (USA) que disponibilizou um sistema wireless para a 

cidade beneficiando tanto a comunidade local como os turistas. Os autores Buhalis 

e Deimezi (2004) e Oertel, Feil e Thio (2002) investigaram o e-tourism sendo que o 

primeiro direciona seu trabalho para a Grécia e o segundo para a Europa.  

 O crescimento da tecnologia wireless e dos celulares permite uma 

comunicação efetiva e em tempo real, permitindo uma interação entre os turistas e 

os stakeholders superando as restrições do espaço e tempo. No que diz respeito ao 

planejamento das destinações, permite que a coordenação e a colaboração dos 

envolvidos promovam uma experiência turística perfeita, e quanto aos turistas, 

permite mudanças, modificação e compartilhamento de informações e 
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conhecimento, criando oportunidades adicionais para explorar e construir o 

consumo da experiência (RACHERLA; HU; HYUN, 2008). 

 A apresentação e a promoção de rotas temáticas como novos produtos 

necessita o uso de novas tecnologias de comunicação de banda larga, a 

diferenciação de novos produtos turísticos é caracterizada por um amplo volume de 

conteúdo digital. A distribuição desse conteúdo, não apenas pelos canais de 

marketing tradicionais, mas sim por intermédio da internet e aplicações de          

web-marketing. As tecnologias de comunicação de banda larga disponibiliza aos 

visitantes das áreas rurais o potencial de usar pequenos e portáteis aparelhos 

(palmtops e telefones celulares) em ordem para receber informações valiosas por 

um baixo custo (CURTIS; MYLONAKIS; KTENIDIS, 2007). 

 Os autores Racherla, Hu e Hyun (2008) buscam prover de um conceito global 

que reconheça a importância, o compartilhamento e aumento do conhecimento 

como bases de uma destinação que aprimore a qualidade de vida e assegure uma 

vantagem competitiva sustentável. Tratando os conceitos de inovação, TIC, gestão 

do conhecimento em uma destinação e elementos estratégicos que são vitais para a 

competitividade de destinos.  

 As TICs são suportes para os fluxos do conhecimento entre diversos atores, 

que aprimoram a criação do conhecimento por meio de um processo social de 

inovação contribuindo para o desenvolvimento regional. Essa inovação, por meio 

das TICs segue dois componentes que permitem que destinação redescubra 

pessoal e espaço: O componente hard (aquilo que é tangível em inovação como 

novos produtos) e o componente soft (um pacote de ideias relacionadas com a 

operação das inovações) (RACHERLA; HU; HYUN, 2008).  

 Análises referentes aos papeis das TICs devem ser considerados por meio 

de três elementos: Inovação, participação da comunidade e infra-estrutura da TIC.  

A inovação é fundamental no setor turístico em razão da sua dinâmica e da 

necessidade de apresentar serviços que atendam às necessidades específicas de 

cada turista, haja vista, que estes procuram experiência não mais em um turismo 

massivo, mas, sim individualizado. A participação da comunidade integrada a um 

destino, com a cultura de compartilhamento, permite um melhor acesso e controle 

sobre os recursos locais, e se encontram em uma posição melhor para determinar 

de forma rápida respostas satisfatórias e específicas relacionadas às necessidades 

dos turistas. O papel da infraestrutura da TIC é de permitir a cultura de 
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compartilhamento do conhecimento nas destinações, sendo não apenas uma 

ferramenta que facilita a produtividade humana, mas também um agente de 

transformação da cultura organizacional e operacional (RACHERLA; HU; HYUN, 

2008). 

 Os stakeholders reconhecem que as aplicações da TIC têm o potencial e a 

habilidade de revitalizar e transformar os negócios e a paisagem social da 

destinação turística conforme os resultados da investigação de Racherla et al 

(2008). Os autores afirmam que a TIC deve ser vista como uma ferramenta 

estratégica que envolva um destino baseado no conhecimento e esperam que todos 

os atores se beneficiem das vantagens tecnológicas. 

 A prática do eBusiness no turismo é resultado do uso da internet e aplicação 

da TIC que são as maiores mudanças que ocorreram no setor (STAMBOULIS; 

SKAYANNIS, 2003; CURTIS; MYLONAKIS; KTENIDIS, 2007). Esse impacto para a 

competitividade, no futuro das destinações turísticas e em pequenas e médias 

empresas, é analisado por Buhalis e Deimezi (2004), que identifica que os conceitos 

do e-tourism contribuem para a competitividade dos destinos. Na mesma linha de 

raciocínio, Oertel, Feil e Thio (2002) identificam o uso da internet fortemente 

utilizado na Europa e que as organizações de gestão de destinos que recebem 

turistas de áreas que têm a prática do e-commerce além dos websites fornecerem 

informações e promoverem o turismo na localidade devem prover funções de 

reservas e compra de pacotes. Para Zehrer e Pechlaner (2006), a comunicação via 

email é essencial para as organizações turísticas, e assim sendo, é importante 

avaliar quesitos como resposta (tempo e porcentagem de respostas), profundidade 

da informação e aspectos formais.  

 As mudanças de como as organizações se comunicam com seus clientes 

individuais e institucionais e como gerenciam a distribuição de funções é claro com 

os avanços das TICs, o desenvolvimento dessas tecnologias proporcionam uma 

oportunidade para a inovação em organizações e destinações turísticas, 

melhorando a sua posição no mercado. Tendo papel em nível tático e estratégico: 

quanto em nível tático, inclui o e-commerce e TICs para maximizar a eficiência e 

efetividade das organizações turísticas; e quanto em nível estratégico o e-tourism 

revoluciona todos os processos do negócio, a cadeia de valores inteira assim como 

a estratégia de relacionamento das organizações turísticas com todos os 
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stakeholdres. O e-tourism vai aumentar consideravelmente a competitividade das 

organizações que souberem como aproveitá-lo (BUHALIS; DEIMEZI, 2004). 

 As TICs auxiliam as organizações a atender a uma necessidade crescente de 

estabelecimento de parcerias para alcançar metas coletivas e organizacionais, 

possuindo características que distinguem uma aliança como: convergência (a 

extensão de uma aliança quanto à sua competência funcional e convergência 

geográfica), forma (as características constitucionais da aliança), modo (a natureza 

intrínseca do relacionamento entre os membros da aliança) e motivo (as razões 

para a criação da aliança). A colaboração Interorganizacional deve ser vista como 

um emergente processo dinâmico, um processo do qual exige grandes pesquisas 

antes de ser postulado um ciclo de vida organizacional uniforme que abranja 

questões sobre a missão, o formato e os resultados desejados (FYALL; OAKLEY; 

WEISS, 2000). 

 A cooperação para o desenvolvimento de diferenciação do serviço turístico 

por meio de propostas compreensivas e valiosas, são baseadas nas forças internas 

de uma região e facilitadas pela TIC e na adoção do modelo eBusiness, que 

promovem a inovação e a integração e, ao mesmo tempo, um processo evolutivo. 

Sistema de gerenciamento de destinos é o meio das políticas de gestão de destinos 

destinado a iniciar e promover o uso da TIC e do eBusiness (CURTIS; MYLONAKIS; 

KTENIDIS, 2007). 

 Os sistemas de informação, como o LIS (sistema de logística de informação), 

contribuem na prevenção da informação de se tornar uma multiplicidade de 

conhecimentos incoerentes e disponibilizar o acesso quando necessário, de forma 

organizada e com sentido. O LIS tem como função primária disponibilizar a 

informação a todos os níveis do gerenciamento logístico e ao ambiente do sistema 

de logística da informação, ao mesmo tempo, tem a tarefa de identificar a 

necessidade de informação dos usuários; capturar, gravar e recuperar dados; 

planejar o fluxo de informação; transformar dado em informação e prover essas 

informações aos usuários. Assim os sistemas de informação orientados para a 

tomada de decisão possuem quatro funções básicas: aquisição de dados (por meio 

do qual fontes de dados são analisadas, preparações, e coletas e entradas de 

dados); processamento de dados (é processado de acordo com as necessidades do 

usuário); armazenamento de dados e informação (garantir a integridade do 

conteúdo dos dados necessários e para assegurar a comunicação em tempo e 
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espaço); e distribuição ( para usuários de acordo por critérios de uso individuais do 

nível da gestão logística para os propósitos de gerenciamento, tomada de decisão e 

controle) (GALICIC; PILEPIC, 2007). 

 Para o desenvolvimento de um sistema de informação para gerenciamento 

no setor turístico, é pertinente um diálogo intensivo com os tomadores de decisão, 

pesquisadores, entidades governamentais, entidades privadas e outros profissionais 

relacionados a áreas. Sendo que o sistema deve ser visto de uma maneira global e 

integrando diversos subsistemas como, por exemplo: regiões, formas de transporte, 

tipos de alojamento entre outros. O sistema IMPACTUR é apresentado por Ramos e 

Perna (2009) como uma ferramenta de inovação para informações estatística 

nacional de Portugal, baseada em informações sólidas de fontes oficiais, a 

informação é armazenada e atualizada sendo processada e fornecida em formato 

eletrônico e disponível em um website para todos os profissionais e pesquisadores 

do campo de turismo.  

 Um sistema de TIC que funcione plenamente deve considerar os diferentes 

estilos de turistas durante o seus processos, otimizando as etapas e evitando 

perguntas repetidas ou sem necessidades das quais podem causar irritação e 

insatisfação ao usuário do sistema. Os diferentes estilos levantados por Grabler e 

Zins (2002) são: altamente pré-definidos; orientados pela acomodação; orientados 

pela recomendação; orientados geograficamente; orientados pelo preço; e viajantes 

individuais. 

 Os altamente pré-definidos têm como característica de estilo de decisão dar 

ampla importância para os recursos naturais e vários atributos da viagem             

pré-definidos, deixe o usuário especificar os atributos, talvez por fases: 

primeiramente a destinação, depois acomodação e preço, e depois detalhes. 

Quanto aos orientados pela acomodação procuram uma alta qualidade e não são 

sensíveis quanto às tarifas, como denominados priorizam a acomodação, como 

recomendação identifique apenas uma área geográfica ampla, depois pergunte 

sobre as características da acomodação, listando os atributos recomendados para a 

comparação entre os destinos. Os orientados por recomendação preferem ver logo 

as fotos, deixando com que eles sintam os conselhos, procuram por poucos 

atributos pré-definidos e têm uma afinidade por certo estilo de viagem (GRABLE; 

ZINS, 2002). 
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 Os orientados geograficamente possuem uma clara concepção geográfica de 

uma área ou região, deixe com que o usuário procure por mapas (dando 

informações sobre as áreas clicadas) e não ofereça opções de acomodação antes 

de determinado o destino. Os orientados por preço buscam benefícios dentro de 

certa abrangência de valores, pergunte sobre essa abrangência e recursos naturais 

procurados, disponha a lista começando pelos mais baratos. Os viajantes 

individuais têm como característica de estilo de decisão a sugestão de destinos por 

benefícios e atividades procuradas, é recomendado questionar sobre essas 

atividades e benefícios, determinando a tipologia de viagem e descrevendo 

detalhadamente a oferta (GRABLE; ZINS, 2002). 

 A TIC apresenta oportunidades e desafios para todos os envolvidos na 

cadeia de valor do turismo. A principal tendência é que os investimentos foram 

voltados para a reengenharia das transações da informação. O sucesso nesse 

campo é associado aproximadamente com o desenvolvimento da inteligência 

relacionado aos usuários, intermediários provaram obter um sucesso maior do que 

provedores quanto à acumulação desse conhecimento, consequentemente, 

respondendo de forma satisfatória a ameaça da desintermediação (STAMBOULIS; 

SKAYANNIS, 2003). Para os autores Garkavenko, Bremmer e Milne (2003) dos 

quais investigaram os aspectos da TIC para a desintermediação no caso da Nova 

Zelândia identificaram que as agências de viagens precisam reduzir a sua 

dependência de simples prestadores de transferências e aumentar as entradas de 

atividades de conhecimento como consultoria, personalização de pacotes e 

informações de corretagem.   

 Existe um consenso sobre os efeitos negativos do transporte e algumas 

atividades relacionadas com a hospitalidade no ambiente. Várias propostas têm sido 

apontadas para minimizar esses efeitos e dar prossecução a sustentabilidade 

ambiental nas atividades de turismo. Nesse sentido, algumas aplicações de 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) têm contribuição direta para a 

redução da demanda de insumos e de energia pela indústria da hospitalidade. As 

soluções de TIC, como intranets e extranets permitem aos hotéis monitorar o 

gerenciamento interno dos resíduos e consumo de energia e também melhorar a 

comunicação com seus stakeholders, bem como a criação de comunidades para 

compartilhar informações sobre práticas ambientais. Pela da internet, potenciais 

clientes e outras partes interessadas podem acessar websites de turismo que lhes 
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fornecem um banco de dados com informações e avaliações feitas com base na 

experiência de outros usuários sobre características de serviços do hotel ou destino 

turístico para orientar suas decisões (MOLINA; SAURA; VELÁZQUEZ, 2010).  

Esses desenvolvimentos tecnológicos são coerentes com a necessidade de 

garantir a atividade turística sustentável. A utilização de promoção e reservas       

on-line, análise de sistemas de informação e gerenciamento de relatórios, sistemas 

ERP (planejamento de recursos empresarial), sistemas de TIC ligados aos 

fornecedores, GPS e inteligência ambiental, entre outros, podem ajudar empresas 

de hospitalidade a minimizar o impacto ambiental de suas atividades, bem como 

obter vantagem competitiva com a divulgação das práticas ecológicas (MOLINA; 

SAURA; VELÁZQUEZ, 2010). 

Os destinos turísticos cada vez mais parecem ter a mesma aparência e 

oferecerem produtos semelhantes, ameaçando as suas identidades e 

singularidades. Experiências turísticas contêm elementos de intervenção, em que 

expressões culturais são deliberadamente construídas para atrair o interesse dos 

turistas. A mercantilização da cultura na indústria do turismo interrompe a 

experiência dos turistas com visões estereotipadas (STEINER; REISINGER, 2004; 

SELSTAD, 2007).   

 A comunicação intercultural sugere que a base desse diálogo no turismo 

deve ser o reconhecimento da diversidade cultural abandonando a visão comum. As 

diferenças culturais, entre turistas e anfitriões, muitas vezes são responsáveis pelo 

desenvolvimento de atitudes negativas, estereótipos, preconceitos e hostilidade, 

pois diferentes padrões de comunicação verbal e não verbal podem criar 

interpretações erradas e conduzir a erros. Por isso muitas concepções de 

comunicação implicam na “uniformização” como pré-requisito ou meta para criar um 

entendimento comum. Dessa maneira, guias turísticos influenciam no que as 

pessoas pensam, sentem e fazem, envolvendo-as em uma bolha que não permite 

contato com a autenticidade da cultura local (STEINER; REISINGER, 2004). 

Contrapondo essa abordagem negativa dos guias turísticos, mas confirmando 

a importância destes para o destino, Scherle e Nonnenmann (2008) afirmam que 

eles são atores fundamentais para a satisfação da experiência turística no intuito de 

introduzir o turista para a cultura local, sendo este responsável por uma 

comunicação direta do destino com os clientes pela comunicação intercultural. Estas 

requerem que os indivíduos transgridam fronteiras para interagir adequada e 
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eficientemente com pessoas de outra cultura. Isso requer competências e 

habilidades como competência relacional (para formar e manter relações sociais 

positivas), competência na transferência de informação (para transmitir informações 

com perda ou distorção mínima) e competência para alcançar o alvo (para garantir 

certo grau de cooperação e acordo). O papel do guia turístico como agente 

intercultural é percebida pelos operadores turísticos, que os empregam e pelos 

turistas, que compram seus serviços. Para os operadores, os guias turísticos são os 

representantes da empresa que personificam a qualidade do serviço e fatores 

determinantes para satisfação dos clientes. Para os turistas os guias atuam como 

verdadeiros intermediadores sobretudo quando ajudam a apreciar o destino, 

mergulhando na cultura cotidiana e chamando atenção a peculiaridades que, muitas 

vezes, passam despercebidas. Para ambos, o sucesso da viagem baseia-se na 

capacidade do guia turístico transgredir limites culturais, ao familiarizar os visitantes 

com os costumes estrangeiros, contribuindo assim, para a superação de 

estereótipos e preconceitos tradicionais. 

 

2.3 Gestão do Conhecimento em destinos turísticos 

 

2.3.1 Gestão do Conhecimento 

 

As organizações sempre tiveram modelos de gestão que se adéquam de 

maneira satisfatória às suas necessidades dentro de cada época, hoje em dia com 

os avanços tecnológicos e o acirramento da concorrência, surgem novos modelos 

de gestão que consideram o conhecimento um fator fundamental em sua concepção 

e na obtenção de vantagens competitivas. O Núcleo da Gestão da Sustentabilidade 

(NGS) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) define a gestão do 

conhecimento como sendo “um processo constituído de ações relacionadas à 

criação, codificação e disseminação do conhecimento, a fim de assegurar a 

sustentabilidade da organização”. 

Dessa forma, para o gerenciamento dessas ações, foram desenvolvidos 

modelos de gestão do conhecimento por autores renomados como Wiig (1993), 

Nonaka e Takeuchi (1997), Choo (1998) e McElroy (1999) (apud FIRESTONE; 

McELROY, 2004). A administração da gestão do conhecimento busca gerenciar as 

informações na organização facilitando que estas se transformem em conhecimento 
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organizacional e assim se tornando uma base para a tomada de decisão e 

vantagem competitiva. Nonaka (1991), assim afirma, que o centro das atividades de 

uma organização do conhecimento está em passar o conhecimento de indivíduos 

para indivíduos. O autor aborda o fato de que as empresas que mantêm o 

conhecimento e evoluem partindo destes, terão uma maior probabilidade de 

gerenciar com sucesso as eventualidades e a desenvolver novos produtos 

continuamente. Choo (2003, p. 420) corrobora com a conceituação da gestão do 

conhecimento ser um processo cíclico quando afirma que a criação do 

conhecimento, a sua construção e a tomada de decisão se “integram num ciclo 

continuo de interpretação, aprendizado e ação”.  

A gestão do conhecimento, segundo Mitri (2003, apud CHOO; POPADIUK, 

2006) implica em fatos, ideias, opiniões, teorias, princípios, modelos, experiências, 

valores, informações do contexto, insight e intuições dentro das organizações de 

negócios. Para Santos et al (2001, p. 32), a Gestão do Conhecimento se define 

como “o processo sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos 

conhecimentos que são estratégicos na vida de uma organização”. Essa definição é 

similar com outros autores como Wiig (1993), Nonaka e Takeuchi (1997), Davenport 

e Prusak (1998) e Firestone e McElroy (2004), como podem ser observados 

conforme o quadro 2 (URIONA MALDONADO, 2008).  

   

 
Quadro 2:. Abordagem da gestão do conhecimento 
Fonte: Uriona Maldonado (2008, P.30) 
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  Segundo Bouncken (2002), a gestão do conhecimento deve ajudar a 

identificar, gerar, acumular, salvar, recuperar e distribuir conhecimento para 

contribuir com melhorias na qualidade de serviço. Assim percebemos uma 

alternativa para a busca da vantagem competitiva sustentável, segundo Davenport e 

Prusak (1998 p. 20) “a vantagem do conhecimento é sustentável porque gera 

retornos crescentes e dianteiras continuadas. Ao contrário dos ativos materiais, que 

diminuem à medida que são usados, os ativos do conhecimento aumentam com o 

uso”. O autor ainda cita que a capacidade de novas ideias que venham do 

conhecimento é infinita e que as idéias geram idéias beneficiando a todos na 

organização. Nesse conceito, já pode ser observado um processo crescente 

representando um acumulo e o compartilhamento do conhecimento organizacional. 

 Para o gerenciamento desses processos, foram desenvolvidos diversos 

modelos, segundo Uriona Maldonado (2008), os modelos que se destacam são: o 

modelo SECI de Nonaka e Takeuchi (1997), o modelo Core KM de Wiig (1993), o 

modelo de Sense-Making de Choo (1998), e o modelo de Produção e Integração de 

Conhecimento de McElroy (apud FIRESTONE; MCELROY, 2004). 

Uma análise individual de cada um dos modelos citados por Uriona 

Maldonado (2008) será apresentado, para o entendimento e análise das 

especificidades de cada um e estabelecer o entendimento da gestão do 

conhecimento organizacional para o objetivo deste trabalho. 

O modelo do SECI, proposto por Nonaka e Takeuchi (1997), baseia-se na 

criação de conhecimento representado pela espiral do conhecimento e as relações 

entre os conhecimentos tácitos e explícitos (NONAKA; KONNO, 1998). O modelo é 

dividido em quatro momentos de conversão, que são socialização, externalização, 

combinação e internalização, os quais podem ser observados na Figura 13.  

A socialização é o processo do qual as experiências são compartilhadas 

gerando conhecimento tácito. Externalização é o processo ao qual o conhecimento 

tácito é transformado em conhecimento explícito. A combinação segundo Nonaka e 

Takeuchi (1998, p.75) é o “processo de sistematização de conceitos em um sistema 

de conhecimento”, nesse modo os conhecimentos explícitos são combinados e 

essas trocas podem gerar novos conhecimentos. A internalização é o processo em 

que os conhecimentos explícitos são transformados em conhecimentos tácitos e 

transformando-se em ativos valiosos para as organizações (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997).  
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Pode-se destacar a importância que possui dentro do modelo SECI o 

relacionamento e a participação das pessoas, no caso os indivíduos “i”, que se 

relacionam em grupos “g” que se integram na organização “o”. Dessa forma, 

sustenta-se e amplia-se a importância do conhecimento nos processos de gestão 

organizacional. 

 
Figura 18: modelo SECI 
Fonte: Nonaka e Konno (1998, p. 43) 
 

Após o final das quatro fases o processo recomeça, entretanto dessa vez, em 

um nível superior e isto faz a espiral do conhecimento crescer e a continuar a gerar 

novos conhecimentos (NONAKA, 1991).  

O Wiig (1993) propõe o modelo core KM ao que reconhece que para o 

conhecimento ser útil e valioso este deve ser organizado, dessa forma, o autor 

propõem segundo Uriona Maldonado (2008, p. 33) “organizar o conhecimento em 

redes semânticas por meio da captura por distintas vias de entrada múltipla assim 

como o seu posterior acesso” (URIONA MALDONA, 2008). 

No seu modelo proposto, McElroy cita dois processos na Gestão do 

Conhecimento (GC) a produção e a integração do conhecimento. A produção está 

relacionada à introdução de um conhecimento dentro da organização, sendo que 

esta pode ser interna ou externa. Esse processo possui subprocessos que são: 

aquisição de informação, aprendizagem individual ou em grupo, alegação da 

formulação do conhecimento e a avaliação do conhecimento. A integração é o 
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processo do qual o conhecimento introduzido nos sistemas da organização e no 

ambiente operativo desta, esta pode ser pessoal, eletrônica ou ambos as formas. 

Nesta fase do processo, existem mais quatro subprocessos que são: difusão do 

conhecimento e da informação, pesquisar/recuperar, compartilhamento do 

conhecimento e ensinar (FIRESTONE; MCELROY, 2004). 

Segundo o modelo de Choo (2003) o conhecimento organizacional aparece 

quando a criação de significado, a construção de conhecimento e a tomada de 

decisão estão conectadas. A criação de significado evidencia-se quando se tem 

uma mudança no ambiente que leva a interpretações, seleção e retenção que se 

tornam interpretações representadas. Esta ocorre em processos direcionados por 

crenças e ações. A construção do conhecimento é verificada quando existe uma 

lacuna no conhecimento, desse modo, surge o processo do conhecimento tácito, 

explicito e cultural, após é realizada a conversão, construção, conexão do 

conhecimento que gera um novo conhecimento. O modo pelo qual essa etapa 

ocorre é na conversão, construção e conexão do conhecimento. A tomada de 

decisão possui o processo da situação de escolha, da qual são analisadas as 

alternativas, resultados e preferências, sendo então feitas regras e rotinas que 

resultam em decisões. Os modos da tomada de decisão podem ser racional, 

processual, político e anárquico (CHOO, 2003). 

O ciclo do conhecimento, figura 14, constitui-se em três fases, criação de 

significado, construção de conhecimento e tomada de decisão, que funcionam de 

forma conjunta mantendo um fluxo constante da informação e assim permitindo a 

aprendizagem e a adaptação da organização (CHOO, 2003).  
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Figura 19: Ciclo do conhecimento do Choo  
Fonte: Choo (2003, p.30) 

 

 Hwain-Yann e Yichen (2006) propõem um modelo para a gestão do 

conhecimento corporativo (figura 15), do qual a gestão do conhecimento está 

primeiramente ligada à visão e missão da empresa. Conforme o ciclo esta missão e 

visão devem ser alteradas e assim alterando os objetivos corporativos da gestão do 

conhecimento.  Nesse modelo, estão representados quatro fontes de conhecimento 

que são: artefatos, práticas, regulações e sistemas, e networking. Os artefatos são 

criações feitas pelos homens, práticas referem-se a como completar uma tarefa, 

regulações e sistemas são os procedimentos formais e informais regularizados, 

networking relaciona com os sistemas de resolução de problemas que envolvem 

uma rede humana de contatos.  

Os autores definem junto a uma pesquisa na literatura cinco recursos de 

inputs para o sucesso de uma corporação da gestão do conhecimento: 

comprometimento dos seniores administradores (é a chave para o sucesso dos 

demais inputs); incentivos claros (as empresas não devem esperar que seus 

funcionários colaborem sem que a estes sejam oferecidos recompensas); cultura de 

compartilhamento do conhecimento; delegação organizacional (importante para 
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delegar a responsabilidade de cada um para a integração e coordenação entre 

departamentos das atividades da gestão do conhecimento); e tecnologia de 

informação. São demonstrados os oito passos do processo da gestão do 

conhecimento, que são: definir; capturar; selecionar; armazenar; compartilhar; 

aplicar; criar; e vender (HWAN-YANN; YICHEN, 2006). 

 

 
Figura 20: Modelo da gestão do conhecimento corporativo. 
Fonte: Hwan-Yann e Yichen (2006, p.792) 

 

2.3.2 Gestão do conhecimento e destino turísticos  

 

A gestão do conhecimento corrobora com o gerenciamento de destinos 

turísticos em diversas áreas segundo o levantamento bibliográfico. O resultado 

aponta para colaboração nas áreas da comunicação (CHALKATI; SIGALA, 2008 e 

ZEHRER; PECHLANER, 2006), imagem (CAMPRUBÍ; GUIA; COMAS, 2008), 

tecnologia de informação e comunicação (BREUKEL; GO, 2009 e RACHERLA; HU; 

HYUN, 2008), modelo de GC (RACHERLA; HU; HYUN, 2008 e COOPER, 2006), 

sistemas (BELBAY; PASSIANTE; BENBYA, 2004), Mapas de conhecimento (PYO, 

2005), redes de colaborações (PECHLANER; ABFALTER; RAICH, 2002), 



95 
 

 
 

downsizing (PETKOVIC; MIRIC, 2009), sustentabilidade (RUHANEN, 2008) e 

qualidade (WOODS; DEEGAN, 2006 e ZEHRER; PECHLANER, 2006). 

A imagem induzida é essencial para a satisfação do turista sendo ela 

coerente com o produto turístico oferecido, assim sendo Camprubí, Guia e Comas 

(2008) propõem um modelo de processo de formação da imagem induzida (Figura 

16) associado com a criação de novo conhecimento dentro de redes de 

relacionamentos. Do qual possuem dois conceitos relevantes: o capital social e a 

capacidade de absorção. A primeira diz respeito ao fato de que o capital social de 

um ator pode ser definido com o conjunto de recursos incorporados em uma rede 

social somados com os recursos disponibilizados por ele. O capital social dividi-se 

em dois tipos, bridging capital social (refere-se à posição do ator dentro da rede de 

relacionamento) e Bonding capital social (refere-se à estrutura da rede). A 

capacidade de absorção é um conjunto de capacidades pelo qual as organizações 

adquirem, assimilam, transformam e exploram o conhecimento.  

