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RESUMO 

 

 

O presente trabalho buscou descobrir como o cosmopolitanismo influencia na 

formação da imagem de destino na mente do consumidor. Para isso foram investigados 

estrangeiros que conhecem a Cidade de São Paulo. A escolha desse destino deu-se pela 

importância nacional e internacional que a cidade tem, devido a sua estrutura, economia, 

tamanho, população e pela intensa vida cultural e de negócios. Buscou-se levantar o estado da 

arte dos estudos sobre o cosmopolitanismo em marketing e entender como esse constructo se 

apresenta e se manifesta. A característica do cosmopolita em querer conhecer outras culturas, 

além da sua nativa, o leva a viajar por outras regiões, países, para se aprofundar em outra 

forma de sociedade e tentar se misturar a ela. Assim ele tem características próprias, que 

influenciam na forma como ele vive e consome produtos. A imagem de destino é um 

constructo utilizado nos estudos sobre turismo e por profissionais de marketing que querem 

desenvolver um local como possível destino de viagens. Para entender como o 

comportamento descrito acima influencia na formação da imagem de destino, foi utilizada a 

triangulação, que é o uso de duas abordagens metodológicas para a obtenção de melhores 

resultados. Foram feitas entrevistas com representantes da organização de marketing de 

destino de São Paulo, bem como entrevistas pessoais com turistas estrangeiros, com análise 

de conteúdo na etapa qualitativa e  uma survey, com 205 estrangeiros na etapa quantitativa. 

Os dados foram analisados com a utilização de estatística uni e multivariada, com ANOVA e 

modelagem de equações estruturais. O resultado da pesquisa demonstrou que o 

cosmopolitanismo, além da renda, influenciam no aspecto afetivo da formação da imagem do 

destino São Paulo, enquanto que o objetivo da estada influencia no aspecto cognitivo e seu 

tempo de permanência influencia nos dois aspectos da imagem deste destino. 

 

 

Palavras-Chave: Marketing; Marketing Internacional; Estratégia de Marketing; 

Comportamento do Consumidor; Imagem de Destino. 



 

ABSTRACT 

 

 

The present research sought to find how cosmopolitanism influences the 

formation of destination image in consumer’s mind. To accomplish this objective, foreign 

people, who know São Paulo, were questioned. This destination was chosen by its national 

and international importance, due to its structure, economy, size, population and by its intense 

cultural and business life. This work reviewed the state of the art on cosmopolitanism, in 

order to understand this construct and how it is presented and manifested. One characteristic 

of the cosmopolitan personality is the desire to know other cultures, besides his native one. 

This leads to an intention to travel through different regions, countries, to deepen in other 

societies and try to blend into it. Thus, one has particular characteristics, which influence the 

way one lives and consume products. The destination image is a construct used in studies 

about tourism and by marketing professionals that want to develop a certain place as a trip 

destination. To understand how cosmopolitanism influences the destination image, two 

approaches were used, in order to accomplish better results (triangulation). Interviews were 

carried out with professionals from the destination marketing organization of São Paulo, as 

well as personal interviews with foreign tourists that were analyzed using content analysis 

method, followed by a survey with 205 foreigners. Data was analyzed using univariate and 

multivariate statistics, such as ANOVA and structural equation modeling. The result showed 

that cosmopolitanism and income influences the affective aspect in the destination image 

formation. It also showed that the stay purpose influenced the cognitive aspect, and that the 

length of stay influenced both aspects of the destination image. 

 

 

Keywords: Marketing; International Marketing; Marketing Strategy; Consumer Behavior; 

Destination Image. 
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 1 

1 INTRODUÇÃO 

 

A imagem de destino é um constructo de grande importância para qualquer local 

que tenha intenção de somar, à sua economia, recursos provenientes de viagens de negócios 

ou de lazer.  

Todo local que é um destino, ou seja, que é o alvo de uma viagem de um 

indivíduo, tem uma imagem. Essa imagem é formada pelas informações que o turista tem 

sobre o local (CROMPTON, 1979). Essas informações podem ser de diversas fontes, como 

uma aula de geografia, de amigos, de agências de viagens, etc (FAKEYE; CROMPTON, 

1991). Elas formarão a imagem de um destino construindo, na mente do indivíduo, um 

conjunto de componentes cognitivos, afetivos e conativos (TASCI; GARTNER; CAVUSGIL, 

2007). A união desses componentes gera a imagem geral, holística. A imagem holística pode 

ser formada com informações incompletas, com a falta de um ou outro aspecto do que destino 

disponibiliza para os turistas, mas todas as pessoas que tem conhecimento de um local e o 

consideram como possível destino (com ou sem intenção de visitá-lo) tem uma imagem dele. 

Como referência buscou-se um destino e seus turistas internacionais. A cidade de 

São Paulo tem grande representatividade no Brasil e no mundo. Seus números, como 

população, área, economia e dados de infraestrutura são consideráveis e possibilitam julgá-la 

como um bom destino para ser avaliado. A cidade possui doze mil e quinhentos restaurantes, 

cento e dez museus, quinze mil bares e casas noturnas, setenta e nove shopping centers e 

quatrocentos e dez hotéis (SP TURIS, 2010b, p. 47). Mas os números mais relevantes para 

este trabalho são os R$94.800.000,00 arrecadados por ano em impostos para o município (SP 

TURIS, 2011, p. 4) e a expectativa de que cerca de 12,2 milhões de turistas (brasileiros e 

estrangeiros) visitaram a cidade em 2011 (SP TURIS, 2011, p. 3). Isto demonstra que diversos 

elementos da cidade não podem ser ignorados, ou tratados de forma irresponsável. O turismo 

é um desses elementos. A SP Turis é uma empresa de economia mista que tem como principal 

acionista a prefeitura da Cidade de São Paulo, e tem como função trabalhar a Cidade de São 

Paulo como destino turístico, seja para negócios ou lazer. Como uma das principais 

participantes desse setor, a SP Turis faz parte do quadro dos stakeholders que são relevantes 

na pesquisa, ou seja, foram feitas buscas de informações de dados primários e secundários na 

empresa, como parte da pesquisa empírica, que resultou entre outras coisas, em entrevistas 

com funcionários. Em uma destas entrevistas, Milton Longobardi, diretor de marketing e 

vendas da SP Turis, afirma que a imagem de marca está sendo construída desde 2005, 

focando em turismo de negócios, com investimentos em estrutura de centros de exposição e 
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explorando as opções que a cidade oferece ao turista, quando está fora das feiras de negócios, 

ou de suas reuniões em empresas, que são a gastronomia, eventos (como a Fórmula 1 ou o 

carnaval) e outras opções culturais (MASP, Museu do Futebol, etc). De acordo com Luiz 

Sales, diretor de turismo e entretenimento da SP Turis, também em entrevista ao autor, São 

Paulo recebe cerca de cinco milhões de turistas estrangeiros por ano, e 60% deles vem a 

negócios. Mas em geral os turistas, que ficam na cidade por cinco dias, em média (SP TURIS, 

2010, p. 9), não se restringem ao trabalho e ao hotel, eles também utilizam essa estrutura que 

a cidade oferece. Estes turistas tem características de comportamento que poderão influenciar 

na forma como a imagem de um local, um destino é formado em suas mentes. Uma delas é o 

cosmopolitanismo. 

O cosmopolitanismo é uma característica do indivíduo na sua relação com 

culturas de países que não o seu. O cosmopolita tem intenção de conhecer culturas diversas à 

sua, mas tem características que o diferem de um turista a lazer que apenas encontra muito 

pouco das tradições estrangeiras em suas viagens de entretenimento. O cosmopolita tem a 

intenção de mergulhar nas culturas quais ele quer conhecer, fazer parte delas por um período 

(CANNON; YAPRAK, 2002). Nesse processo, querem ser reconhecidos como possível parte 

do local onde se instalaram, fazendo parte de atividades normalmente restritas aos nativos, 

sejam essas atividades cerimônias reservadas ou mesmo a condição de receber, de um 

comerciante ou prestador de serviços local, o mesmo tratamento que seria dispensado a um 

nativo. Ao mesmo tempo o cosmopolita não quer ser confundido com um turista, pois não o é 

(HANNERZ, 2001). 

O cosmopolitanismo tem níveis distintos e pode ser característica de pessoas que 

tomam a atitude de viajar e ganhar conhecimento (HANNERZ, 2001; HARALAMBOS; 

HOLBORN, 2008) ou até de pessoas que, pelas características de sua ocupação profissional, 

tem que se expatriar por certo período, e no processo de viver uma temporada no exterior, 

escolhem participar ativamente da vida local (THOMPSON; TAMBYAH, 1999). Mesmo os 

expatriados ilegais, pessoas, que sem autorização do governo instalaram-se em um país 

estrangeiro, podem ser cosmopolitas (HARALAMBOS; HOLBORN, 2008). De acordo com 

Baloglu e McCleary (1999, p. 870), pesquisadores de diversas áreas reconhecem que a 

imagem de destino é formada por fatores pessoais, sociais e psicológicos, e estímulos 

externos, ou mesmo experiências anteriores.  

À medida que no processo de decisão de compra de uma viagem, seja ela a 

turismo ou negócios, passa pela imagem que o indivíduo tem sobre o destino que será 
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escolhido, será verificado se o cosmopolitanismo pode ser influenciador na formação dessa 

imagem. 

Os dois constructos apresentados, cosmopolitanismo e imagem de destino, podem 

se relacionar à medida que o cosmopolitanismo é um comportamento que pode se apresentar 

no consumo e um destino pode ser consumido. Antes da compra o consumidor utiliza a 

imagem de destino como elemento de comparação entre as opções apresentadas às suas 

necessidades ou desejos, e às vezes utiliza a imagem de destino mesmo depois da compra, 

como é o caso de turistas de negócios que podem ir a um destino sem escolhê-lo, apenas 

porque sua reunião ou evento de negócios de seu interesse ocorre em tal destino. 

Além do trabalho de Baloglu e McCleary (1999), as pesquisas de Pike (2002) e 

Stepchenkova e Mills (2010), verificando estudos entre 1973 e 2007, apresentam 

características sociais, geográficas, demográficas e comportamentais que foram utilizadas 

como variáveis em medições de imagem de destino mas, como nenhum trabalho utilizou o 

cosmopolitanismo ou a cidade de São Paulo como elementos participantes, a questão que 

surge é se esta variável influencia na formação da imagem deste destino específico. 

 

1.1 OBJETIVO 

 

Os objetivos da dissertação são: verificar o nível de cosmopolitanismo do 

estrangeiro que visitou ou está na Cidade de São Paulo; e analisar se e como este 

comportamento influencia na formação da imagem deste destino.  

Como objetivos da pesquisa empírica têm-se: 

• Identificar a imagem da Cidade de São Paulo como destino de viagens; 

• Identificar os elementos componentes da imagem da Cidade de São Paulo 

para estrangeiros; 

• Propor uma escala da Imagem do Destino São Paulo. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A Cidade de São Paulo é a maior do Brasil em diversos aspectos. Se forem 

consideradas as empresas instaladas na cidade, São Paulo é sede de 38% das maiores 

empresas privadas de capital nacional, de dezessete dos vinte maiores bancos brasileiros, de 

oito das dez maiores corretoras de valores, da BM&FBOVESPA, que é a maior bolsa de 

valores da América do Sul (TURISMO, 2010). Sua população é de 11.244.369 pessoas, sendo 
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a maior do país (IBGE, 2011a). A prefeitura paulistana tem uma receita orçamentária de mais 

de 23 bilhões de reais anuais (IBGE, 2011b), sendo parte proveniente do turismo regional (SP 

TURIS, 2011, p. 4). A cidade recebe cerca de cinco milhões de turistas estrangeiros por ano 

(SP TURIS, 2010, p. 9), sendo um importante destino mundial (BREMMER, 2010). 

Com essa importância no cenário mundial de viagens, e com as vantagens que o 

turismo gera para a cidade, a imagem desse destino pode ajudar  ou atrapalhar nos planos de 

aumentar seus ganhos com esse mercado. 

Essa imagem é formada na mente do turista através de informações obtidas por 

diversas fontes (FAKEYE; CROMPTON, 1991), sendo que parte dessas informações podem 

ser controladas, à medida que podem ser desenvolvidas pelas instituições que desenvolvem o 

marketing da cidade, e parte das informações não são controladas, pois são opiniões de 

terceiros, ou dados e informações disponíveis, por exemplo, na imprensa. Mas mesmo 

sabendo que existe a possibilidade de desenvolver uma comunicação com o objetivo de tentar 

conquistar o turista, o conteúdo de maior relevância só poderá ser alcançado se ficarem claros 

os aspectos de maior influência na formação da imagem para o possível consumidor. 

Na área acadêmica a imagem de destino já é estudada desde a década de 70 e tem 

recebido mais atenção de pesquisadores desde a década de 90 (TASCI, GARTNER, 

CAVUSGIL, 2007). Mas a cidade de São Paulo, mesmo com a importância já demonstrada, 

não tem sido foco de pesquisa, sendo identificada uma lacuna sobre esse assunto no Brasil, e 

os únicos trabalhos identificados por este autor, sobre imagem de destino São Paulo foram o 

de Mazzon e Vera (2008) e o de Figueiredo e Mayer (2010). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os constructos utilizados nesse trabalho tem sua base em vasta literatura. Cada 

elemento aqui apresentado já foi estudado por diversos autores, que realizaram pesquisas com 

caminhos e objetivos diferentes, mas que focam em um ou mais constructos e os desenvolvem 

em cada busca por maior conhecimento. Este trabalho estuda o comportamento do 

consumidor, em especial no tocante ao cosmopolitanismo por ocasião da realização de uma 

viagem. Procuramos descobrir como esse elemento influencia em um segundo, que é a 

imagem de marca, mais especificamente a imagem de um destino. O destino é um local 

escolhido para o turismo, tanto a lazer quanto a negócios. 

Todos esses elementos, cosmopolitanismo, imagem de marca e destino serão 

abordados neste capítulo do trabalho. 

 

2.1 COSMOPOLITANISMO 

 

O cosmopolitanismo é uma característica de comportamento, ou mesmo de 

consumo, frequentemente relacionado à globalização (HANNERZ, 2001; THOMPSON; 

TAMBYAH, 1999; CANNON; YAPRAK, 2002). Essa relação é lógica, pois, à medida que é 

possível ser cosmopolita sem sair de casa, a globalização permite a propriedade de produtos 

importados. São cidadãos do mundo, cuja orientação transcende uma só cultura (CANNON; 

YAPRAK, 2002), mas a vivência de mundo se baseia em suas posses, de elementos de outras 

culturas. De acordo com Cleveland, Laroche e Papadopoulos (2009), são grupos de pessoas 

mais orientados globalmente do que localmente. 