 

 
Figura 21: Processo de formação da imagem turística induzida 
Fonte: Camprubí, Guia e Coma (2008, p.53) 
 

Foram identificados dois gaps, o Gap 1 ocorre quando há falta de coerência 

entre a imagem induzida e o produto oferecido, significa que a imagem não reflete a 

“realidade” do serviço prestado, o Gap 2 surge quando os atores agem 

independente em relação à formação e à comunicação da imagem do destino 
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turístico, podendo várias imagens emergirem simultaneamente com diferenças 

substanciais gerando uma “multi-imagem-gap”. Se todos os atores (agentes) da 

destinação tiverem um armazenamento favorável de bridging e bonding capital 

social e com alto potencial de capacidade de absorção, o destino turístico irá se 

beneficiar com uma coerente imagem induzida que resultará nessas bases em 

vantagem competitiva (CAMPRUBÍ; GUIA; COMA, 2008).  

Uma das colaborações da gestão do conhecimento para as destinações 

turísticas é relacionada com a comunicação (ZEHRER; PECHLANER, 2006; 

CHALKITI; SIGALA, 2008). Comunidades virtuais são importantes ferramentas para 

a disseminação de informação e para gerar ideias, em que membros 

geograficamente dispersos e trabalhando em diferentes setores conseguem se 

comunicar de forma assíncrona iniciando uma rede social e fornecendo informações 

úteis que podem ser desenvolvidas em conhecimento uma vez aplicadas ao 

contexto de negócios (CHALKITI; SIGALA, 2008). 

As organizações turísticas apresentam dificuldades quanto à flutuação de 

empregados, que responde com a perda de conhecimento dentro destas. Segundo 

a investigação de Zehrer e Pechlaner (2006), é necessária uma mudança na forma 

de gerir o RH na forma de treinamentos sendo organizados como incentivo aos 

empregados, sendo que a longo prazo, uma melhor disseminação do conhecimento 

provavelmente resultará numa melhora na qualidade do serviço e numa maior 

satisfação entre os funcionários. O comprometimento e a comunicação são 

variáveis fundamentais para a disseminação do conhecimento que podem melhorar 

as respostas dadas pelos hoteleiros via aos inquéritos por e-mails, o estudo apontou 

para que 16,49% de potenciais clientes não receberam informações relacionadas à 

acomodação na destinação. Os autores trouxeram aspectos para avaliação de uma 

comunicação via e-mail como: Respostas (tempo de resposta, porcentagem de 

respostas e repostas dentro de um tempo de 12 horas); Profundidade da informação 

(resposta sobre acomodação e questões adicionais); e Aspectos formais (números 

de anexos, repassar as informações para os provedores de acomodação, e erros de 

digitalização e gramática). Segundo os autores o resultado do estudo em termos 

gerais demonstra uma fraqueza de know-how, habilidades ou competência no que 

se diz a respeito à qualidade da administração. 

Quanto à qualidade nos serviços, marcas de destinação turística como a 

Fushia Destination procuram associar sua imagem à qualidade, os autores Woods e 
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Deegan (2006) direcionaram a sua investigação nesse sentido. Os resultados 

apontam para a GC como um forte meio para que os membros se envolvam em 

uma rede de qualidade resultando em algo visível e concreto, a GC possui um papel 

importante na melhoria de serviços turísticos dentro de uma rede de cooperação. 

 Um assunto pertinente às redes de colaborações no turismo é o fato desse 

setor abranger um grande número de pequenas e médias estruturas das quais 

podem não gerar todas as informações necessárias e pode não ser viável processar 

e interpretar toda a informação recolhida, considerando que o desenvolvimento do 

conhecimento do turismo depende do tamanho, dessa maneira, as destinações 

devem criar redes de trocas de conhecimentos. Em regiões, uma rede entre 

fronteiras, habilita uma troca intensiva de conhecimento que geram: 

desenvolvimento do conhecimento local dentro da destinação respectiva (as 

destinações devem identificar e gerar conhecimento local que pode mais tarde ser 

posto junto, analisado e completado); desenvolvimento do conhecimento entre 

fronteiras (conhecimento sobre toda a região que interessa a todas as destinações); 

e meta conhecimento (sabendo o que você sabe ou estar atenta à atribuição do 

conhecimento, forças e fraquezas locais e partilha do conhecimento regional, 

transparência dos portadores do conhecimento e aviso das conexões sobre os 

diferentes portadores do conhecimento). Por causa da integração discorrida acima 

que a espiral do conhecimento ganha força, resultando em vantagem competitiva da 

região (PECHLANER; ADFALTER; RAICH, 2002). 

 O relacionamento entre anfitriões e convidados e a relação entre os 

provedores continuam a ter um papel central no posicionamento competitivo dentro 

da indústria do turismo, no qual a rede de relacionamento baseado no conhecimento 

dos destinos turísticos é influenciada pelo ambiente da TIC. Se o setor não for 

capaz de captar as oportunidades, substitutos e fornecedores dos quais tem o poder 

de barganha que excedem o do setor da hospitalidade provavelmente estarão 

fazendo-os pisar no vazio (BREUKEL; GO, 2009). 

O gerenciamento de destinos turísticos baseado no conhecimento seguem 

três fundamentos condutores que suportam essa atividade: a inovação, participação 

da comunidade e a infraestrutura da TIC (Figura 17). Em consequência do aumento 

da competitividade e a dinâmica ambiental, as organizações turísticas são 

constantemente obrigadas a repensar e reinvetar suas estratégias de 

competitividade pelo potencial de inovação. O processo da criação do conhecimento 
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é fomentado por meio de uma cultura dinâmica do destino, na qual o consumidor 

aumenta a interação com os mais diversos stakeholders e o conhecimento do 

consumidor e da destinação é acumulado, permitindo que as organizações turísticas 

disseminem e desenvolvam capacidades distintas e melhorias constantes em seus 

produtos por meio da inovação (RACHERLA; HU; HYUN, 2008).  

 

 
Figura 22: Os três fundamentos de condução do suporte de destinação baseada no conhecimento. 
Fonte: Racherla, Hu e Hyun (2008, p.414) 
 

A participação da comunidade está inserida dentro do processo de 

planejamento e gestão de um destino turístico do qual o seu plano de 

desenvolvimento deve ter, de forma inerente e explícita, a revitalização da cultura 

local e da vida social, uma experiência turística holística consiste não apenas dos 

arranjos estruturais que permitem a entrega do produto pelos benefícios 

econômicos, mas também o consumo de vários elementos sociais que contribuem 

com a experiência. Uma destinação integrada com a comunidade e com a cultura de 

compartilhamento permite melhores acessos e controles sobre os recursos locais, 

postos rapidamente em uma melhor posição para determinar, responder e satisfazer 

as necessidades específicas de um turista. A infraestrutura de TIC tem 

revolucionado a maneira da qual a informação é entregue aos turistas e 

significativamente alterado os padrões de produção e o consumo dos serviços 
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turísticos. Uma destinação baseada no conhecimento necessita de uma 

infraestrutura moderna de TIC para promover significativas oportunidades de 

integração da informação distribuída e serviços de suportes para a criação de um 

ambiente baseado no conhecimento, em que os stakeholders são comprometidos 

com a cadeia de valores e encorajados a inovar na prestação de serviços 

(RACHERLA; HU; HYUN, 2008).  

Os autores, em sua investigação, sobre o uso da rede sem fio pública na 

cidade da Philadelphia (Estados Unidos), adicionaram aos três fundamentos 

discutidos acima uma nova dimensão: a de negócios/econômico, como pode ser 

visto na figura 18. A dimensão de negócios/econômico diz respeito às empresas e 

organizações turísticas, as quais como têm sua predominância com empresas 

pequenas e médias (PME) que enfrentam dificuldades geográficas, sociais e 

econômicas. Esse assunto remete à importância do governo e gestores do destino 

turístico de investir em recursos necessários como o e-government, que integrará a 

distribuição de serviços em PME, esse serviço poderá prover com suficientes 

formas para a coleta, armazenamento e disseminação de informações turísticas em 

tempo real dentro da rede do destino. 
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Figura 23: Fatores que suportam o desenvolvimento da destinação baseada no conhecimento. 
Fonte: Racherla, Hu e Hyun (2008, p.420) 
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Um modelo de gestão do conhecimento para destinos turístico foi proposto 

por Cooper (2006) que consiste em quatro estágios: estoque do conhecimento e 

mapeamento; capturar o conhecimento; codificar o conhecimento; e os fluxos do 

conhecimento. O estoque do conhecimento e mapeamento refere-se a estocar o 

conhecimento explicito e tácito, do qual, segundo o autor, a administração tem muito 

a colaborar com o turismo sobre como mapear, capturar, codificar e assegurar de 

que esteja legível, relevante e possível de uso pela indústria do turismo. No 

segundo estágio é fundamental confirmar se todo o conhecimento obsoleto ou 

irrelevante seja descartado. A captura do conhecimento envolve identificar 

fornecedores de conhecimento interno e externo do destino turístico. A codificação 

do conhecimento é a ação para alavancar, facilitar o uso, transferir de maneira 

eficaz, de modo que o conhecimento chegue de forma direta as pessoas no 

momento certo. E o fluxo do conhecimento é o objetivo final no qual a transferência 

efetiva e o uso do conhecimento contribuem com a competitividade do destino. 

Modelos de sistema de gestão de destinos (DMS) com e-business em suas 

aplicações devem ser integrados com os sistemas de gestão do conhecimento para 

responder eficientemente as necessidades dos clientes e de apontar a eles as 

ofertas apropriadas. Sendo que o sistema de gerenciamento do destino baseado no 

conhecimento (KDMS) pode ser um integrador entre e dentro dos sistemas das 

organizações que possuem potencial de suportar trocas de conhecimento dentro da 

rede. No modelo de KDMS (figura 19) proposto por Belbaly, Passiante e Benbya 

(2004), o conceito de gestão do conhecimento é integrado com os de: Sistema da 

gestão da cadeia de valor (SCMs); Sistema de planejamento de recursos das 

empresas (ERPs); Sistema de relacionamento de consumidor (CRMs); e Sistema de 

gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLMs). 
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Figura 24: Sistema de gerenciamento de destino baseado no conhecimento 
Fonte: Belbaly, Passiante e Benbya (2004, p. 343). 
 

A coordenação das atividades ao longo da cadeia de valores deve reportar 

ao papel da disseminação do conhecimento que habilitam a análise e 

gerenciamento de todas as atividades da cadeia de valores, a integração dos 

sistemas de gestão do conhecimento (KMS) com a SCM permite a combinação de 

seus pontos fortes e permitem à organização alcançar um melhor desempenho. 

ERP é um conjunto de aplicações altamente integradas que podem ser usadas para 

gerenciar todas as funções dentro de uma organização para automatizar os 

processos do negócio. A melhor maneira para lidar com o conhecimento dentro do 

contexto da ERP é por meio do foco no processo organizacional e todas as 

atividades que preenchem esses processos (BELBALY; PASSIANTE; BENBYA, 

2004). 

Integrando o processo operacional de dados da CRM com o conhecimento 

do consumidor, organizações turísticas podem fazer uso das habilidades analíticas 

dos sistemas de CRM e tomar decisões centradas no consumidor. A fusão desses 

dois sistemas é um processo estratégico do qual as companhias habilitam os 

consumidores a não serem passivos durante a experiência turística, mas os autoriza 

a serem parceiros no conhecimento.  A integração entre PLM e os sistemas de 

gestão do conhecimento é consequência de uma crescente ênfase na optimização 
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do conhecimento disponível em todos os estágios de vida de um serviço desde o 

seu design de inserção, sua concepção, desenvolvimento e manutenção, 

culminando na renovação do serviço e sua eliminação. A união desses sistemas 

junto com os consumidores resulta em ações de escolha das destinações assim 

como os tipos de serviços a serem incluídos (BELBALY; PASSIANTE; BENBYA, 

2004). 

 É fundamental que os destinos possuam mapas estruturais, entretanto, para 

cada destino um mapa estrutural é necessário, para que estes atendam às 

necessidades únicas de cada um e às necessidades preferenciais dos usuários do 

destino. Pesquisas extensivas devem ser feitas para garantir que o mapa esteja 

endossado com o tipo de conhecimento que é necessário, problemas e assuntos 

por locais e funções de trabalho, processos, cultura organizacional, base do 

conhecimento, transferência do conhecimento e processos de disseminação. É 

preciso que o mapa do conhecimento seja revisto continuamente. Dessa forma, é 

uma ferramenta importante para o gerenciamento do destino, da GC e para auxiliar 

usuários (PYO, 2005). 

Perspectivas oriundas da literatura sobre downsizing enfatizam os benefícios 

que buscam melhorar a eficiência, produtividade e competitividade da organização, 

reduzindo o número de empregados e radicalmente modificando o contexto 

organizacional. Entretanto, existe a necessidade de coordenar as atividades do 

downsizing junto com as atividades da GC, em virtude do fato que essa estratégia 

pode resultar em perdas de conhecimento descontroladas prejudicando a 

organização ao longo do tempo transformando-se numa prática não sustentável 

(PETKOVIC; MIRIC, 2009).   

A aplicação dos conceitos de desenvolvimento sustentável dentro do setor 

turístico, segundo Ruhanen (2008), é um exemplo das dificuldades na transferência 

de conhecimento armazenado dentro do setor, apesar do crescimento do 

armazenamento do conhecimento turístico (sobretudo nas universidades) o 

resultado da investigação indica a falta de aplicação que pode ser atribuída à 

pobreza na difusão e nas estratégias de transferência, somados à falta de 

entendimento quanto a aplicação da teoria em conceitos práticos.   

 

 



3 MATRIZ DE AVALIAÇÂO 

 

A matriz de avaliação foi elaborada com base no levantamento de artigos 

para os temas: destinos turísticos e comunicação; destinos turísticos e GC. Esses 

artigos foram analisados e compuseram a matriz de avaliação, sendo incorporado o 

sistema turístico territorial proposto por Anjos (2004), no sistema dos fixos 

construídos adotaram-se os elementos de análise do Boullón (2002). A matriz, 

dessa forma, foi formada com três temas principais: Sistema turístico, TIC e 

Comunicação. É importante ressaltar que, apesar desses temas estarem separados, 

existe uma interação entre eles, sendo que todos têm influências dos demais assim 

como os influenciam. 

Foram utilizados distintos instrumentos e coletas de dados no decorrer da 

matriz de avaliação, possibilitando a maior coleta de dados possível para sustentar 

as análises e discussões posteriores, assim como, atender às necessidades desta 

investigação por dados relevantes que possibilite responder aos objetivos 

propostos. Os instrumentos e métodos utilizados para a matriz de avaliação podem 

ser vistos na quadro 3. 

 

SISTEMA TURÍSTICO 
Variáveis  Instrumento de coleta de dados  

Fluxo sócio - 
cultural 

Perfil do turista 
• Fontes secundárias: 

Websites do IBGE e PNUD 

Perfil do residente • Fonte primária  
Questionário com os turistas (questão 1) 

Interação entre turista e residente 
• Fonte primária  

Questionário com os turistas (questão 6, a 
percepção da primeira questão) 

Educação e treinamentos (Participação da 
comunidade) 

• Fontes secundárias  
Websites (AVANTIS, FLC/SOCIESC, 
UNIVALI, MICROLINS, SEBRAE, SENAC, 
IFC) 

Fluxo 
Econômico 

Organizações turísticas 
• Fontes Primárias  

questionário com os turistas (questão 6, 
relacionada as percepções das 
organizações) 

• Fontes secundárias 
Websites (IBGE, SINDISOL, Cristo Luz, 
Unipraias, Sincomércio) 

Produtos integrados a uma rede de 
compartilhamento 

Fixo Naturais Sistema Natural 

• Fontes secundárias :  
Websites de organizações (IBGE, AMFRI e 
a SECTUR )  
Artigo (Anjos et al (2009)) 

• Fonte primária: 
Questionário com os turistas (questão 6, a 
percepção dos atrativos naturais).  

Fixos 
Construídos 

Vias de acessos 
• Fontes secundárias : 

Websites( INFRAERO, Secretaria de 
turismo de Itajaí, SECTUR)  

• Observação do pesquisador 

Edificações 

Espaços Públicos 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
Variáveis  Instrumento de coleta de dados  

Infraestrutura 
da TIC 

Rede sem fio (acessibilidade para a internet) 
• Observação do pesquisador  

Nos shopping, cafés, restaurantes, bares 
(principalmente na avenida Atlântica) 

Sistemas: SCM; ERP; CRM; PLM; Mapas estruturais; 
LIS; IMPACTUR 

• Fontes primárias 
Entrevistas com os gestores (seção 3) 

Desempenho da 
qualidade das redes 
de colaboração 
(sinergia entre as 
organizações) 

Convergência 
• Fontes primárias 

Entrevistas com os gestores (seção 1) 
• Fontes secundárias 

Websites (SINDISOL, SANTUR, Convetion 
& Visitor Bureau, AMFRI, SINDEPAT). 

Modo 

Motivo 

Forma 

Orientação do 
sistema pelo usuário 
(sistema de venda 
ou informação para 
o turista) 

Altamente pré-definidos 

• Hóspede misterioso 
Foi realizado o cadastro em duas agências 
de viagens de relevância nacional.  

Orientados pela acomodação 

Orientados pela 
recomendação 

Orientados geograficamente 

Orientados pelo preço 

Viajantes individuais 

E-tourism 

Comunidades Virtuais 

• Fontes primárias  
Questionário com os turistas (questão 2) 
Entrevistas com os gestores (seção 2) 

• Fontes secundárias 
Comunidades virtuais das organizações 
(Orkut, twitter e facebook). 

Websites 

Informações 

• Fontes primárias 
Questionário com os turistas (questão 2 e 3) 

• Fontes secundárias 
Websites das organizações 

Meios de contato do usuário 
com o gerenciador 
Disponibilidade de outros 
idiomas 
Função de reservas e de 
compra de pacotes 

Emails 

Tempo de resposta 
• Hóspede misterioso 

Envio de email para 6 organizações. 

Porcentagem de resposta 
Profundidade da informação 
Aspectos formais 

Inovação 

Componente soft (pacote de ideias relacionado com a 
operação da inovação) 

• Fontes primárias  
Entrevistas  com os gestores (seção 1, 
questão e; seção 3, questão c; e seção 2, 
questão b). 

Componente hard (o que é tangível em inovação com 
novos produtos) 

COMUNICAÇÃO  
Variáveis  Instrumento de coleta de dados  

Imagem 

Dimensão da 
imagem  

Funcional 

• Fontes secundárias 
Material promocional das organizações: 
anexo A, anexo B, anexo C, anexo D, anexo 
E, anexo F, anexo G e anexo H. 

Simbólica 

Atributos da imagem 

Ambiente Físico 

Atividades 
Atitudes das pessoas com a 
marca 

Rótulo/Marca/Slogan 

Imagem de 
patrimônios mundias 

Valores Técnicos 

Não existentes 
Raridade 

Imagem de roteiros 
religiosos 

Aspectos comerciais 

Aspectos religiosos 

Mix de 

Comunicação 

Propaganda 
(advertising) 

Meios de divulgação 
• Fonte primária  

Entrevistas com os gestores (seção 4, 
questão A) 
Questionário com os turistas (questão 2). 

Credibilidade percebida 
Atitude com o destino 
Força de mensagem 
Intenção de compra 

Publicidade Meios de divulgação • Fonte primária  
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(Publicity) Credibilidade Percebida Entrevistas com os gestores (seção 4, 
questão B) 
Questionário com os turistas (questão 2). 

Atitude com o destino 
Força da mensagem 
Intenção de compra 

Marketing de 
Vendas e Promoção Meios de divulgação 

• Fonte primária  
Entrevistas com os gestores (seção 4, 
questão C) 
Questionário com os turistas (questão 2). 

Efetividade  

Imagem condizente com o destino (mensagem 
relevante) 

• Fonte primária  

Questionário com os turistas (questão 6) 

Influência da mensagem 
• Fonte primária  

Questionário com os turistas (questão 2) 

Quadro 3: Instrumentos de coleta de dados da matriz de avaliação 
Fonte: Autor 
 

 A seguir será apresentado cada elemento de análise da matriz de avaliação 

com suas variáveis, explanando sobre o sistema turístico, a tecnologia de 

informação e comunicação e a comunicação. 

 

3.1 Sistema Turístico 

 

 O Sistema turístico proposto por Anjos (2004) é dividido em quatro elementos 

de análise: Fluxo sociocultural; fluxo econômico; fixos naturais; e fixos construídos. 

Como pode ser visto no quadro 04.  

 

Variáveis  Autor  
Fluxo 
sociocultural 

Perf il do turista ANJOS (2004); ZEHRER; 
PECHLANER (2006); RACHERLA; 
HU; HYUN (2008); CAMPRUBÍ; GUIA; 
COMAS (2008) Perf il do residente 

Interação entre turista e residente 

Educação e treinamentos (Participação da 
comunidade) 

Fluxo 
Econômico 

Organizações turísticas ANJOS (2004); BUHALIS; DEIMEZI 
(2004); RACHERLA; HU; HYUN 
(2008); CURTIS; MYLONAKIS; 
KTENIDIS (2007) 

Produtos integrados a uma rede de 
compartilhamento 

Fixo Naturais  Sistema Natural ANJOS (2004)  
Fixos 
Construídos 

Vias de acessos ANJOS (2004); BOULLÓN (2002); 
CASTROGIOVANNI (2000) Edificações 

Espaços Públicos 

Quadro 4: Matriz de avaliação do Sistema Turístico 
Fonte: Autor 
 

Para o fluxo sociocultural serão analisados elementos relacionados ao perfil 

do turista (local de origem, sexo e faixa etária), perfil do residente (índice de 

desenvolvimento humano para renda, escolaridade, longevidade e o PIB), 
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interações entre turistas e residentes (receptividade da comunidade local) e 

educação e treinamento (oferecidos para suprir a necessidade de mão-de-obra 

turística e assim identificar a participação da comunidade no setor) (ANJOS, 2004; 

RACHERLA; HU; HYUN, 2008). 

O Fluxo econômico refere-se ao levantamento das organizações turísticas 

(hotelaria, alimentação, transportes, serviços de lazer, bares e casas noturnas e 

agências) e os produtos integrados a uma rede de compartilhamento. Os fixos 

naturais compreendem o sistema natural, ou seja, os processos que os constituem 

não são controlados pelas dinâmicas humanas, apesar de que tais ações podem 

prejudicar ou recuperar a sustentabilidade ecológica (ANJOS, 2004). 

Os fixos construídos representam a materialização da produção humana, são 

as obras feitas pelos homens com longevidade dentro da escala humana (ANJOS, 

2004). As cidades podem ser reduzidas a dois grandes grupos de elementos a 

serem analisados: os edifícios e os espaços abertos. (BOULLÓN, 2002). 

Para uma análise objetiva da paisagem urbana foi proposto por Boullón 

(2002) que, para se ter uma definição precisa da paisagem urbana (mas não 

exaustiva), é preciso combinar sete grupos de variáveis. Estas seriam o tipo de 

urbanização, nível socioeconômico das edificações, estilo arquitetônico, topografia, 

tipo de rua, tipo de pavimento e tipo de árvore. Cada um desses grupos é 

novamente subdividido, totalizando trinta elementos básicos.  

O sistema turístico busca identificar as principais características do destino 

turístico, sendo fundamental para o gerenciamento e o planejamento deste. É um 

elemento da matriz em que a pesquisa deve ser contínua para que os resultados 

sustentem as estratégias e campanhas dos demais temas da matriz, podendo 

identificar os pontos fortes e as fragilidades do destino e, dessa forma, delimitar em 

que precisa ser melhorado e aonde o destino como uma unidade pretende chegar. 

 

3.2 Tecnologia de informação e comunicação 

 

   O segundo tema da matriz de avaliação é referente à Tecnologia de 

Informações e Comunicações (TIC) da qual é subdividida em três assuntos 

prioritários: a infraestrutura das TIC; E-tourism; e Inovação. Os três assuntos apesar 

de estarem divididos e serem analisados individualmente a estes também cabe uma 
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análise do todo para o melhor entendimento do conjunto, como pode ser visto no 

quadro 05.  

 

Variáveis  Autor  
Infraestrutura 
da TIC 

Rede sem fio (acessibilidade para a internet) BELBALY; PASSIANTE; 
BENBYA (2004); PYO (2005); 
GALICIC; PILEPIC (2007); 
RAMOS; PERNA (2009); FYALL; 
OAKLEY; W EISS (2000); 
GRABLER; ZINS (2002). 

Sistemas: SCM; ERP; CRM; PLM; Mapas estruturais; LIS; 
IMPACTUR 

Desempenho da 
qualidade das redes de 
colaboração (sinergia 
entre as organizações) 

Convergência 

Modo 

Motivo 

Forma 
Orientação do sistema 
pelo usuário (sistema 
de venda ou informação 
para o turista) 

Altamente pré-definidos 

Orientados pela acomodação 

Orientados pela recomendação 

Orientados geograficamente 

Orientados pelo preço 

Viajantes individuais 
E-tourism  Comunidades Virtuais CHALKITI; SIGALA (2008); 

TILSON (2005); DAYE (2010); 
MOLINA; SAURA; VELÁZQUEZ 
(2010); BLAZEVIC; BLAZEVIC 
(2007); CURTIS; MYLONAKIS; 
KTENIDIS (2007); OERTEL; 
FEIL; THIO (2002); ZEHRER; 
PECHLANER (2006);  BUHALIS; 
DEIMEZI (2004); RACHERLA; 
HU; HYUN (2008); 
STAMBOULIS; SKAYANNIS 
(2003). 

Websites Informações 
Meios de contato do usuário com 
o gerenciador 
Disponibilidade de outros idiomas 
Função de reservas e de compra 
de pacotes 

Emails Tempo de resposta 
Porcentagem de resposta 
Profundidade da informação 
Aspectos formais 

Inovação  Componente soft (pacote de ideias relacionado com a operação 
da inovação) 

RACHERLA; HU; HYUN (2008)  

Componente hard (o que é tangível em inovação com novos 
produtos) 

Quadro 5: Matriz de avaliação da TIC 
Fonte: Autor 
 

A TIC vem modificando o setor turístico rapidamente, permitindo, por meio de 

diferentes formas transformar a cultura e melhorar a produtividade e eficiência das 

organizações, tendo importância para a promoção, aprimoramento dos processos 

de planejamento e da inovação podendo assim proporcionar uma experiência 

turística superior (BUHALIS; DEIMEZI, 2004; RACHERLA; HU; HYUN, 2008). O 

aperfeiçoamento das TIC e da qualidade da experiência turísticas são as melhores 

formas de alcançar a diferenciação do produto, sendo esta a melhor estratégia de 

promoção do produto turístico (CURTIS; MYLONAKIS; KTENIDIS, 2007). 

Os stakeholders, conforme a investigação da Racherla et al (2008), 

reconhecem que as aplicações das TIC têm o potencial e a habilidade de revitalizar 

e transformar os negócios e a paisagem social da destinação turística. Os autores 
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afirmam que as TIC devem ser vistas como uma ferramenta estratégica, que 

envolva um destino baseado no conhecimento e esperam que todos os atores se 

beneficiem das vantagens tecnológicas.  

A inovação é fundamental no setor turístico, e, razão da sua dinâmica e da 

necessidade de apresentar serviços que atendam às necessidades específicas de 

cada turista, haja visto, que estes procuram experiências não mais em um turismo 

massivo, mas sim individualizado. O papel da infraestrutura das TIC é de permitir a 

cultura de compartilhamento do conhecimento nas destinações, sendo não apenas 

uma ferramenta que facilite a produtividade humana, mas também um agente de 

transformação da cultura organizacional e operacional (RACHERLA; HU; HYUN, 

2008). O e-tourism é uma das maiores mudanças no setor (STAMBOULIS; 

SKAYANNIS, 2003; CURTIS; MYLONAKIS; KTENIDIS, 2007) impactando na 

competitividade das destinações turísticas (BUHALIS; DEIMEZI, 2004), 

disponibilizando informações sobre os destinos, usado como forma de promoção, 

troca de informações e de negociação direta com os clientes (OERTEL; FEIL; THIO, 

2002). 

 

3.3 Comunicação 

 

O terceiro tema da matriz de avaliação é referente à comunicação, sendo 

subdividia em imagem e mix de comunicação, como pode ser visto no quadro 06, 

nesta fase da matriz de avaliação são analisadas as estratégias de comunicação 

tanto para propaganda, publicidade e marketing de vendas e promoções, assim 

como a imagem que se pretende passar e quais as organizações que comunicam 

essas imagens. Os gestores dos destinos turísticos buscam otimizar a sua 

comunicação dentro dos canais de maior credibilidade junto aos clientes, 

identificando e focando o material promocional no atributo diferencial sustentável de 

atração dos turistas (McCARTNEY; BUTLER; BENNET, 2008; WANG; WU; 

YUANG, 2009; LODA; NORMAN; BACKMAN, 2007; CARDEN, 2006; KAVOURA, 

2007; TILSON, 2005; DAYE, 2010; BENHACINE; HANSLBAUER, 2007; ALVAREZ, 

2010; BJORK 2004). 

 

Variáveis  Autor  
Imagem  Dimensão da imagem  Funcional DAYE (2010) 

Simbólica 
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Variáveis  Autor  
Atributos da imagem Ambiente Físico DAYE (2010); TILSON (2005) 

Atividades 

Atitudes das pessoas com 
a marca 

Imagem de 
patrimônios mundias 

Valores Técnicos KAVOURA (2007)  

Raridade 

Imagem de roteiros 
religiosos 

Aspectos comerciais TILSON (2005) 

Aspectos religiosos 

Rótulo/Marca/Slogan DAYE (2010); SARANIEMI (2009); BJORK 
(2004) 

Mix de 

Comunicação 

Propaganda 
(advertising) 

Meios de divulgação McCARTNEY; BUTLER; BENNET (2008); 
W ANG; W U; YUANG (2009). 
LODA; NORMAN; BACKMAN (2007); 
CARDEN (2006); KAVOURA (2007); TILSON 
(2005); DAYE (2010); BENHACINE; 
HANSLBAUER (2007); ALVAREZ (2010); 
BJORK (2004); 

Credibilidade percebida 
Atitude com o destino 
Força de mensagem 
Intenção de compra 

Publicidade 
(Publicity) 

Meios de divulgação 
Credibilidade Percebida 
Atitude com o destino 
Força da mensagem 
Intenção de compra 

Marketing de 
Vendas e Promoção 

Meios de divulgação 

Efetividade  Imagem condizente com o destino (mensagem 
relevante) 

CAMPRUBÍ; GUIA; COMAS (2008); DAYE 

(2010); McCARTNEY; BUTLER; BENNET 

(2008). Influência da mensagem 

Quadro 6: Matriz de avaliação da comunicação 
Fonte: Autor 
 

 A construção da imagem é um processo contínuo de projeções de imagens 

recebidas com a intenção de alcançar os clientes em potenciais, em que os destinos 

turísticos por consequência do acirramento da competitividade, além de medir e 

gerenciar a sua imagem, necessitam construir uma imagem distinta aos 

concorrentes (McCARTNEY; BUTLER; BENNET, 2008; DAYE, 2010). 

Todavia, a imagem a ser induzida deve ser coerente com as que o destino 

pode oferecer, para garantir a satisfação dos turistas (CAMPRUBÍ; GUIA; COMAS, 

2008). A expectativa criada com a experiência turística, em virtude da formação da 

imagem, deve ser compatível com a percepção dos turistas, na qual a expectativa 

não deve ser inferior nem superior a essa percepção. Quando há a compatibilidade 

entre a imagem induzida e o que é oferecido resulta numa experiência turística 

positiva. 

Outro fator relevante no processo da comunicação de uma imagem e na 

formação desta para os clientes está nas organizações que induzem a imagem, 

podendo surgir uma diferença substancial quando os atores agem 

independentemente, em que várias imagens emergirem simultaneamente com 
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diferenças substanciais gerando uma “multi-imagem-gap”, assim não refletindo, de 

forma unificada, os valores da destinação (CAMPRUBÍ; GUIA; COMA, 2008; 

SARANIEMI, 2009; DAYE, 2010). Porém o uso de uma marca (imagem), de uma 

destinação, permite a possiblidade de múltiplas identidades como sendo um fator 

que não pode ser descartado, pois estas permitem uma flexibilidade de ofertas e 

experiências turísticas (SARANIEMI, 2009). 

O resultado de uma imagem com múltiplas identidades deve ser sustentado 

pelos componentes da destinação, e a flexibilidade dessas ofertas deve ser 

entendida e compreendida entre os atores de divulgação. Tão importante quanto 

atrair diferentes segmentos é identificar os segmentos turísticos que podem coabitar 

num mesmo espaço dentro de épocas específicas durante o ano.  

Os consumidores avaliam uma marca (imagem) em termos da sua 

tangibilidade (atributos físicos) e/ou em termos dos benefícios simbólicos 

associados, assim percebemos duas dimensões de análise: a funcional e a 

simbólica. A funcional posiciona a marca de forma a defender o porquê de a 

destinação ser útil para o consumidor, opera assim em um nível informacional, na 

dimensão simbólica. A abordagem é focada em como a marca pode transformar o 

usuário tanto socialmente quanto intelectualmente, então em vez de focar na 

informação (funcional), a mensagem é focado na transformação (DAYE, 2010). 

  Os atributos da imagem diferem entre os ambientes físicos, atividades e 

atitudes das pessoas em relação à marca. Os atributos do ambiente físico 

representam a natureza física da destinação, sendo ela costeira, rural, montanhosa, 

entre outros. As atividades são representadas pelas opções de lazer e turismo 

dentro da destinação, o foco está em apresentar atividades como: atividades 

aquáticas, compras, festas entre outros. E por último, a atitude das pessoas com a 

marca (DAYE, 2010). 

 O mix de comunicação é a variável da matriz de avaliação que analisa as 

ferramentas e estratégias utilizadas na divulgação dos destinos. Neste, para cativar 

os clientes é necessário que os gestores das organizações turísticas atuem de 

forma criativa dentro dos canais de comunicação de maior credibilidade junto aos 

consumidores (ALVAREZ, 2010; DAYE, 2010). O mix de comunicação tem como 

objetivo aprimorar a eficiência do processo comunicacional por meio de ações de 

publicidade, propaganda, marketing de vendas e esforços promocionais (WANG; 

WU; YUANG, 2009; McCARTNEY; BUTLER; BENNET, 2008). 
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 Somado ao mix de comunicação na matriz de avaliação, foi adicionados a 

efetividade dessa divulgação. Neste, para a otimização do processo comunicacional 

busca-se eliminar as mensagem não relevantes e identificar formas para aprimorar 

as mensagens relevantes que não estejam chegando aos clientes.  Isso apenas é 

possível pelas pesquisas constantes, identificando os componentes efetivos de 

comunicação nas diferentes áreas, das quais as dinâmicas das fontes de mídias e 

os seus componentes do mix de comunicação podem ser adaptados, dentro de um 

determinado segmento turístico desejado pelo destino (McCARTNEY; BUTLER; 

BENNET, 2008). 

Entre a publicidade e a propaganda, a primeira é normalmente mais 

persuasiva do que a segunda, quando analisada nas questões como a credibilidade 

percebida, força de mensagem e atitude com o destino. Para se alcançar o máximo 

de efetividade é importante que as campanhas sejam planejadas com antecedência, 

além de que a publicidade supera em desempenho a propaganda, entretanto, ela é 

menos efetiva quando segue a propaganda e a forma mais efetiva é o uso da 

propaganda posterior ao da publicidade (LODA; NORMAN; BACKMAN, 2007). 

O entendimento das estruturas de conhecimento tanto do segmento 

selecionado quanto da sua produção são fundamentais para o mix de comunicação 

nas destinações turísticas (BJORK, 2004), o turismo caracteriza-se por ser intensivo 

de informação (MISTILIS; SHELDON, 2006), assim as organizações turísticas 

inseridas nesse ambiente dinâmico devem reinventar suas culturas e estratégias 

para sobreviver e criar uma vantagem competitiva, o conceito do destino baseado 

no conhecimento está ganhando popularidade dentro do domínio de decisão e 

estratégia de desenvolvimento regional (RARCHERLA; HU; HYUN, 2008). Os 

destinos turísticos que se adaptarem a essa realidade, e os fluxos de informação e 

conhecimento entre os atores se comunicarem e gerarem novos conhecimentos 

somados aos ativos físicos e financeiros estarão dando um passo fundamental para 

alcançarem como destino uma vantagem perante a concorrência.  
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4. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Serão apresentados os dados e as análises da aplicação da matriz de 
avaliação no município de Balneário Camboriú e a análise geral. Estas são 
resultados da aplicação da matriz de avaliação no objeto de estudo.  

 

4.1 Sistema Turístico de Balneário Camboriú 

  

O sistema turístico busca identificar as principais características do destino 

turístico, sendo fundamental para o gerenciamento e planejamento deste. Como já 

explanado anteriormente, é dividido em quatro grupos de análise: os fixos naturais, 

fixos construídos, fluxo sociocultural e fluxo econômico. Para uma melhor 

compreensão do sistema turístico, o mapa 01 e o anexo L apresentam as principais 

vias de acesso e vias internas, rodoviária, espaços públicos e limites do município. 
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Mapa 01: Praias e l imites de Balneário Camboriú 
Fonte: Eduardo Baptista Lopes e Pablo Flôres Limberger 
 

4.1.1 Fixos Naturais 

  

 Para a investigação dos fixos naturais, os levantamentos de dados são 

oriundos de fontes secundárias e primárias. As fontes secundárias foram websites 

de organizações como o IBGE, AMFRI e a SECTUR e do artigo do Anjos et al 

(2009), a fonte primária utilizada foi o questionário com os turistas questão 6, a 

percepção dos atrativos naturais (apêndice C).   

O município de Balneário Camboriú está localizado no litoral norte de Santa 

Catarina (latitude -26.99º e longitude -48.63º) e com característica do bioma Mata 

Atlântica, com um relevo acidentado constituído por superfícies planas ao longo da 
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costa e ramificações da serra formando um relevo levemente ondulado. A sua 

localização costeira (mapa 01) e a temperatura da água geram condições favoráveis 

para o desenvolvimento do turismo de sol e praia. As temperaturas climáticas no 

inverno variam entre 8º e 10º e no verão entre 35º e 40º, provocando uma 

sazonalidade na atividade turística, sobretudo relacionado ao sol e à praia (AMFRI, 

2007; ANJOS et al, 2009; IBGE, 2011). 

 As características geoecossistemas compreendem praias de areias muito 

grossas, grossas, médias e finas. A floresta ombrófila densa (com árvores de porte 

médio) tem como características apresentarem uma densa população arbórea com 

as copas das arvores largas e bem desenvolvidas, podendo ser de três tipos: mata 

de transição quartenárias (localizadas além dos manguezais), mata situada nas 

planícies aluviais (localizadas ao longo dos rios) e mata situada nas encostas (com 

característica de possuir uma vegetação densa, entretanto não muito alta). O 

município apresenta vegetações de restinga, restinga herbácea curta e vegetação 

típica do mangue, que correspondem a estreitas áreas de vegetação litorânea com 

presença de vegetação herbácea, arbustiva e lacustre. O mangue é um local 

propício para o repouso, alimentação e reprodução de espécies de animais, do qual, 

se destaca a observação de aves (AMFRI, 2007).   

 A cidade apresenta uma Área de Proteção Ambiental (APA) qualificada como 

uma unidade de conservação de uso sustentável, denominada “Costa Brava”. Ela 

está localizada dentro do perímetro urbano, resguardando um dos mosaicos de 

ecossistemas mais belos de Santa Catarina, o sistema praial localiza-se entre os 

promotórios rochosos da ponta do boqueirão (ao sul) e da ponta da laranjeiras (ao 

norte), estando as praias do estaleirinho, estaleiro, pinho, taquaras e taquarinhas 

contempladas pela APA (AMFRI, 2007). 

 Os atrativos naturais são: praia do estaleirinho, praia do estaleiro, praia do 

pinho, praia de taquaras, praia de taquarinhas, praia de laranjeiras, praia central, 

prainha do pontal norte, praia do buraco e manguezal do rio Camboriú, como pode 

ser observado no quadro 07 e visto no mapa 01 (p.113). 

 

Atrativo natural  Características  

Praia do 

estaleirinho 

A praia possui extensão de 920 metros e localiza-se a 12 Km da 
praia central. Composta por areia grossa, floresta Ombrófila densa 
nas encostas e restinga na faixa litorânea (parcialmente preservada). 
Possui um núcleo urbano no norte e na área central, onde a estrada 
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Atrativo natural  Características  

interpraias se aproxima da faixa litorânea. 
Praia do estaleiro A extensão 1720 metros é composta de areia grossa, com 

característica agreste da vegetação, restinga na orla marítima (de 
forma reduzida), com um curso fluvial na parte norte (vegetação do 
mangue nula). Está a 11 km da praia central, possuindo instalações 
como casas de veraneios, restaurantes e hotéis, sendo uma praia 
para prática da pescaria de arremesso.  

Praia do pinho Tem extensão de 310 metros, possuindo areia média, floresta 
Ombrófila densa e restinga na orla marítima. Na linha da praia, não 
possui área residencial, possuindo camping, pousada, bar e 
restaurante. Está a 9 km da praia central e é a primeira praia oficial 
de naturismo do Brasil.  

Praia de taquaras Tem extensão de 1150 metros com areia grossa, as águas profundas 
e calmas são propícias para a pesca artesanal, estando a 8,5 km da 
praia central. É constituída de uma floresta Ombrófila densa, restinga 
herbácea e vegetação introduzida. Na porção sul, destacam-se casas 
de veraneios, restaurantes e residências.   

Praia de 

taquarinhas 

Com extensão de 600 metros, com areias grossas e mar agitado, 
estando a 8 km da praia do centro. É uma praia considerada não 
urbanizada, o ambiente natural é constituído em vegetação de 
restinga e de encosta.  

Praia de 

laranjeiras 

É uma pequena baia com 750 metros a 6 km do centro de Balneário 
Camboriú. A praia possui a vegetação oriunda da mata atlântica, 
tendo um mar com águas tranquilas e propicia a esportes náuticos. A 
infraestrutura da praia compreende o parque Unipraias, trapiche e 
restaurantes. 

Praia central A praia central devido ao crescimento urbano não mantem a 
vegetação nativa na parte central. Na porção sul encontra-se o rio 
Camboriú, onde a margem direita do rio pode ser observada a 
vegetação ombrófila densa com o parque Unipraias, na porção norte 
existe o canal Marambaia. No centro da praia central está localizada 
a ilha das cabras, um dos cartões postais da cidade. 

Prainha do pontal 

norte 

Também conhecida como praia do canto, possui 50 metros de 
extensão e está localizada no extremo norte da praia central. Possui 
vegetação de mata atlântica e é cercada por formação rochosa.  

Praia do buraco A praia tem uma extensão de 910 metros dos quais estão em bom 
estado de conservação, a vegetação é da mata atlântica. A areia é 
uma areia grossa e é uma praia de tombo, possibil itando esportes 
como o surf.  

Manguezal do rio 
Camboriú 

É um local onde a vegetação típica do mangue é preservado nas 
margens do rio Camboriú e das ilhas Balaio, Pescador e Serafim. 
Sendo um ambiente propício para alimentação, repouso e 
reprodução de espécies de animais. 

Quadro 7: Atrativos naturais de Balneário Camboriú 
Fonte: AMFRI (2007); SECTUR (2011E). 
  

 O município de Balneário Camboriú em virtude da sua localização tem, nas 

praias, um dos principais atrativos turísticos, os recortes da serra e a ondulação do 

terreno formam praias que agregam na imagem o mar, areia, morros e vegetação. 

Na praia central, os morros tanto na ponta norte como o da ponta sul servem como 

marcos visuais do Município.  
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 Quanto à percepção dos atrativos naturais, a pesquisa junto com os turistas, 

indicou que aproximadamente 81% dos respondentes tiveram uma percepção 5 

(percepção muito alta), sendo que aproximadamente 90% tem uma percepção 

acima de 4 (percepção alta) e 3% perceberam valor inferior a 3 (regular), o que 

demonstra a qualidade dos atrativos naturais e de como os turistas percebem o 

valor destes, como pode ser observado no figura 24. 

 

 
Figura 25: Percepção dos Atrativos Naturais 
Fonte: Autores 
 

 As referências negativas eram normalmente voltadas a praia central, do qual 

foram identificados questões como ausências de banheiros públicos, duchas e a 

incidência da sombra dos edifícios na orla marítima. Os banheiros são oferecidos 

nos quiosques à beira mar, entretanto, nem sempre estão a disposição dos turistas 

e em alguns casos um valor é cobrado para o seu uso. As duchas não existem e 

poderia ser analisada a sua instalação, agregando valor ao atrativo. Quanto à 

questão da sombra na orla marítima, a única solução no caso seria a expansão da 

faixa de areia, o que necessitaria de análises de orçamento, de engenharia e de 

cunho ecológico para avaliar a viabilidade da obra. 
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4.1.2 Fixos Construídos 

 

 O levantamento de dados para a análise dos fixos construídos utilizou-se de 

fontes secundárias e da observação do pesquisador. Desta forma, são 

apresentados os arranjos dos elementos urbanos que identificam uma cidade como 

as vias de acesso (A), as edificações (B) e os espaços públicos (C).  

 

A) Vias de acesso  

 

 O acesso principal de Balneário Camboriú dá-se pela rodovia BR 101 (mapa 

01), outros acessos são pela Avenida Santa Catarina que liga Balneário Camboriú 

ao município de Camboriú, a rodovia Osvaldo Reis e a estrada da Rainha (Avenida 

Rui Barbosa) que liga o Município com a cidade de Itajaí e a rodovia interpraias 

(viário sul). O Município possui uma rodoviária (anexo L), e existem um aeroporto e 

um porto nos municípios vizinhos, Navegantes e Itajaí respectivamente. 

A rodovia BR 101 percorre o litoral brasileiro, sendo na região o principal 

condutor e ligação de Balneário Camboriú com a capital (Florianópolis) e os 

municípios vizinhos como Itajaí e Itapema (mapa 01). Esta também forma uma 

borda forte do município de Balneário Camboriú, mesmo que a oeste ainda tenha 

bairros de Balneário Camboriú, essa borda limita o fluxo turístico a leste.  

Existe um sistema viário sul que liga o centro de Balneário Camboriú com as 

praias ao sul denominado Interpraias (mapa 01), fazendo uma ligação através da 

BR 101 com a rodovia Interpraias, que corresponde a junção da Avenida 

Panorâmica, Estrada Costa Brava e Estrada Geral do Estaleirinho onde se 

encontram as praias Laranjeiras, do Estaleirinho, Estaleiro, Pinho, Taquaras e 

Taquarinhas, representando um roteiro turístico relevante no Município. O sistema 

norte liga o centro do Município com a praia do Buraco e as praias de Itajaí dos 

amores e Brava, através da Avenida Rui Barbosa. 

O terminal rodoviário recebe ônibus nacionais e internacionais (anexo L). 

Apesar de não ter um aeroporto próprio o município utiliza-se do aeroporto de 

navegantes, distante aproximadamente a 16 km. O aeroporto possui voos diretos 

para São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Campinas, e voos com escala para 

o Rio de Janeiro e Macapá. As empresas que operam são a Azul, Gol, WEBJET e 
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TAM (INFRAERO, 2011). O acesso marítimo dá-se pelo complexo portuário de Itajaí 

e a marina Tedesco na barra sul de Balneário Camboriú. O complexo portuário de 

Itajaí possui terminal para navios de cargas e um terminal para recepção de 

cruzeiros. No seu píer turístico, estima-se para a temporada 2011/2012 receber um 

total de 50.061 passageiros numa escala com 31 datas. Os navios esperados são: 

AIDACARA, IMPERATRIZ, CRYSTAL SYMPHONY e GRAND MISTRAL 

(SECRETARIA DE TURISMO DE ITAJAÍ, 2011). A marina Tedesco é uma das mais 

modernas no Brasil com um hangar de 10.000 m² oferecendo cem vagas molhadas 

e 350 vagas secas (SECTUR, 2011D).  

 

B) Edificações 

 

As edificações de Balneário Camboriú seguiram os critérios de análise do 

Boullón (2002), sendo os objetos de análise as principais avenidas do município: 

Avenida Atlântica, Avenida Brasil, Terceira Avenida, Quarta Avenida e Avenida dos 

Estados (Anexo L). 

A praia central de Balneário Camboriú possui quatro avenidas paralelas 

principais, a Avenida Atlântica, Avenida Brasil, Terceira Avenida e Quarta Avenida, e 

uma avenida transversal denominada Avenida dos Estados, que depois que se une 

com a Terceira Avenida, torna o sentido paralelo. Essas vias correspondem ao fluxo 

turístico no centro da cidade, representando o roteiro turístico de maior relevância, 

com destaque para a Avenida Atlântica e a Avenida Brasil.  

A Avenida Atlântica possui sentido sul norte, tendo de um lado o mar e do 

outro os arranha-céus. Possui algumas lojas e uma grande quantidade de 

restaurantes e bares. É um dos cartões postais da cidade. Possui um calçadão no 

decorrer de toda a avenida, tendo na ponta sul o parque Unipraias e os moles e, na 

ponta norte, um passeio que liga a praia central às praias do norte. O tipo de 

urbanização é de habitações em altura, os edifícios, nessa avenida, possuem um 

número de andares muito acima dos quatro andares. O nível socioeconômico é o de 

luxo, tendo um alto padrão construtivo e tendo um estilo arquitetônico moderno. A 

topografia é a plana e o tipo de rua é a de extensão normal com árvores, o tipo de 

árvores é altura média e o pavimento é de asfalto.  

A Avenida Brasil é a segunda avenida no sentido litoral-interior, o sentido 

desta é do norte ao sul, sendo este o contrário da Avenida Atlântica. A Avenida 
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Brasil possui alguns restaurantes e bares, tendo como aspecto marcante a grande 

quantidade de lojas. Possui um tipo de urbanização que se caracteriza por serem 

habitações em altura, com nível socioeconômico das edificações de luxo e o estilo 

arquitetônico moderno. A topografia é plana, com o tipo de rua estreita sem árvores, 

o pavimento é de asfalto. 

Na Terceira Avenida estão localizadas as lojas de móveis e designs, lojas de 

varejo, bancos, hospitais e demais serviços da cidade. Nesse ponto, percebe-se 

também a redução na altura dos prédios, a 3ª avenida possui um número bem 

inferior de edifícios com mais de sete andares em comparação com as avenidas 

Brasil e Atlântida, entretanto, ainda está inserida na mesma variável possuindo 

habitações em altura, como tipo de urbanização. O nível socioeconômico é de 

classe média e o estilo arquitetônico moderno. A topografia é de solo plano e o tipo 

de rua é avenida normal, com árvores, o pavimento é asfáltico e o porte das árvores 

é de estatura média. Uma similaridade entre as avenidas é o forte comércio 

desenvolvido nestas, embora com características específicas, sendo que as 

avenidas Brasil e a Atlântida tenham um foco maior no vestuário e serviços. 

Na Quarta Avenida encontram-se uma diversidade de lojas comerciais, o tipo 

de urbanização é de habitações de até quatro andares, com o nível socioeconômico 

de classe média e o estilo arquitetônico é o moderno. A topografia é de solo plano, 

com avenida com passeios largos e com árvores. O tipo de árvore é de árvores 

baixas e o pavimento é o normal (asfalto). Essa avenida possui uma ciclovia entre 

as vias.  

 A Avenida do Estado possui no seu decorrer empresas voltadas ao comércio 

e uma pequena quantidade de residências até o entroncamento com a Terceira 

Avenida, onde as residências surgem em maior quantidade junto com bares, 

restaurantes e comércio. O Tipo de Urbanização é de habitações de até dois 

andares antes do entroncamento com a terceira avenida, depois a urbanização é de 

até quatro andares (tendo edificações com maior número de pavimentos, entretanto 

sem ser predominante). O nível socioeconômico é de classe média com estilo 

arquitetônico moderno, a topografia é plana. Ela possui duas vias com passeio largo 

com árvores de pequeno e médio porte até próximo ao entroncamento com a 

terceira avenida e depois da rua 1301, nesse intervalo, ela possui sentido sul-norte 

com ciclovia, passeio largo e árvores de pequeno porte, com pavimentação 

asfáltica.  



121 
 

 
 

O município de Balneário Camboriú tem como característica marcante a 

densidade dos edifícios e a verticalização destes (figura 25), quanto mais próximo 

ao mar, encontram-se em maior quantidade e mais verticais, é, nessa área, também 

que se concentra o fluxo turístico. A pavimentação das ruas é o de asfalto em sua 

maioria, e em virtude da verticalização dos edifícios na maioria das ruas e avenidas 

próximo à beira-mar a impressão é de ruas estreitas, e assim quanto mais se afasta 

da beira-mar a impressão é que as ruas se alargam. O padrão das edificações 

próximo à beira mar é luxuoso e conforme afasta-se o padrão diminui, o estilo 

arquitetônico predominante é o moderno. Os marcos visuais são o morro ao norte, o 

parque Unipraias ao sul e a oeste o Cristo Luz, porém em razão da altura das 

edificações no decorrer da orla, estes podem não ser avistados de qualquer 

localização. 

 

 
Figura 26: Imagem de Balneário Camboriú 
Fonte: SECTUR (2011C). 
 

c) Espaços Públicos 

 

Os espaços públicos em Balneário Camboriú são referentes às praças, 

calçadão, as praias (aqui são considerados os espaços construídos) e a área entre 
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as avenidas Atlântica e Brasil (intenso fluxo comercial e turístico), como podem ser 

observados no anexo L.  

Fora da área central, as praias do sul e do norte se caracterizam mais pelos 

seus atrativos naturais do que os construídos, como discorridos nos fixos naturais. A 

praia de laranjeiras é constituída de um calçadão, restaurantes, um píer na ponta sul 

e o parque Unipraias, que liga à praia central a praia de Laranjeiras. A praia do 

Estaleirinho tem uma maior concentração na área central e norte, que representa a 

área a qual a rodovia Interpraias se aproxima da orla marítima. Na praia do 

Estaleiro, encontram-se pousadas, casas de veraneios, campings e restaurantes, 

tendo a rodovia Interpraias atravessando toda a extensão da localidade. A praia de 

Taquaras possui uma pequena urbanização na porção sul, com residências, 

restaurantes e casas de veraneios. Na praia do Buraco, a única edificação é de um 

Resort, sendo o acesso a ela via uma passarela que liga a praia central à praia do 

pontal norte e a do buraco.  

Em resumo, as praias de Balneário Camboriú (com exceção da central) 

possuem edificações baixas com habitações com até dois andares, a pavimentação 

é de terra com raras exceções (rodovia Interpraias como principal rodovia de ligação 

entre elas). As árvores são de porte médio, com a topografia ondulada e plana, o 

padrão das construções é bem distinto com edificações luxuosas e edificações 

simples, com estilo arquitetônico moderno. 

Os espaços públicos de maior relevância em Balneário Camboriú, em virtude 

da sua localização são as praias (discorridas nos fixos naturais), mesmo assim 

existem outros espaços públicos de destaque (anexo L). Entre a Avenida Atlântica e 

Avenida Brasil e como continuação da Avenida Central, existe um calçadão com 

hotéis, restaurante, bares, lojas e cafeterias, que recebe um fluxo de turistas intenso 

em determinadas épocas do ano. Na barra sul, existe o molhe Barra do Rio 

Camboriú com parque infantil temático (o tema são barcos), restaurante localizado 

junto ao parque Unipraias, que é um ponto turístico relevante, com um passeio 

sobre o molhe, com mirantes da orla central de Balneário Camboriú. Na barra norte 

junto à praça Mussolini Cechinel, existe um passeio que circunda o morro servindo 

de ligação à prainha do Pontal Norte e à praia do Buraco, esse passeio possui 

diversos mirantes e bancos no seu decorrer.  

As praças, quadro 08 e anexo L, também exercem uma influência no turismo, 

do qual se destacam as praças: Almirante Tamandaré, Kurt Amann, Mussolini 
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Cechinel, Higino João Pio, Papa João Paulo I, Bruno Nitz, Fonte das Sereias, das 

Figueiras, das Bandeiras, Urbano Mafra Vieira, República Oriental do Uruguai, 

Pescador, Bruno Correia Pereira, Mario Covas, do Chafariz, General de San Martin, 

da Integração Ver. Wilson P. Achutti e Silveira Junior.  

 
Praça Característica  
Almirante 
Tamandaré 

Situada no Centro de Balneário Camboriú, na Avenida Atlântica, 
atuando como ponto de referência dos turistas, tendo um posto policial. 
São promovidos diversos shows, eventos culturais, religiosos e 
beneficentes na praça (Anexo L, legenda 1). 