Haralambos e Holborn (2008) descrevem o cosmopolitanismo como o resultado 

de maior contato entre grupos étnicos e citam o cosmopolita como um indivíduo que viaja 

extensivamente e se sente “[...] à vontade.” (HARALAMBOS; HOLBORN, 2008, p. 157) em 

diferentes culturas, línguas e países. 

Ao escrever sobre as origens da ideia do cosmopolitanismo, Harris (1927) afirma 

que já os gregos diziam que a “[...] alma humana não pode ser confinada na sua terra nativa 

[...]”. Da mesma forma que Harris, Gouldner em 1958, trabalhou o cosmopolitanismo de uma 

forma mais limitada do que ele significa atualmente. Eles apresentam o cosmopolitanismo 

como algo local, ou considerando um pequeno mundo, o que era conhecido dele. Gouldner 

(1958) identificou características cosmopolitas em funcionários de empresas, sem considerar 



 6 

culturas, ou seja, usou um comportamento analisado em questões interculturais em um 

contexto extremamente reduzido. 

Mesmo fora de contexto, os trabalhadores apresentavam as principais 

características dos cosmopolitas: pessoas que, nativas de uma cultura, buscam conhecimento e 

inserção em outras.  

 

2.1.1 O cosmopolitanismo e a sociedade 

 

Hansen et al. (2009) analisam o cosmopolitanismo partindo do ponto de que:  

 
[...] o espaço sempre diferente entre o que uma pessoa e a comunidade são 
no presente momento e o que elas podem se tornar através de uma resposta 
reflexiva à nova influência justaposta com o entendimento de suas tradições 
e raízes. (HANSEN et al. 2009, p. 588, tradução nossa). 

 

Essa análise coloca a relação entre o cosmopolita e o local como mutante e com 

grandes influências bilaterais, ou seja, enquanto buscam conhecimento e inserção, também 

estão modificando o local no qual decidiram se estabelecer, ou conhecer. 

Já Holt (1998) considera os cosmopolitas como pessoas de alto capital cultural, ou 

seja, pessoas que tem “[...] gostos, habilidades, conhecimentos e práticas, socialmente raras e 

distintas.” (HOLT, 1998, p.3), e entre outras categorizações, os apresenta como pessoas que 

gostam de experimentar o exótico, que fazem suas opções de forma a fugir (ou de não ficarem 

retidos) de sua cidade ou país natal, quando escolhem trabalho ou local de férias. Essas 

características influenciam, inclusive, na escolha do jornal que lerão diariamente. Entre essas 

pessoas de alto capital cultural, a abertura e vontade de ampliação de horizontes não se 

apresenta somente geograficamente. Alguns entrevistados de Holt demonstraram interesse em 

questões raciais e econômicas, que foi verificado ao se questionar os gostos musicais (música 

rap). Também se mostram cosmopolitas ao tentar agregar elementos exóticos em outras 

dimensões, ou atividades, de seu dia a dia, como em suas refeições, inserindo ingredientes não 

nativos de sua região. Cannon e Yaprak (2002), baseando-se em parte na teoria de capital 

cultural de Holt, desenvolveram uma matriz (Figura 1) que insere dois eixos de 

influenciadores, que definirão quatro tipos de cosmopolitas, de acordo com suas necessidades 

de variação e de qualidade nos produtos consumidos. 
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Figura 1 - Classificando os cosmopolitas pela necessidade de variedade e qualidade da experiência 

 
Fonte: CANNON; YAPRAK, 2002, p. 46, tradução nossa.  

 

De certa forma, Cannon e Yaprak (2002) caracterizam o cosmopolita como um 

tipo de pessoa que tem uma grande necessidade de obter mais informações, mais 

conhecimento do que os locais, ou os “não globais”. Em sua análise, valorizam a importância 

do capital cultural:  

 
Um tipo de vantagem diferencial dos valores cosmopolitas pode ser o capital 
cultural. Outra pode ser que nenhuma sociedade local tem as melhores 
respostas a todas as perguntas. A tendência cosmopolita de olhar 
amplamente por respostas provavelmente terá a vantagem funcional de ter as 
melhores soluções, e no processo, uma melhor qualidade de vida. 
(CANNON; YAPRAK, 2002, p. 38, tradução nossa). 

 

O discurso sobre cosmopolitanismo é estruturado em volta da figura metafórica 

do viajante urbano (THOMPSON; TAMBYAH, 1999), mas as características do mundo 

moderno possibilitam outras formas de cosmopolitanismo. O cenário atual gera uma grande 

facilidade de pesquisa, apenas com um computador conectado na “rede”, conhecimento de 

outras culturas e mesmo de visita a lugares mais distantes. Ou seja, o que era pesquisado 

como uma questão local na década de 1950 é uma questão global atualmente. O que era 

estudado como uma característica presente em uma cultura é visto, hoje, como uma 
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característica que transcende culturas e países. E o que era relacionado exclusivamente à 

viagens, pode ser encontrado dentro de casa. 

Hannerz (2001) apresenta uma característica do cenário de culturas que se 

mantém atual: “existe atualmente uma cultura mundial. Todas as estruturas de conhecimento 

e de expressão diversamente distribuídas estão se tornando inter-relacionadas de algum modo, 

em alguma parte.” (HANNERZ, 2001, p. 264). Essa “inter-relação” está cada vez mais 

próxima, em parte pela facilidade de troca de quaisquer tipo de informações, através das 

ferramentas de comunicação disponíveis, como a internet, e em parte pela relativa facilidade 

de se viajar entre os países do mundo, seja pelo barateamento dos custos de viagens nas 

últimas décadas (ANAC, 2011, p. 19), seja pelas facilidades encontradas desde a formação 

dos mercados de livre comércio, como a zona do Euro e o Mercosul. Desta forma as culturas 

se apresentam ao cidadão de qualquer lugar do mundo, podendo ser o gatilho do 

cosmopolitanismo nas pessoas que já tem a predisposição. Cannon e Yaprak (2002) atualizam 

essa afirmação com “o cosmopolitanismo está ganhando maior importância porque está se 

tornando, cada vez mais, característico da sociedade global.” (CANNON; YAPRAK, 2002, p. 

47, tradução nossa). 

 

2.1.2 Formas de participação em outras culturas 

 

O cosmopolita pode ser visto por diferentes óticas. A ótica do interessado na 

imersão em outras culturas, como o cosmopolita viajante, e a ótica do consumidor 

cosmopolita. Cannon e Yaprak (2002) definem o segundo tipo como “um consumidor cuja 

orientação transcende qualquer cultura ou contexto particular” (p. 30, tradução nossa).  

O cosmopolita focado na cultura tenta se misturar a um povo, uma região, tenta se 

“camuflar” em um grupo que não o seu de origem. Quer conhecer a fundo e se envolver com 

o que é de fora.  

 
[...] o cosmopolitanismo mais autêntico é, acima de tudo, uma orientação, 
uma vontade de se envolver com o outro. É uma posição intelectual e 
estética de abertura para experiências culturais divergentes, uma busca de 
contrastes em lugar da uniformidade. (HANNERZ, 2001, p. 253).  

 

Já o consumidor cosmopolita pode até não sair de sua terra natal, mas terá 

elementos do mundo em seu poder, através do consumo. Na sua origem o cosmopolita busca 

conhecimento de culturas externas. A viagem é mais uma forma de buscar conhecimento e o 
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comércio internacional permite mais uma forma de cosmopolitanismo local, sem sair de seu 

país. 

 

2.1.3 O cosmopolita viajante 

 

Quando o cosmopolita aproveita a oportunidade de viajar para imergir em uma 

cultura, a ideia é que sua participação não seja percebida, ou que pessoas de fora não 

consigam identificá-lo. Apenas a viagem não é um fator definitivo para considerar uma 

pessoa um cosmopolita, mas suas atitudes são características. Uma dessas atitudes é a 

tentativa de camuflagem com o local e ao mesmo tempo de rompimento com os turistas, pois 

“[...] os cosmopolitas de hoje odeiam os turistas e odeiam especialmente serem confundidos 

com turistas [...] Eles desejam poder sair sorrateiramente, colocando-se atrás dos bastidores e 

não aparecer na frente de todo mundo.” (HANNERZ, 2001, p. 256). 

Os turistas tem atitudes facilmente identificáveis por nativos, sejam eles de 

alguma floresta ou mesmo de cidades históricas europeias. O que é cotidiano para um, é 

motivo de atenção e registro, por outro. O cosmopolita tenta se separar dessas atitudes, 

querendo participar, ao invés de “passar”, ou se espantar a cada elemento diferente 

encontrado. É o que Holt (1998) descreve como o sujeito de alto capital cultural. Nessa busca 

pela imersão, o dia a dia, as características e diferenças de sua origem devem ser encaradas 

como algo natural, afinal, o cosmopolita quer ser parte integrante desse novo mundo. O 

cosmopolitanismo pode vir mais naturalmente a consumidores que tem altos níveis de capital 

cultural do que os que tem níveis médios, mas que lutam por um status maior (THOMPSON; 

TAMBYAH, 1999).  

Ao mesmo tempo em que quer ser confundido com um local, existe sempre a 

segurança da volta pra casa. Embora “a subordinação do cosmopolita à cultura estrangeira 

envolve a autonomia pessoal em face da cultura da qual ele se originou.” (HANNERZ, 2001, 

p. 254), ou seja, exista a necessidade de sair de seu ambiente de origem e se inserir em uma 

cultura estrangeira a fundo, a inserção não significa troca de identidade nem de origem. “O 

cosmopolita pode aceitar a cultura estrangeira, porém ele não se compromete com a mesma. 

Ele sempre sabe onde é a saída.” (HANNERZ, 2001, p. 255).  
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2.1.4 Expatriados 

 

Na orientação global do cosmopolita existem os que decidiram ter, em suas 

escolhas profissionais, a oportunidade de trabalhar fora de sua terra natal. Mais do que ir para 

outros locais e outras culturas, os chamados expatriados são funcionários que tem um cargo 

em outro país e que montam uma nova vida em uma nova cultura. Hannerz começa a 

apresentar esse cidadão do mundo, o diferenciando do exilado:  

 
O exilado, que também é deslocado diretamente de uma determinada cultura 
local para outra, a maioria das vezes também não é um verdadeiro 
cosmopolita, pois o seu envolvimento com uma cultura estranha à sua terra 
natal é algo que lhe foi imposto. (HANNERZ, 2001, p. 256).  

 

Já o expatriado saiu de sua terra por opção:  

 
O conceito de expatriado pode ser o que mais facilmente associaríamos ao 
cosmopolitanismo. Os expatriados (ou ex-expatriados) são pessoas que 
optaram por residir no estrangeiro durante um certo período de tempo, e 
estando lá, sabem que podem retornar ao país de origem quando lhes convier. 
(HANNERZ, 2001, p. 257). 

 

Diferente é a descrição de Thompson e Tambyah (1999), que afirmam que ao usar 

o ideal de auto valorização através das viagens (e do consumo de diferenças culturais), o 

discurso cosmopolita possibilitou uma base ideológica na qual os profissionais expatriados 

criaram compatibilidades entre seus objetivos e identidades pessoais e a necessidade 

institucional de mobilidade culturalmente adaptável da força de trabalho na economia global. 

Mesmo com essa opção, o trabalhador que deixou seu país para participar de uma nova 

cultura não poderá sentir que conquistou seus objetivos apenas com a viagem de ida. Ao 

tentar ser cosmopolita, os expatriados também tem que confrontar barreiras sociais, 

aparentemente incontroláveis, para se inserir na cultura local. As barreiras surgem de 

incompatibilidades entre seus ideais de migração e seus desejos, em choque com conexões 

com pessoas, lugares e a sensação de pertencimento de um grupo, uma comunidade, uma 

família, e sua rotina estável (THOMPSON; TAMBYAH, 1999, p. 215).  

O cosmopolita não é apenas uma pessoa que fez uma viagem, que participa ou 

participou de uma cultura. Ele é capaz de se mudar diversas vezes, e em cada mudança, há um 

processo novo de aculturamento, imersão. 
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As conexões sociais e profissionais com nativos gerarão a sensação de conquista 

do desafio de participar da nova cultura e de se sobrepor à experiências turísticas. Parte dos 

expatriados prefere ter contato restrito com outros na mesma situação. Escolhem não 

participar de grupos de expatriados e eventos sociais entre pessoas da mesma nacionalidade 

que a sua. Temem que percam parte da experiência cultural local pura. 

 

2.1.4.1 Expatriados, sua nova terra e sua terra natal 

 

As experiências citadas geram sensações ambíguas, pois podem criar a sensação 

de libertação de sua terra natal, com suas manias, regras, educação, ou mesmo criar a 

sensação de estar fora de um contexto, através de acontecimentos desagradáveis. Por ser uma 

opção, a escolha de participar de outra cultura encontra seu ponto alto quando existe a 

aceitação de sua presença e relações, por parte dos nativos. A aceitação significa que 

conseguiram fazer parte e se distinguiram dos turistas convencionais. Uma forma de sentir-se 

aceito é no trato comercial, não profissional, mas do dia a dia. Ao comprar produtos em 

pontos de venda,  a aceitação e o tratamento do vendedor são muito importantes, pois caso 

sejam tratados como turistas, a sensação será de que ainda não fazer parte do local, que ainda 

não conquistaram a confiança da população. 

A relação com a terra natal e com a família também pode ser relativamente 

ambígua. Seus ideais cosmopolitas os impendem de voltar para casa por saudades, embora as 

sintam. Essa saudade é traduzida em elementos que deixam para trás, como lembranças de 

coisas ou sensações que não conseguem ter no novo país. Alguns expatriados relataram o 

estoque de produtos que só encontram no seu país de origem, como forma de diminuir a falta, 

ou a saudade. A família tenta influenciar o rápido retorno ao lar. Boa parte dos expatriados 

ouvidos por Thompson e Tambyah (1999) mantém contato constante com familiares, que 

costumam insistir em seu retorno. O retorno, mesmo que para uma visita, é um choque direto 

com o sentimento cosmopolita (que o leva a querer continuar com a descoberta de novos 

povos e culturas), pois impede que viagens no entorno sejam conduzidas. 