Kurt Amann Nela encontra o monumento "A Mão do Trabalhador que sustenta o 
Mundo", produzido em concreto maciço e fibra de vidro, pelo artista 
plástico Reiner Wolff, em 1991. Está localizada na Avenida Atlântica, 
próxima à Rua 1101 (Anexo L, legenda 2). 

Mussolini Cechinel Está situado no pontal Norte da cidade, oferece cancha de bocha, 
playground e espaço para relaxar, usados em datas especiais como 
local para atrações (Anexo L, legenda 12). 

Higino João Pio Localizada na Avenida Alvin Bauer, entre as Avenidas Brasil e Atlântica. 
A Fundação Cultural mantém uma feira de artesanato na praça, e na 
temporada, ocorrem apresentações de peças teatrais, bandas e shows 
(Anexo L, legenda 3).  

Papa João Paulo I Localizada defronte a sede da Prefeitura de Balneário Camboriú, no final 
da Rua Dinamarca, Bairro das Nações (Anexo L, legenda 5). 

Bruno Nitz Localizada entre as ruas 200 e 300, no Centro. Aos sábados, funciona 
uma feira l ivre ao lado (Anexo L, legenda 4). 

Fonte das Sereias Localizada na avenida dos estados, ao lado da praça das Figueiras e 
próxima ao Corpo de Bombeiros, na praça encontra-se a cascata de 
sereias (Anexo L, legenda 6). 

das Figueiras A praça possui em sua área central uma figueira. Localizada na Avenida 
dos Estados, próxima à Praça Fonte das Sereias e o Corpo de 
Bombeiros (Anexo L, legenda 7). 

das Bandeiras Localizada na Av. do Estado, próxima do Portal de Informações 
Turísticas. Faz parte de uma rótula, que mantém hasteadas as 
bandeiras dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, no centro as 
bandeiras da cidade, do Estado e País (Anexo L, legenda 8). 

Urbano Mafra 
Vieira 

Localizada na Avenida Santa Catarina, entre as ruas Bahia e Amazonas. 
Fica próximo ao ginásio Irineu Borhausen e ao Balneário Camboriú 
Shopping (Anexo L, legenda 9). 

República Oriental 
do Uruguai  

Localizada na Terceira Avenida com a rua 3610, possui o busto do 
Presidente do Uruguai (Anexo L, legenda 13). 

Pescador Localizada no Bairro da Barra, tem uma iluminação à vapor de mercúrio, 
luminárias em estilo açoriano, piso em pedras de granito, bancos e 
mesas com tablados para jogos de xadrez, tri lha e dama, além de jogos 
de amarelinha desenhados pelo chão (Anexo L, legenda 15). 

Bruno Correia 
Pereira  

Localizada na Rodovia Interpraias, próxima à localidade de Laranjeiras, 
uma homenagem a Bruno Correira Pereira um adolescente que faleceu 
e passava as horas de lazer nesta área (Anexo L, legenda 17). 

Mario Covas  Está localizada na Rodovia Interpraias, possui playground e área de 
lazer, além de um busto do ex-governador de São Paulo, Mario Covas. 
A obra foi esculpida pelo artista plástico José Alexandre da Silveira 
(Anexo L, legenda 16). 

do Chafariz Localizada na Rodovia Interpraias na rótula de acesso à praia de 
Laranjeiras, onde se encontra o monumento em homenagem aos 
homens do mar (Anexo L, legenda 18). 

General de San 
Martin 

Localizada entre a Rua 10 e a Avenida do Estado, no Centro. Em 
homenagem aos moradores e turistas argentinos, está instalado o busto 
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Praça Característica  
de bronze do libertador argentino José San Martin  (Anexo L, legenda 
10). 

da Integração Ver. 
Wilson P. Achutti  

Localizada na confluência da Marginal Oeste, Quinta Avenida e Ribeirão 
Peroba, no Bairro dos Municípios. Conta com uma área de 5.600 m², 
com parquinhos infantis, bancos e quadra esportiva (Anexo L, legenda 
14). 

Silveira Junior Localiza entre a Avenida do Estado e Rua Miguel Matte, no Bairro 
Pioneiros, a praça possui equipamentos infantis (Anexo L, legenda 11). 

Quadro 8: Praças de Balneário Camboriú 
Fonte: SECTUR (2011F) 
 

4.1.3 Fluxo Sociocultural 

 

 Para a análise do fluxo sociocultural foram avaliados e identificados o: a) 

perfil do residente; b) Perfil do turista; c) Educação e treinamento; e d) Interação 

entre residente e turista. 

 

A) Perfil do residente 

  

 O levantamento de dados para a análise do perfil do residente foi realizado 

por meio de dados secundários em fontes como o IBGE e o PNUD. De acordo com 

o IBGE (2011), a população de Balneário Camboriú é de 108.089 habitantes, com 

uma densidade demográfica de 2.309,74 habitantes por quilômetro quadrado, o que 

representa uma densidade demográfica muito acima da média do Estado que é de 

65,29 habitantes por quilômetros quadrados. Uma característica interessante de 

Balneário Camboriú é que 100% da sua população residem na área urbana, não 

existindo área rural no município. O crescimento populacional é bem acentuado na 

cidade, em 1991, a população era de 40.308 habitantes, em 1996 de 57.687 

habitantes, em 2000 de 73.455, em 2007 de 94.344 e chegando a 108.089 

habitantes em 2010. Isso representa um crescimento populacional em 19 anos de 

aproximadamente 268%, ou uma média anual de aproximadamente 15%. Esse 

crescimento populacional junto com a economia do município baseada no turismo 

(serviços) e na especulação imobiliária reflete nos fixos construídos onde os 

espaços possíveis de serem consumidos quase todos já foram. 

 O IDH (índice de desenvolvimento humano) de Balneário Camboriú é elevado 

(tabela 01), vale ressaltar que quanto mais próximo de 1 melhor, nessa década de 
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análise houve um aumento considerável em todos os quesitos. O destaque fica com 

IDH da educação que chegou ao nível de 0,94. 

 

 1991 2000 
IDHM 0,797 0,867 
IDHM – Renda 0,782 0,859 
IDHM – Longevidade 0,751 0,803 
IDHM - Educação 0,857 0,940 
Tabela 1: IDH de Balneário Camboriú 
Fonte: PNUD (2011) 
 

 Os índices do Município são superiores aos índices nacionais e estaduais, 

enquanto que IDH nacional no ano de 2000 era de 0,766 e o estadual de 0,822, o 

municipal ficou em 0,867. Esses valores representam uma diferença substancial 

com relação à média nacional. A maior discrepância ficou por conta do IDH – renda 

no ano de 2000, enquanto que o nacional foi de 0,681 e o estadual de 0,750, o de 

Balneário Camboriú chegou aos 0,859. O único índice inferior do município com 

relação ao estado foi o de IDH-Longevidade em que o estadual no ano de 2000 é de 

0,811 enquanto que o de Balneário Camboriú é de 0,803, mesmo assim bem maior 

do que a média nacional de 0,727 (PNUD, 2011). 

 

B) Perfil do turista  

 

O processo metodológico para o levantamento de dados aplicada foi a 

pesquisa com os turistas, das questões da seção 1 do questionário com os turistas 

(apêndice C) relacionadas com o sexo, a faixa etária e a origem dos turistas. Os 

resultados da pesquisa com os turistas apontaram para um perfil de turistas com 

predominância do sexo feminino. Um total de aproximadamente 63% dos turistas do 

sexo feminino no geral, a maioria do sexo feminino se reflete sobretudo na época do 

carnaval no qual os respondentes correspondem a 66%, no período seguinte da 

pesquisa mostra um resultado mais equilibrado com uma porcentagem de turistas 

masculinos de 45%. A pesquisa revelou que aproximadamente 67% dos 

entrevistados estavam visitando a cidade pela primeira vez.  

 Os resultados apontaram que 63% dos respondentes têm mais de 40 anos, 

sendo que 32% têm mais de 50 anos (figura 26). Existe uma diferença significativa 

na faixa etária durante o período do carnaval, a faixa etária dos 18 aos 30 anos foi 
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de 29%, enquanto que no período pós-carnaval é de apenas 5%, uma diferença 

oposta a do grupo de mais de 50 anos, durante o carnaval representavam 27% dos 

turistas e após o evento representou 46%, o que aponta para o segmento da 3ª 

idade no período que sucedeu o carnaval.  

 

 
Figura 27: Faixa Etária dos turistas 
Fonte: Autor 
 

 Nesse período, o turismo internacional se mostrou muito representativo, 

sendo responsável por aproximadamente 45% (figura 27). Entretanto, demonstra 

certa dependência do turismo argentino, que representa 44% do total de turistas. 

Esse dado representa uma boa imagem e comercialização nesse país, mas 

demonstra uma fragilidade também (dependência), sendo interessante o estudo de 

um aumento de participação de outros países que representam juntos apenas 1%, 

além de aumentar o número de países emissores. 
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Figura 28: Origem dos turistas 
Fonte: Autor 
  

 O turismo nacional representou 55% do total de turistas e tem como 

principais emissores os estados lindeiros como Paraná (36%) e Rio Grande do Sul 

(27%). Outro estado com grande participação na emissão de turistas foi o estado de 

São Paulo (22%), como pode ser visto no figura 28. O estudo apresentou um 

pequeno número de turistas oriundos do estado de Santa Catarina (5%). Esse dado 

pode ser um reflexo da metodologia da pesquisa que foi voltado para apenas 

turistas em hotéis, sendo possível que num levantamento com turistas que aborde 

diferentes meios de hospedagens a representação catarinense seja maior. 

   

 
Figura 29: Origem dos turistas Brasileiros 
Fonte: Autor 
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C) Educação e treinamento  

 

Os dados secundários que serviram como base para a análise deste 

elemento são oriundos dos sites das organizações que oferecem 

ensino/treinamento superior e/ou técnico. Quanto à educação e o treinamento para 

a comunidade de Balneário Camboriú participar do mercado de trabalho turístico, o 

município têm como opções de educação e treinamento as seguintes instituições: 

Faculdade Avantis, Faculdade do Litoral Catarinense/Sociesc, Universidade do Vale 

do Itajaí, Microlins e SENAC/CDL (Câmara de dirigentes lojistas). A faculdade 

Avantis e a CDL não ofertam cursos voltados especificamente para o turismo, assim 

como a FLC/SOSIESC, esta oferta na cidade de Ribeirão Preto um curso de 

capacitação de 8 horas em como organizar eventos (AVANTIS, 2011; 

FLC/SOCIESC, 2011).  A UNIVALI oferta os cursos de graduação e mestrado em 

Turismo e Hotelaria, doutorado em Administração e Turismo, além de cursos de 

Gastronomia e o Curso Técnico de Guia de Turismo (UNIVALI, 2011). A Microlins 

oferece cursos profissionalizantes de Atendimento ao Turista, Hotelaria e Garçom 

(MICROLINS, 2011). 

No município de Itajaí há uma unidade do Sebrae (serviço de apoio às micro 

e pequenas empresas) e do Senac, está ofertando como ensino a distância o Curso 

de Ecoturismo – Gestão Sustentável. No município de Camboriú está localizado o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia oferecendo o Curso Técnico 

em Turismo e Hospitalidade (IFC, 2011; SENAC, 2011). 

O município oferece cursos profissionalizantes, técnico, bacharel, mestrado e 

doutorado para o turismo, o que complementa quase todos os níveis de 

graduações, entretanto, todos os cursos são pagos, o que acaba por excluir uma 

parcela da população de ter acesso a esse conhecimento. O curso gratuito é o do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia que está localizado no 

município de Camboriú, sendo este um curso técnico em turismo e hospitalidade 

com duração de 03 anos. 

 

D) Interações entre turistas e residentes 
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 As interações entre os turistas e os residentes ocorrem em todos os destinos 

turísticos, sendo a receptividade dos residentes perceptível pelos turistas, o 

questionário com os turistas (apêndice C) na questão 6 aborda em sua primeira 

questão esse assunto, servindo as respostas como base para a análise.  

A percepção da receptividade dos turistas com relação à comunidade é 

elevada, 74% dos respondentes apontaram para 5 (percepção muito alto), como 

pode ser observado no figura 29, sendo um indício de uma boa relação entre 

turistas e residentes, que reflete na imagem do destino de forma positiva.  

 

 
Figura 30: Percepção da receptividade da comunidade pelos turistas 
Fonte: Autor  
 

4.1.4 Fluxo Econômico 

 

 Os procedimentos utilizados para a busca dos dados para a análise desse 

elemento foram dados secundários e primários. Os dados secundários foram 

obtidos por meio de informações do IBGE, SINDISOL e demais sites das 

organizações envolvidas no estudo, enquanto que os dados primários foram obtidos 

oriundos da pesquisa com os turistas, na questão 6 do questionário, relacionada às 

percepções e as expectativas das organizações.  

A dinâmica urbana de Balneário Camboriú está ligada ao turismo e a 

especulação imobiliária, assim sendo, quase todas as atividades são influenciadas 
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direta ou indiretamente pelo turismo. O produto interno bruto (PIB) de Balneário 

Camboriú define a importância do segmento econômico dos serviços para o 

município. O valor bruto adicionado pelos serviços em 2008 foi de R$ 1.064.291, 

muito superior ao valor adicionado pela indústria R$ 246.975 e da agropecuária R$ 

4.335 mil reais, o crescimento do PIB per capita foi acentuado entre os ano de 2004, 

R$ 6.701,00, e de 2008, R$ 14.541,29, o que demonstra o crescimento econômico 

do Município, que mesmo tendo um aumento populacional no período, o 

crescimento das receitas foi bem superior (IBGE, 2011). 

 Essa característica de serviços do Município reflete no número de empresas 

locais em 2009 que corresponderam a 8.574 unidades sendo 8.196 unidades 

atuantes, ocupando um total de 47.712 pessoas, sendo destas 37.355 pessoas 

assalariadas (IBGE, 2011). 

 A percepção dos turistas quanto aos serviços turísticos prestados pelas 

empresas do Município podem ser observadas na tabela 02. Os serviços turísticos 

dos quais os respondentes do questionário com os turistas opinaram foram: 

hotelaria, bares e restaurantes, atrativos construídos, agências receptivas e 

transporte. 

 

Serviço Turístico Muito baixa←Qualidade Percebida→Muito alta 

01 02 03 04 05 

Hotelaria 0% 9% 10% 21% 60% 
Bares e restaurantes 0% 2% 7% 24% 67% 
Atrativos construídos 0% 0% 2% 11% 87% 
Agências receptivas 0% 0% 1% 5% 94% 

Transporte 1% 5% 10% 29% 55% 
Tabela 2: Percepção dos serviços turísticos 
Fonte: Autor 
 

 Analisando de forma geral a percepção dos serviços turísticos foram em sua 

maioria elevadas (tabela 02), entretanto, se analisarmos a tabela (03) percebemos 

que na diferença entre a percepção e a expectativa os resultados foram 

insatisfatórios, onde os destaques negativos são as empresas de transportes e de 

hospedagem.  
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Serviço Turistico Média Expectativa 
(E) 

Média 
Percepção (P) 

Diferença da 
Expectativa e 

Percepção (P-E) 
Hotelaria 4,62 4,32 -0,30 

Bares e restaurantes 4,66 4,57 -0,09 
Atrativos construídos 4,89 4,85 -0,04 
Agência de viagens 

receptiva 
4,98 4,94 -0,04 

Transporte 4,86 4,33 -0,53 
Tabela 3: Diferença entre o somatório da expectativa e percepção dos serviços turísticos 
Fonte: Autor 
   

O Sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares (SINDISOL) possui 137 

empreendimentos hoteleiros filiados, esse universo demonstra a importância do 

fluxo econômico do turismo no Município (SINDISOL, 2011). Quanto à percepção de 

valor pelos turistas para os hotéis a pesquisa apontou para 60% dos respondentes 

identificaram o valor máximo (5, percepção muito alta), entretanto, quase 9% deram 

valor 2 que é baixa percepção, o que demonstra uma certa disparidade entre alguns 

serviços hoteleiros (tabela 02). Os resultados dos hotéis foram os piores para a 

soma das percepções 03 (percepção regular) e 02 (baixa percepção) entre todos os 

serviços turísticos, além do resultado entre a diferença da média da percepção pela 

média da expectativa ser de -0,30 (tabela 03), o que indica para a necessidade de 

aprimoramento desses empreendimentos perante aos consumidores.  

O serviço de alimentos e bebidas conta com 367 estabelecimentos filiados ao 

SINDISOl (2011). O serviço se mostrou competente (tabela 02), com 67% dos 

respondentes perceberam o valor máximo conforme a pesquisa, outro dado 

relevante foi o baixo número de respondentes que perceberam valor inferior a 3 

(percepção regular) sendo apenas 2% do universo dos pesquisados. 

 O Município ainda conta com dois complexos turísticos de destaque: 

Complexo Cristo Luz e o Parque Unipraias. O complexo Cristo Luz está localizado 

em um dos pontos mais altos de Balneário Camboriú a 155 metros de altura, o 

monumento possui 33 metros de altura e 22 metros de largura. O complexo possui 

um pavilhão de eventos para mil pessoas, restaurante panorâmico, pizzaria, 

lanchonete e estacionamento. O Parque Unipraias possui três estações: a barra sul, 

mata atlântica e laranjeiras. Na estação Barra Sul está na beira mar central e ao 

lado do ponto de partidas das escunas e do helicóptero, e nessa estação conta com 

estacionamento, restaurantes, lojas, toaletes e fraldário. Na estação Mata Atlântica 
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estão os mirantes, anfiteatro, Arboreto Fritz Muller, auditório, quiosques e o parque 

de aventuras (com trenó de montanha e arvorismo). Na estação de Laranjeiras, é o 

desembarque dos bondinhos na praia que dá o nome a estação, tendo toaletes e 

boulevard (CRISTOLUZ, 2011; UNIPRAIAS, 2011). 

 Os pesquisados perceberam um alto nível de valor nos atrativos construídos 

(tabela 02), com uma alta porcentagem (87%) dos respondentes conferiram valor 5 

(percepção muito alta) para os serviços nesses empreendimentos, sendo que 

nenhum respondente percebeu valor inferior a 3 (percepção regular). 

 O Município conta com 138 agencias, entre emissivas e receptivas (AMFRI, 

2007). O serviço de agenciamento receptivo foi entre todos os serviços turísticos 

analisados o que teve melhor desempenho perante aos turistas (tabela 02 e tabela 

03), sendo que a percepção de valor máxima (5, muito alta) foi indicada para 94% 

dos respondentes, não houve uma única percepção de valor inferior a 3 (regular), 

para a diferença entre a percepção e a expectativa o resultado foi -0,04, esses 

resultados são os mais expressivos. Em compensação é o serviço menos utilizados 

entre todos os serviços turísticos, obtendo resposta de 47% dos turistas que 

solicitaram o serviço das agências receptivas.  

Existem serviços de transportes públicos, sendo que se destacam 

equipamento de transportes como o passeio do barco pirata com encenações 

durante o percurso da praia central até a praia de laranjeiras e o Bondindinho um 

ônibus turístico que circula entre as avenidas Brasil e Atlântica. Com relação à 

percepção dos turistas quanto ao serviço turístico de transporte, os resultados 

ficaram aquém dos demais setores, sendo que para a percepção de valor muito alta 

(5) o total de resposta foi de 55%. Foi o único setor a receber indicação 01 

(percepção muito baixa) entre todos os setores, como podem ser observados na 

tabela 02. Esses resultados apontam para a necessidade de investimentos e 

aprimoramentos neste setor, como corrobora a tabela 03, onde a diferença entre a 

média da percepção e a média da expectativa (-0,53) foi a pior entre todos os 

serviços turísticos. 

 Existem outros atrativos, como algumas marinas, da qual se destaca a 

marina Tedesco, área para o voo livre e o comércio. Um dos fortes atrativos de 

Balneário Camboriú é o comércio (o sindicato do comércio varejista conta com 

seiscentos afiliados), entre estes o Município conta com catorze centros comerciais 
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e cinco shopping centers, dos quais se destacam o Atlântico Shopping Center e o 

Balneário Camboriú Shopping (SINCOMÉRCIO, 2011). 

 A pesquisa com os gestores apontou poucas ações que visam a integrar os 

produtos turísticos. O Parque Unipraias já se utilizou dessa estratégia da venda 

conjunta, mas, no momento, estão trabalhando apenas de forma independente, 

mantendo ainda uma parceria com o Beto Carrero World, que possui um quiosque 

de informação e divulgação no outro empreendimento. O hotel Marimar comercializa 

os serviços do hotel em conjunto com o Complexo Cristo Luz, sendo a exceção 

entre as organizações privadas. O poder público municipal e estadual trabalha a 

comercialização de forma conjunta, com o convention bureau e sindicatos.  

Os empreendimentos turísticos apesar de não comercializarem seus 

produtos de forma integrada tem nas agências de viagens esse integrador, quando 

estas oferecem pacotes turísticos integram os serviços de hospedagem, 

alimentação e de atrativos turísticos.  

O resultado disso é que todo o compartilhamento da informação se concentra 

com as agências de viagens, sendo elas a conexão entre os demais serviços 

turísticos. No caso de outras organizações integrarem seus produtos poderiam estar 

compartilhando mais informações, e com base nisso, gerando novos conhecimentos 

que fortaleceriam todos os envolvidos. Além disso, existem as organizações que 

estão vinculadas a redes de colaborações, estas serão analisadas no capítulo 4.3.1. 

 

4.2 Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

Os métodos para o levantamento de dados usados para analisar os 

elementos da matriz de avaliação referente à TIC foram: questionário com os 

gestores, hóspede misterioso, observação do pesquisador e dados secundários. 

 

4.2.1 Infraestrutura da TIC 

 

A infraestrutura da TIC aborda quatro temas estes dispostos como:                

a) Acessibilidade (para a internet); b) Sistemas da Informação; c) Desempenho e 

qualidade das redes de colaborações; e d) Orientação do sistema pelo usuário. 
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A) Acessibilidade (disponibilidade de acesso a internet) 

 

O levantamento seguiu os procedimentos adotados da observação do 

pesquisador nos espaços públicos, como: shoppings e na beira mar, além de 

organizações como cafés, restaurantes e bares na Avenida Atlântica. Além de 

resultados do questionário com os turistas, questão 4 (apêndice C). 

O uso da internet se tornou imprescindível para o gerenciamento de 

empresas turísticas, assim como uma ferramenta importante para os turistas na 

busca pelos mais diversos serviços possíveis. Dessa forma, existem autores como 

Racherla, Hu e Hyun (2008) que defendem a distribuição da internet sem fio nos 

municípios, como forma de apoio tanto aos empreendedores quanto aos turistas. A 

cidade de Balneário Camboriú não disponibiliza o acesso dessa maneira, entretanto 

a biblioteca municipal disponibiliza computadores e o acesso sem fio a internet. 

Outros espaços públicos como o Balneário Camboriú Shopping e o Atlântico 

Shopping disponibilizam acesso sem fio em algumas cafeterias e nas praças de 

alimentações, outros empreendimentos como hotéis, restaurantes e cafeterias 

disponibilizam da mesma forma, para os seus clientes como estratégia de aumentar 

a permanência destes nos estabelecimentos.  

Apesar do custo da internet estar diminuindo, para algumas microempresas 

ainda representa um valor significativo nos custos que acaba inviabilizando tal 

investimento. Seria importante que houvesse um estudo da viabilidade para se não 

em todo o Município, mas em algumas localidades disponibilizar o acesso gratuito à 

internet. 

 Como sugestão, a Praça Almirante Tamandaré possui uma guarita policial 

onde podem ser instalados os equipamentos, esse ponto central da cidade possui 

um dos maiores fluxos turísticos, oferecendo uma facilidade aos turistas. Outras 

localidades poderiam ser analisadas como na ponta norte e na ponta sul, ambas 

possuem estruturas que poderiam instalar os equipamentos e espaços físicos 

estruturados capazes de atender à demanda.  

Percebemos a importância da internet pelo resultado da pesquisa junto aos 

turistas que, no total, 27% dos respondentes continuam acessando à internet 

durante a estadia. Esse número pode não parecer tão relevante, entretanto, no 

grupo da faixa etária dos 18 aos 30 anos aproximadamente 69% dos respondentes 

pretendem usar a internet durante a estadia. Esse resultado aponta para uma 
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mudança no perfil do turista quanto à busca e troca de informações sobre o destino, 

por isso, o estudo da viabilidade de opções para facilitar o acesso deste usuário se 

torna pertinente como estratégia de gestão do destino.  

 

B) Sistemas de informação 

 

Os resultados foram captados conforme dados primários obtidos com os 

gestores, sendo estes resultantes do questionário com os gestores (apêndice B) 

seção 3 (sistemas de informações). 

As organizações têm em seus funcionários ativos valiosos, assim para 

conseguir usufruir ao máximo desses recursos, o uso de sistemas de informações 

são ferramentas importantes para disponibilizar informações de forma ágil entre os 

usuários assim como base para criação de conhecimento. Segundo os resultados 

com os gestores, os sistemas utilizados são: sistema de ramal, sistema Fidélio, 

Property Management System Premier, Sintera, programa desenvolvido pelo CIASC 

(Centro de Informação e Automação de Santa Catarina) e comunicador interno 

(Candeias).  

O sistema Fidélio, um sistema exclusivo da Accor, Sintera e o property 

management system premier, são sistemas que armazenam informações sobre 

reservas, cadastro de empresas, hóspedes (perfis), diárias, controle de inventários, 

qualidade de gestão e cruzamento de dados diversos, sendo que o acesso à 

informação é hierarquizado. A SANTUR e o Candeias possuem um sistema de 

informação interno semelhantes no qual existe um mecanismo do qual os usuários 

podem conversar por meio de “janelas”. A diferença principal entre ambos é que o 

do Candeias armazena essas trocas no histórico de conversas. 

As outras organizações utilizam como forma de trabalhar a informações, o 

ramal, telefones, rádios e mailing.  Isso demonstra a falha de algumas organizações 

em não utilizar sistemas informatizados. Esses sistemas não informatizados podem 

ser satisfatórios para a comunicação verbal instantânea, entretanto, falham em 

armazenar informações e combinar diferentes dados que junto com os 

conhecimentos dos funcionários servem como base para a criação de novos 

conhecimentos dentro das organizações. A secretaria de turismo e parque Unipraias 

utilizam um mailing que serve como um comunicador e a forma de armazenamento 

da informação, sendo usado pelas organizações como um meio de divulgação das 
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atividades com os outros departamentos e com a imprensa (no caso da secretaria 

de turismo), mas esse sistema esbarra no mesmo limitador dos sistemas verbais, 

não estimulando os usuários a troca de informações.  

Os sistemas de informação devem além de fornecer de maneira fácil e ágil a 

informação pertinente, devem estimular a troca de informação. Conforme Galic e 

Pelic (2007) evitando esta de se tornar uma multiplicidade de conhecimentos 

incoerentes. Essas são ferramentas fundamentais para que todos os funcionários 

tenham as informações que necessitam e que essas, quando combinadas com os 

conhecimentos dos funcionários, possam gerar novos conhecimentos e assim se 

tornar novas informações para o sistema.  

 

C) Desempenho e qualidade da rede de colaboração 

 

Os resultados foram obtidos por meio de dados primários e secundários, os 

dados primários pelo questionário com os gestores (apêndice B) questão 1, os 

dados secundários foram obtidos dos websites das organizações como Convention 

Bureau, AMFRI e SINDEPAT. 

As redes de colaborações são as mais diversas dentro das diferentes 

organizações sendo estas: SINDISOL (sindicato de hotéis, bares, restaurantes e 

similares), Convetion & Visitor Bureau (CV), AMFRI (Associação dos Municípios da 

Região da Foz do Rio Itajaí), SANTUR, Policia Militar, ABIH (Associação Brasileira 

da Indústria de Hotéis), ABAV (Associação Brasileira de Agência de Viagens) e 

SINDEPAT (Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas). A convergência 

desta abrange entre as esferas: municipal (CV), regional (SINDISOL e AMFRI), 

estadual (SANTUR) e nacional (SINDEPAT). 

O SINDISOL entre hotéis e serviços de A&B possui 643 filiados, sendo a 

forma de inclusão por meio de cadastro, permitindo o cadastro de hotéis e 

restaurantes. A organização tem abrangência regional, contemplando filiados nos 

municípios de: Balneário Camboriú, Botuverá, Brusque, Camboriú, Guabiruba, 

Navegantes, Nova Trento e São João Batista.  