Parte desse sentimento de distância de sua terra natal é compensada com 

consumo, principalmente de comida, música e decoração, de acordo com seu gosto próprio, 

além de hobbies, que podem gerar conexões sociais. Ao mesmo tempo, para se sentir 

cosmopolita, é importante ter flexibilidade e adaptabilidade em seus gostos e consumo. Essa 

flexibilidade permitirá uma experiência mais profunda, que é a proposta, pois o consumo de 
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produtos locais gera a sensação de participação, imersão. A flexibilidade permite, também, a 

imersão em mais de uma cultura, em mais de um momento.  

A sensação dos expatriados frente à quantidade de marcas originárias de sua terra 

natal é de que parte da cultura local não está presente no seu convívio. Além disso, existe a 

crença de que a população local também guarda, ou esconde, parte de sua cultura, deixando à 

mostra apenas elementos superficiais (THOMPSON; TAMBYAH, 1999). 

Ao enfrentar questões mais sérias, limítrofes, causadas por etnia, nacionalidade ou 

outro aspecto que o defina como estrangeiro, o cosmopolita fica ciente que barreiras sociais 

ainda existem, por mais que estejam integrados ao povo nativo. Essas experiências, embora 

geradoras de dificuldades, podem ser posteriormente associadas a sua natureza cosmopolita e 

usadas como exemplos de comprovação de que suas escolhas estão corretas.  

Ao seguir seus preceitos cosmopolitas os expatriados também criam um cenário 

onde as novas amizades são curtas e rasas. Eles não conseguem ter uma ligação mais 

profunda, pelo tempo que passam em cada local e cultura, que gera dificuldades em começar 

uma amizade, ou pelo menos uma relação com alguma confiança, e quando começam, se 

distanciam rapidamente. Os outros expatriados não são uma opção viável de amizade, pois 

como descrito anteriormente, eles não se unem em grupos porque querem contato real com os 

nativos, e ao mesmo tempo, tendo as mesmas características de trabalhar muito, ter que dar 

atenção à família que também está relativamente “deslocada”, e não se manterem em um 

mesmo local por muito tempo, o distanciamento ocorrerá mais rápido. Quando participam dos 

grupos de expatriados, em geral é por pouco tempo “concessões temporárias” (THOMPSON; 

TAMBYAH, 1999, p. 231) e para auxiliar a criar algum contato e aliviar a sensação de 

deslocamento.  

 

2.1.4.2 Expatriados e a formação de um novo lar 

 

Existe, também, a luta entre as sensações “masculinas” de descoberta do mundo, 

mobilidade e conquista, e as sensações “femininas” de necessidade de conexão social, e 

saudade de casa, que muitas vezes pode ser um local onde seus familiares estão, mesmo não 

sendo seu local de criação. A casa, ou lar, pode ser um sentimento, como uma sensação de 

amizade profunda, suporte social e relacionamento em comunidade (THOMPSON; 

TAMBYAH, 1999 p. 224). “Suas histórias de consumo estão moldadas em uma ideologia 

cosmopolita e manifestam tensões claras entre temas de viagens e residência.” (THOMPSON; 

TAMBYAH, 1999 p. 235). Os produtos consumidos podem ser traduzidos em tentativas de se 
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aproximar de suas raízes, para diminuir a saudade de casa, ou mesmo para não perder parte de 

sua identidade original, ou podem ser tentativas de se reafirmar como cidadãos cosmopolitas, 

que mais do que viajantes do mundo, são cidadãos de cada pátria que visitam. 

 
As dificuldades de montar um lar não são apenas devido a problemas 
logísticos. As posses perdidas e outros acessórios de casa significam a 
separação da família, amigos, atividades, e lugares que possuem um espaço 
especial na narrativa de suas vidas. (THOMPSON; TAMBYAH, 1999). 

 

Ao montar sua casa no exterior, o expatriado não consegue formar o antigo lar, o 

que resulta em maior desconexão com a família e amigos de sua terra natal. 

 

2.1.5 Fatores que levam ao cosmopolitanismo 

 

A desconexão também pode se estender a partes da sua personalidade, à medida 

que também pode excluir algumas atividades, sejam elas hobbies, assistencialismo ou outro 

tipo de atividade que a pessoa usa como uma das formas de defini-la. Para Cannon e Yaprak 

(2002) a definição da personalidade tem um processo diferente, pois acreditam que o 

cosmopolitanismo é um estado transitório:  

 
Cosmopolitas são feitos, não nascidos, então nós esperamos que a maioria 
deles esteja em um estado de transição – um estado no qual eles podem estar 
‘tentando ser cosmopolitas’ (o título do artigo de Thompson e Tambyah)” 
(CANNON; YAPRAK, 2002, p. 31, tradução nossa) 

 

Criticam o texto de Hannerz (2001) quando exprime que os cosmopolitas são 

movidos por status, afirmando que eles podem ser condicionados por experiências de vida. 

Também questionam que o propósito do cosmopolita seja orientado apenas pela diversidade 

cultural e encaram o cosmopolitanismo como uma forma de adquirir um conjunto de 

orientações culturais. 

A Figura 2 expõe o que Cannon e Yaprak acreditam que sejam os fatores que 

influenciam os consumidores a adquirirem valores cosmopolitas.  
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Figura 2 - Fatores que guiam os consumidores a valores cosmopolitas 

 
Fonte: CANNON; YAPRAK, 2002, p. 38, tradução nossa. 

 

Cada um dos elementos presentes na primeira coluna influencia uma pessoa com 

características locais, ou não globais, a buscar uma atualização, ou mesmo sua evolução, que 

pode ser encontrada em outras culturas, que não a sua. A segunda coluna indica as resultantes 

das mudanças do contexto do indivíduo, da aquisição de conhecimento de um mundo mais 

amplo e que pode oferecer alternativas e melhores possibilidades à sua realidade. Esse novo 

conhecimento também resulta na aquisição de “anseio por qualidade”, “anseio por 

autenticidade” e “identificação simbólica com valores cosmopolitas”. Os valores 

cosmopolitas são: (1) capital cultural; (2) busca ampla por soluções (todas as respostas não 

estão disponíveis localmente); (3) melhor padrão de vida (CANNON; YAPRAK, 2002, p. 

38). Essa análise é baseada em uma visão do cosmopolita como consumidor e gera categorias, 

de acordo com as intenções de compra de cada indivíduo. Cada um tem necessidade e/ou 

desejos, ao consumir um produto. Para Cannon e Yaprak (2002), discutindo os trabalhos de 

Belk (1988) e Katz (1960), quando um bem é necessário, o comportamento de consumo é 

funcional, e quando é desejado, seu comportamento e consumo será simbólico. Dessa forma, 

o cosmopolitanismo também se apresenta dessas duas formas, funcional e simbólico, à 

medida que a imersão em uma outra cultura pode ser necessária (quando o indivíduo busca 

novidades ou informações para questões profissionais, por exemplo) ou desejada (quando o 

indivíduo quer mostrar para pessoas de seu convívio que é “legal”, internacional ou 

moderno). O comportamento funcional e o simbólico variam de cultura para cultura, tanto no 

comportamento de compra habitual quanto na compra com características cosmopolitas. 
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Os estudos utilizados neste trabalho retratam o cosmopolita sob diversas óticas, 

considerando-o um viajante, um profissional, até mesmo um nativo, com o cosmopolitanismo 

em seu comportamento de compra (Quadro 1). 

 
Quadro 1 – Síntese dos estudos com foco no cosmopolitanismo 

Autor Ano Tipo de Pesquisa Achados

HARRIS 1927 Ensaio
Origens do cosmopolitanismo, na Grécia antiga, e seu 
papel na decada de 1920.

GOULDNER 1958 Artigo Empírico

O cosmopolitanismo na firma: como um cosmopolita, 
como comportamento profissional, pode gerar falta de 
foco (outsiders) ou ambição para o crescimento 
(empire builders).

THOMPSON; TAMBYAH 1999 Artigo Empírico / 
Estudo de Casos

Estudo de casos de profissionais expatriados que 
explora a tentativa de serem cosmopolitas em suas 
atitudes, mesmo que ainda tenham vontade de retornar 
a sua terra natal.

HANNERZ 2001 Ensaio

Hannerz apresenta o cosmopolita de 2000, como ele se 
manifesta, suas intenções e comportamentos. O 
comportamento é apresentado como intrínseco a alguns 
indivíduos.

CANNON; YAPRAK 2002 Ensaio
Focado no consumo, este trabalho apresenta padrões do 
comportamento cosmopolita na compra, com a 
apresentação de matrizes que os explicam.

HARALAMBOS; HOLBORN; 
HEALD 2008 Ensaio

Ensaio sobre o tema com a descrição dos principais 
tipos de cosmopolita, considerando-o tanto quando 
estrangeiro como quando cidadão com o 
cosmopolitanismo apresentado no comportamento.

CLEVELAND; LAROCHE; 
PAPADOPOULOS

2009 Artigo Empírico

Este estudo busca definir antecedentes e resultantes de 
três traços de comportamento: consumo etnocêntrico, 
materialismo e cosmopolitanismo. Devido à falta de 
confiança em trabalhos anteriores, propõem uma nova 
escala para o cosmopolitanismo.

HANSEN; BURDICK-SHEPHERD; 
CAMMARANO; OBELLEIRO

2009 Ensaio

Sob o ponto de vista da educação, este ensaio discute a 
orientação cosmopolita, que pode auxiliar o indivíduo a 
lidar com as características sociais atuais, que incluem 
a globalização, a facilidade de encontrar outras 
culturas, mesmo que virtualmente, e a convivência com 
as diferentes tradições e raízes, que podem ocorrer 
mesmo sem intenção.

 
Fonte: O autor 

 

Como a abordagem da pesquisa será com o cosmopolita que se interessa por 

outras culturas, de uma forma mais ampla, foi escolhida a escala desenvolvida por Cleveland, 

Laroche e Papadopoulos (2009) para seu estudo sobre os antecedentes e resultantes dos 

comportamentos materialista, etnocêntrico e cosmopolita. 

O resultado deste estudo está apresentado na Figura 3, e revelou que as mulheres 

são mais cosmopolitas que os homens e que a educação também é positivamente relacionada 

a este comportamento. Quanto à idade e renda, as análises não chegaram a dados 
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significativos. Como resultantes, todas as relações de consumo foram confirmadas, ou seja, o 

cosmopolita consome mais equipamentos de tecnologia, produtos de luxo, roupas com apelo 

global e utiliza serviços de mídia para se manter atualizado sobre o que acontece em outros 

locais do mundo. 

 
Figura 3 – Cosmopolitanismo: antecedentes e resultantes 

 
Fonte: O autor. Baseado em trabalho de Cleveland, Laroche e Papadopoulos, 2009. 

 

A escala (Quadro 2) foi formada para suprir a lacuna da teoria, que não 

apresentava uma outra escala confiável.  

 
Quadro 2 – Escala de cosmopolitanismo 

I enjoy exchanging ideas with people from other cultures or countries. 

I am interested in learning more about people who live in other countries. 

I enjoy being with people from other countries to learn about their views and approaches. 

I like to observe people of other countries, to see what I can learn from them. 

I like to learn about other ways of life. 

I find people from other cultures stimulating. 
 

Fonte: CLEVELAND; LAROCHE; PAPADOPOULOS, 2009 

 

Seu desenvolvimento foi realizado respeitando os preceitos de Churchill (1979), 

buscando validade e confiabilidade. 
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2.2 DESTINO 

 

Este trabalho tem um foco maior na construção da imagem do destino. Para 

estudar esse constructo temos que desmembrar diversos outros, como destino, marca, marca 

de destino, imagem e imagem de destino. 

Destino é o local cujo qual o turista tem a intenção de visitar, seja ele turista a 

lazer ou a negócios (HANKINSON, 2005), e é um constructo estudado na academia, 

principalmente na sua formação de imagem e branding (BALOGLU, MCCLEARY, 1999; 

HANKINSON, 2004, 2009; ECHTNER, RITCHIE, 2003; TASCI, GARTNER, CAVUSGIL, 

2007). 

A marca de destino é um termo, um desenho, um logotipo, ou qualquer símbolo 

que representa um local que receberá turistas. Marca é um constructo já trabalhado por 

diversos autores (AAKER, 1998, 2007; KELLER, 1993), inclusive com a extensão marca 

internacional (KHAUAJA, 2009; WHITELOCK, FASTOSO 2007; WONG, MERRILEES, 

2007), sendo que é um item relevante para qualquer empresa, produto, serviço, ou algo que 

necessita de um elemento que o represente e repasse seus valores, mesmo essa marca sendo 

uma pessoa. 

 

2.2.1 Imagem de Destino 

 

A imagem de destino (ID) é a construção, na cabeça do turista, da imagem de um 

certo local para onde ele se direcionará para trabalho ou férias. A definição de imagem de 

destino não é unânime e diversos autores criaram sua versão (ECHTNER, RITCHIE, 1993, p. 

41). Uma definição aceita por pesquisadores de imagem de destino (TASCI, GARTNER, 

CAVUSGIL, 2007; HOSANY, EKINCI, UYSAL, 2007) é a de Crompton (1979): “a imagem 

pode ser definida como a soma de crenças, ideias e impressões que uma pessoa tem sobre um 

destino” (p.18). 

Uma das metodologias usadas para a medição de ID foi formulada por Echtner e 

Ritchie (1993), que afirmavam que as medições de destino anteriores eram feitas com 

instrumentos de medição de imagem de produtos. Mas a natureza de um destino é 

diferenciada e mais complexa. É um produto turístico, com diferentes variáveis na formação 

de sua imagem. O termo “destino” é usado no trabalho de Echtner e Ritchie (2003) 

considerando grandes receptores, como cidades e países, e não para atrações individuais, 
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como resorts ou parques. Esse trabalho utilizará a mesma abrangência, à medida que tem 

interesse em medir a imagem do destino São Paulo (cidade). A formação da imagem de 

destino é feita com materiais de comunicação, opiniões de terceiros e a mídia em geral. 

Fakeye e Crompton (1991, p. 10) indicam a formação da imagem de destino em três fases, ou 

momentos diferentes (Figura 4). 

 
Figura 4 - Relação entre o tipo de imagem, tipo de promoção e composição da amostra do estudo 

 

 
 

Fonte: FAKEYE, CROMPTON, 1991, p. 11, tradução nossa. 