Os motivos levantados para a colaboração são para a representação perante 

a comunidade, divulgação e para a uniformização da informação. Quanto à 

uniformidade da informação, as questões são restringidas ao tarifário dos hotéis. 

Conforme abordado pelos gestores essas trocas de informações não são 
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formatadas, sendo que os hotéis para conseguir essa informação têm que usar do 

expediente do hóspede misterioso e com os empreendimentos de maior afinidade a 

troca é direta. O SINDISOL levanta dados e disponibiliza como taxa de ocupação 

dos hotéis, gasto médio no comércio e nos hotéis, entretanto, o gestor não sabia 

como os dados eram levantados já que a pesquisa não contemplou o hotel em 

questão. Outros serviços disponibilizados pela organização são banco de talentos 

(banco de funcionários), benefícios (orientações e consultas trabalhistas, orientação 

nas defesas em primeira instância, informações salariais, entre outras), convênios e 

curso de manipulação de alimentos.  

Os usuários não souberam afirmar como se faz a troca de informação, tendo 

uma citação de que ocorre excepcionalmente quando há uma convocação, o que 

demonstra uma falha da rede de colaboração junto dos seus filiados, outro dado é 

que um dos hotéis o qual está filiado no SINDISOL não cita essa organização. Isso 

demonstra a falha entre os filiados em trocar informações (não apenas sobre tarifas) 

possibilitando a melhoria do serviço turístico assim como um bom relacionamento 

entre estes. 

O Convetion & Visitor Bureau possui cem filiados, e a forma de inclusão é por 

meio de cadastro, os benefícios alegados são a inserção no show case (material de 

divulgação), informativos trimestrais, informativos eletrônicos, promoções entre os 

associados e apoio institucional a projetos (CV, 2011). O motivo apontado pelo 

gestor é para a captação de eventos considerando a influência dessa organização 

para tal finalidade. As trocas de informações são por e-mail, telefone e reuniões. As 

reuniões são raras e como apontadas pela gestora são insuficientes. Esta propõe 

para incentivar a troca de informações uma agenda mensal, proporcionando um 

maior contato entre hoteleiros, além de favorecer a discussão sobre tarifas e 

estratégias, que possam resultar num aprimorando dos serviços ofertados pelo 

Município. 

A SANTUR é uma empresa de economia mista que tem como objetivo o 

fomento e a divulgação da política pública estadual do turismo É uma organização 

vinculada à Secretaria do Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Conforme a 

pesquisa com os gestores, o motivo da aliança está na divulgação, promoção e 

aprimoramento destes nos meios de divulgação, sendo feito em conjunto com os 

municípios da AMFRI (no que diz respeito ao município de Balneário Camboriú), 
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além dos órgãos de classes como a ABIH e ABAV e demais órgãos como Policia 

Militar, Policia Rodoviária, Corpos de Bombeiros e FATMA.  

A AMFRI engloba os munícipios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 

Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e 

Porto Belo. Ela é responsável pelo planejamento estratégico da região, o qual criou 

a marca Costa Verde Mares para a divulgação da região (AMFRI, 2011). Segundo o 

gestor, as atividades da rede de colaboração são suportadas pelo know how do 

trade turístico que fomenta a união entre as entidades e a troca de informações 

ocorrem nas reuniões periódicas.   

O SINDEPAT possui 16 associados em nove estados diferentes, sendo uma 

associação de integração do setor fornecendo suporte institucional e político. A 

organização oferece representação perante os poderes executivos, legislativos e 

judiciários, participação em congressos e eventos e na obtenção de consultorias 

técnicas (SINDEPAT, 2011). O motivo apontado pelo gestor é o da troca de 

informação e o bom relacionamento entre os associados. A troca de informação é 

pessoal, via e-mail ou por telefone.   

 

D) Orientação do sistema pelo usuário 

 

Os dados obtidos são resultados dos websites das organizações: CVC e 

Flytour. Existem sistemas que servem como interface entre as organizações e os 

possíveis clientes, os autores Grabler e Zins (2002) entendem que esses sistemas 

devem considerar os perfis dos usuários como forma de evitar mensagens não 

desejáveis. No caso dos serviços turísticos normalmente quando um potencial 

cliente busca informações nos seus websites já sabe da oferta de poucos serviços 

(não tendo nesse caso problemas com mensagens não relevantes), uma das 

exceções são as agências de viagens que ofertam um grande número de destinos e 

assim têm uma quantidade de informações relevantes e não relevantes que diferem 

do perfil do usuário. 

A agência e operadora de viagens CVC, em sua página inicial oferece uma 

grande quantidade de pacotes e possui um instrumento de busca para todos os 

destinos que opera (CVC, 2011). Além disso, quando se preenche o cadastro este 

identifica o seu perfil, por meio de questões relacionadas aos acompanhantes de 

viagens, o tipo de viagem que mais se adequa ao seu perfil (centros metropolitanos, 
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lugares exóticos, hotéis de praia, hotéis fazendas, cruzeiros marítimos, entre 

outros), o que você busca nas suas viagens (cultura, comodidade, festas noturnas, 

etc.), se tem preferência por pacotes fechados ou não e o meio de transporte. 

Entretanto, mesmo depois da definição do perfil, a página inicial se mantém a 

mesma, mostrando as diversas ofertas, mesmo às sem relevância para um 

determinado perfil, sendo o cadastro relevante apenas para os envios de e-mails ou 

mensagens para o celular.   

A agência Flytour nacional não oferece sistema de venda via o website, 

entretanto, as suas unidades oferecem esse serviço, sendo o cadastro para o envio 

de e-mails ou para receber uma visita de um vendedor. Na elaboração do perfil do 

usuário, os dados levantados são referentes a  quais informativos de viagens 

gostaria de receber. Estes estão divididos em quatro grupos: cruzeiro marítimo, 

pacote internacional, pacote nacional ou excursões (FLYTOUR, 2011). Nesse caso, 

o problema levantado é o mesmo do anterior onde o conteúdo de ofertas é o mesmo 

sendo ou não cadastrado, outro problema está na elaboração do perfil de forma 

muito enxuta, não identificando os motivos das viagens ou formas de viajar. O ponto 

positivo do atendimento da Flytour é a oferta do serviço de visita do vendedor, já 

que determinados perfis ainda não se sentem completamente seguros sem o 

aconselhamento de um profissional ou por uma compra pela internet.  

 

4.2.2 E-Tourism 

 

Para a análise do e-tourism, os métodos utilizados neste trabalho foram a 

pesquisa com os turistas, pesquisa com os gestores, hóspede misterioso e dados 

secundários, que serviram como base de análise para os seguintes elementos 

presentes no e-tourism: a) comunidades virtuais; b) websites; e c) e-mails.  

A importância do uso da internet para as negociações, divulgação e troca de 

informações é atestado por aproximadamente 60% dos turistas que a utilizaram 

para esse fim, segundo o questionário com os turistas (apêndice C). A tabela 04 é 

um exemplo e demonstra a diferença entre a faixa etária e o uso do e-tourism, 

demonstrando que quanto menor a idade maior o uso dos recursos relacionados ao 

e-tourism. Esse dado demonstra a necessidade das organizações criarem 

mecanismos que atendam a essa demanda por informações onlines, já que 
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aproximadamente 94% dos turistas entre 18 e 30 anos fazem uso da busca e troca 

de informações assim como operações pela internet. 

 
Faixa Etária  Uso do e -tourism  
18 a 30 anos  94% 
31 a 40 anos  88% 
41 a 50 anos  61% 
Mais de 51 anos  22% 
Tabela 4: Uso do e-tourism conforme a faixa etária 
Fonte: Autor 
 

A) Comunidades Virtuais 

 

Os resultados foram embasados por dados primários e secundários. Os 

dados primários advêm do questionário com os turistas (apêndice C) questão 2 e 

questionário com os gestores (apêndice B) seção 2. Os dados secundários são 

referentes às comunidades virtuais das organizações que delas fazem uso. 

As comunidades virtuais (aqui são considerados os blogs e redes sociais) 

são utilizadas por cinco entre sete organizações pesquisadas, refletindo a demanda 

dos turistas nessa forma de busca de informações em tais comunidades e 

representando 11% dos turistas que a utilizaram pela internet. Segundo um gestor, 

a importância da organização em participar de tais redes sociais está no fato desta 

criar um engajamento com o turista, sendo importante estar atuante e não apenas 

participar. Na opinião de outro gestor, as redes sociais são fundamentais para a 

divulgação e comercialização, para tanto, cita um case de uma agência de viagens 

líder em vendas de passagens entre Brasil e Alemanha que as faz, em grande 

parte, por meio do facebook. As redes sociais normalmente utilizadas pelas 

organizações são: Orkut, Twitter, Facebook  e blogs.  

O uso dessas redes sociais pelas organizações tem como propósito a 

divulgação das diversas atividades que estão ocorrendo nas suas organizações 

assim como possibilitar entre usuários e entre usuários e a organização a troca de 

informações. O hotel Mercure não se faz atuante nas redes sociais, enquanto que a 

conta do twitter possui um número de 320 seguidores (no dia 28 de junho de 2011), 

a última postagem remete ao ano de 2009, já a sua conta no facebook não foi 

encontrada, sendo disponibilizada apenas a localização do empreendimento. O 
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hotel Marimar faz uso do Orkut e do Facebook, sendo o uso exclusivo para a 

divulgação do hotel. 

A prefeitura de Balneário Camboriú utiliza a sua conta no twitter 

seguidamente, como forma de divulgar atividades da prefeitura, não apenas da 

Secretaria do Turismo, tendo 2.386 seguidores. A conta no facebook a qual foi 

“curtida” por 8.019 usuários, é menos utilizada como uma forma de divulgação das 

atividades da prefeitura e muito mais um espaço no qual pessoas compartilham 

fotos e informações, divulgando estabelecimentos e opiniões.  

O Parque Unipraias é atuante nas três ferramentas. A estratégia utilizada 

pelo Parque Unipraias é de usar o twitter e o Orkut como apoio ao facebook. O que 

reflete no número de seguidores do twitter (76), Orkut (187) e os que curtiram a sua 

conta no facebook (244). O pequeno número de usuários nas redes sociais está 

ligado ao fato das contas serem recentes. O facebook do Parque Unipraias conta 

com uma página e com um perfil, este com 2.362 seguidores. A estratégia de 

divulgação está nas seguidas promoções realizadas, sorteando acesso ao parque 

pela página do facebook, o que torna as participações na página pelos usuários 

satisfatória. A diferença com relação a conta da prefeitura está no fato que é 

postada uma publicação pelo empreendimento e, dessa publicação, os usuários 

comentam e compartilham informações. 

Quanto ao Candeias, as contas no facebook e a do RSS não foram 

localizadas. Entretanto, a página do Candeias oferece um link para o twitter e outro 

para o facebook. No caso do twitter irá enviar uma divulgação por meio da sua conta 

para os seus seguidores e no caso do link para o facebook irá como uma 

recomendação sua para os seus amigos. O twitter disponibilizado pelo Candeias é o 

nacional da organização, ele conta com 126 seguidores (28 de junho de 2011), o 

twitter é ativo usado para divulgação e troca de informações com usuários. O 

Candeias acompanha as comunidades criadas por usuários a respeito da 

organização no Orkut. 

As outras organizações não fazem uso dessas redes sociais, o Hotel Plaza 

Camboriú está em processo de formular as estratégias para o uso destas 

ferramentas. Das organizações levantadas, apesar de cinco organizações 

constarem nas redes sociais, quatro são atuantes, a prefeitura de Balneário 

Camboriú, o Parque Unipraias, o Marimar e o Candeias. 
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O uso das redes sociais deve ser planejado com critérios gerais e específicos 

quanto à ferramenta, como citado por um gestor, é importante que a organização 

saiba o que quer e crie vínculos com os usuários dessa rede social gerando um 

engajamento. Em virtudes das mudanças e as alterações das ferramentas, é 

importante estar atento às novas redes sociais e à migração de usuários de uma 

rede para outra. Assim sendo, o planejamento do relacionamento deve considerar a 

necessidade de abertura de conta de uma nova ferramenta e até considerar a 

possibilidade de terminar uma conta em detrimento da abertura de uma nova em 

outra rede social.  As redes sociais estão inseridas em um ambiente de mudanças 

rápidas e cabe às organizações acompanharem e aproveitarem as oportunidades 

que são criadas. 

A organização, ao optar por se inserir nas redes sociais, precisa estar 

consciente que é a sua imagem que está sendo divulgada e precisa agir de forma 

ativa para valorizá-la. As vantagens advindas da sua inserção são grandes, mas há 

riscos, caso não seja prestada a devida atenção às ações nas redes sociais, pode 

resultar em prejuízos da imagem perante aos usuários.   

 

B) Websites 

 

Foram utilizados dados primários e secundários. Os dados secundários foram 

obtidos dos websites das empresas e os primários são resultados do questionário 

com os turistas (apêndice C) questão 2. Todas as organizações abordadas nas 

entrevistas fazem uso de websites, o que aponta para a importância destes para o 

gerenciamento do empreendimento. Para análise destes são consideradas as 

informações contidas, a disponibilidade de idiomas, a disponibilidade de um meio de 

contato do usuário com o gerenciador e a função de reserva e compra de pacotes, 

no quadro 09.  

 

 Secretaria 
de 
turismo 

SANTUR Mercure  Plaza 
Camboriu  

Candeias  Parque 
Unipraias  

Marimar  

Informações  Boas Ótimas Boas Boas Fraca Ótimas Boas 
Meio de 
contato do 
usuário com o 
gerenciador 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Disponibilidade 
de Idiomas 

Sim: 6 
idiomas  

Sim: 6 
idiomas 

Sim: 12 
idiomas 

Não Não Sim: 3 
idiomas 

Não 
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 Secretaria 
de 
turismo 

SANTUR Mercure  Plaza 
Camboriu  

Candeias  Parque 
Unipraias  

Marimar  

Função de 
reserv a ou 
compra pelo 
site 

Não Não Sim Sim Sim, 
porém 
defasado. 

Não Sim 

Quadro 9: Análise dos websites das empresas 
Fonte: Autor  
 

O site da Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú disponibiliza o 

acesso em seis idiomas (Português, Inglês, Espanhol, Alemão, Frances e Italiano), 

o que atende as necessidades da maioria dos turistas que frequentam o Município. 

Quanto às informações, estas estão dispostas em oito links: Balneário Camboriú, 

gastronomia, hospedagem, compras, esporte, cultura, noticias e calendário de 

eventos  (SECTUR, 2011G). 

O Link Balneário Camboriú apresenta informações referente ao histórico do 

Município, principais avenidas, bairros, dados uteis, dados estatísticos, organização 

político administrativa, dados da cidade e praças.  O link gastronomia apresenta 

diversos estabelecimentos divididos entre 22 categorias (por exemplo: árabe, 

argentina, bistrô, buffet). O link hospedagem oferta as opções de estadias divididos 

pela localização desses estabelecimentos no município, seja pela avenida, bairro, 

praias agrestes, entre outros (SECTUR, 2011G). 

Já na seção de compras, apresentam algumas empresas como lojas, 

shoppings centers e supermercados. Nos esportes, as informações são voltadas 

para academias, bicicross, caminhadas à beira mar, federação catarinense de 

futebol, fundação municipal de esportes, locais para a prática de esportes, 

mergulho, pescaria em alto mar, surfe e voo livre. Quanto ao link cultural, são 

disponibilizadas informações básicas sobre o local do arquivo histórico municipal, 

bairro da barra, bibliotecas, escola de arte e artesanato, folclore, tradição e hábitos 

da vida, fundação cultural de Balneário Camboriú, galeria de arte, igrejas, templos e 

centros espíritas e monumentos. O link calendário de eventos apresenta a 

programação de eventos, assim como o link notícias apresenta as ultimas notícias 

(SECTUR, 2011G). 

São disponibilizados pelo site informações sobre as praias, o Cristo Luz, 

ecoturismo, o Parque Unipraias, passeios, vida noturna e imagens da cidade e dos 

atrativos. O contato disponibilizado é por e-mail que pode ser enviado da própria 
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página assim como são disponibilizados os e-mails de diversos departamentos e 

assessorias (SECTUR, 2011G).  

O site da SECTUR atende bem as necessidades dos turistas do Município 

com informações corretas e imagens da cidade. O município, por motivos lógicos, 

não tem a função de reserva e venda de pacotes ou serviços, entretanto, é possível 

encontrar os endereços eletrônicos das empresas servindo desta forma como um 

“portal”. O aspecto negativo são os erros de português e problemas de caracteres 

em alguns links, o que acaba por denegrir a imagem do destino.  

O site da SANTUR disponibiliza a escolha do conteúdo em seis idiomas 

(português, alemão, espanhol, francês, inglês e italiano) o que contempla os 

principais idiomas ocidentais. As informações contidas são notícias, calendário de 

eventos, pesquisa da demanda, participação em eventos, cálculo de rotas, condição 

do mar e ventos, previsão do tempo, informações de apoio aos turistas, destinos em 

Santa Catarina (turismo rural, passeios de trem, roteiros da cerveja, entre outros), 

imagens e vídeos, Santa Catarina na mídia e links a associações (ABIH, ABRASEL) 

e aos municípios. A forma de contato é por e-mail pela página do próprio site e 

disponibiliza telefones de contatos assim como o endereço da organização 

(SANTUR, 2011).  

O site não disponibiliza um sistema de compra e venda de serviços o qual 

pode ser explicado pela inexistência de um serviço direto de comercialização ao 

turista, entretanto, o site oferece links que disponibilizam o acesso aos sites das 

organizações turísticas servindo como um “portal” entre os turistas e essas 

organizações. As informações são fidedignas e bem elaboradas o que corrobora 

com uma boa divulgação do Estado.  

O conteúdo no Parque Unipraias é disponibilizado em três idiomas (inglês, 

português e espanhol). As informações abordam a história do parque, os principais 

prêmios, fotos, vídeos, serviços oferecidos, estrutura das estações, área para as 

agências, parque escola, treinamento empresarial, preços, horários, eventos, 

informações de Balneário Camboriú e região, assessoria de imprensa. O site possui 

link para vídeos do parque no youtube, e de acesso às paginas no twitter, Orkut e 

facebook. A forma de contato é por email na própria página do parque e é 

disponibilizado o endereço eletrônico de diversos departamentos. O site não oferece 

a opção de compra ou reserva de serviços. 
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As informações contidas são de ótima qualidade tanto com relação ao parque 

quanto da região. A informação da região é acessada por meios deum link que 

direciona o usuário ao portal Litoral de Santa Catarina 

(www.litoraldesantacatarina.com) atendendo às necessidades dos usuários. Os 

idiomas disponibilizados atendem à demanda do Município. O ponto negativo é a 

ausência de um serviço de venda ou reservas on line dos serviços. O design é bem 

agradável no site, apresentando a estrutura do parque dentro de um mapa animado.   

O hotel Plaza Camboriú no seu site não disponibiliza a opção de idiomas. As 

informações são relacionadas ao Município (notícias), sobre o hotel, estrutura, 

pacotes promocionais, tarifários, eventos, localização, reserva, informativos, 

temperatura e parceiros. São disponibilizados vídeos e imagens do hotel, a forma de 

contato é via e-mail pelo próprio site do hotel e são disponibilizados números 

telefônicos. A função de reserva é disponibilizada no site, via cadastro (PLAZA 

CAMBORIÚ, 2011). 

O site do hotel apresenta informações sobre o hotel bem elaboradas e de boa 

visualização, e um serviço online de reservas e de contato, fáceis de serem usados. 

Entretanto, poderia ser mais bem exploradas as imagens do Município, outro fator 

negativo é que não possibilita outros idiomas a não ser o português, seria 

interessante visto a importância do turismo internacional (sobretudo o argentino) a 

disponibilidade do conteúdo no idioma espanhol para bem atender aos clientes e 

futuros clientes.   

A página do Mercure de Balneário Camboriú está ligada à página da Accor 

mundial. O site disponibiliza 12 idiomas, sendo estes: francês, inglês, alemão, 

espanhol, português (Portugal), italiano, holandês, mandarim, japonês, português 

(Brasil), polonês e russo. As informações que são abordadas são referentes à 

estrutura do hotel com vídeos e imagens, localização, promoções, estadias e dicas 

ao turistas e a forma de contato é via e-mail pessoal. Possui um sistema de reserva 

on line perante o cadastro na rede Accor, sendo responsável pelo maior número de 

reservas do hotel, o que atesta a qualidade da ferramenta (MERCURE, 2011). O 

site apresenta um conjunto de idiomas que atendem às necessidades da região, 

assim como um bom sistema de reserva. O ponto negativo é quanto às informações 

turísticas do destino, que abordam informações escassas sobre o Município.   

O site do Candeias não disponibiliza opções de idiomas, isso pelo fato de ser 

um clube de associados nacional. As informações do site apresentam as unidades 
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que são disponibilizadas no Município e links para: associar-se, novidades, 

parceiros, promoções, dúvidas e contatos. Dentro das unidades existem 

informações sobre as estruturas dessas com imagens. O sistema de reserva é 

conforme a identificação do associado e é enviado um email para solicitar a 

disponibilidade. A forma de contato é por email dos diversos departamentos da 

associação de clubes (CANDEIAS, 2011). O site do Candeias não aborda 

informações sobre o Município. Quanto ao idioma é compreensível à opção de 

apenas o idioma em português, entretanto, como na baixa temporada é aberto a 

não sócios seria interessante disponibilizar o idioma em espanhol para atender as 

necessidades do perfil dos turistas de Balneário Camboriú. A forma de reserva pode 

ser melhor elaborada podendo o usuário, como nos sistemas das demais 

organizações, efetuar a reserva sem a necessidade da troca de e-mails, facilitando 

o processo. 

O site do Marimar não disponibiliza opções de idiomas. As informações 

disponíveis são referentes: apresentação do hotel, unidades habitacionais, hall e 

recepção, áreas de lazer, tour virtual, localização, tarifário, reservas e referentes ao 

Município. Todos os links apresentando imagens e conteúdos relevantes. O site 

disponibiliza uma função de reserva clara e um link para um blog, entretanto, a 

última publicação deste foi no natal (MARIMAR, 2011). 

Os sites apresentam informações satisfatórias, podendo, nas organizações 

hoteleiras, aprimorarem as informações ou adicionarem links para informações 

completas sobre o destino. No site da Prefeitura uma revisão do português se faz 

necessária. A SANTUR é o único site que faz referências aos prêmios do Estado, 

sendo importante que os outros sites desenvolvessem links relacionados a 

premiações ou matérias sobre as organizações e o Município, haja vista, a maior 

credibilidade dessas informações perante aos consumidores, segundo Loda, 

Norman e Backman (2007).  

Quanto aos meios de contatos são bem visíveis e de fácil uso, assim como 

as funções de reserva e compra de serviços (um caso pode ser aprimorado). Os 

sites dos órgãos públicos, do Mercure e do Parque Unipraias disponibilizam 

conteúdos em variedade de idiomas satisfatórios, enquanto que as demais 

necessitam aprimorar esse quesito, haja vista, especialmente o idioma espanhol 

que apresenta uma representividade na demanda turística (45% dos turistas são 

oriundos de países de origem espanhola). Os idiomas, com exceção do Mercure, 
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são oriundos do ocidente não atendendo aos países orientais, caso haja o interesse 

em investir nesse mercado é importante que se amplie a disposição de idiomas nos 

sites.   

Entre os turistas que fizeram o uso do e-tourism aproximadamente 98% (240 

respondentes) acessaram websites de organizações. Destes, o maior acesso ficou 

por conta dos sites das empresas locais. É interessante perceber o baixo percentual 

para o site do Estado (0,5%) e do País que não foi usado por nenhum dos 

respondentes (figura 30). 

 

 
Figura 31: Acesso aos sites das organizações 
Fonte: Autor 
 

Quanto à qualidade dos sites conforme a percepção dos turistas, pode ser 

observada na tabela 05. O site do Município é considerado mediano por 35% dos 

respondentes. Somadas as respostas para qualidade 2 e 3 representam 52%, o que 

indica margem para melhorias significativas na qualidade do  site.  

 
Site das organizações  1 2 3 4 5 
Município  0% 17% 35% 15% 33% 
Estado  0% 0% 0% 100% 0% 
Empresas locais  1% 5% 23% 17% 54% 
Empresas especializadas  0% 0% 0% 26% 74% 
Tabela 5: Percepção da qualidade pelos turistas sobre os websites 
Fonte: Autor 
 

O site do Estado obteve 100% dos respondentes com qualidade 4, esse dado 

perde expressividade já que representa uma única resposta. O destaque entre os 
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sites é o das empresas especializadas que obteve apenas respostas entre as 

qualidades 4 e 5, sendo ainda 74% com qualidade 5.  

 

C) E-mails 

  

O processo metodológico do hóspede misterioso foi aplicado como forma de 

buscar elementos para avaliar a comunicação entre as organizações e os turistas, 

sendo que os parâmetros de análise conforme Zehrer e Pechlaner (2006) são: 

tempo de resposta, porcentagem de resposta, profundidade da informação e 

aspectos formais.  

Das seis organizações as quais foram enviados os emails quatro 

responderam as solicitações, o que representa 66,66%, uma porcentagem baixa, 

visto a facilidade de respostas e a importância para as organizações em fornecer e 

trocar informações.  

Foram três as organizações que responderam dentro do tempo de 12 horas, 

sendo que estas responderam em um prazo inferior a 2 horas. Uma organização 

respondeu a solicitação num período superior a 24 horas. Quanto a profundidade da 

informação de todos os respondentes foram satisfatórias, respondendo a todas as 

solicitações. Os aspectos formais também foram satisfatório sem erros de português 

ou de concordância, com sentenças de fácil entendimento.   

 

4.3.3 Inovação 

 

Para a análise da inovação os dados foram obtidos por meio da pesquisa 

com os gestores, sendo estes referentes à criação ou aprimoramento de serviços 

oriundos da redes de colaborações (a), sistemas de informação (b) e do e-tourism 

(c) (comunidades virtuais e e-mails).  

 

A) Redes de Colaborações 

 

Os resultados são oriundos do questionário com os gestores (apêndice B) 

seção 1 questão e. Os aprimoramentos ou criação de serviços desenvolvidos foram 

no aperfeiçoamento no atendimento, divulgação conjunta e criação de politicas 

públicas para unidades de conservação. As quatro organizações hoteleiras 
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afirmaram não ter desenvolvido nenhum aprimoramento ou criação de novos 

serviços oriundos dessa troca de informações por meio das redes de colaborações. 

O Parque Unipraias afirma ter melhorado o atendimento junto aos clientes 

por meio de informações com a SINDEPAT. Os órgãos públicos aparentemente 

trabalham melhor quanto à criação ou aprimoramento dos serviços do que os 

empreendimentos privados, ambos os gestores públicos explanaram sobre os 

resultados. 

A SECTUR por meio da AMFRI começou a trabalhar a divulgação regional 

usando como metodologia a realização de eventos. A estratégia é focar os 

investimentos em grandes eventos, conforme o gestor, são feitos eventos em 

embaixadas e locais com grande respeito político e convidando a imprensa para 

participar desses eventos. Outra forma foi a feira Workshop Trade que é um evento 

para a comercialização da região, mas com abrangências em todo o Estado. Essas 

estratégias como foi salientado estão sendo aprimoradas ano a ano. 

 A rede de colaboração envolvendo a SANTUR, FATMA e a Biosfera está 

elaborando politicas públicas para a gestão sustentável nas unidades de 

conservação geridas pela FATMA.  O foco é desenvolver o turismo ecológico, 

turismo de aventura, de conhecimento, entre outros dentro dessas unidades. Como 

citado pelo gestor, o modelo é o utilizado no Parque Nacional de Foz de Iguaçu 

respeitando as diferentes características de cada unidade de conservação. O poder 

público irá funcionar como gestor e criar licitações para que empresas privadas 

possam explorar determinadas áreas num modelo de gestão público privado, no 

total são dez unidades de conservação gerenciadas pela FATMA. É importante 

ressaltar que, segundo o gestor, exemplos de aplicações desses modelos indicam 

que além da preservação ocorre um desenvolvimento da fauna e flora nessas áreas.  

 Os gestores dos empreendimentos hoteleiros não desenvolveram novos 

serviços ou aprimoraram os existentes por meio da rede de colaborações. Um dos 

gestores reclamou dos raros encontros e da necessidade de uma agenda mensal 

entre os hoteleiros para aumentar o contato entre eles, e assim desenvolver ou 

aprimorar os serviços. Foi identificada pelos gestores a estagnação do serviço 

hoteleiro no município, o qual permanece o mesmo há 5 anos.   

Evidencia-se uma necessidade de aprimoramento da relação entre os 

participantes das redes de colaborações. O setor hoteleiro necessita desenvolver 

essa rede de colaboração ou aprimorar com o apoio do SINDISOL a formalização 
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de práticas de encontros e de armazenamento da informação para que o setor 

possa se fortalecer como destino por intermédio do desenvolvimento de novos e/ou 

aprimoramento de serviços. Quanto ao poder público, apesar do desenvolvimento 

ou aprimorando produtos por meio de colaborações, em ambos os casos, não existe 

uma formalização para a troca de informações, sendo imprescindível para a 

eficiência da rede de colaboração que um sistema esquematize as atividades.  

 

B) Sistema de informações 

 

Os resultados são oriundos do questionário com os gestores (apêndice B) 

seção 3 questão c. Os resultados para a inovação oriunda dos sistemas de 

informações demonstrou a necessidade de investimentos e de ações na área, entre 

todos os respondentes apenas três gestores indicaram melhorias ou criação na 

prestação dos serviços. Três empreendimentos hoteleiros que demonstraram 

melhorias: o Candeias, o Plaza Camboriú e o Mercure. O Candeias afirmou que 

aprimorou a agilidade na troca interna de informações. O Mercure em virtude do 

sistema de reservas online aprimorou o serviço de atendimento agilizando o 

processo de reserva. Enquanto que no Plaza Camboriú identificou uma necessidade 

de adequação da estrutura para um determinado perfil de clientes. O gestor da 

SANTUR afirmou que solicitou um sistema de informação ao CIASC e que este 

deve ser implementado em breve, e entende a necessidade de aprimoramento 

nesse aspecto. 

 No caso do Plaza Camboriú a identificação da necessidade de adequação foi 

percebida conforme o cruzamento de dados do sistema Property Management 

System Premier, por meio deste os usuários do sistema puderam identificar 

problemas semelhantes para um perfil de clientes, e os funcionários elaborarem as 

estratégias e planos de ações para responder a dificuldade em reuniões.  

 O resultado desse elemento de análise está associado a poucas 

organizações que utilizam sistemas de informações informatizados, como dito 

anteriormente no capítulo 4.3.1 subitem b. A vantagem dos sistemas informatizados 

está na possibilidade destes em criar um ambiente propício para a troca de 

informações, armazenamento das informações e para o cruzamento de dados. Não 

coincidentemente o aprimoramento de serviço estrutural foi realizado por umas das 

organizações que fazem uso desse tipo de sistema.  
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C) Comunidades virtuais e e-mails 

 

Os resultados são oriundos do questionário com os gestores (apêndice B) 

parte 2 questão b. As comunidades virtuais e e-mails permitem um relacionamento 

das organizações direto com os clientes, tendo um potencial imenso para a 

identificação de oportunidade e melhorias do serviço. Duas organizações não fazem 

parte das redes sociais e apenas a troca de e-mails como apontada por um dos 

gestores acaba não atendendo a todas as necessidades. O Mercure faz parte de 

comunidades virtuais, porém como não é atuante não identificou melhorias. O 

Parque Unipraias apontou melhorias no atendimento por meio de contatos no e-mail 

e das redes sociais. 

A SECTUR modificou o material de divulgação, alterando da impressa para 

digital. O foco da divulgação está no público que frequenta festas de música 

eletrônica, esse segmento é um grande aporte turístico na região, outra fator é a 

questão do custo do material digital ser bem menor do que o impresso. 

O Candeias, além de estar nas redes sociais, mostrou estar atento às 

informações contidas nela, seguindo as comunidades no Orkut que foram criadas 

por clientes. Essas informações somadas às recebidas por e-mail serviram como 

base para alterações e, em alguns locais, identificou a necessidade de disponibilizar 

um maior número de unidades habitacionais. 

Novamente, percebe que as organizações têm campo para aprimoramentos 

nos processos que possam resultar em uma troca de informações efetivas com os 

clientes servindo como fonte de identificação de oportunidades. A gestão positiva 

nesse elemento de análise foi do Candeias que conseguiu ver a oportunidades de 

aumentar o número de unidades à disposição dos seus clientes e da SECTUR que 

identificou a necessidade de criar um material voltado para um segmento de 

mercado. 

Nesse caso, o baixo número de aprimoramentos ou criações de serviços 

pode estar relacionado ao pouco tempo em que as organizações estão nas redes 

sociais. Somado a isso, algumas organizações estão em fase de elaboração de 

estratégias e se preparando para atuarem nesse ambiente. O Candeias conseguiu 

identificar, com antecedência, o potencial das redes sociais do que as outras 

organizações, tanto que as informações vieram do Orkut, uma ferramenta com uma 
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aceitação do público a mais tempo que as outras no Brasil. Entretanto, essa 

ferramenta se encontra em declínio, sendo necessária a readequação da estratégia 

da organização para outras ferramentas.  

Um ponto fundamental para o sucesso das estratégias de relacionamentos 

em redes sociais está na necessidade da organização acompanhar o 

comportamento dos usuários, que tendem a migrar quando uma nova ferramenta 

surge com um diferencial, cabendo às organizações se adaptarem às mudanças e 

criar um engajamento com os clientes. 

 

4.3 Comunicação 

 

 Para a análise da comunicação do destino turístico foram divididos em três 

grupos: Imagem; Mix de Comunicação; e Efetividade da comunicação. Como pode 

ser visto no apêndice A (matriz de avaliação). 

 

4.3.1 Imagem 

 

 Para a análise da imagem transmitida serão utilizados os materiais 

promocionais das seguintes organizações: Parque Unipraias (anexo F), Marimar 

(anexo C), Mercure (anexo D), Candeias (anexo B), Plaza Camboriú (anexo E), 

Secretaria de Turismo do Munícipio (anexo H), SANTUR (anexo G) e AMFRI (anexo 

A). Sendo analisadas as imagens contidas em cada material, para os materiais 

promocionais da AMFRI e da SANTUR como abordam uma região mais abrangente 

do que o do Município serão consideradas somente as imagens transmitidas sobre 

o destino turístico Balneário Camboriú.  

 A dimensão da imagem usada é a funcional em todos os materiais 

promocionais, são focados em informar sobre o destino. As informações são 

referentes às infraestruturas, atividades turísticas, praias, esportes, compras, 

gastronomia, vida noturna, cultura e eventos. Não existe um consenso na literatura 

sobre qual é a forma mais efetiva, a funcional ou a simbólica, mas como aborda 

Daye (2010) é mais provável que a simbólica tenha um valor agregado superior 

possibilitando as destinações a manter a base de preços elevada sustentada na 

percepção de um significado mais distinto, mas são poucas as destinações que são 

selecionadas pelos consumidores nesse nível. 
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 Para a análise da imagem, foram usados os parâmetros usados por Daye 

(2010), ambiente físico, atividades e atitudes das pessoas com a marca. Para o 

ambiente físico, as variáveis avaliadas foram: costeiro, montanhoso, rural, urbano, 

flora e fauna e foi adicionada a estrutura da organização. Para a variável 

montanhosa foram considerados os morros, já que não existem montanhas na 

região. Quanto ao rural como não existe essa variável para o caso não foi analisada. 

A maior frequência de divulgação da imagem são as praias e as estruturas 

das organizações. Sendo bem distintas as apresentações entre os meios hoteleiros 

e as demais organizações. Os meios hoteleiros buscaram apresentar as estruturas 

físicas da organização, predominantemente enquanto que as demais organizações 

focaram em transmitir uma imagem das praias do Município. O Parque Unipraias 

(anexo F), por sua vez, no material promocional entre todas as organizações é a 

que tem um foco menor nos atributos físicos, sendo este nas atividades.  

 As variáveis avaliadas para as atividades foram: aquáticas, aventura, 

esportes, compras, gastronomia, festas, culturais/outros e atrativos turísticos. As 

atividades culturais e outros são referentes às atividades que envolvem a cultura 

local mais os passeios ecológicos e o zoológico. Os atrativos turísticos são as 

imagens que apresentam o Parque Unipraias e o Complexo Cristo Luz como 

atividades de lazer.  

 Os hotéis transmitem poucas imagens com relação às atividades como pode 

ser visto nos anexos B, C, D e E, da mesma forma do que a AMFRI (anexo A). 

Sendo que a escolha dos hotéis por atributos físicos pode estar embasada no 

aspecto de tornar mais tangível possível a apresentação dos serviços das suas 

organizações, buscando transmitir confiança ao consumidor. 

A SANTUR (anexo G) e o Parque Unipraias (anexo F) têm os seus materiais 

voltados para as atividades. No caso da SANTUR, são apresentados dois parques 

temáticos e uma atividade aquática. O Parque Unipraias focou nas atividades de 

arborismo, passeio de barco, teleférico e trenó de montanha, estas oferecidas no 

parque. 

 A SECTUR (anexo H) tem um volume de informações bem mais amplo do 

que as demais, pelo motivo de ser uma revista em vez de folders.  As imagens 

transmitidas pelo seu material promocional são bem equilibradas entre atividades e 

atributos físicos.  
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  A atitude com a marca, conforme a investigação de Daye (2010), refere-se à 

apresentação do slogan ou da marca, as marcas utilizadas são: Costa verdes 

mares, Mercure, Parque Unipraias, Marimar, Candeias, Balneário Camboriú, Plaza 

Camboriú e  SANTUR. Sendo que os slogans foram usados por três organizações, 

Parque Unipraias, SECTUR e o hotel Marimar. O slogan do Parque Unipraias faz 

referência aos 10 anos do parque, a SECTUR apresenta o Município com o 

seguinte slogan: Balneário Camboriú capital catarinense do turismo, já o hotel 

Marimar apresenta o slogan: Marimar the place.  

 O uso de slogan ou criação de marcas para o destino turístico se faz 

necessário em muitos os casos, sobretudo para associar o nome ao destino (já que 

estes tem o nome do Município na maioria dos casos). Entretanto, o destino 

Balneário Camboriú no seu nome já associa o consumidor a localização geográfica 

do destino, não necessitando o slogan para esse fim. Dessa maneira, o uso do 

slogan é bem empregado no caso, pois transmite uma posição de destaque do 

destino perante os seus concorrentes locais. 

 Toda a organização que presta serviço no destino está transmitindo uma 

imagem aos consumidores, nos casos analisados acima, as organizações 

apresentam a imagem dos seus serviços ou do destino não direcionando a 

determinados segmentos específicos. Assim não ocasionando distorção da imagem 

criada para diferentes grupos de segmentos, como abordados por Camprubi, Guia e 

Comas (2008) e Saraniemi (2009). Porém o uso de uma única imagem gerada pelo 

destino não pode descartar a multiplicidade de identidades turísticas que permitam 

uma flexibilização da oferta turística. 

 

4.4.2 Mix de comunicação 

  

 Os parâmetros de análise do mix de comunicação são referentes à 

propaganda (a), publicidade (b) e marketing de vendas e promoção (c). Os 

instrumentos para a coleta de dados foram oriundos do questionário com os turistas 

(questão 3 e questão 6) e a seção 4 da entrevista com os gestores.  

 

A) Propaganda 
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 Os procedimentos metodológicos para a obtenção de dados foram para os 

dados primários: questionário com os gestores (apêndice B) seção 4 questão A e o 

questionário com os turistas (apêndice C) questão 2. Os meios de divulgação 

utilizados pelos gestores para a propaganda foram: televisão, rádio, folders, pastas, 

bloco de anotações, cartas, canetas, lápis, outdoors, revistas especializadas, 

busdoors e front-lights. Destes, foram relatadas pelos turistas as propagandas em 

televisão, revistas e jornais, como pode ser observado na tabela 6. 

 

Propaganda em: Percentual de percepção entre todos os 
meios de divulgação 

Grau de Influência 
3 4 5 

Televisão 1,5% 100% 0% 0% 
Revistas 4% 35% 6% 59% 
Jornais 2,5% 64% 9% 27% 

Tabela 6: Meios de propagandas percebidas pelos turistas 
 Fonte: Autor 
 

Os resultados apontam para a baixa percepção dos turistas das formas de 

divulgações utilizadas para a propaganda, sendo ainda que as propagandas na 

televisão só foram notadas pelos turistas argentinos. Esse resultado pode ser 

reflexo da metodologia da pesquisa, já que o forte da divulgação ocorre em 

localidades próximas do Município, e estes podem usar de meios alternativos de 

hospedagens aos hotéis.  

Todavia, é identificada a baixa influência dos comercias na televisão e da 

propaganda em jornais. Os comerciais na televisão tiveram como resposta o grau 

de influência 3 na decisão da viagem para todos os respondentes. Enquanto que 

para a propaganda em jornal o grau de influência deste foi de 3 (64%), 4 (9%) e 5 

(27%). Em todos os casos, os turistas tiveram contato com outros meios de 

divulgação além destes (propaganda), sendo que o grau de influência sempre foi 

igual ou menor do que das outras formas de comunicação.  

Os resultados sinalizam para uma baixa credibilidade percebida, uma força 

de mensagem fraca, a não intenção de compra e uma baixa atitude com o destino 

resultante da comunicação por meio da propaganda em jornais e televisão. O que 

corrobora com a literatura existente que define a propaganda como menos 

persuasiva do que as outras formas de comunicação (LODA; NORMAN; BACKMAN, 

2007; McCARTNEY; BUTLER; BENNET, 2008; DAYE, 2010).  
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Quanto à propaganda em revistas, além de ter alcançado um público maior 

do que os outros meios de propaganda, obteve um grau de influência superior, 

sendo esse grau 3 (35%), 4 (6%) e 5 (fator preponderante com 59%). Outro fator 

destacado é que em 24% dos casos, essa foi a única fonte de informações que o 

turista teve contato com o destino, e em 8% das vezes que o turista teve contato 

com mais de um meio de informações do destino, essa teve maior influência. 

Esse resultado é influenciado em razão da estratégia mencionada pelos 

gestores, a qual a divulgação em revistas é realizada em revistas especializadas. 

Assim, o público que teve contato com a propaganda estava interessado em ler 

sobre viagens, diferentemente do público da televisão e do jornal.  Isso demonstra 

melhores resultados para a propaganda em meios de divulgação voltados a um 

determinado segmento. Entretanto, para os três casos como referido anteriormente 

o público que percebeu a propaganda foi baixo. 

 

B) Publicidade 

 

 Os procedimentos metodológicos para a obtenção de dados foram para os 

dados primários: questionário com os gestores (apêndice B) seção 4 questão B e o 

questionário com os turistas (apêndice C) questão 2. 

A publicidade foi à estratégia adotada pela Secretaria de Turismo do 

Município como o principal meio de divulgação. A estratégia consiste em 

relacionamentos com a imprensa, colunistas sociais e eventos em locais públicos de 

prestigio. Com o foco de gerar notícias para o público em geral por intermédios dos 

meios da imprensa.  O hotel Plaza Camboriú pretende realizar ações de cunhos 

ecológicos e comunitários dos quais gerariam noticias na região, uma estratégia 

similar é realizada pelo outro empreendimento do grupo em Florianópolis (Hotel 

Baia Norte). A SANTUR acompanha as notícias vinculadas ao Estado e à própria 

organização e está criando um mailing para a distribuição dessas notícias para os 

jornalistas nacionais e internacionais.  

Além dessas estratégias, no ano de 2008 ocorreram abalos sísmicos no 

Chile, resultando na impossibilidade de dois mil turistas chilenos que estavam em 

Balneário Camboriú regressarem. O município na época estava buscando qualificar 

a divulgação no Chile e, em razão de uma lei municipal que afirma que todo o turista 

é um cidadão, foi possível decretar estado de vulnerabilidade para esses turistas. 
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Dessa forma, o poder público, por meio de um grande esforço junto com a inciativa 

privada, conseguiu assegurar e pagar a estadia, alimentação e assistência médica a 

esses turistas. Num custo de R$102.000,00 que sem o apoio da iniciativa privada 

teria superado um milhão de reais. De qualquer forma, mesmo se o valor fosse de 

mais de um milhão de reais, o retorno teria sido garantido, conforme o Secretário de 

Turismo. Essa ação resultou em mais de 310 páginas de clipagem de notícias 

positivas sobre a cidade, notícias em emissoras como a CNN espanhol, o que 

resultou, segundo o Secretário, no maior evento de marketing da história do 

Município.  

Essa ação resultou numa receptividade positiva da comunidade chilena, 

agências de viagens e imprensa locais. Apesar de, na pesquisa com os turistas, não 

ter encontrado um número expressivo de turistas chilenos, esse resultado está 

condicionado ao período da pesquisa, já que em dezembro de 2010, o aeroporto 

internacional de Florianópolis não estava conseguindo atender à demanda de voos 

charters oriundos do Chile. 

O questionário com os turistas revelou que os turistas receberam influência 

de notícias na televisão, jornais e matérias em revistas. Entretanto, o número de 

turistas que foram expostos a esse canal de divulgação foi muito baixo, como pode 

ser visto na tabela 07. 

 
Notícias e 

matérias em: 
Percentual de percepção entre 
todos os meios de divulgação 

Grau de influência 
3 4 5 

Televisão 1,50% 33% 33% 33% 
Revistas 1,50% 0% 67% 33% 
Jornais 0,25% 100% 0% 0% 

Tabela 7: Meios de publicidade percebida pelos turistas e grau de influência 
Fonte: Autor 
 

 Assim, como na propaganda, a influência na revista mostrou-se superior às 

demais, os resultados foram nulos tanto para notícias no rádio como para os 

colunistas sociais. Quanto ao grau de influência, os resultados corroboram com a 

investigação da Loda, Norman e Backman (2007), tendo a publicidade uma 

influência maior do que a da propaganda.  

Evidencia-se uma falha nas estratégias publicitárias e na capacidade do 

destino em ser notícia para a divulgação. A Secretaria de Turismo precisa repensar 

as estratégias utilizadas, sobretudo no caso argentino, já que os eventos 
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aparentemente não estão obtendo resultados. Quanto às ações de relacionamentos 

voltadas aos colunistas sociais estas devem ser reavaliadas e, por conseguinte, 

estudada a possibilidade de aumentar as ações com um maior número de 

colunistas, mesmo entre os estrangeiros, caso o destino continue concluindo que 

estes são importantes para a divulgação.  

  

C) Marketing de Vendas e Promoções 

 

 Os procedimentos metodológicos para a obtenção de dados foram para os 

dados primários: questionário com os gestores (apêndice B) seção 4 questão C e o 

questionário com os turistas (apêndice C) questão 2. 

O marketing de vendas e promoções referem-se às indicações de amigos e 

familiares e ações das organizações em feiras, eventos, malas diretas, promoções 

em postos de gasolina e shoppings, marketing business to consumer (B-to-C) e 

business to business (B-to-B).  

Os eventos e feiras são os mais diversos, tendo abrangência nacional e 

internacional. A feira Workshop Trade foi uma das citadas, sendo o maior evento da 

história de Santa Catarina, segundo o Secretário do Turismo. Outro exemplo de 

participação em eventos e feiras foi feito pelo gestor da SANTUR em relação à feira 

internacional em Torres Molino, sendo o único representante do Brasil na ocasião.  

 As ações voltadas para o B-to-C são voltadas para os sites das empresas, 

redes de relacionamentos e e-mail marketing, usando a internet com plataforma 

principal. Outra forma de divulgação é por intermédio dos sites de compra coletiva, o 

gestor do Plaza Camboriú, optou por esse meio no hotel do grupo em Florianópolis. 

As vantagens enumeradas, além do custo inferior a das mídias tradicionais, são 

referidos pelo gestor como: mensurar o retorno, o índice de venda comparado com 

o ofertado e avaliar o sucesso da ação.  

  As ações do B-to-B são referentes ao relacionamento com intermediários, ou 

seja, agências operadoras e de viagens. Consiste em relacionamento por intermédio 

de visitas, café da manhã e programas de incentivo. 

Como demonstra a tabela 08, as ações relacionadas ao marketing de vendas 

e promoções foram mais percebidas do que as ações de publicidade e propaganda, 

além de ter um grau de influência superior. 
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Forma de comunicação Percentual sobre o 
total 

Grau de influência 

1 2 3 4 5 
Agência de viagens 52% 1% 8% 7% 3% 81% 

Websites 59% 3% 8% 52% 15% 22% 
Blogs e microblogs 6%  4% 75% 13% 8% 

Redes sociais 2%     100% 
Indicação de amigos e 

familiares 
27%     100% 

Tabela 8: Percentual de percepção das ações de marketing de vendas e promoção e o garu de 
influência 
Fonte: Autor 
 

 Os resultados apontaram para uma elevada quantidade de turistas 

influenciados pelas agências de viagens, websites e indicação de amigos e 

familiares na escolha turística. Quanto ao grau de influência, o número mais forte foi 

da indicação de amigos e familiares, com todas as respostas para o grau de 

influência 5. As redes sociais também tiveram todas as resposta para o grau de 

influência 5. Apesar da grande diferença entre a percepção das ações nas redes 

sociais e das indicações de amigos e familiares esse não é um resultado 

desprezível, já que foi superior a todos os resultados da publicidade e da 

propaganda, com exceção a propaganda em jornais.  

 Os websites que foram o meio de comunicação de maior abrangência nas 

respostas com 59%, demonstrou um grau de influência mediano. Os websites foram 

à única forma de busca entre os respondentes que dele se utilizaram em 6%, 

considerando os que já conheciam o destino esse percentual é de 24%. O que 

aponta para o uso dos websites, não como o maior influenciador, mas, sim, como 

uma plataforma de complemento para a tomada de decisão. Outra forma de 

informação buscada pelos turistas foi em blogs e microblogs e assim como nos 

websites o grau de influência na tomada de decisão se mostrou mediano. 

 As agências de viagens tiveram a terceira maior influência entre todas as 

formas de comunicação, com 87% dos respondentes com grau de influência 5, além 

de ter sido a segunda maior fonte de informações utilizada com 52%. Entretanto, a 

participação dos turistas, que utilizaram das agências de viagens, conforme a faixa 

etária se concentra em 71% com idade superior a 41 anos. 

 Os resultados demonstraram que as ações voltadas às promoções e, 

sobretudo ao marketing de vendas tiveram resultados superiores às demais, 

indicando uma credibilidade percebida superior, uma atitude positiva para o meio, 
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tendo uma força de mensagem e gerando a intenção de compra. Porém, a melhor 

forma de divulgação é um serviço atendendo às necessidades dos turistas, os 

resultados apontaram 100% para o grau de influência superior para os turistas que 

repetiam a experiência e a indicação de amigos e familiares.  

 

4.3.3 Efetividade da comunicação 

 

 Para uma comunicação efetiva esta deve ser recebida pelos potenciais 

turistas (a) e possuir mensagens relevantes (b).  

 

A) Influência dos meios de comunicações 

   

Os resultados foram obtidos no questionário com os turistas (apêndice C) 

questão 2. Como visto no mix de comunicação às mensagens recebidas oriundas 

do marketing de vendas e promoções são superiores as demais, estando sua 

influência acima, tanto da propaganda, quanto da publicidade.  

Os meios de comunicação mais efetivos em Balneário Camboriú, conforme a 

grade de efetividade proposta por McCartney, Butler e Bennet (2008), figura 31, são 

os Websites e Agência de viagens. A grade da efetividade da comunicação está 

dividida em quatro quadrantes, o direito superior indica os meios de comunicações 

efetivos, o quadrante direito inferior são os meios de comunicações que necessitam 

de uma maior efetividade, o canto esquerdo superior uma comunicação excessiva 

não relevante e o quadrante esquerdo inferior uma comunicação não relevante. 
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Figura 32: Grade de efetividade da comunicação de Balneário Camboriú 
Fonte: Autor 
 

 As respostas dos turistas ficaram entre os quadrantes direitos, o que indica 

que todas possuem um grau de influência relevante. Entretanto, a maioria das 

respostas ficou no quadrante direito inferior, apontando para a necessidade de uma 

comunicação mais efetiva. Além disso, a maioria dos meios de divulgação teve a 

percepção dos respondentes inferior a 6%, sendo em apenas três casos superiores 

a isso.  

Os resultados em geral demonstram que os meios de divulgação mais 

eficientes são os de relacionamentos com os clientes e com os intermediários. Estes 

aproximam o contato da destinação turística com o cliente e ainda, como citado por 

um dos gestores, possui um custo inferior às mídias tradicionais. As melhores 

ferramentas para a divulgação são as redes sociais e as agências de viagens, com 

grau de influência apresentados na pesquisa de 5 (muito alto) para 100% e 81%, 

respectivamente.  

 As matérias e propagandas em revistas demonstraram um grau de influência 

interessante, sendo para matérias os graus de influência 4 (alto) (67%) e 5 (muito 

alto) (33%) e para as propagandas o grau de influência 4 (6%) e 5 (59%). Os 

websites tiveram um grau de influência médio de 3,45, foi o meio de divulgação de 
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maior uso pelos turistas entre todos, o que demonstra a abrangência e a 

importância da ferramenta para a comunicação do destino. 

 Para aumentar a influência da comunicação, uma das formas é utilizar a 

propaganda como uma lembrança da publicidade, sendo o uso desta posterior a 

uma notícia relevante sobre o destino, como abordado por autores como: Loda, 

Norman e Backman (2007), McCartney, Butler e Bennet (2008) e Daye (2010). O 

município de Balneário Camboriú, conforme o Secretário de Turismo, tem uma 

clipagem de 310 páginas de notícias sobre o destino, entretanto, em nenhum 

material promocional faz qualquer referência a essas matérias. Essa prática segue 

em todas as organizações com exceção ao website da SANTUR, que referencia de 

forma clara os prêmios recebidos pelo Estado por uma revista nacional 

especializada em turismo.  

  

B) Mensagem relevante 

 

Os resultados foram obtidos no questionário com os turistas (apêndice C) 

questão 6 comparando a expectativa com a percepção, além do cruzamento desse 

resultado com a faixa etária dos turistas. A expectativa também foi analisada 

conforme as metodologias quantitativas “Mann-Whitney Test” e “Kruskal-Wallis 

Test”. 

Uma mensagem relevante é a que transmite a imagem do destino condizente 

com o que é oferecido ao turista. Dessa forma, a expectativa criada por 

determinados serviços precisam ser percebidas na prestação deste. A tabela 09 

apresenta os resultados da pesquisa com os turistas (questionário, apêndice C) 

comparando a expectativa e a percepção destes com as variáveis: Receptividade da 

comunidade local; Transportes; Órgãos públicos; Bares e restaurantes; 

Hospedagem; Agência de viagens receptiva; Atrativos naturais; e Atrativos 

construídos. 

 
 Diferença entre a expectativa e a Percepção 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 

Receptividade 
comunidade local 

0% 0% 0,74% 9,41% 87,38% 2,47% 0% 

Transporte 1,06% 2,83% 8,13% 24,38% 63,60% 0% 0% 
Órgão públicos 0% 0% 0,89% 12,95% 85,27% 0% 0,89% 
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Bares/restaurantes 0% 0,25% 1,72% 13,05% 76,11% 8,87% 0% 
Hospedagem 0% 0,24% 6,37% 16,91% 75,74% 0,74% 0% 

Agência de viagens 
receptiva 

0% 0% 0,52% 3,14% 96,34% 0% 0% 

Atrativos naturais 0% 0,25% 2,03% 8,10% 87,34% 1,27% 1,01% 
Atrativos construídos 0% 0% 0,28% 5,87% 91,34% 2,51% 0% 

Tabela 9: Comparativo da expectativa com a percepção 
Fonte: Autor 
 

 Os resultados demonstraram em termos gerais uma expectativa 

correspondente com a percepção dos turistas na média entre todas as variáveis de 

82,88%. As agências de viagens receptivas e os atrativos construídos tiveram os 

resultados mais satisfatórios, sendo este 96,34% e 91,34%, respectivamente, para a 

expectativa igual à percepção. Os resultados menos satisfatórios são das variáveis 

transportes e hospedagem, com a expectativa superior a percepção em 36,40% e 

23,53% respectivamente. Além destes, os turistas apontaram que as suas 

expectativas não foram atendidas nos bares e restaurantes (15,02%) e os órgãos 

públicos (13,84%), onde existe necessidade de aprimoramento dos serviços 

oferecidos.  