 

A imagem orgânica é a formada por informações não requeridas pelo indivíduo, 

que nunca visitou o destino e em um momento em que não tem a intenção de fazê-la. Pode ser 

formada por diversas fontes, como aulas de geografia, notícias nos jornais, ou mesmo 

comentários de amigos. A segunda fase é a induzida, em que o indivíduo tem a intenção de 

visitar o local, e busca informações para ajudar a tomar decisões. As informações vem de 

amigos que já visitaram e material publicitário próprio, feito para induzir o indivíduo a 

comprar a viagem. Nesse caso, o receptor das mensagens já tem mais atenção à mensagem e a 

formação da ID será diferente. A terceira fase é a complexa, e é formada com a lembrança do 

destino que já foi visitado. Echtner e Ritchie (2003) reforçam a questão das fontes de 

informação quando afirmam que a formação da imagem de destino é feita com materiais de 

comunicação, opiniões de terceiros e a mídia em geral e que a visita a um destino afetará e 

modificará a imagem, pois será baseada em informações primárias e experiências. 

Com essas informações, o turista está alimentando os componentes da ID. A 

imagem de destino é constituída por características funcionais, que são os aspectos mais 

tangíveis (cognitivo) do destino como cenário, instalações, atividades e acomodações, e 

características psicológicas (afetivo), como a hospitalidade e atmosfera (ECHTNER, 

RITCHIE, 1993). De acordo com Byon e Zhang (2010) muitas pesquisas de imagem de 
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destino se baseavam apenas em elementos cognitivos, sem considerar os aspectos afetivos dos 

destinos. Também são considerados os atributos (elementos individuais) e a imagem holística 

(a imagem do local considerando todos os atributos, ou elementos individuais) que se tem do 

local. Todos os componentes podem ser imaginados em eixos, onde características funcionais 

e características psicológicas estão no mesmo eixo e opostas, e atributos e imagem holística 

estão em outro, também em posição oposta. Um terceiro eixo será o que alinhará as imagens 

em um continuum usado para comparar traços comuns a todos os destinos e os que são únicos 

a alguns (Figura 5). 

 
Figura 5 – Os componentes da Imagem de Destino 

 
Fonte: ECHTNER, RITCHIE, 1993, p. 43, tradução nossa. 

 

Já Tasci, Gartner e Cavusgil (2007) inserem o aspecto conativo no processo de 

formação de ID (Figura 6). Esse aspecto é o que leva as pessoas a tomarem decisões baseadas 

em impulsos, onde as informações e comparações de benefícios ficam em segundo plano e o 

que decide é uma característica, ou benefício específico, que pode não ser o mais importante 

considerando o objetivo final da viagem, mas leva à decisão de compra, mesmo com 

informações incompletas, pois une conhecimento e afeição, e gera uma sensação de que 

aquela atitude será a correta. Seu modelo difere, no formato e na inserção do conativo, do 

modelo de Echtner e Ritchie (1993), mas tem o mesmo processo de interações entre seus 

componentes. A imagem holística é formada por todos os elementos presentes na imagem de 

destino, os atributos são os elementos individuais, que podem ser mais próximos do cognitivo 
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(funcional) ou mais afetivos. Ainda existem os comuns a outros destinos ou únicos, que só 

existem naquele destino específico. 

 
Figura 6 - Sistema interativo dos componentes de imagem 

 
Fonte: TASCI, GARTNER, CAVUSGIL, 2007, p. 200, tradução nossa. 

 

São esses componentes que farão parte da pesquisa de ID. Eles terão elementos 

que os compõem e que serão medidos para conseguir desenhar uma imagem que o destino 

tem. Mas Echtner e Ritchie (2003) afirmam que as pesquisas tem que ser precedidas de 

extenso estudo para se cobrir todos os elementos que formam os atributos presentes em cada 

novo destino, pois cada um tem seu contexto específico, em cada pesquisa. O extenso estudo 

mencionado é uma primeira fase de pesquisas qualitativas para a definição dos elementos que 

formarão cada componente, naquele contexto específico. A segunda fase da pesquisa é feita 

com a abordagem quantitativa, usando os elementos encontrados nas entrevistas e outros 

elementos indicados por Echtner e Ritchie (2003) que podem ter ficado de fora das respostas 

iniciais, mas que devem ser medidos, pois são importantes a todos os destinos turísticos. 

Tasci, Gartner e Cavusgil (2007) também definem a triangulação, nesses moldes, como o 

processo ideal para a obtenção de resultados mais eficientes. Essa visão desconsidera o uso de 

escalas desenvolvidas por outros pesquisadores e exige, de cada novo trabalho, uma nova 

estruturação da base do questionário que será utilizado. 

Na literatura sobre ID são encontrados dois trabalhos que fazem análises do 

desenvolvimento do assunto, que combinados abrangem estudos de 1973 a 2007 (PIKE, 

2002; STEPCHENKOVA; MILLS, 2010). Estes estudos definiram a ID de diferentes destinos 

turísticos e verificaram a variação destas imagens de acordo com variáveis que vão de 
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demografia, passando por afeição e segmentação, até componentes comportamentais do 

consumidor de turismo. Pike (2002), com 142 estudos entre os anos de 1973 e 2000, listou 30 

focos secundários, ou constructos que foram comparados com a ID de diversos destinos, entre 

eles segmentação, validade de escala, distância entre a origem e o destino do turista e 

demografia. Stepchenkova e Mills (2010) agruparam os constructos secundários identificados 

nos 152 artigos que pesquisaram, em cinco categorias, listadas a seguir: (1) estudos 

socioculturais; (2) estudos de mídia; (3) auto imagem e ID; (4) ID e posicionamento, 

marketing e branding; (5) componentes comportamentais. De todos estes estudos, nenhum 

descrevia o comportamento cosmopolita como um dos assuntos abordados. 

A presente pesquisa listou 31 trabalhos de imagem de destino publicados entre 

2007 e 2011 (Quadro 3), também encontrando focos secundários diversos, mas em nenhum 

houve a preocupação em se estabelecer as relações entre ID e cosmopolitanismo. 
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Quadro 3 – Trabalhos sobre Imagem de Destino entre 2007 e 2011 
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Os únicos estudos de imagem de destino focados na Cidade de São Paulo foram 

os de Mazzon e Vera (2008), que foca na satisfação do turista de negócios, medida pela 

possibilidade de retornar e de indicar o destino aos conhecidos, mais do que nos elementos de 

formação da imagem, e o de Figueiredo e Mayer (2010) que define a imagem de destino da 

cidade de São Paulo a partir da visão do público jovem da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, e faz a relação entre esta imagem e a intenção de retorno deste público. 

A imagem de destino é um constructo cujo desenvolvimento tem base em marca e 

marca de destino, que serão apresentados à seguir. 

 

2.2.2 Marca e marca de destino 

 

A marca é uma representação, que carrega diversos significados e informações. 

Quando esses significados e informações são positivas, rendem maior chance de conquista. A 

conquista é direcionada ao consumidor, a quem pode manter viva a marca. Ela representa uma 

empresa ou produto, e só pode se manter se esse consumidor quiser. Uma marca pode se 

adicionar à função do produto ou destruí-la. Na verdade, a definição mais aceita para “marca” 

vem da AMA, a American Marketing Association: 

 

Um nome, termo, desenho, símbolo, ou qualquer outra característica que 
identifique um vendedor de um produto ou serviço como distinto de outros 
vendedores. O termo legal para marca é marca registrada. Uma marca pode 
identificar um item, uma família de itens, ou todos os itens de um vendedor 
(AMA, 2010, tradução nossa). 

 

Alguns dos autores mais importantes na literatura referente à marcas são Aaker, 

Keller e Kapferer. A teoria de Aaker se separa em livros e artigos, que trabalham desde a 

criação de valor para a marca (AAKER, 1998), até seu gerenciamento em diversos tipos de 

mercado, passando por seu fortalecimento (AAKER, 2007). Aaker (1998) também demonstra 

que o valor é formado por lealdade, conhecimento, qualidade percebida, associações à marca 

e outros ativos da empresa. Cada elemento leva o consumidor a ter uma preferência, o que 

gera mais vendas, por mais tempo e pode, inclusive, gerar incentivo a outros consumidores, o 

que pode significar o início de um ciclo positivo para a marca e a empresa.  

Já Keller (1993) trabalha com valor de marca baseado no consumidor, que é uma 

forma trabalhar a marca com elementos como a familiaridade, força e associações únicas à 

marca. Esses elementos, se bem desenvolvidos, auxiliam os programas de marketing a atingir 
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seus propósitos com menos custo e maior eficiência. Keller considera três termos como sendo 

os principais em seu trabalho. São eles: “efeito único”, “conhecimento de marca” e “resposta 

do consumidor ao marketing” (KELLER, 1993, tradução nossa). 

Para Kapferer (2008) marca é a visão que guia a criação de produtos e serviços 

sob um nome. Esta visão, a crença chave da marca e seus valores unidos é o que Kapferer 

chama de identidade da marca.  

No desenvolvimento do branding, e consequente competição entre marcas, 

Kapferer define duas ferramentas como essenciais: “Identidade da marca, que especifica suas 

facetas, aspectos que a transformam em única e valor; e o posicionamento de marca, cuja 

diferenciação principal gera uma preferência do consumidor em um mercado e tempo 

específicos” (KAPFERER, 2008, p. 171, tradução nossa). Estas ferramentas também são 

complementares pois “identidade é a fonte do posicionamento da marca” (KAPFERER, 2008, 

p. 171, tradução nossa), e são importantes pois a compra é o fim de um processo de 

comparação entre produtos ou serviços cujos usos resultam em um benefício igual ou similar. 

As visões de Aaker (1998) e Keller (1993) analisam o conhecimento do 

consumidor, seu recall de marca e se são lembradas positivamente ou negativamente. Ainda 

assim, tem foco local, ou seja, ainda que possam ser aproveitadas para o turismo, não 

consideram variações culturais entre povos. 

 

2.2.2.1 Marca internacional e global 

 

A construção de marca fora de seu país de origem tem tantas particularidades que 

o número de teorias sobre o assunto ainda não parou de crescer. Um dos motivos para essa 

infinidade de textos é a diferença de cultura existente entre os países. Não se constrói uma 

marca internacional ou global da mesma forma que se constrói domesticamente, pois, como 

Shukla (2010) apresenta em seu texto, mesmo utilizando um produto semelhante com o 

mesmo propósito, no caso como forma de adquirir status, o consumidor ocidental e o 

consumidor oriental são impactados e influenciados de forma diferente pela comunicação 

desenvolvida pelo marketing. A própria definição de international branding ainda não foi 

conquistada (WHITELOCK; FASTOSO, 2007) devido à dificuldade de se elencar os 

principais elementos que devem ser focados ao se buscar o sucesso em mercados não tão 

familiares. Existem tentativas de apenas padronizar o nome da marca internacionalmente, de 

conquistar atitudes positivas no novo mercado, de adaptá-la regionalmente, de trabalhar com 

brand equity, com marketing mix, ou mesmo com uma padronização de marca, embalagem e 
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comunicação (WHITELOCK; FASTOSO, 2007). De fato a forma de se trabalhar com cada 

marca impede uma definição clara, mas os objetivos são mais fáceis de se definir. Marcas 

internacionais objetivam economias de escala (WONG; MERRILEES, 2007). Em seu estudo, 

Wong e Merrilees (2007) afirmam que a marca é um pedaço do marketing mix e não o 

elemento central do processo de marketing na internacionalização da empresa. Ainda assim, 

afirmam que há poucas pesquisas disponíveis em branding internacional, enquanto as teorias 

desenvolvidas em branding de produtos domésticos são amplas. De acordo com Cayla e 

Arnould (2008) o branding internacional é o trabalho de branding sendo expandido para 

outros países, senão o país de origem da marca, considerando os elementos culturais, tanto da 

origem, quanto do novo mercado onde estão se inserindo. No caso do branding global as 

marcas desconsideram os aspectos culturais dos novos mercados e podem perder também sua 

identidade do país de origem (CAYLA; ARNOULD, 2008, p. 96). 

No caso de branding de destino, deve ser considerada a teoria de branding 

internacional, pela natureza de seu serviço, que, no caso de turismo internacional, envolve as 

saídas dos indivíduos de seus países e culturas. 

 

2.2.2.2 Marca de destino 

 

Marca de destino, ou destination brand é a expressão que define aquilo que é 

utilizado no marketing de um destino para auxiliar na lembrança da sua marca. Como 

explicam Ritchie e Ritchie (1998), marca de destino é: 

 

Um nome, símbolo, logotipo, palavra ou desenho gráfico que tanto identifica 
quanto diferencia um destino; além disso, leva a promessa de uma 
experiência de viagem memorável que é unicamente associada com o 
destino; também serve para consolidar e reforçar a lembrança de memórias 
prazerosas de uma experiência de um destino. 

 

A área é bastante explorada academicamente. Tasci, Gartner e Cavusgil (2007) 

afirmam que estudos ocorrem há mais de trinta anos. Diversos autores trabalham com 

destination brand em diversos aspectos, tanto focando em gerenciamento de marcas de 

destino (HANKINSON, 2009; 2004), quanto em promoção de destino, com foco na marca 

(MORGAN, PRITCHARD, 2005), trabalhando o posicionamento (IBRAHIM, GILL, 2005), 

apresentando panoramas da área (TASCI, GARTNER e CAVUSGIL, 2007; 

BALAKRISHNAN, 2009) e gerando casos de estudo (ALVAREZ, KORZAY, 2008; 
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MORGAN, PRITCHARD, 2005), que são a principal metodologia aplicada na área, de 

acordo com Hankinson (2009). Ele também afirma que a formulação de teoria, apesar de 

tantos trabalhos, ainda é escassa. Todo esse interesse no turismo vem da importância que ele 

tem no mundo, atualmente. De acordo com o World Travel & Tourism Council (2010), o 

turismo mundial resulta em cerca de 9,2 % dos produtos internos brutos mundiais, gera cerca 

de 8,1 % dos empregos e investimentos de mais de um trilhão de dólares, no mundo. 

Em termos absolutos, ou seja, em dinheiro recebido pela área, o Brasil aparece 

como décimo colocado, com cerca de quarenta e cinco bilhões de dólares (Figura 7). Na 

projeção para o ano de 2020, o Brasil não aparece na tabela. 

 
Figura 7 - Produto interno bruto fruto do turismo 

2010 2020
US$ em Bilhões US$ em Bilhões

1 Estados Unidos da América 510,9 1 Estados Unidos da América 916,5
2 Japão 172,5 2 China 500,7
3 China 113,4 3 Japão 215,8
4 França 107,6 4 Reino Unido 148,2
5 Espanha 91,8 5 França 143,0
6 Itália 89,8 6 Espanha 123,7
7 Reino Unido 89,0 7 Itália 121,8
8 Alemanha 79,1 8 Índia 110,6
9 Austrália 50,3 9 Alemanha 103,7

10 Brasil 44,9 10 Austrália 79,7

2010 2020

Quais países devem produzir o maior PIB (valores 
absolutos) proveniente diretamente da indústria de 
viagens e turismo em 2010?

Quais países devem produzir o maior PIB (valores 
absolutos) proveniente diretamente da indústria de 
viagens e turismo em 2020?

 Valores Absolutos  Valores Absolutos

PIB Direto da Indústria PIB Direto da Indústria

 
Fonte: World Travel & Tourism Council, 2010 

 

Hankinson (2009) explica que a responsabilidade sobre o branding de destino é 

do setor público, basicamente dos governos municipais, estaduais e federal. A pesquisa da 

World Travel & Tourism Council (2010) indica falta de confiança no investimento que o 

Brasil receberá pelo governo federal, pois expõe o país, e não apenas uma área específica.  

Um destino tem características particulares, pois se trata de uma grande marca 

com diversos serviços inclusos em todo processo de consumo. Ou seja, é como se fosse uma 

empresa, e como se fosse um serviço. Dessa forma a formulação da teoria de destination 

branding terá influências de branding corporativo e de branding de serviços (HANKINSON, 

2009). 

No marketing que trabalha com locais ou destinos, uma expressão que pode gerar 

confusão é place marketing (marca de local). Place marketing é a estratégia de criação de 

marca para um local com foco na economia, sendo com a atração de empresas ou outros 



 27 

players que possam levar riquezas para um local, seja uma cidade, país, estado ou apenas uma 

região (KERR, 2006). Baseado na formação de imagem na cabeça do consumidor (mapa 

mental), Kavaratzis e Ashworth (2006) explicam como o place branding é planejado, é 

trabalhado: 

 

Place branding se concentra nas percepções e imagens das pessoas e as 
coloca no coração de atividades orquestradas desenhadas para formar o local 
(place) e seu futuro. O gerenciamento de place brand se torna uma tentativa 
de influenciar e tratar esses mapas mentais de forma que se considera 
favorável às circunstâncias presentes e necessidades futuras do local. 
(KAVARATZIS; ASHWORTH, 2006, p. 185). 

 

O place branding tenta transformar um lugar em uma solução para desejos e 

necessidades do indivíduo, através da comunicação de elementos, qualidades ou estruturas 

disponíveis. Cada estratégia terá um foco, ou em empresas, ou em pessoas externas ao local, 

ou mesmo para o próprio cidadão local. 

Assim como uma empresa precisa de recursos para sua sobrevivência, cidades, 

estados e países tem suas áreas produtivas como possíveis fontes de riqueza, através da 

cobrança de impostos de empresas que se instalam em tais locais. Para buscar a exploração 

desses recursos, os locais, places, podem gerar planos de marketing e branding para 

conquistar empresas ou pessoas físicas que procuram uma área para se estabelecer. 

A marca de destino tem diversos aspectos gerencias (HANKINSON, 2009). São 

eles: (1) cultura da marca, que precisa ser passado por todos os funcionários, de todos 

stakeholders, em todos os momentos e pontos de contato com o turista; (2) liderança da 

marca, que é a responsabilidade de gerir a marca, que, em outros âmbitos, através dos anos, já 

foram de reponsabilidade do presidente até ser diminuído a um fator sem importância, e agora 

com seu devido departamento e foco; (3) coordenação de departamentos, os que trabalham 

com a identidade da marca, com criação, desenvolvimento e proteção, e mesmo coordenação 

com finanças, para não faltarem recursos para a marca; (4) comunicação da marca, ampla, 

com foco, não só no público externo, mas também nos stakeholders, que são o ponto de 

contato com os turistas; (5) stakeholders externos, que serão o principal ponto de contato com 

o turista. Não se pode esperar atitudes positivas, ou coordenadas, sem informação e 

acompanhamento. A utilização de ferramentas de comunicação é importante com o 

stakeholder externo, mas também deve haver proximidade com reuniões periódicas de feed 

back e treinamentos. 
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A marca de destino é trabalhada com foco no turismo. O turismo é um serviço, e 

como todo serviço tem algumas características específicas, como de ter a produção simultânea 

ao consumo e a intangibilidade (KOTLER, 2000, p. 450). Mais do que isso, tem a 

característica principal de ter a participação de diversos stakeholders, com conflito de 

interesses. Cada um quer o maior pedaço possível da verba do turista, sem considerar os 

outros serviços que serão prestados no processo (HANKINSON, 2009). Com esse cenário em 

mãos, o setor público, que como descrito anteriormente, é o responsável pela estratégia de 

marca de destino, tem como responsabilidade trabalhar para englobar elementos, como o 

serviço de diversos stakeholders, a infraestrutura de recepção, informação, transporte e 

segurança dos turistas, que também virão em grupos com interesses distintos. 

 

2.2.2.3 Stakeholders no turismo 

 

A teoria de stakeholders surgiu em meados dos anos 80, quando ainda se definia 

como único beneficiado pela empresa o detentor de ações, em busca de dividendos. A 

percepção de outros grupos que tem participação nos processos da firma surgiu a partir da 

busca, dos gerentes, de novas oportunidades (FREEMAN et al., 2010, p. 31). 

A definição de stakeholders mais aceita na literatura (ROCHA, 

GOLDSCHMIDT, 2010, p. 6) é:  

 
públicos de interesse, grupos ou indivíduos que afetam e são 
significativamente afetados pelas atividades da organização: clientes, 
colaboradores, acionistas, fornecedores, distribuidores, imprensa, governo, 
comunidade, entre outros. 

 

Esta definição está de acordo com Freeman (1984), citado como trabalho seminal 

sobre stakeholders, entre estudos dos públicos de interesse no turismo (BYRD, GUSTKE, 

2011; PRESENZA, CIPOLLINA, 2010; TIMUR, GETZ, 2008; TKACZYNSKI, RUNDLE-

THIELE, 2011). Esta definição ainda é considerada como a que melhor descreve a 

participação dos stakeholders nos processos da firma (FREEMAN et al., 2010). Freeman et 

al. ainda afirmam que a questão que envolve stakeholders  é “simples: sobrevivência. Sem o 

suporte destes grupos chave a firma não sobrevive” (p. 32, tradução nossa). 

No turismo a teoria tem estudos mais específicos, pois neste setor existem 

algumas particularidades. Um destino não é uma empresa, mas uma área, região que tem 

interesse em receber turistas e sua administração é pública. O consumidor, ao comprar uma 
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viagem está comprando uma experiência (BLAIN, LEVY, RITCHIE, 2005, p. 329) que é 

formada por diversos serviços, ou seja, existem diversos pontos de contato com o público que 

não são controlados por apenas uma empresa ou entidade. São empresas ou profissionais que 

se beneficiam com o turismo, exclusivamente ou não. O poder público tenta auxiliar o turismo 

local através de entidades que são chamadas de “organizações de marketing de destino” 

(OMDs) (TKACZYNSKI, RUNDLE-THIELE, 2011, p. 256), que buscam aumentar a 

competitividade dos destinos através de um trabalho de branding e marketing que não poderia 

ser desenvolvido e operado por um stakeholder de forma individual (PIKE, 2008, p. 42). Ao 

mesmo tempo, as OMDs também não conseguem desenvolver mensagens personalizadas para 

cada turista (DOLNICAR, 2008, p. 129). 

Enquanto os stakeholders comuns de uma empresa podem ser imprensa, agências 

e administradores governamentais, sindicatos, fornecedores, grupos ativistas, concorrentes e 

comunidades locais influenciadas pela empresa (ROCHA, GOLDSCHMIDT, 2010, p. 7), o 

turismo tem como públicos de interesse descritos na literatura  

 
“hotéis, restaurantes, operadoras de turismo, áreas governamentais, 
efetivamente todo indivíduo ou firma que, diretamente ou indiretamente 
apoia o turismo. Por exemplo atrações, postos de combustível, lojas de 
varejo, funcionários públicos, empresas de transporte, agências de 
programas de incentivo, empresas aéreas e universidades (BLAIN, LEVY, 
RITCHIE, 2005, p. 328, tradução nossa). 

 

Em São Paulo a SP Turis faz o trabalho de OMD, tentando atuar, de acordo com 

Luiz Sales em entrevista ao autor, com os stakeholders locais através de cursos de 

aprimoramento em hospitalidade, e com os externos e internacionais, através de campanhas 

publicitárias e participação em eventos sobre turismo de negócios. 
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3 ESQUEMA E HIPÓTESES 

 

O capítulo anterior apresentou os constructos trabalhados neste estudo, o 

cosmopolitanismo  a imagem de destino, e que se relacionarão na pesquisa, direta ou 

indiretamente. Este capítulo apresentará as relações entre eles, que são as hipóteses 

(MARCONI, LAKATOS, 2009, p. 128). 

O esquema apresentado (Figura 8) expõe os dois principais componentes de 

imagem de destino e a possibilidade de interação entre esses componentes e o constructo 

comportamental estudado. À medida que o aspecto conativo é mais ligado a um impulso do 

que a elementos conscientes (TASCI, GARTNER, CAVUSGIL, 2007), ele não será medido 

nesta pesquisa. 

 
Figura 8 - Esquema conceitual 

 
Fonte: O autor 

 

A primeira hipótese formulada se refere ao cosmopolitanismo (HANNERZ, 

2001), e sua relação com o componente cognitivo da ID (ECHTNER; RITCHIE, 1993; 

TASCI, GARTNER, CAVUSGIL, 2007). O cosmopolita é um indivíduo viajante, com 

interesse em conhecer outras culturas (HARALAMBOS; HOLBORN, 2008; CANNON; 

YAPRAK, 2002; CLEVELAND; LAROCHE; PAPADOPOULOS, 2009), em adquirir 

conhecimento. Uma das formas de adquirir conhecimento é buscando informações sobre o 
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assunto estudado, o que pode gerar maior ciência dos elementos que formam o aspecto 

cognitivo da imagem de um destino. Desta forma, é verificada sua relação com o componente 

cognitivo da ID: 

 

H1 - Quanto mais cosmopolita o indivíduo, melhor será a avaliação dos elementos que 

compõe o aspecto cognitivo da imagem de um destino. 

 

A relação do aspecto afetivo (TASCI, GARTNER, CAVUSGIL, 2007) com o 

cosmopolita (HANNERZ, 2001) também foi testado, levando em consideração a relação 

psicológica que o cosmopolita tem com a nova cultura (THOMPSON; TAMBYAH, 1999). 

Para o cosmopolita é importante conhecer, mas também se sentir aceito pela nova cultura 

(THOMPSON; TAMBYAH, 1999). A relação entre o cosmopolita e o aspecto afetivo da ID é 

verificado através da hipótese H2. 

 

H2 - Quanto mais cosmopolita o indivíduo, melhor será a avaliação dos elementos que 

compõe o aspecto afetivo da imagem de um destino. 

 

As variações esperadas nas avaliações dos aspectos cognitivo e afetivo podem 

afetar a formação da ID, e consequentemente a intenção do estrangeiro de recomendar o 

destino, que sofre influência da ID (BYON; ZHANG, 2010, p. 527). Então a terceira hipótese 

verifica a relação entre o componente cognitivo da ID e a possível recomendação do destino. 

 

H3 - Quanto maior a média do componente cognitivo, maior a recomendação do destino. 

 

Da mesma forma que o componente cognitivo, o afetivo é componente de ID e 

também afeta a possível recomendação de um destino (ALCANIZ; SANCHEZ; BLAS, 2009, 

p. 715; TASCI, GARTNER, CAVUSGIL, 2007), a quarta hipótese verifica a relação entre 

possibilidade de recomendação e um destino o componente afetivo de ID. 

 

H4 - Quanto maior a média do componente afetivo, maior a recomendação do destino. 

 

Os objetivos do estudo, as variáveis envolvidas nos objetivos, as escalas que 

foram usadas em cada etapa e as origens de cada escala estão representadas na matriz de 

amarração (Quadro 4). 



 32 

 
Quadro 4 - Matriz de amarração 

Objetivo Variáveis Operacionalização Fonte

Verificar o nível de cosmopolitanismo do 
estrangeiro que conhece a Cidade de São 
Paulo.

Cosmopolitanismo Escala 
Cosmopolitanismo

CLEVELAND; LAROCHE; 
PAPADOPOULOS, 2009

Imagem de Destino Escala Imagem de 
Destino

ECHTNER; RITCHIE, 2003

Cosmopolitanismo
Escala 
Cosmopolitanismo

CLEVELAND; LAROCHE; 
PAPADOPOULOS, 2009

Identificar a imagem da Cidade de São 
Paulo como destino de viagens.

Imagem de Destino Escala de Imagem 
de Destino

ECHTNER; RITCHIE, 2003

Identificar os elementos componentes da 
imagem da Cidade de São Paulo para 
turistas.

Imagem de Destino
Escala de Imagem 
de Destino ECHTNER; RITCHIE, 2003

Demográficas
Sexo; Formação; 
Idade; Estado Civil; 
Renda

Geográficas País de Origem

Verificar como o nível de 
cosmopolitanismo influencia na formação 
da Imagem de Destino.

Analisar as características dos estrangeiros 
que conhecem a cidade de São Paulo.

 
Fonte: O autor. 

 

O próximo capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para 

consecução dos objetivos deste trabalho. 



 33 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O capítulo descreve a perspectiva epistemológica adotada na pesquisa que resulta 

na dissertação, a abordagem, o tipo de método, a amostra, tipo de pesquisa, e as técnicas de 

coleta e registro. 

O processo investigativo se inicia com a formulação de uma questão. Como 

explicam Marconi e Lakatos (2010, p. 2) “a pesquisa sempre parte de um tipo de problema, de 

uma interrogação. Dessa maneira, ela vai responder às necessidades de conhecimento de certo 

problema ou fenômeno”. Para responder essa questão, ou ao problema, foram estudadas 

teorias (sobre metodologia de pesquisa e produção de conhecimento) já desenvolvidas para 

servirem de suporte. As teorias ajudaram a guiar o autor nas escolhas sobre qual abordagem 

epistemológica foi a base do trabalho, as metodologias possíveis, a que melhor trouxe 

informações sobre o fenômeno e qual o melhor formato de análise ou interpretação dos dados 

recolhidos.  
 