Para as variáveis de transportes, a faixa etária dos 31 aos 40 anos obteve o 

resultado menos satisfatório, como pode ser observado na tabela 10, sendo que 

apenas 34,38% tiveram as suas expectativas atendidas. Para a faixa etária dos 18 

aos 30 anos, os resultados se mantiveram insatisfatórios, com apenas 39,22% 

tiveram as suas expectativas atendidas. Esse resultado aponta para a necessidade 

de melhorar a imagem do destino junto a esse perfil, retratando de maneira 

fidedigna a situação das empresas de transportes.  

 

Faixa etária Diferença entre expectativa e percepção Total 
-4 -3 -2 -1 0 

18 a 30 anos 0,71% 
3,92% 
66,67% 

1,06% 
5,88% 
37,50% 

4,24% 
23,53% 
52,17% 

4,95% 
27,45% 
20,29% 

7,07% 
39,22% 
11,11% 

18,02% 

31 a 40 anos 0,00% 
0,00% 
0,00% 

0,35% 
3,13% 
12,50% 

1,06% 
9,38% 
13,04% 

6,01% 
53,13% 
24,64% 

3,89% 
34,38% 
6,11% 

11,31% 

41 a 50 anos 0,35% 
1,15% 
33,33% 

0,71% 
2,30% 
25,00% 

1,77% 
5,75% 
21,74% 

6,36% 
20,69% 
26,09% 

21,55% 
70,11% 
33,89% 

30,74% 

51 anos ou mais 0,00% 
0,00% 
0,00% 

0,71% 
1,77% 
25,00% 

1,06% 
2,65% 
13,04% 

7,07% 
17,70% 
28,99% 

31,10% 
77,88% 
48,89% 

39,93% 
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Total 1,06% 2,83% 8,13% 24,38% 63,60% 100% 
Tabela 10: Diferença entre a expectativa e a percepção nos transportes 
Fonte: Autor 
 

 Para as faixas etárias de 41 a 50 anos e 50 anos ou mais os resultados se 

mostraram satisfatórios com 70,11% e 77,88% respectivamente, em relação à 

expectativa atendida. A diferença entre as faixas etárias foi grande, o que aponta 

para a necessidade de se aprimorar a imagem transmitida para as faixas etárias 

menores. Uma das hipóteses para essa insatisfação desse perfil pode estar no 

trânsito com alta movimentação, o que acarreta perda de tempo no deslocamento. 

As faixas etárias com idade maior podem ter uma paciência superior às faixas 

etárias menores, o que influência na percepção e na expectativa. Uma forma de 

aprimorar a comunicação seria explicitando o tempo para os deslocamentos e no 

caso de horários mais intensos de tráfego frisando que esse tempo de 

deslocamento pode sofrer alterações. 

 Quanto à hospedagem para 36,56%, a percepção ficou aquém da 

expectativa para a faixa etária de 18 a 30 anos, como pode ser observado na tabela 

11, o que indica a necessidade de avaliar o processo de comunicação para esse 

perfil, já que a imagem que está sendo transmitida não corresponde nesse caso à 

percebida pelo cliente.  

 

Faixa etária Diferença entre expectativa e percepção Total 
-3 -2 -1 0 1 

18 a 30 anos 0,00% 
0,00% 
0,00% 

4,17% 
18,28% 
65,38% 

4,17% 
18,28% 
24,64% 

14,46% 
63,44% 
19,09% 

0,00% 
0,00% 
0,00% 

22,79% 

31 a 40 anos 0,00% 
0,00% 
0,00% 

0,74% 
5,26% 
11,54% 

2,45% 
17,54% 
14,49% 

10,54% 
75,44% 
13,92% 

0,25% 
1,75% 
33,33% 

13,97% 

41 a 50 anos 0,25% 
0,79% 
100% 

1,47% 
4,72% 
23,08% 

5,88% 
18,90% 
34,78% 

23,04% 
74,02% 
30,42% 

0,49% 
1,57% 
66,67% 

31,13% 

51 anos ou mais 0,00% 
0,00% 
0,00% 

0,00% 
0,00% 
0,00% 

4,41% 
13,74% 
26,09% 

27,70% 
86,26% 
36,57% 

0,00% 
0,00% 
0,00% 

32,11% 

Total 0,25% 6,37% 16,91% 75,74% 0,74% 100% 
Tabela 11: Diferença entre a expectativa e a percepção na hospedagem 
Fonte: Autor 
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 Para os resultados da variável bares e restaurantes não existiram diferenças 

significativas entre as faixas etárias, entretanto, teve o terceiro pior resultado quanto 

a expectativa ser igual à percepção (76,11%). Essa variável teve a maior 

porcentagem (8,87%) de percepção superior a expectativa entre todas as variáveis. 

Essa relação indica para a necessidade de transmitir um valor maior na imagem 

induzida, haja vista, que pode se estar perdendo clientes pelo fato de não comunicar 

todo o valor do serviço prestado. 

  Para a elaboração da mensagem e do material promocional é importante 

considerar o perfil do público alvo, assim foram usados os testes “Mann-Whitney 

Test” e “Kruskal-wallis” para analisar a significância das respostas das expectativas 

dos turistas com relação aos serviços turísticos relacionados ao período da visita, 

sexo e faixa etária. 

Analisando-se a estatística quantitativa com base no “Mann-Whitney Test” 

com a variável “período da visita” apresentou uma diferença significativa para sua 

aplicação entre todas as variáveis expectativas dos serviços turísticos com exceção 

da variável agência de viagens receptiva, como pode ser observado na figura 32 (na 

figura 32 a faixa amarela representa a área de significância). Para a variável 

“receptividade” o valor de significância de 0,0001 para a expectativa, para a variável 

“transporte” apresenta os valores de 0,0094 para a expectativa sendo inferior a 0,05 

e assim existe uma diferença significativa entre as variáveis. Os resultados podem 

ser vistos no anexo J.  
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Figura 33:  Mann-Whitney Test com a variável período da visita 
Fonte: Autor 
 

Utilizando-se o mesmo teste para a variável “sexo”, percebemos que não 

existe diferença significativa aplicando-se o teste “Mann-Whitney Test”, conforme 

pode ser observado na figura 33 (na figura 33 a faixa amarela representa a área de 

significância) e no anexo K, observando valores superiores a 0,05 como, por 

exemplo, no seu relacionamento com as variáveis “receptividade” com valores de 

0,820 na expectativa. 
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Figura 34: Mann-Whitney Test com a variável sexo. 
Fonte: Autor 
 

Esses resultados demonstram que existe uma diferença significativa nas 

expectativas geradas nos diferentes períodos (com exceção para as agências de 

viagens receptivas), um reflexo do segmento turístico distinto nos dois períodos. No 

período do carnaval apresenta um turismo massivo, enquanto que no período 

seguinte o segmento é o da 3ª idade. Reflete a importância que as estratégias de 

comunicação, para os períodos sejam distintas, atendendo às características de 

cada segmento. Todavia, os resultados não apontaram para uma significância entre 

os sexos o que indica que não há diferença para os sexos na expectativa gerada. 

Para análise estatística quantitativa para a variável dependente “faixa etária” 

foi utilizado o teste “Kruskal-Wallis Test”. Os resultados (anexo I) mostraram 

significância para as variáveis: Receptividade da comunidade local (0,0078); 

Transporte (0,0051); Bares e restaurantes (0,0001); Hospedagem (0,004); e 

Atrativos naturais (0,003). Para as variáveis órgãos públicos, agência de viagens 

receptivas e atrativos construídos não apresentaram significância, como pode ser 

visto na figura 34 (na figura 34 a faixa amarela representa a área de significância). 

 

 
Figura 35: Kruskal-Wallis Test com a variável faixa etária 
Fonte: Autor 
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Assim sendo, as estratégias de divulgação para as variáveis que deram 

significância precisam considerar as características do perfil faixa etária para a sua 

divulgação, entretanto para os órgãos públicos, agências de viagens receptivas e 

atrativos turísticos construídos não há a necessidade de se considerar a faixa etária 

para a elaboração do material promocional. 

  

4.4 Análise geral 

 

 Neste capítulo são reapresentados de forma sucinta os resultados da 

comunicação do destino e da qualidade do serviço prestado, além de uma breve 

discussão sobre a GC e as possibilidades de aprimoramento do gerenciamento do 

destino turístico.  

Os resultados apontam para uma comunicação do destino com os turistas 

transmite uma mensagem condizente com o serviço prestado, no qual em 82,93% 

dos turistas tiveram as suas expectativas atendidas, conforme a tabela 12.  

Na tabela 12, foram somados os resultados negativos (expectativa > 

percepção) e os resultados positivos (expectativa < percepção). Por entender que 

em ambos os casos são resultados indesejáveis para a comunicação do destino, 

haja vista que, no primeiro caso, a expectativa criada não é correspondida e no 

segundo caso o destino não está conseguindo transmitir todo o valor do serviço 

prestado. 

 

 Expectativa 
máxima 

Percepção 
máxima 

Expectativa = 
Percepção 

Expectativa < 
Percepção 

Expectativa > 
Percepção 

Receptividade da 
comunidade 

84,16% 74,26% 87,38% 2,48% 10,15% 

Transporte 89,05% 55,48% 63,60% 0,00% 36,40% 
Órgãos públicos 91,52% 77,68% 85,27% 0,89% 13,84% 
Bares/Restaurantes 80,05% 67,24% 76,11% 8,87% 15,02% 
Hospedagem 73,04% 60,05% 75,74% 0,74% 23,53% 
Agências de viagens 
receptivas 

98,43% 94,76% 96,34% 0,00% 3,66% 

Atrativos naturais 85,68% 81,48% 87,34% 2,22% 10,12% 
Atrativos construídos 90,78% 86,87% 91,34% 2,51% 6,15% 
Média 86,59% 74,73% 82,88% 2,21% 14,86% 
Tabela 12:Resultados gerais da expectativa e percepção 
Fonte: Autor 
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Os processos comunicacionais do destino apontaram para as maiores 

porcentagem de expectativa máxima são dos serviços das agências de turismo 

receptiva, dos órgãos públicos e dos atrativos construídos com 98,43%, 91,52% e 

90,78% respectivamente. Sendo as agências de viagens receptivas com 96,34% 

dos resultados idênticos entre a expectativa e a percepção. 

Como visto anteriormente, os meios de divulgação mais eficientes são as 

agências de viagens, redes sociais, indicações de amigos e familiares e o fato de 

terem conhecido anteriormente o destino, evidenciando as melhores ações para as 

estratégias de marketing B-to-B e B-to-C. Sendo que o melhor meio de divulgação e 

de influência entre futuros clientes é a prestação de um serviço qualificado que 

atenda os anseios dos usuários, já que 100% do grau de influência máximo foram 

de clientes com indicação com amigos e familiares e de quem repetiu a experiência. 

As redes sociais também tiveram 100% para o grau máximo de influência, as redes 

sociais além de serem ambientes do qual as organizações têm contato direto com 

os clientes também é um ambiente no qual estes possíveis turistas recebem 

indicações de amigos e familiares com a possibilidade de verem vídeos e imagens 

da destinação. 

 Quanto ao destino turístico as percepções máximas ficaram por conta das 

agências de viagens receptivas o que atesta para um serviço qualificado dessas 

empresas, em contra partida, a percepção máxima dos meios hoteleiros e de 

transporte foram de 60,05% e 55,48% respectivamente. Esse resultado aponta para 

a necessidade das organizações dessas áreas aprimorarem os seus serviços, 

corroborando com esta necessidade a diferença entre a média da percepção e a 

média da expectativa dos turistas para as organizações hoteleiras e de transporte 

foi de -0,30 e -0,53, respectivamente. 

 Uma forma de aprimorar o serviço é por meio da inovação, resultando no 

aprimoramento dos serviços prestados ou na criação de novos serviços para 

atender ou criar necessidades que sejam perceptíveis pelos usuários. A baixa 

percepção dos meios hoteleiros pode ser um reflexo de 5 anos do serviço hoteleiro 

prestado ser o mesmo, conforme apontado por um dos gestores.  

 A comunicação interna e com o trade obteve os piores resultados o que pode 

explicar a falta de inovação entre as organizações. As trocas de informação e 

conhecimento oriundos de sistemas de informação, redes de relacionamentos e de 

redes sociais têm espaços consideráveis para o aprimoramento. São nessas áreas 
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que a gestão do conhecimento pode colaborar com as organizações para formatar e 

gerenciar os conhecimentos e informações de maneira que estas possam ser úteis 

e gerem melhorias, figura 35. 

 

 
Figura 36: Inovação por meio da gestão do conhecimento 
Fonte: Autor 
  

 Para os sistemas de informação, a gestão do conhecimento pode funcionar, 

conforme Belbaly, Passiante e Benbya (2004), como um integrador dos sistemas de 

informação existentes que possuem potencial para a troca de conhecimento, 

objetivando uma resposta eficiente das necessidades dos clientes e de apontar a 

eles as ofertas apropriadas, sendo possível integrar com os sistemas como SCMs, 

ERPs, CRMs e PLMs.  

Entretanto, antes disso ser possível é imprescindível que as organizações no 

Município utilizem de sistemas informatizados. Para assim aprimorarem as suas 

relações ao longo da cadeia de valores, aprimorando o desempenho, dentro da 

organização resultando no aumento do conhecimento organizacional, assim como, 

melhorando as relações diretas com os consumidores.  

 As redes de colaborações tem na GC um forte meio para que os membros se 

envolvam em uma rede de colaboração que resulte na melhoria dos serviços 
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prestados. A espiral do conhecimento ganha força em virtude das redes de 

colaborações que desenvolvem, segundo Pechalaner, Adfalter e Raich (2002), o 

conhecimento local, conhecimento da região (as destinações) e o conhecimento das 

forças, fraquezas locais e partilha do conhecimento (meta conhecimento).  

No município de Balneário Camboriú as colaborações entre os órgãos 

públicos vêm trazendo resultados. Entre os meios hoteleiros fica evidente a 

necessidade de se compreender a importância de relações com as outras empresas 

na busca do fortalecimento do destino perante a concorrência, esse pode ser um 

dos motivos dos resultados abaixo da média geral dos outros serviços turísticos.  

 Quanto às comunidades virtuais, estas são usadas na maioria dos casos no 

destino como um meio de divulgação das organizações e em alguns casos como 

um espaço para trocas de informações restritas entre usuários. As redes sociais 

possuem um potencial maior do que esse, sendo possível trocar informações diretas 

com os clientes obtendo conhecimento sobre eles e as suas necessidades. Além 

de, segundo Chalkiti e Sigala (2008), serem ferramentas de disseminação de 

informações e ideias, possibilitando que membros dispersos geograficamente e de 

diferentes setores forneçam informações possíveis de desenvolverem 

conhecimentos a serem aplicados em negócios. 

 A inovação em destinos turísticos com o gerenciamento do conhecimento é 

resultado dos conhecimentos criados pelas trocas de informações entre o 

consumidor e as organizações, acumulando o conhecimento dos consumidores e 

das organizações, permitindo a disseminação destes e o desenvolvimento das 

capacidades distintas que resultam em melhorias nos produtos.  

 A gestão do conhecimento em destinos turísticos é sustentada por três 

fundamentos: a inovação, participação da comunidade e da infraestrutura da TIC 

(RACHERLA, HU e HYUN, 2008). Do qual, segundo Cooper (2006), precisa ter a 

capacidade de mapear e armazenar o conhecimento, capturar, codificar e habilitar o 

fluxo do conhecimento. 

 O destino turístico de Balneário Camboriú precisa aprimorar os seus fluxos 

de informações e conhecimentos entre as organizações e associações, a mostra da 

participação da comunidade, como associações de artesanatos e demais 

representações sociais, tem um espaço limitado assim como, a necessidade de se 

aprimorar a infraestrutura de TIC. A GC tem uma contribuição com os destinos 
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turísticos na forma de gerir o conhecimento entre todos os atores e esses 

conhecimentos sustentarem as melhorias constantes nos serviços.  

 A melhor estratégia de comunicação, como mostrado pelo resultado da 

pesquisa com os turistas, é a própria prestação de serviço. Dessa forma, é 

importante a inovação constante no destino para seguir atraente para os turistas e 

que os seus desejos pela viagem sejam renovadas resultando na disseminação por 

parte destes na forma de indicação a amigos e familiares.  

 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta as principais contribuições desta pesquisa para o 

meio acadêmico, especificamente sobre a comunicação dos destinos turísticos, 

evidenciando o estado da arte das pesquisas teóricas no referido segmento e 

incentivando a melhoria da eficiência da comunicação externa e interna. Também 

são expostas sugestões para pesquisas futuras e as considerações finais. 

Esta dissertação objetivou analisar o processo comunicacional do Município 

de Balneário Camboriú (objetivo geral), analisando o sistema turístico, as 

tecnologias de informação e comunicação e a comunicação sobre a perspectiva da 

percepção dos turistas e gestores. 

Para o objetivo específico “Delinear os constructos e variáveis para a matriz 

de avaliação”, este foi alcançado através do levantamento bibliográfico. A matriz de 

avaliação consiste em três grupos macro que são: Sistema turístico, tecnologia da 

informação e comunicação e comunicação.  Cada um desses grupos foram 

analisados conforme o destino turístico de Balneário Camboriú, com dados oriundos 

de fontes primárias, secundárias e da observação do pesquisador. 

Quanto ao objetivo específico “Apresentar o sistema turístico de Balneário 

Camboriú”, os resultados do sistema turístico de Balneário Camboriú apresentaram-

se favoráveis quanto à percepção dos turistas aos serviços turísticos, sendo os 

resultados abaixo da média relacionados as organizações de transporte e 

hospedagem. No que tange o objetivo específico “identificar o fluxo de informação 

entre os atores”, o destino demonstrou fragilidade no fluxo de comunicação interno e 

externo com o trade e com os turistas. Apresentando necessidades de 

aprimoramentos nos sistemas de informação, redes de colaborações e em redes 

sociais. Para o objetivo específico “analisar os canais de comunicação utilizados” os 

que apresentaram resultados mais favoráveis foram as agências de viagens, 

websites, redes de relacionamentos e indicação de amigos e familiares, sendo baixa 

a percepção dos clientes quanto as estratégias de publicidade e propaganda. 

No que tange o objetivo específico “Verificar a aplicabilidade da matriz 

construída”. A matriz construída mostrou-se aplicável, sendo um instrumento que 

possibilitou a identificação de áreas que estão alcançando os resultados e áreas em 

que precisam de melhorias. A matriz de avaliação não tem como objetivo apresentar 

todas as respostas, esta sim, indica as áreas e para cada uma dessas áreas 
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estudos específicos são necessários. Isso significa que pelo resultado da matriz de 

avaliação é possível perceber a necessidade de aprimoramento, por exemplo, nos 

sistemas de informações, entretanto, as soluções precisam de estudos adjacentes 

que englobam especificamente o segmento e possam indicar os principais sistemas 

que se adequem às necessidades particulares de cada organização.  

A metodologia adotada contemplou a base teórica do tema da dissertação 

por meio de um levantamento bibliográfico que possibilitou o desenvolvimento da 

pesquisa e a compreensão da dinâmica da comunicação no destino turístico sob as 

perspectivas tanto dos gestores quanto dos turistas.  

Ficou evidente na justificativa a importância da comunicação para os destinos 

turísticos, sendo essa comunicação um elo do destino dentro dele e com os turistas. 

Esse fluxo de informação possibilita a criação do conhecimento que resulta na 

adequação do serviço prestado com a expectativa dos turistas e a criação de 

vínculos entre os mais diversos atores que formatados sustentam a inovação 

assegurando a competitividade do destino turístico. 

  O mapeamento desse fluxo e a sua compreensão garantem que as principais 

estratégias de comunicação estejam adequadas com as características do destino, 

auxiliando no crescimento e na consolidação de empresas do serviço turístico, 

agregando valor à rede de colaboração.  

 Com relação ao problema de pesquisa, definido pela pergunta central “Os 

meios de comunicação utilizados pelo destino turístico transmitem de maneira 

adequada a experiência turística oferecida?” o resultado foi devidamente explanado 

no Capítulo 4, subitem 4.4 (Comunicação), em que foram detalhados a imagem 

transmitida, o mix de comunicação e a efetividade da comunicação.  

  A aplicação da matriz de avaliação apresentou aspectos interessantes, 

destes, merecem destaque: 

1. O alto uso do e-tourism pelas faixas etárias de menor idade; 

2. O meio de comunicação de maior influência é o serviço bem prestado, que 

resulta na divulgação positiva perante amigos e familiares (boca a boca). 

3. A necessidade de aprimoramento dos meios hoteleiros e das empresas de 

transporte com relação aos serviços prestados; 

4. A necessidade do aprimoramento das redes de colaborações, dos sistemas 

de informações e do uso das redes sociais; 
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5. O baixo índice de inovação nas organizações turísticas no município de 

Balneário Camboriú; 

6. A aplicação das práticas e conceitos da GC que podem auxiliar o destino a 

gerir os seus fluxos de informação/conhecimento. 

 

Desta forma, baseado nos resultados obtidos, contribuições relevantes podem 

ser percebidas neste trabalho de dissertação. A principal contribuição diz respeito 

ao aprimoramento das redes de colaborações, sistemas de informações e do uso 

das redes sociais, que podem sustentar a criação de conhecimentos que gerem 

inovação, assim aprimorando a prestação de serviços turísticos e fortalecendo a 

competitividade do destino. 

A segunda contribuição é à constatação da necessidade da revisão das 

estratégias de publicidade e propaganda que tiveram o alcance dos seus esforços 

percebidos por uma pequena quantidade de turistas.  

Esta dissertação instiga novos questionamentos que oportunam novas 

pesquisas a serem elaboradas com base nesta, objetivando aperfeiçoar o universo 

pesquisado ou abordar novos enfoques teóricos. Vislumbra-se investigações em 

áreas como: 

a) Aprofundamento dos estudos quanto à Gestão do Conhecimento nos destinos 

turísticos, focando nas relações inter e intraorganizacional; 

b) Analisar a elaboração das estratégias de divulgação do destino turístico; 

c) Identificar os sistemas de informações que melhor atendem as necessidades 

das organizações e que de forma gerar conhecimento com bases nestes; 

d) Criação de um modelo de gestão das redes sociais que objetive identificar 

oportunidades e ameaças que sustentem a inovação. 
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APÊNDICE A – Matriz de avaliação  
 

Sistema turístico 

Variáveis  Autor  
Fluxo 
sociocultural 

Perf il do turista ANJOS (2004); ZEHRER; 
PECHLANER (2006); RACHERLA; 
HU; HYUN (2008); CAMPRUBÍ; GUIA; 
COMAS (2008) Perf il do residente 

Interação entre turista e residente 

Educação e treinamentos (Participação da 
comunidade) 

Fluxo 
Econômico 

Organizações turísticas ANJOS (2004); BUHALIS; DEIMEZI 
(2004); RACHERLA; HU; HYUN 
(2008); CURTIS; MYLONAKIS; 
KTENIDIS (2007) 

Produtos integrados a uma rede de 
compartilhamento 

Fixo Naturais  Sistema Natural ANJOS (2004)  
Fixos 
Construídos 

Vias de acessos ANJOS (2004); BOULLÓN (2002); 
CASTROGIOVANNI (2000) Edificações 

Espaços Públicos 

 

Tecnologia de informação e comunicação 

Variáveis  Autor  
Infraestrutura 
da TIC 

Rede sem fio (acessibilidade para a internet) BELBALY; PASSIANTE; 
BENBYA (2004); PYO (2005); 
GALICIC; PILEPIC (2007); 
RAMOS; PERNA (2009); FYALL; 
OAKLEY; W EISS (2000); 
GRABLER; ZINS (2002). 

Sistemas: SCM; ERP; CRM; PLM; Mapas estruturais; LIS; 
IMPACTUR 

Desempenho da 
qualidade das redes de 
colaboração (sinergia 
entre as organizações) 

Convergência 

Modo 

Motivo 

Forma 
Orientação do sistema 
pelo usuário (sistema 
de venda ou informação 
para o turista) 

Altamente pré-definidos 

Orientados pela acomodação 

Orientados pela recomendação 

Orientados geograficamente 

Orientados pelo preço 

Viajantes individuais 
E-tourism  Comunidades Virtuais CHALKITI; SIGALA (2008); 

TILSON (2005); DAYE (2010); 
MOLINA; SAURA; VELÁZQUEZ 
(2010); BLAZEVIC; BLAZEVIC 
(2007); CURTIS; MYLONAKIS; 
KTENIDIS (2007); OERTEL; 
FEIL; THIO (2002); ZEHRER; 
PECHLANER (2006);  BUHALIS; 
DEIMEZI (2004); RACHERLA; 
HU; HYUN (2008); 
STAMBOULIS; SKAYANNIS 
(2003). 

Websites Informações 
Meios de contato do usuário com 
o gerenciador 
Disponibilidade de outros idiomas 
Função de reservas e de compra 
de pacotes 

Emails Tempo de resposta 
Porcentagem de resposta 
Profundidade da informação 
Aspectos formais 

Inovação  Componente soft (pacote de ideias relacionado com a operação 
da inovação) 

RACHERLA; HU; HYUN (2008)  

Componente hard (o que é tangível em inovação com novos 
produtos) 
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Comunicação 

Variáveis  Autor  
Imagem  Dimensão da imagem  Funcional DAYE (2010) 

Simbólica 
Atributos da imagem Ambiente Físico DAYE (2010); TILSON (2005)  

Atividades 

Atitudes das pessoas com 
a marca 

Imagem de 
patrimônios mundias 

Valores Técnicos KAVOURA (2007)  

Raridade 

Imagem de roteiros 
religiosos 

Aspectos comerciais TILSON (2005) 

Aspectos religiosos 

Rótulo/Marca/Slogan DAYE (2010); SARANIEMI (2009); BJORK 
(2004) 

Mix de 

Comunicação 

Propaganda 
(advertising) 

Meios de divulgação McCARTNEY; BUTLER; BENNET (2008); 
W ANG; W U; YUANG (2009). 
LODA; NORMAN; BACKMAN (2007); 
CARDEN (2006); KAVOURA (2007); TILSON 
(2005); DAYE (2010); BENHACINE; 
HANSLBAUER (2007); ALVAREZ (2010); 
BJORK (2004); 

Credibilidade percebida 
Atitude com o destino 
Força de mensagem 
Intenção de compra 

Publicidade 
(Publicity) 

Meios de divulgação 
Credibilidade Percebida 
Atitude com o destino 
Força da mensagem 
Intenção de compra 

Marketing de 
Vendas e Promoção 

Meios de divulgação 

Efetividade  Imagem condizente com o destino (mensagem 
relevante) 

CAMPRUBÍ; GUIA; COMAS (2008); DAYE 

(2010); McCARTNEY; BUTLER; BENNET 

(2008). Influência da mensagem 

 

 

 

  



188 
 

 
 

APÊNDICE B – Questionário gestores 
1) Sistema de relacionamento ou colaboração: 

a) A organização faz parte de um sistema de relacionamento ou colaboração com 
outras organizações e associações? 
b) Quantos membros possuem na rede de colaboração? 
c) Qual o motivo para tal colaboração? 
d) Como se procede a troca de informações? 
e) Quais os serviços foram aprimorados ou criados oriundos desta troca de 
informação? 
f) A organização oferece os produtos de forma compartilhada com outras 
organizações? 
 

2) Tecnologia de informação e comunicação: 
a) A organização faz uso de comunidades virtuais (redes de relacionamentos, redes 
sociais) ou de informações recebidas através dos sites e e-mails? Se faz quais 
comunidades virtuais? 
b) Quais os serviços foram aprimorados ou criados oriundos dessa troca de 
informação? 
 

3 Sistemas de Informação: 
 
a) A organização utiliza de algum sistema de tecnologia de informação? 
b) Como procede o fluxo de informação entre os colaboradores que utilizam o 
sistema? 
c) Quais os serviços foram aprimorados ou criados oriundos dessa troca de 
informação? 
 

4 Estratégias e meios de divulgação 
 

Quais as estratégias e os meios de divulgação utilizados para:  
a) Propaganda? 
b) Publicidade? 
c) Marketing de vendas e promoção? 
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APÊNDICE C – Questionário turistas 
1) PERFIL 
Origem: ________________________          Sexo: (  ) M (  ) F 
Faixa etária: (   )  18 a 30 anos (   ) de 31 a 40 anos (    )  41 a 50 anos  (   ) mais de 50 anos 

2) Quais meios de comunicação que estimularam a sua viagem para Balneário Camboriú? E o grau de inf luência 
destes na sua decisão? Obs.: grau de inf luencia muito baixo 1 e muito alto 5.  
(  ) Feiras e exposições ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 

) 
(  ) Propaganda em jornais ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 

) 
(  ) Comercial na TV ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 

) 
(  ) Colunas sociais ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 

) 
(  ) Noticias na TV ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 

) 
(  ) Agencias de v iagens ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 

) 
(  ) Noticias no radio ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 

) 
(  ) Websites ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 

) 
(  ) Propagandas no radio ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 

) 
(  ) Blogs e Microblogs ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 

) 
(  ) Matérias em rev istas ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 

) 
(  ) Redes de relacionamento ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 

) 
(  ) Propaganda em 
rev istas 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 
) 

(  ) Indicação de amigos e 
f amiliares 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 
) 

(  ) Noticias em jornais ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 
) 

(  ) Outros: ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 
) 

3) Caso v ocê tenha buscado inf ormações na internet, identif ique a f onte de dados e av alie a qualidade da 
comunicação?                                           Obs: 1 para muito baixo e 5 muito 
alto 
(   ) do município (website, blogs, etc.)   ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 ) 
(   ) do estado (website, blogs, etc.) ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 ) 
(   ) do país (website, blogs, etc.) ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 ) 
(   ) das empresas locais (hotéis, rest. etc.) (website, blogs, etc.) ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 ) 
(   ) empresas especializados em turismo  (website, blogs, etc.) ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 ) 
(   ) Blogs e Microblogs em geral ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 ) 
(   ) Redes de relacionamento  em geral ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 ) 
(   ) Outros: ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 ) 

4) Você continua buscando inf ormações na internet durante a sua estadia? (   ) Sim         (    ) Não 
5) Caso sim, ref erentes a: 
(    ) hospedagem  (    ) Atrativ os turísticos (    ) Alimentação (   ) Clima (    ) Transporte 
(    ) Bares e casas noturnas (    ) Agencias de receptiv o (    ) Outros: __________________ 

6) Com relação a sua expectativa e percepção de Balneário Camboriú, a sua opinião sobre o serv iço turístico. 

 
                       Expectativa  
Muito baixo �                  � Muito 
alto 

                        Percepção  
Muito baixo �                    � Muito 
alto 

Receptiv idade da comunidade 
local ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

Transporte ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
Órgãos públicos (Policiais, 
serv iços de apoio ao turista, etc.)  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

Bares e restaurantes ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
Hospedagem ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
Agencias de v iagem e receptiv o ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

Atrativ os 
turísticos 

Naturais (praias, 
morros etc.) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

Construídos ( 
Cristo luz, 
unipraias, etc) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

Agencias de v iagem e receptiv o ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
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APÊNDICE D – Rotina SAS  

 
OPTIONS FORMDLIM='*' LS=80; 
DATA A; 
infile 'Pablo.dta'; 
INPUT QUEST $  CIDADE $  PA_EST $  SEXO $  FAI_ETA  $ COM_TV   NOTIC   
NOT_RAD   PRO_RAD   MAT_REV   PRO_REV   NOT_JOR 
              PRO_JOR   COL_SOC   AGE_VIA  OUTROS $ REC_EXP   REC_PER   
DIF_REC   TRA_EXP   TRA_PER   DIF_TRA   OP_EXP 
              OP_PER   DIF_OP   BR_ESP   BR_PER   DIF_BR   HOS_EXP   HOS_PER   
DIF_HOS   AVR_EXP   AVR_PER 
              DIF_AVR   ANT_EXP   ANT_PER   DIF_ANT   ATC_EXP   ATC_PER   
DIF_ATC; 
proc  freq ; 
     tables  QUEST   CIDADE   PA_EST   SEXO   FAI_ETA   COM_TV   NOTIC   
NOT_RAD   PRO_RAD   MAT_REV  
             PRO_REV   NOT_JOR   PRO_JOR   COL_SOC   AGE_VIA  OUTROS  
REC_EXP   REC_PER   DIF_REC   TRA_EXP  
             TRA_PER   DIF_TRA   OP_EXP   OP_PER   DIF_OP   BR_ESP   BR_PER   
DIF_BR   HOS_EXP   HOS_PER   
             DIF_HOS   AVR_EXP   AVR_PER   DIF_AVR   ANT_EXP   ANT_PER   
DIF_ANT   ATC_EXP   ATC_PER 
             DIF_ATC   ; 
title 'tabelas simples - geral'; 
run ;  
PROC SORT; BY OUTROS; 
proc  freq ; BY OUTROS; 
     tables  QUEST   CIDADE   PA_EST   SEXO   FAI_ETA   COM_TV   NOTIC   
NOT_RAD   PRO_RAD   MAT_REV  
             PRO_REV   NOT_JOR   PRO_JOR   COL_SOC   AGE_VIA  REC_EXP   
REC_PER   DIF_REC   TRA_EXP  
             TRA_PER   DIF_TRA   OP_EXP   OP_PER   DIF_OP   BR_ESP   BR_PER   
DIF_BR   HOS_EXP   HOS_PER   
             DIF_HOS   AVR_EXP   AVR_PER   DIF_AVR   ANT_EXP   ANT_PER   
DIF_ANT   ATC_EXP   ATC_PER 
             DIF_ATC   ; 
title 'tabelas simples - POR OUTROS'; 
run ;  
proc  freq ; 
     tables  QUEST  * (AGE_VIA OUTROS  REC_EXP   REC_PER   DIF_REC   
TRA_EXP  
             TRA_PER   DIF_TRA   OP_EXP   OP_PER   DIF_OP   BR_ESP   BR_PER   
DIF_BR   HOS_EXP   HOS_PER   
             DIF_HOS   AVR_EXP   AVR_PER   DIF_AVR   ANT_EXP   ANT_PER   
DIF_ANT   ATC_EXP   ATC_PER 
             DIF_ATC ) /chisq ; 
title 'tabelas cruzadas'; 
run ; 
proc  freq ; 
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     tables  SEXO  * (AGE_VIA OUTROS  REC_EXP   REC_PER   DIF_REC   
TRA_EXP  
             TRA_PER   DIF_TRA   OP_EXP   OP_PER   DIF_OP   BR_ESP   BR_PER   
DIF_BR   HOS_EXP   HOS_PER   
             DIF_HOS   AVR_EXP   AVR_PER   DIF_AVR   ANT_EXP   ANT_PER   
DIF_ANT   ATC_EXP   ATC_PER 
             DIF_ATC ) /chisq ; 
title 'tabelas cruzadas'; 
run ;  
proc  freq ; 
     tables  FAI_ETA  * (AGE_VIA OUTROS  REC_EXP   REC_PER   DIF_REC   
TRA_EXP  
             TRA_PER   DIF_TRA   OP_EXP   OP_PER   DIF_OP   BR_ESP   BR_PER   
DIF_BR   HOS_EXP   HOS_PER   
             DIF_HOS   AVR_EXP   AVR_PER   DIF_AVR   ANT_EXP   ANT_PER   
DIF_ANT   ATC_EXP   ATC_PER 
             DIF_ATC ) /chisq ; 
title 'tabelas cruzadas'; 
run ;  
proc  freq ; 
     tables  OUTROS  * (AGE_VIA OUTROS  REC_EXP   REC_PER   DIF_REC   
TRA_EXP  
             TRA_PER   DIF_TRA   OP_EXP   OP_PER   DIF_OP   BR_ESP   BR_PER   
DIF_BR   HOS_EXP   HOS_PER   
             DIF_HOS   AVR_EXP   AVR_PER   DIF_AVR   ANT_EXP   ANT_PER   
DIF_ANT   ATC_EXP   ATC_PER 
             DIF_ATC ) /chisq ; 
title 'tabelas cruzadas'; 
run ;  
proc  means ; 
     var     REC_EXP   REC_PER   DIF_REC   TRA_EXP  
             TRA_PER   DIF_TRA   OP_EXP   OP_PER   DIF_OP   BR_ESP   BR_PER   
DIF_BR   HOS_EXP   HOS_PER   
             DIF_HOS   AVR_EXP   AVR_PER   DIF_AVR   ANT_EXP   ANT_PER   
DIF_ANT   ATC_EXP   ATC_PER 
             DIF_ATC   ; 
title 'descritiva - geral'; 
run ;  
proc  means ; 
     CLASS QUEST; 
     var     REC_EXP   REC_PER   DIF_REC   TRA_EXP  
             TRA_PER   DIF_TRA   OP_EXP   OP_PER   DIF_OP   BR_ESP   BR_PER   
DIF_BR   HOS_EXP   HOS_PER   
             DIF_HOS   AVR_EXP   AVR_PER   DIF_AVR   ANT_EXP   ANT_PER   
DIF_ANT   ATC_EXP   ATC_PER 
             DIF_ATC   ; 
title 'descritiva - QUEST'; 
run ;  
proc  means ; 
     CLASS SEXO; 
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     var     REC_EXP   REC_PER   DIF_REC   TRA_EXP  
             TRA_PER   DIF_TRA   OP_EXP   OP_PER   DIF_OP   BR_ESP   BR_PER   
DIF_BR   HOS_EXP   HOS_PER   
             DIF_HOS   AVR_EXP   AVR_PER   DIF_AVR   ANT_EXP   ANT_PER   
DIF_ANT   ATC_EXP   ATC_PER 
             DIF_ATC   ; 
title 'descritiva - SEXO'; 
run ;  
proc  means ; 
     CLASS FAI_ETA; 
     var     REC_EXP   REC_PER   DIF_REC   TRA_EXP  
             TRA_PER   DIF_TRA   OP_EXP   OP_PER   DIF_OP   BR_ESP   BR_PER   
DIF_BR   HOS_EXP   HOS_PER   
             DIF_HOS   AVR_EXP   AVR_PER   DIF_AVR   ANT_EXP   ANT_PER   
DIF_ANT   ATC_EXP   ATC_PER 
             DIF_ATC   ; 
title 'descritiva - FAIXA ETARIA'; 
run ;  
proc  means ; 
     CLASS OUTROS; 
     var     REC_EXP   REC_PER   DIF_REC   TRA_EXP  
             TRA_PER   DIF_TRA   OP_EXP   OP_PER   DIF_OP   BR_ESP   BR_PER   
DIF_BR   HOS_EXP   HOS_PER   
             DIF_HOS   AVR_EXP   AVR_PER   DIF_AVR   ANT_EXP   ANT_PER   
DIF_ANT   ATC_EXP   ATC_PER 
             DIF_ATC   ; 
title 'descritiva - OUTROS'; 
run ;  
proc  npar1way  wilcoxon; 
     class quest; 
     var     REC_EXP   REC_PER   TRA_EXP  TRA_PER   OP_EXP   OP_PER   
BR_ESP   BR_PER   HOS_EXP   HOS_PER   
             AVR_EXP   AVR_PER   ANT_EXP   ANT_PER   ATC_EXP   ATC_PER ; 
title 'teste nao parametrico - mann-whitney'; 
run ;  
proc  npar1way  wilcoxon; 
     class sexo; 
     var     REC_EXP   REC_PER   TRA_EXP  TRA_PER   OP_EXP   OP_PER   
BR_ESP   BR_PER   HOS_EXP   HOS_PER   
             AVR_EXP   AVR_PER   ANT_EXP   ANT_PER   ATC_EXP   ATC_PER ; 
title 'teste nao parametrico mann-whitney'; 
run ;  
proc  npar1way  wilcoxon; 
     class OUTROS; 
     var     REC_EXP   REC_PER   TRA_EXP  TRA_PER   OP_EXP   OP_PER   
BR_ESP   BR_PER   HOS_EXP   HOS_PER   
             AVR_EXP   AVR_PER   ANT_EXP   ANT_PER   ATC_EXP   ATC_PER ; 
title 'teste nao parametrico mann-whitney'; 
run ;  
proc  npar1way  wilcoxon; 
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     class fai_eta; 
     var     REC_EXP   REC_PER   TRA_EXP  TRA_PER   OP_EXP   OP_PER   
BR_ESP   BR_PER   HOS_EXP   HOS_PER   
             AVR_EXP   AVR_PER   ANT_EXP   ANT_PER   ATC_EXP   ATC_PER ; 
title 'teste nao parametrico kruskal-wallis'; 
run ;  
proc  corr  spearman; 
     var     REC_EXP   REC_PER   TRA_EXP  TRA_PER   OP_EXP   OP_PER   
BR_ESP   BR_PER   HOS_EXP   HOS_PER   
             AVR_EXP   AVR_PER   ANT_EXP   ANT_PER   ATC_EXP   ATC_PER ; 
title 'correlação de spearman'; 
run ; 
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ANEXO A – Material Promocional AMFRI 
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ANEXO B – Material Promocional CANDEIAS 
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ANEXO C – Material Promocional MARIMAR 
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ANEXO D – Material Promocional MERCURE 
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ANEXO E – Material Promocional PLAZA CAMORIÚ 
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ANEXO F – Material Promocional PARQUE UNIPRAIAS 

 

 
 



ANEXO G – Material Promocional SANTUR 

 

 

 



ANEXO H – Material Promocional SECTUR 
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ANEXO I – Resultado do teste “kruskal-wallis” com a v ariável Faixa Etária 

 

******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico kruskal-wallis                   303 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
               Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable REC_EXP 
                        Classified by Variable FAI_ETA 
 
                           Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
    FAI_ETA       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    B            56      10782.50      11340.00    514.529947    192.544643 
    A            93      17118.50      18832.50    626.828436    184.069892 
    C           124      25509.50      25110.00    686.778798    205.721774 
    D           131      28399.50      26527.50    697.017999    216.790076 
 
                      Average scores were used for ties. 
 
                              Kruskal-Wallis Test 
 
                           Chi-Square         11.8758 
                           DF                       3 
                           Pr > Chi-Square     0.0078 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico kruskal-wallis                   305 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
               Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable TRA_EXP 
                        Classified by Variable FAI_ETA 
 
                           Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
    FAI_ETA       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    B            32       4472.50        4544.0    236.129013    139.765625 
    A            51       7603.00        7242.0    286.593663    149.078431 
    C            87      11187.50       12354.0    344.052854    128.591954 
    D           113      16923.00       16046.0    365.175124    149.761062 
 
                      Average scores were used for ties. 
 
 
                              Kruskal-Wallis Test 
 
                           Chi-Square         12.8081 
                           DF                       3 
                           Pr > Chi-Square     0.0051 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico kruskal-wallis                   307 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
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                Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable OP_EXP 
                        Classified by Variable FAI_ETA 
 
                           Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
    FAI_ETA       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    B            30       3206.50       3375.00    159.475333    106.883333 
    A            41       4780.00       4612.50    181.071249    116.585366 
    C            74       7908.50       8325.00    220.238638    106.871622 
    D            79       9305.00       8887.50    223.732755    117.784810 
 
                      Average scores were used for ties. 
 
 
                              Kruskal-Wallis Test 
 
                           Chi-Square         6.3150 
                           DF                      3 
                           Pr > Chi-Square    0.0973 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico kruskal-wallis                   309 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
                Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable BR_EXP 
                        Classified by Variable FAI_ETA 
 
                           Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
    FAI_ETA       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    B            57       10883.0      11599.50    571.650447    190.929825 
    A            93       16184.0      18925.50    691.502969    174.021505 
    C           127       26228.0      25844.50    762.929430    206.519685 
    D           129       29326.0      26251.50    766.152364    227.333333 
 
                      Average scores were used for ties. 
 
 
                              Kruskal-Wallis Test 
 
                           Chi-Square         24.6282 
                           DF                       3 
                           Pr > Chi-Square     <.0001 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico kruskal-wallis                   311 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
               Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable HOS_EXP 
                        Classified by Variable FAI_ETA 
 
                           Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
    FAI_ETA       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    B            57      10673.50      11656.50    642.234737    187.254386 
    A            93      16612.50      19018.50    777.140526    178.629032 



208 
 

 
 

    C           127      26218.50      25971.50    857.744271    206.444882 
    D           131      29931.50      26789.50    864.924776    228.484733 
 
                      Average scores were used for ties. 
 
 
                              Kruskal-Wallis Test 
 
                           Chi-Square         18.4320 
                           DF                       3 
                           Pr > Chi-Square     0.0004 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico kruskal-wallis                   313 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
               Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable AVR_EXP 
                        Classified by Variable FAI_ETA 
 
                           Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
    FAI_ETA       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    B            18       1755.00        1728.0     48.071985     97.500000 
    A            28       2539.00        2688.0     58.197667     90.678571 
    C            60       5754.50        5760.0     76.373735     95.908333 
    D            85       8287.50        8160.0     81.770217     97.500000 
 
                      Average scores were used for ties. 
 
 
                              Kruskal-Wallis Test 
 
                           Chi-Square         7.2325 
                           DF                      3 
                           Pr > Chi-Square    0.0648 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico kruskal-wallis                   315 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
               Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ANT_EXP 
                        Classified by Variable FAI_ETA 
 
                           Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
    FAI_ETA       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    B            55       10570.0       11165.0    491.106691    192.181818 
    A            93       16735.0       18879.0    602.947162    179.946237 
    C           126       26072.0       25578.0    663.663386    206.920635 
    D           131       28838.0       26593.0    670.612143    220.137405 
 
                      Average scores were used for ties. 
 
 
                              Kruskal-Wallis Test 
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                           Chi-Square         18.9729 
                           DF                       3 
                           Pr > Chi-Square     0.0003 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico kruskal-wallis                   317 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
               Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ATC_EXP 
                        Classified by Variable FAI_ETA 
 
                           Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
    FAI_ETA       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    B            51       8538.50       9154.50    343.155495    167.421569 
    A            67      12043.00      12026.50    382.931045    179.746269 
    C           115      20252.00      20642.50    458.446581    176.104348 
    D           125      23427.50      22437.50    468.025643    187.420000 
 
                      Average scores were used for ties. 
 
 
                              Kruskal-Wallis Test 
 
                           Chi-Square         6.1694 
                           DF                      3 
                           Pr > Chi-Square    0.1037 
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ANEXO J – Resultado do teste “mann-whitney” com a var iável Período 

 

teste nao parametrico - mann-whitney                   271 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
               Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable REC_EXP 
                         Classified by Variable QUEST 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
     QUEST       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
     --------------------------------------------------------------------- 
     FC        101      23289.50      20452.50    644.776236    230.589109 
     C         303      58520.50      61357.50    644.776236    193.136964 
 
                      Average scores were used for ties. 
 
 
                            Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             23289.5000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                         4.3992 
                        One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                        Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                        Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square               19.3598 
                        DF                             1 
                        Pr > Chi-Square           <.0001 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico - mann-whitney                   273 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
               Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable TRA_EXP 
                         Classified by Variable QUEST 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
     QUEST       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
     --------------------------------------------------------------------- 
     FC         86      11321.50       12212.0    342.941341    131.645349 
     C         197      28864.50       27974.0    342.941341    146.520305 
 
                      Average scores were used for ties. 
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                            Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             11321.5000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                        -2.5952 
                        One-Sided Pr <  Z         0.0047 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.0095 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr <  Z         0.0050 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.0099 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square                6.7426 
                        DF                             1 
                        Pr > Chi-Square           0.0094 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico - mann-whitney                   275 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
                Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable OP_EXP 
                         Classified by Variable QUEST 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
     QUEST       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
     --------------------------------------------------------------------- 
     FC         85        8927.0       9562.50    227.221220    105.023529 
     C         139       16273.0      15637.50    227.221220    117.071942 
 
                      Average scores were used for ties. 
 
 
                           Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             8927.0000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                       -2.7946 
                        One-Sided Pr <  Z        0.0026 
                        Two-Sided Pr > |Z|       0.0052 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr <  Z        0.0028 
                        Two-Sided Pr > |Z|       0.0056 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square               7.8223 
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                        DF                            1 
                        Pr > Chi-Square          0.0052 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico - mann-whitney                   277 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
                Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable BR_EXP 
                         Classified by Variable QUEST 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
     QUEST       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
     --------------------------------------------------------------------- 
     FC        101       23244.0      20553.50    711.362574    230.138614 
     C         305       59377.0      62067.50    711.362574    194.678689 
 
                      Average scores were used for ties. 
 
 
                            Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             23244.0000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                         3.7815 
                        One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.0002 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.0002 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square               14.3049 
                        DF                             1 
                        Pr > Chi-Square           0.0002 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico - mann-whitney                   279 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
               Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable HOS_EXP 
                         Classified by Variable QUEST 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
     QUEST       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
     --------------------------------------------------------------------- 
     FC        101      22933.50      20654.50    799.526164    227.064356 
     C         307      60502.50      62781.50    799.526164    197.076547 
 
                      Average scores were used for ties. 
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                            Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             22933.5000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                         2.8498 
                        One-Sided Pr >  Z         0.0022 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.0044 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr >  Z         0.0023 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.0046 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square                8.1250 
                        DF                             1 
                        Pr > Chi-Square           0.0044 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico - mann-whitney                   281 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
               Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable AVR_EXP 
                         Classified by Variable QUEST 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
     QUEST       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
     --------------------------------------------------------------------- 
     FC         65       6337.50        6240.0     77.960516     97.500000 
     C         126      11998.50       12096.0     77.960516     95.226190 
 
                      Average scores were used for ties. 
 
 
                           Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             6337.5000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                        1.2442 
                        One-Sided Pr >  Z        0.1067 
                        Two-Sided Pr > |Z|       0.2134 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr >  Z        0.1075 
                        Two-Sided Pr > |Z|       0.2150 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square               1.5641 
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                        DF                            1 
                        Pr > Chi-Square          0.2111 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico - mann-whitney                   283 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
               Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ANT_EXP 
                         Classified by Variable QUEST 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
     QUEST       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
     --------------------------------------------------------------------- 
     FC        101       23050.0       20503.0    620.237418    228.217822 
     C         304       59165.0       61712.0    620.237418    194.621711 
 
                      Average scores were used for ties. 
 
 
                            Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             23050.0000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                         4.1057 
                        One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                        Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr >  Z         <.0001 
                        Two-Sided Pr > |Z|        <.0001 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square               16.8633 
                        DF                             1 
                        Pr > Chi-Square           <.0001 
 
******************************************************************************** 
                      teste nao parametrico - mann-whitney                   285 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
               Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ATC_EXP 
                         Classified by Variable QUEST 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
     QUEST       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
     --------------------------------------------------------------------- 
     FC         95       17916.0      17052.50    433.487280    188.589474 
     C         263       46345.0      47208.50    433.487280    176.216730 
 
                      Average scores were used for ties. 
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                            Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             17916.0000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                         1.9908 
                        One-Sided Pr >  Z         0.0232 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.0465 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr >  Z         0.0236 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.0473 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square                3.9680 
                        DF                             1 
                        Pr > Chi-Square           0.0464 
 
******************************************************************************** 
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ANEXO K – Resultado do teste “mann-whitney” com a var iável Sexo 

 

 

                       teste nao parametrico mann-whitney                    287 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
                Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable REC_EXP 
                          Classified by Variable SEXO 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
      SEXO       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
      -------------------------------------------------------------------- 
      F        257      52205.50      52042.50    716.394512    203.134241 
      M        147      29604.50      29767.50    716.394512    201.391156 
 
                       Average scores were used for ties. 
 
 
                            Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             29604.5000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                        -0.2268 
                        One-Sided Pr <  Z         0.4103 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.8206 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr <  Z         0.4103 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.8207 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square                0.0518 
                        DF                             1 
                        Pr > Chi-Square           0.8200 
 
******************************************************************************** 
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                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
                Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable TRA_EXP 
                          Classified by Variable SEXO 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
      SEXO       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
      -------------------------------------------------------------------- 
      F        181      25823.50       25702.0    357.994930    142.671271 
      M        102      14362.50       14484.0    357.994930    140.808824 
 
                       Average scores were used for ties. 
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                            Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             14362.5000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                        -0.3380 
                        One-Sided Pr <  Z         0.3677 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.7354 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr <  Z         0.3678 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.7356 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square                0.1152 
                        DF                             1 
                        Pr > Chi-Square           0.7343 
 
******************************************************************************** 
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                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
                Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable OP_EXP 
                          Classified by Variable SEXO 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
      SEXO       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
      -------------------------------------------------------------------- 
      F        133      15217.50      14962.50    229.973895    114.417293 
      M         91       9982.50      10237.50    229.973895    109.697802 
 
                       Average scores were used for ties. 
 
 
                           Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             9982.5000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                       -1.1066 
                        One-Sided Pr <  Z        0.1342 
                        Two-Sided Pr > |Z|       0.2684 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr <  Z        0.1348 
                        Two-Sided Pr > |Z|       0.2696 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
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                        Chi-Square               1.2295 
                        DF                            1 
                        Pr > Chi-Square          0.2675 
 
******************************************************************************** 
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                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
                Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable BR_EXP 
                          Classified by Variable SEXO 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
      SEXO       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
      -------------------------------------------------------------------- 
      F        258       52467.0       52503.0    791.992587    203.360465 
      M        148       30154.0       30118.0    791.992587    203.743243 
 
                       Average scores were used for ties. 
 
 
                            Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             30154.0000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                         0.0448 
                        One-Sided Pr >  Z         0.4821 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.9642 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr >  Z         0.4821 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.9643 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square                0.0021 
                        DF                             1 
                        Pr > Chi-Square           0.9637 
 
******************************************************************************** 
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                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
                Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable HOS_EXP 
                          Classified by Variable SEXO 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
      SEXO       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
      -------------------------------------------------------------------- 
      F        259      53112.50      52965.50    891.960910    205.067568 
      M        149      30323.50      30470.50    891.960910    203.513423 
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                       Average scores were used for ties. 
 
 
                            Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             30323.5000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                        -0.1642 
                        One-Sided Pr <  Z         0.4348 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.8695 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr <  Z         0.4348 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.8696 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square                0.0272 
                        DF                             1 
                        Pr > Chi-Square           0.8691 
 
******************************************************************************** 
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                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
                Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable AVR_EXP 
                          Classified by Variable SEXO 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
      SEXO       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
      -------------------------------------------------------------------- 
      F        119       11316.0       11424.0     79.739312     95.092437 
      M         72        7020.0        6912.0     79.739312     97.500000 
 
                       Average scores were used for ties. 
 
 
                           Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             7020.0000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                        1.3481 
                        One-Sided Pr >  Z        0.0888 
                        Two-Sided Pr > |Z|       0.1776 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr >  Z        0.0896 
                        Two-Sided Pr > |Z|       0.1792 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
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                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square               1.8344 
                        DF                            1 
                        Pr > Chi-Square          0.1756 
 
******************************************************************************** 
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                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
                Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ANT_EXP 
                          Classified by Variable SEXO 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
      SEXO       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
      -------------------------------------------------------------------- 
      F        258      52989.50       52374.0    689.332896    205.385659 
      M        147      29225.50       29841.0    689.332896    198.812925 
 
                       Average scores were used for ties. 
 
 
                            Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             29225.5000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                        -0.8922 
                        One-Sided Pr <  Z         0.1862 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.3723 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr <  Z         0.1864 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.3728 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square                0.7973 
                        DF                             1 
                        Pr > Chi-Square           0.3719 
 
******************************************************************************** 
 
                       teste nao parametrico mann-whitney                    301 
                                                  18:39 Wednesday, June 16, 2011 
 
                             The NPAR1WAY Procedure 
 
                Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable ATC_EXP 
                          Classified by Variable SEXO 
 
                          Sum of      Expected       Std Dev          Mean 
      SEXO       N        Scores      Under H0      Under H0         Score 
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      -------------------------------------------------------------------- 
      F        227      41274.50      40746.50    472.917362    181.825991 
      M        131      22986.50      23514.50    472.917362    175.469466 
 
                       Average scores were used for ties. 
 
 
                            Wilcoxon Two-Sample Test 
 
                        Statistic             22986.5000 
 
                        Normal Approximation 
                        Z                        -1.1154 
                        One-Sided Pr <  Z         0.1323 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.2647 
 
                        t Approximation 
                        One-Sided Pr <  Z         0.1327 
                        Two-Sided Pr > |Z|        0.2654 
 
                   Z includes a continuity correction of 0.5. 
 
 
                              Mann-Whitney Test 
 
                        Chi-Square                1.2465 
                        DF                             1 
                        Pr > Chi-Square           0.2642 
 
******************************************************************************** 
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ANEXO L – Mapa aproximado de BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 