4.1 ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

O trabalho tem caráter positivista, que segundo Hessen (2003, p. 27) procura se 

“ater ao que é positivamente dado, aos fatos imediatos da experiência, mantendo-nos em 

guarda contra toda e qualquer especulação metafísica”, ou seja, busca explicações baseadas 

em dados, focando nos aspectos fenomenológicos que podem ser medidos. 

 

4.2 ASPECTOS RELATIVOS À ABORDAGEM 

 

Ao tentar desvendar o processo de formação da imagem de um destino na mente 

de um estrangeiro que conhece cidade de São Paulo é necessário conhecer como o pesquisado 

define os atributos do local, como ele os classifica e como seu comportamento, verificado 

através de seus níveis de cosmopolitanismo, influencia nessa formação. Para alcançar estes 

objetivos foi trabalhada a triangulação, que é a utilização de abordagem qualitativa e 

quantitativa na mesma pesquisa (DENZIN, LINCOLN, 2006, p. 127). Em se tratando de 

triangulação, as duas fases (abordagens) distintas foram desenvolvidas para definir os 

indivíduos pesquisados, as técnicas de coleta, de tratamento e de análise dos dados. Cada 

abordagem tem uma função específica. A qualitativa identificou os elementos que compõem a 

imagem de destino de São Paulo e a quantitativa realizou a medição da importância destes 
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elementos, identificou características sócio-demográficas dos indivíduos participantes das 

pesquisas, o nível de cosmopolitanismo em cada um, e como essa característica 

comportamental interferiu na formação da imagem de destino. 

A escolha por uma abordagem qualitativa ocorreu ao identificar que a situação 

estudada contém singularidades que devem ser respeitadas (ECHTNER; RITCHIE, 2003). 

Lima (2008, p. 33) defende que só é “possível imprimir significado aos fenômenos humanos 

com o apoio de exercícios de interpretação e compreensão”. A abordagem qualitativa difere 

da quantitativa em diversos aspectos, mas principalmente, com as informações colhidas, a 

interpretação do pesquisador, e a leitura de resultados de tratamento de dados, é possível a 

formulação de teorias, a geração de conhecimento, que posteriormente podem geram 

hipóteses a serem testadas quantitativamente. Ela foi utilizada para definir quais itens ajudam 

a formar a ID no caso de São Paulo. Estes itens foram inseridos junto a variáveis sugeridas 

pelos autores como obrigatórias, no questionário posterior utilizado para a pesquisa 

quantitativa. 

A abordagem quantitativa contou com uma survey para medir os níveis de 

cosmopolitanismo e estabelecer os itens que fazem parte da imagem da cidade de São Paulo, 

baseada na fase qualitativa do estudo e das indicações do estudo original (ECHTNER; 

RITCHIE, 2003). 

 

4.3 ASPECTOS RELATIVOS AO MÉTODO 

 

Em cada fase (qualitativa e quantitativa) foi adotado um método diferente de 

pesquisa. Esta diferenciação é necessária devido à função de cada, como descrito à seguir. 

 

4.3.1 Fase qualitativa: análise de conteúdo 

 

Para a etapa qualitativa a análise de conteúdo, conforme descrito por Bardin 

(2004), com o objetivo de buscar a categorização e definição dos itens que compuseram a lista 

de atributos do destino estudado. Essa metodologia foi indicada e utilizada por Echtner e 

Rithcie (2003, p. 44) ao desenvolver o instrumento de identificação da formação da ID em 

turistas ou mesmo em não turistas. 
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4.3.2 Fase quantitativa: survey 

 

Para a etapa quantitativa foi usado método survey, que é  

 
[...] um procedimento para a coleta de dados primários a partir de indivíduos. 
Os dados podem variar entre crenças, opiniões, atitudes e estilos de vida até 
informações gerais sobre a experiência do indivíduo, tais como gênero, idade, 
educação e renda.” (HAIR JR et al, 2005b, p. 157). 

 

Esse método é utilizado em pesquisas que tem uma grande amostra. São utilizados 

questionários com questões fechadas, que podem ser aplicados tanto à distância, através de 

envio pelo correio ou pela internet, quanto em entrevista, ao vivo, pelo computador ou 

telefone (HAIR JR et al., 2005b, p. 157). Essa metodologia é utilizada tanto por 

pesquisadores de destino (BYON, ZHANG, 2010; ECHTNER, RITCHIE, 1993; HOSANY, 

EKINCI, UYSAL, 2007; FAKEYE, CROMPTON, 1991), quanto pelos que estudam as áreas 

de comportamento, onde se inclui o cosmopolitanismo (CLEVELAND; LAROCHE; 

PAPADOPOULOS, 2009). 

 

4.4 TIPOS DE PESQUISA 

 

A pesquisa explorou diversas fontes de dados para conseguir definir o estado da 

arte dos constructos utilizados como base e referência para o trabalho. As fontes de dados são 

diversas e em diversos formatos, como descritas à seguir. 

 

4.4.1 Bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica trabalha com fontes de dados escritas por diversos 

autores não ligados diretamente à pesquisa, mas que trabalharam assuntos que envolvem os 

constructos estudados (MARCONI; LAKATOS, 2010. p. 49). De acordo com Cervo e 

Bervian (1996, p. 68) “Praticamente todo conhecimento humano pode ser encontrado nos 

livros ou outros impressos que se encontram em bibliotecas.” Desde que o livro de Cervo e 

Bervian foi escrito, em 1996, outras formas de pesquisa apareceram, outros meios de se 

“estocar” conhecimento, sendo que a internet se tornou uma grande fonte de dados. 

Periódicos com artigos e ensaios estão disponíveis, alguns para associados outros para 
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consulta livre na internet. Não substitui a biblioteca, mas se acrescenta a ela (ADELEKE; 

OLORUNSOLA, 2010). 

Utilizando-se desses meios, foram consultadas fontes que guiaram a pesquisa em 

diversas áreas: a metodologia científica, eventos, turismo, comportamento do consumidor e 

branding. Os livros deram a base para a descrição de cada área permeada. “Fonte é todo e 

qualquer documento ligado diretamente ao objeto de estudo. São as testemunhas diretas ou 

“contemporâneas” do fato estudado, material bruto, não elaborado” (CERVO; BERVIAN, 

1996, p. 69), ou seja, as fontes, os livros, dão a base do conhecimento, mas não aprofundam, 

não “lapidam” o objeto a ponto de gerar uma imagem mais profunda. Por isso utilizam-se 

artigos e ensaios científicos, que são resultado de pesquisas mais aprofundas sobre assuntos 

que estão sendo abordados por pesquisadores. Os artigos apresentam uma questão que é 

aprofundada, de forma empírica, enquanto que o ensaio é a apresentação de discussões sobre 

uma, ou mais de uma, teoria. Os artigos e ensaios são considerados documentos primários, ou 

seja, são documentos que apresentam, antes de qualquer outro, novidades na área do 

conhecimento. 

Os artigos e ensaios foram pesquisados, em sua maioria pela internet, através de 

sites de bancos de dados acadêmicos que disponibilizam o conteúdo de diversas publicações 

mundiais. Entre eles estão o Emerald, Ebsco Publishing, Sage Journals Online, Jstor e 

SciELO Brazil. 

 

4.4.2 Documental 

 

A pesquisa documental trabalha com documentos, que podem ser escritos, filmes, 

gravações de áudio, fotografias, e diversos outros formatos de registros que contenham 

informações relevantes ao pesquisador. Os documentos são separados entre primários e 

secundários. Os primários são os que contém dados ou informações apresentadas sem 

tratamentos ou interpretações. Os secundários já passaram por algum tipo de filtro ou análise 

e não podem ser considerados como fontes seguras de informação (GODOY, 1995b). 

Os dados dos documentos podem ser procedentes de variadas fontes de pesquisa, 

mas que tratam principalmente de empresas, particulares ou públicas. São utilizados 

documentos oficiais, que não serão contestados quanto à sua origem. 

Nessa pesquisa também são pesquisados textos primários e secundários da SP 

Turis, que apresentam números estatísticos que justificam sua existência, ou seja, apresentam 

a evolução do turismo paulistano e demonstram os esforços feitos com o objetivo de aumentar 
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a visita de turistas e o tempo de sua estadia. Estes textos se apresentam como documentos 

internos (resultados das pesquisas realizadas pela SP Turis), foi feita uma busca para obter 

tanto os dados e informações primários, como também dados já filtrados, tratados, 

interpretados e que são usados na comunicação que a empresa desenvolveu para promover a 

Cidade de São Paulo internacionalmente. Essa etapa da pesquisa se desenvolveu com buscas 

de documentos pela internet e através de entrevistas com integrantes da SP Turis, onde 

também foram recolhidos outros documentos disponibilizados pela empresa.  

 

4.4.3 De campo 

 

A pesquisa de campo é uma forma do pesquisador se aproximar do fenômeno e 

buscar informações que se relacionem diretamente ao que está sendo pesquisado. No caso de 

pesquisas em ciências sociais, o campo é o ambiente natural dos sujeitos, se diferenciando de 

outros investigadores, que utilizam essa palavra mesmo em laboratórios ou em ambientes 

controlados (GODOY, 1995a). Considerando a descrição de Marconi e Lakatos (2009) foram 

utilizados dois formatos de pesquisa de campo, um para cada fase. 

 

4.4.3.1 De campo na fase qualitativa 

 

O formato utilizado na etapa qualitativa é chamado de “exploratório” 

(MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 190), com um subgrupo de “estudos usando 

procedimentos específicos para coleta de dados [...] para o desenvolvimento de ideias” que 

utiliza procedimentos como análise de conteúdo, “para extrair generalizações com o propósito 

de produzir categorias conceituais que possam vir a ser operacionalizadas em um estudo 

subsequente” (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 190). Esse formato foi fundamental para a 

formulação de parte dos itens formadores da ID, considerando o contexto da Cidade de São 

Paulo. 

O campo desta fase do estudo foi a principal porta de entrada no país, estado e 

cidade, que é o Aeroporto Internacional André Franco Montoro, conhecido como Aeroporto 

de Guarulhos (INFRAERO, 2010). Embora localizado fora da cidade, seus usuários a tem 

como destino principal, e entre eles estão os turistas estrangeiros cujas características (melhor 

descritas no capítulo “Elemento do corpus: estrangeiros”) são ideais para esta pesquisa. Para 

poder realizar as entrevistas, foi pedida uma autorização para a Infraero. Foi enviado um 

ofício (Apêndice C) cuja aprovação ocorreu após três dias. 



 38 

Após a aprovação, a primeira visita foi feita para observar o campo. Quando 

algum transeunte tinha aparência de estrangeiro, a atenção era focada nele, para que houvesse 

certeza na abordagem. A maior parte das pessoas era brasileira, mostrando que a identificação 

por porte ou aparência era ineficiente. Quando um estrangeiro era identificado, ao falar pelo 

telefone ou com alguma outra pessoa no Aeroporto, a abordagem direta também não gerou 

resultados. As pessoas demonstravam insegurança e preferiam não responder às perguntas. 

Para obter melhor resultado foi pedida uma autorização para realizar as entrevistas 

já dentro do portão de embarque de voos internacionais, onde as pessoas estariam 

concentradas, esperando a liberação para a entrada nos aviões, e haveria maior concentração 

de estrangeiros. A expectativa era de que, ao esperar, estariam mais dispostos a usar alguns de 

seus minutos vagos para responder às perguntas. A Infraero informou que deveriam ser 

enviados ofícios um novo ofício à Infraero, um à Alfândega e outro à delegacia da Polícia 

Federal localizada no Aeroporto. Os ofícios (Apêndices D, E, F) foram enviados, mas 

nenhuma resposta oficial foi entregue até este momento, dez meses depois dos pedidos. 

Antes de esperar as respostas das instituições responsáveis, a autorização para 

permanecer na área comum do aeroporto foi utilizada, e foi feito contato com as companhias 

aéreas. Foi pedida autorização para que seus clientes pudessem ser abordados na saída do 

check-in dos voos internacionais. Uma companhia estrangeira negou o pedido, enquanto outra 

pediu que uma requisição fosse enviada para o escritório central (a requisição foi enviada, 

mas não houve nenhuma resposta). Na terceira tentativa, um responsável pelo check-in da 

companhia TAM Linhas Aéreas permitiu que um funcionário, o “filtro” ajudasse o 

pesquisador. O “filtro” tem a função de questionar os passageiros sobre seus destinos, 

indicando qual a fila correta para chegarem ao balcão de check-in. 

Esse funcionário identificava os estrangeiros, e perguntava se estavam dispostos a 

responder a uma pesquisa sobre a cidade de São Paulo. Em caso de resposta positiva a 

entrevista era conduzida. No primeiro dia, em 27 de abril de 2011, foram realizadas nove 

entrevistas. No segundo dia, em 04 de maio, foram mais quatro. Percebendo que existia uma 

certa dificuldade em encontrar os estrangeiros na fila da TAM, foi procurada a companhia 

American Airlines. A autorização foi dada, e da mesma forma os passageiros internacionais 

eram identificados e direcionados ao pesquisador. A pesquisa com a American Airlines foi 

realizada em 11 de maio de 2011 foram gravadas mais onze entrevistas. As transcrições se 

encontram no Apêndice G. 
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4.4.3.2 De campo na fase quantitativa 

 

Já o formato quantitativo-descritivo foi utilizado no processo de obtenção de 

dados para a etapa quantitativa, pois “consistem em investigações de pesquisa empírica cuja 

principal finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos, 

[...] ou isolamento de variáveis principais ou chave” (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 189). 

Dentro deste grupo ainda há o subgrupo onde foi realizado o “estudo de verificação de 

hipótese”, que consiste em estudos quantitativo-descritivos que contém, “em seu projeto de 

pesquisa, hipóteses explícitas que devem ser verificadas” (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 

189). 

Para realizar a coleta de forma efetiva foram explorados mais de um ambiente 

onde a população pesquisada poderia ser encontrada: o ambiente virtual e o real. A descrição 

das incursões no campo serão explicadas à frente, no capítulo de coleta dos dados. 

 

4.5 FASE QUALITATIVA 

 

Neste primeiro momento são explicados os procedimentos que compõem a fase 

qualitativa da pesquisa. 

 

4.5.1 Definição do corpus da pesquisa 

 

A pesquisa qualitativa deste trabalho tenta definir elementos que são comuns a 

uma população específica, “um conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam 

pelo menos uma característica em comum” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 27) que, nesse 

caso, tem como características principais ser estrangeiro e conhecer São Paulo. 

Pode-se definir os elementos da população a serem pesquisados através de uma 

das formas já descritas na literatura, apresentada à seguir: uma população pode ser medida 

através do todo, ou seja, com as questões formuladas sendo apresentadas para todos os 

elementos, ou através de um recorte, que é uma parte dessa população, que a represente. Esse 

recorte será feito através da “escolha sistemática de algum racional alternativo” (BAUER, 

AARTS, 2002, p. 39), formando o corpus, quando se trata da pesquisa qualitativa. De acordo 

com Bauer e Aarts (2002, p. 39) “em muitas áreas de pesquisa textual e qualitativa [...] a 

amostra representativa não se aplica”, ou seja, não se define uma quantidade de pesquisados, 
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mas sua importância no fenômeno, e verifica-se a saturação de respostas, à medida que as 

informações recolhidas se repetem a cada entrevista (BAUER; AARTS, 2002, p. 39). 

É usado o formato de corpus quando busca-se descobrir a relação sujeito-objeto 

através de conceitos, como elementos presentes na mente do turista estrangeiro. Este turista é 

parte de um meio social, onde também existem outros participantes em diversos estratos 

sociais e funções distintas. 

Para construir o corpus foram considerados os stakeholders da área do turismo. 

De acordo com Hankinson (2009, p. 105) um destino pode ter mais de duzentos stakeholders 

influenciando em seu marketing, mas apenas vinte deles podem ser considerados grandes 

influenciadores. Eles podem ser separados em grupos, como setores hoteleiro, alimentício, 

cultural, de transporte, entre outros (HANKINSON, 2009, p. 105). Um dos stakeholders do 

destino São Paulo é a SP Turis, empresa que divulga a Cidade de São Paulo para possíveis 

turistas, de lazer ou negócios. A SP Turis agrega informações sobre esses setores e participa 

ativamente do marketing da cidade. O outro stakeholder considerado é o turista que está em 

visita à cidade.  

 

4.5.1.1 Elemento do corpus: stakeholder SP Turis 

 

Na decisão do turista estrangeiro a vir para São Paulo existe a influência 

proposital de uma empresa que foi formada, pela prefeitura municipal e pela iniciativa 

privada, para incentivar a decisão do turista, através de comunicação institucional sobre a 

cidade. Esta empresa é a SP Turis, que transmite, aos potenciais visitantes, informações sobre 

volumes de negócios feitos na cidade, estrutura hoteleira, transporte, alimentação e lazer. 

Essas informações são transmitidas tanto através de dados quanto através de elementos 

emocionais, que podem atingir o público alvo através das campanhas de marketing que são 

veiculadas no exterior. 

Esse é um representante da cidade incorporado ao corpus, pois é importante que 

suas opiniões, a forma como trabalham os dados que recebem, suas intenções e a forma como 

transmitem características da cidade sejam recolhidas e interpretadas no contexto dessa 

pesquisa. Além disso, a entidade é a principal detentora de informações sobre os turistas que 

vem à cidade de São Paulo, gerando relatórios semestrais sobre o comportamento de consumo 

deste público. Estes relatórios contém informações que, de certa forma, já foram filtrados de 

acordo com o que é mais interessante para a população da cidade, ou seja, entrevistas com os 
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integrantes da entidade (Apêndices H e I) trouxeram novas informações, que não são 

publicadas, e auxiliaram na busca mais eficiente dos estrangeiros que foram entrevistados. 

Os funcionários procurados para contato foram o diretor da área de Turismo e 

Entretenimento, o sr. Luiz Sales, e também o Coordenador da Promoção de Turismo de 

Negócios, o sr. Milton Longobardi. Suas funções são distintas nesta organização de marketing 

de destino (OMD). Enquanto Longobardi tem um foco maior na administração e vendas do 

parque Anhembi, um dos maiores centros de exposições e convenções da América Latina (SP 

TURIS, 2007, p. 20), Sales é o responsável por trabalhar a imagem da cidade, dentro e fora do 

país, com a participação em eventos, criação de materiais de divulgação e desenvolvimento de 

planos de ação e relatórios, tanto semestrais quanto por grande evento, que demonstrem como 

a cidade cresce neste mercado, como recebe os turistas, quem são estes turistas, quais 

empresas ganham com o turismo e quais vantagens a cidade e seu governo tem, seja em 

impostos, seja em imagem, com o turista brasileiro ou estrangeiro. Os profissionais da SP 

Turis tiveram, como papel, representar e apresentar as informações do mercado turístico 

paulistano, composto pelos diversos stakeholders do setor. 

 

4.5.1.2 Elemento do corpus: estrangeiros 

 

Entre os estrangeiros parte do corpus da pesquisa estão os residentes no Brasil, 

expatriados devido à exigências de sua profissão, expatriados por opção e pessoas que já 

visitaram São Paulo como turistas a lazer ou negócios. 

A pesquisa qualitativa com este turista teve a intenção de definir os elementos que 

compõem a imagem do destino São Paulo. De acordo com Echtner e Ritchie (2003), 

pesquisas não estruturadas (aqui chamadas de qualitativas) permitem que o pesquisado 

descreva suas impressões sobre o destino, já que os atributos não são elencados para que o 

respondente apenas quantifique suas impressões. O instrumento de coleta é um roteiro 

semiestruturado, em língua inglesa, já definido por Echtner e Ritchie (2003) e apresentado à 

seguir. 

 

4.5.2 Instrumento de coleta 

 

Foram realizadas entrevistas em profundidade com roteiro semiestruturado 

(Quadro 5), composto por três questões, que guiou o pesquisador no processo de obtenção dos 

dados buscados, que são parte dos componentes da imagem de destino da Cidade de São 
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Paulo, conforme indicado por Echtner e Ritchie (2003, p. 45), com a adição, no início do 

roteiro, de três outras questões sobre o pesquisado, para identificar sua origem, e se sua 

experiência em São Paulo era condizente com a necessidade da pesquisa. 

 
Quadro 5 – Roteiro semiestruturado . pesquisa qualitativa sobre Imagem do Destino São Paulo 

1. Where are you from?
2. Did you stay in São Paulo, the city?
3. How long have you been in São Paulo?
4. What images or characteristics come to mind when you think of São Paulo
as a vacation destination? (componente holístico funcional - cognitivo)
5. How would you describe the atmosphere or mood that you would expect to
experience while visiting São Paulo? (componente holístico psicológico -
afetivo)
6. Please list any distinctive or unique tourist attractions that you can think of
in São Paulo. (componente único)  

Fonte: O autor. Baseado em trabalho de Echtner e Ritchie (2003). 

 

De acordo com as respostas, caso fossem curtas demais ou não estivessem de 

acordo com as perguntas, era pedido para que o entrevistado continuasse respondendo ou a 

questão era repetida, para que o entendimento fosse correto. 

Das vinte e quatro entrevistas realizadas, quatro foram descartadas, duas porque o 

entrevistado não quis responder, uma porque o entrevistado apenas usou a cidade para chegar 

ao aeroporto e uma pela dificuldade de o entrevistado entender o inglês do Entrevistador e 

vice versa. 

 

4.5.3 Técnica de coleta 

 

As técnicas de coleta são as formas como devem ser coletados os dados que serão 

analisados. Nessa fase qualitativa da pesquisa foram utilizadas duas formas de coleta, uma 

primária, ou seja, cujos dados são recolhidos no campo, através de entrevistas, e outra 

secundária, cujos dados foram recolhidos por outros pesquisadores, mas que são 

disponibilizados para consulta (GODOY, 1995b, p. 22). 

Embora Godoy (1995a, p. 62) afirme que o instrumento fundamental de coleta na 

pesquisa qualitativa seja o pesquisador, alguns outros instrumentos são utilizados para auxiliar 

no registro dos materiais. Foi utilizado um gravador digital, que cria um arquivo a cada 

entrevista, sendo armazenado em “memória flash interna”, e posteriormente transferido para o 
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computador. A transcrição seria feita com o auxílio de um software chamado Dragon 

Naturally Speaking, que transforma a gravação de voz em texto no programa Microsoft Word. 

O sistema funciona apenas com a língua inglesa, mas as tentativas de utilizá-lo foram 

infrutíferas, pois o sistema precisa “aprender” a reconhecer a voz do usuário através da leitura 

de um texto, por cerca de quinze minutos, cuja função é permitir que nuances, tom de voz e 

características de dicção sejam registrados. Como os entrevistados não passam por este 

processo, o software não conseguia reconhecer as palavras, e nenhuma frase era transcrita 

corretamente. Como este resultado não foi satisfatório, todo o processo foi refeito com a 

transcrição sendo feita por um terceiro (Apêndice G). Todo o texto foi conferido pelo 

pesquisador para garantir que não houve qualquer erro no processo. 

 

4.5.4 Tratamento e análise dos dados 

 

Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo para filtrar as informações 

recolhidas na fase qualitativa da pesquisa. O método escolhido para tratamento e análise das 

informações é descrito por Bardin (2004) e, utilizado em pesquisas qualitativas, tem como um 

dos objetivos identificar informações contidas em textos que podem ser classificadas de 

acordo com o que se busca. No caso deste trabalho, no qual a busca é por elementos que 

formem a imagem do destino de uma cidade, as perguntas abertas geram textos mais amplos 

do que o simples elencar de características. O objetivo é identificar as informações e 

classificá-las nas dimensões descritas por Echtner e Ritchie (2003). 

 

4.6 FASE QUANTITATIVA 

 

Na etapa quantitativa foi realizada uma survey para medir aspectos do 

comportamento do consumidor e sua influencia na composição da imagem do destino São 

Paulo. 

 

4.6.1 Amostra 

 

A amostra é um extrato representativo da população que será pesquisada, é “uma 

porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo (população)” (MARCONI 

LAKATOS, 2010, p. 27). A pesquisa com esse extrato da população gerou os principais 

dados para se chegar aos resultados que são comparados às hipóteses formuladas, através da 
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identificação do comportamento dos pesquisados e de como formam a imagem da Cidade de 

São Paulo. 

Cada pesquisa tem uma população específica, que é formada pelo “conjunto de 

seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum” 

(MARCONI LAKATOS, 2010, p. 27). 

Os turistas que vem à São Paulo geram uma população específica, de cerca de 

cinco milhões de viajantes internacionais por ano (SP TURIS, 2010, p. 3), mas flutuante, pois 

seus integrantes chegam e partem constantemente durante o ano. De acordo com a SP Turis 

(2011, p. 11), em seu boletim semestral do turismo da cidade, a estada média de turistas (de 

origem nacional ou internacional) é 3,1 pernoites. Os turistas estrangeiros, por sua vez, 

permanecem mais tempo, e os estrangeiros em viagem de negócios tem uma média de 4,1 

dias (SP TURIS, 2011, p. 11). Turistas vindos da Europa e América do Norte somam 59,1% 

dos que vem para São Paulo (SP TURIS, 2011, p. 10), sendo que 75,5% deles visitam a 

cidade a negócios ou para participar de eventos científicos (SP TURIS, 2011, p. 11). Estes 

eventos científicos são feiras de negócios, cada qual focada em seu setor específico. Dos que 

participam das feiras, 58% visitam mensalmente a cidade. Os dados de duas delas revelam 

uma frequência diferente em cada ocasião. A Francal tem, entre seus visitantes, cerca de 4,1% 

estrangeiros, enquanto que a Feira Hospitalar tem cerca de 3,8% (SP TURIS, 2009a, p. 13). A 

duração de feiras é de dois a cinco dias, ocorrendo em dias úteis.  

Outro grupo de estrangeiros encontrados em São Paulo são os expatriados, que 

vieram ao país e à cidade a trabalho. Dados sobre expatriados que trabalham no Brasil são 

pouco descritivos, não são muito específicos quanto a situação, origem, destino. As 

informações disponibilizadas sobre a entrada de trabalhadores no país é proveniente de dados 

dos ministérios da Justiça e do Trabalho, sobre a emissão de vistos e autorizações de trabalho 

a estrangeiros. Em 2011 foram 70.524 autorizações, sendo 66.690 temporárias (entre 90 dias e 

dois anos) e 3.834 permanentes (BRASIL, 2012). 

Os dados sobre os estrangeiros em São Paulo são referentes à região 

metropolitana, que compreende 38 municípios e a cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2012), 

e apresentam informações sobre a população de 30 a 60 anos de idade (IPEA, 2011, p. 3). 

Segundo o IPEA (2011) a população de estrangeiros nesta região é de 83.679 pessoas, 

representando 1% do total. Este grupo também apresenta nível de educação e renda superiores 

à média da população da região metropolitana de São Paulo (RMSP), sendo que 46% tem 

formação superior, contra 24,3% (IPEA, 2011, p. 6) da média da RMSP e renda média per 

capita de R$ 4.058,62, enquanto a renda média da população da RMSP é de R$ 1.664,19 e a 
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da população da cidade de São Paulo é de R$2.015,75 (IPEA, 2011, p. 11). Já a taxa de 

desemprego entre os estrangeiros é de 4,3%, menor que a taxa da população da RMSP, que é 

de 6,9%. 

Em casos como esse Marconi e Lakatos (2010, p. 39) indicam a definição da 

amostra por tipicidade, “ficando a cargo do pesquisador a tentativa de buscar, por outras vias, 

uma amostra representativa”. Já Hair Jr et al. (2005b, p. 247) chama esse mesmo formato de 

amostragem não-probabilística por conveniência, e justifica que seu uso possibilita “que o 

pesquisador realize um grande número e entrevistas rapidamente”. A amostra não-

probabilística é a seleção que “não é necessariamente feita com o objetivo de ser 

estatisticamente representativa da população” (HAIR JR et al., 2005b, p. 246). A amostragem 

por conveniência é a forma de escolha dos elementos da amostra pela sua disponibilidade 

(HAIR JR et al., 2005b, p. 247), e o número de respondentes necessário para esta pesquisa é 

definido pelo número de variáveis do questionário. O mínimo sugerido por Hair Jr et al. 

(2005, p. 484) é de cinco respondentes por parâmetro estimado, ou seja, inicialmente há uma 

necessidade de duzentos e setenta questionários preenchidos corretamente. 

 

4.6.2 Elaboração do questionário 

 

O questionário da etapa quantitativa foi estruturado com perguntas fechadas, e 

coletou informações demográficas, geográficas e econômicas dos entrevistados (gênero, faixa 

etária, instrução, renda e origem), dados para definir o nível de cosmopolitanismo dos 

estrangeiros, além de verificar como é formada a ID na mente de cada um, considerando a 

Cidade de São Paulo e os atributos já definidos na etapa qualitativa. Ele foi formulado em 

língua inglesa, e passou pelo processo de back translation para a confirmação de que as 

adaptações feitas pelo contexto específico no qual ele foi apresentado não eliminassem o 

sentido das questões. 

O cosmopolitanismo foi medido através de um escala desenvolvida por 

Cleveland, Laroche e Papadopoulos (2009) ao realizar um estudo de antecedentes e 

resultantes de comportamentos do consumidor em oito países diferentes. A escolha de formar 

sua própria escala ocorreu pela falta de confiabilidade e possibilidade de generalização, 

apontada pelos autores, das já existentes (CLEVELAND, LAROCHE, PAPADOPOULOS, 

2009, p. 125). Utilizaram como referência cinco estudos desenvolvidos na área e chegaram a 

um questionário de seis itens sobre cosmopolitanismo, apresentado no Quadro 2 do segundo 

capítulo. 
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A imagem de destino não tem uma escala única, ela deve ser adaptada de acordo 

com o local pesquisado. Os procedimentos de desenvolvimento são descritos por Echtner e 

Ritchie (2003) e utilizada por diversos autores da área do turismo (HANKINSON, 2004, 

2005; HOSANY, EKINCI, UYSAL, 2007; TASCI, GARTNER, CAVUSGIL, 2007; PIKE, 

2002). Após a definição dos itens que participaram do questionário, descrita no capítulo de 

tratamento dos dados da fase qualitativa, eles foram complementados com itens sugeridos por 

Echtner e Ritchie (2003) como necessários à todas as pesquisas de ID, e foram quantificados 

através de escala Likert de 7 pontos. 

 

4.6.3 Variáveis 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2009) as variáveis podem ser consideradas 

“como uma classificação ou medida” (p. 139), ou seja, são elementos presentes no objeto de 

estudo que podem ser medidos. Todos os elementos que serão estudados nesse projeto são 

passíveis de medida, sendo essas medidas as responsáveis por passarmos da observação dos 

fenômenos para suas descrições (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 140). 

As variáveis são de dois tipos: as dependentes e as independentes. As variáveis 

independentes são as que influenciam outras variáveis. É o fator que pode ser colocado ou 

retirado pelo pesquisador para conseguir verificar as variâncias possíveis no fenômeno 

estudado. Já as variáveis dependentes são os fenômenos ou fatores que estão sendo estudados, 

que são explicados ou descobertos (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 140). As variáveis 

dependentes são os aspectos que formam a imagem de destino, que se modificam de acordo 

com as influências do comportamento do pesquisado. 

As variáveis de controle são os dados dos pesquisados, como origem, idade, 

renda, gênero, motivo da viagem, estado civil, nível de educação e o tempo de estada na 

cidade de São Paulo. Elas servem para descrever a amostra e qualificá-la. 

 

4.6.4 Coleta dos dados 

 

A amostra da pesquisa foi abordada em feiras de negócios, pela internet e no 

Aeroporto Internacional de São Paulo entre os meses de novembro de 2011 e janeiro de 2012.  

Como descrito anteriormente, para realizar a coleta de forma efetiva foram 

explorados dois ambientes onde a população pesquisada poderia ser encontrada: o ambiente 

virtual e o real. 
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4.6.4.1 Questionário 

 

Para montar o questionário foram consideradas questões de identificação de 

características do respondentes, questões da escala de imagem de destino, tanto da fase 

qualitativa quanto as questões sugeridas por Echtner e Ritchie (2003), a escala de 

cosmopolitanismo (CLEVELAND; LAROCHE; PAPADOPOULOS, 2009), e questões que 

indicassem alguma impressão, positiva ou negativa, da cidade. 

Ao filtrar as questões que haviam sido identificadas na primeira fase (qualitativa), 

ou que não teriam relação com questões do cenário nacional, foram suprimidas as questões 

“São Paulo is a crowded city”, “There is political stability in São Paulo” e 

“Hospitality/friendliness/receptiveness in São Paulo is good”. 

Este questionário “bruto” foi enviado a quatro especialistas, mestres e doutores da 

área de marketing e comportamento do consumidor, para análise. 

Seguindo suas sugestões, uma questão sobre a imagem de São Paulo “São Paulo 

have big buildings” foi retirada, pois esta característica já está intrínseca à arquitetura da 

cidade (questão 34). Outras questões que poderiam ser consideradas muito parecidas ou iguais 

foram mantidas. O teste de correlação entre questões, após a coleta de respostas, indicaria 

quais poderiam ser retiradas. A última sugestão foi relacionada às que apresentaram mais de 

uma opção, com as palavras “and” e “or” na frase (16, 20, 23 e 25). Nestes casos foram 

criadas mais quatro questões que as separam. 

O questionário final foi composto por oito questões (1 a 8) relativas aos perfis 

social, demográfico e geográfico do pesquisado, sendo elas origem do estrangeiro, motivo da 

viagem, tempo de estadia, gênero, nível de educação, idade, estado civil e renda, quinze 

questões (9 a 23) formadas pelos itens identificados através da pesquisa qualitativa e trinta e 

três (24 a 56) pelos itens sugeridos por Echtner e Ritchie (2003) como necessários a todas 

pesquisas que pretendem formar a escala de imagem de algum destino, além de seis questões 

(57 a 62) da escala de cosmopolitanismo (CLEVELAND; LAROCHE; PAPADOPOULOS, 

2009), uma sobre a impressão geral da cidade (63), uma para saber se o respondente 

recomendaria São Paulo para um amigo visitar (64) e a última questão tinha como função 

saber em qual ano foi a última visita do estrangeiro na cidade. O questionário teve um total de 

sessenta e cinco questões (Apêndice B). 

As questões 1 e 6 eram abertas, de 09 a 62 a resposta era em Likert com 7 pontos 

e, 2, 3, 4, 63, 64 e 65 eram questões com múltipla escolha. 
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4.6.4.2Ambiente virtual 

 

O questionário completo foi disponibilizado na internet, através de um formulário 

hospedado em um site específico para pesquisas survey, o “surveymonkey”. O endereço final 

do questionário era <www.surveymonkey.com/s/spaero>. O link com o endereço foi enviado 

a diversos contatos do pesquisador, por e-mail, com o seguinte texto: 
 
Olá (nome do destinatário), 
Tenho esta pesquisa que precisa ser preenchida por cerca de duzentos 
estrangeiros que conheçam a cidade de São Paulo. 
Será que pode me ajudar? 
As únicas restrições são a estrangeiros que tenham visitado a cidade há 
muito tempo, como 6 anos ou mais e a estrangeiros que morem em SP há 
mais de um ano. 
Será que pode perder uns minutinhos pra me ajudar? 
E se possível, escreva umas duas linhas com suas palavras. 
Abaixo segue um texto pronto pra eles. 

 

Abaixo deste texto estava um texto escrito em inglês, para incentivar o 

estrangeiro, foco da pesquisa, a respondê-la: 

 

Title: Survey about São Paulo 
Hello, 
A friend of mine, from Brazil, has a survey that needs answer from people 
who where not born in Brazil, but already know São Paulo. 
Would you mind answering it, please? Takes only five minutes (he timed it), 
and he won't ask for your identity. 
surveymonkey.com/s/spaero 
And if you know any other foreign that already visited São Paulo, please 
forward to him or her too. 
Thanks 

 

Este texto pronto diminuía o esforço do intermediário. Era uma forma de 

incentivá-lo a enviar o link do questionário. 

Nos dois textos há um pedido para que o leitor reflita sobre quais pessoas 

conhecidas poderiam ser parte da população pesquisada. Este processo onde se busca que um 

respondente identifique outro respondente é chamada de “amostragem bola-de-neve” (HAIR 

JR. et al., 2005b, p. 247), usada, também, para amostragem não encontrada em listas, como o 

caso do turista ou do expatriado, que não tem uma listagem disponibilizada publicamente, e 

cujos registros de fontes como consulados, agências de turismo, câmaras de comércio e 

órgãos de controle de divisas não são disponibilizados. 
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Estudos sobre a abordagem por e-mail indicam vantagens e desvantagens neste 

tipo de pesquisa (MANFREDA et al., 2008). As taxas de resposta de pesquisas enviadas por 

e-mail são consideradas baixas (JIN, 2011, p. 75; MANFREDA et al., 2008, p. 79), mas ao 

utilizar a bola de neve, perde-se a contagem de possíveis respondentes contatados, o que 

impede uma medição precisa (MANFREDA et al., 2008, p. 79). 

A principal vantagem indicada é o baixo custo deste instrumento de registro, 

mesmo que por períodos longos.  

Ainda com o objetivo de ampliar a base de dados através da abordagem por e-mail 

contato com diversas empresas e entidades foram realizados, sem sucesso. As câmaras de 

comércio da Suécia, Estados Unidos da América, Itália e Canadá receberam ligações do 

pesquisador e posteriormente foram enviados e-mails com as informações sobre a pesquisa, 

entre os dias 24 e 28 de outubro de 2011, e com o pedido de que as próprias entidades, sem o 

intermédio do pesquisador, enviassem o texto explicativo para suas bases de dados de turistas 

ou expatriados. Após duas semanas de espera, sem nenhuma resposta positiva, um segundo 

contato telefônico foi realizado, mas novamente sem sucesso. O mesmo procedimento foi 

realizado com pessoas cujas empresas onde trabalham tem origem estrangeira. O pedido foi 

baseado no fato de que a maior parte dos turistas estrangeiro sem São Paulo estão 

trabalhando. A resposta padrão era sobre diretrizes que impediam este tipo de contato, para 

evitar a exposição excessiva de seus funcionários. 

 

4.6.4.3 Abordagem direta  

 

Escolas de língua portuguesa para estrangeiros também foram contatadas, mas 

havia uma dificuldade em conseguir falar com algum responsável que poderia autorizar a 

abordagem com seus alunos. Quando o responsável atendia o pesquisador, não autorizava a 

pesquisa, pois temia que o aluno não aprovasse sua atitude. 

Uma entidade, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, respondeu 

positivamente em relação a ajudar na pesquisa de campo. Como co-patrocinadores de uma 

feira de negócios sobre comércio eletrônico, autorizaram a entrada do pesquisador na feira e o 

autorizaram a usar o estande da entidade como base para a abordagem de estrangeiros. O 

evento em questão, chamado de E-merging Markets, foi realizado em São Paulo, no espaço de 

eventos do hotel Sheraton WTC São Paulo, nos dias 29 e 30 de novembro de 2011. 

A espera por estrangeiros no estande não gerou resultado. Desta forma, foi 

procurada a organização do evento para tentar mudar a posição de abordagem para a área de 
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registro dos participantes. A resposta foi negativa, pois não havia espaço na área de 

cadastramento. A alternativa então foi circular pelo evento. Neste processo foram encontrados 

profissionais conhecidos do pesquisador, que o auxiliaram, apresentando pessoas que se 

adequavam ao perfil da amostra. Além de responderem naquele momento, foram pedidos os 

endereços eletrônicos de cada respondente. Posteriormente era enviado o e-mail com o texto e 

o link para que eles os encaminhassem para conhecidos que também eram parte da população 

pesquisada. 

Durante os dois dias de evento, apenas dezenove questionários foram 

respondidos. Além das respostas recolhidas no exato momento por meio da internet, 

utilizando um tablet como instrumento auxiliar, algumas pesquisas impressas foram levadas 

para o caso de o acesso à internet não fosse possível, ou houvesse algum momento onde mais 

de um respondente estivesse disponível. Os dados das pesquisas em papel foram, 

posteriormente, transferidos para o sistema da internet. 

Outro ponto de contato possível com estrangeiros em São Paulo foi o evento 

“Fórmula 1”, corrida de carros que ocorreu no dia 27 de novembro de 2011. De acordo com a 

SP Turis a Fórmula 1 movimenta cerca de cento e quarenta mil pessoas de público, sendo 

26,5% de turistas e 4,1%, ou cerca de um mil e quinhentos, estrangeiros (SP TURIS, 2012, p. 

6). 

Neste caso, para realizar o contato pessoal, o pesquisador participou do evento 

para abordar os estrangeiros. Utilizando um tablet para o preenchimento da pesquisa, os 

momentos em que houve alguma possibilidade de abordagem foram anteriores à largada do 

evento principal. A maior dificuldade vinha do acesso à internet, dependendo da qualidade de 

sinal da operadora de telefonia móvel. A conexão gerava lentidão no sistema e, embora ele 

tenha sido configurado para apenas o texto de apresentação em uma página e a pesquisa em 

outra, a finalização do processo, que é quando o sistema registra as respostas, demorava cerca 

de três minutos. No caso de estrangeiros em grupo ou mesmo apenas em duas pessoas, esta 

demora gerava impaciência no próximo respondente, que desistia de responder na sequência. 

Desta forma a busca ocorreu com menos efetividade do que o esperado. 

Quando foi iniciada a volta de apresentação o público do evento já não era mais 

solícito a atender o pesquisador, e após o início da corrida o volume dos motores dos carros 

da corrida impedia quaisquer tentativa de abordagem. 

De sete pesquisas respondidas, cinco foram por argentinos, fato que não causa 

estranhamento pois, de acordo com as pesquisas da SP Turis (2012), este é o principal 

estrangeiro que visita a cidade para o evento de Fórmula 1. Os dados recolhidos neste evento 
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serviram para testar como o respondente entendia as questões apresentadas, e não foram 

computados no resultado final. 

Outra entidade que auxiliou na pesquisa foi a InterNations, uma comunidade na 

internet que tem grupos de discussão e áreas de perguntas e respostas que auxiliam o 

expatriado a se estabelecer no novo local de residência. Além das atividades virtuais. a 

InterNations mantém uma agenda de pequenos eventos que visam gerar relacionamento entre 

os participantes, a maioria estrangeiros. 

Um destes eventos ocorreu no dia 13 de dezembro de 2011, no bar Grazie a Dio, 

um local dedicado à música dançante, localizado no bairro Vila Madalena, em São Paulo. 

O Entrevistador levou um tablet e pesquisas impressas como instrumentos 

auxiliares. A conexão de internet, que dependia de sinal da operadora de telefonia, não era 

satisfatória no local, descartando o uso do acessório eletrônico. O ambiente criado para 

incentivar a dança também não propiciava boa iluminação para o preenchimento. Desta forma 

o pesquisador mudou seu local de abordagem e objetivo, ficando na porta e, ao perguntar aos 

entrantes se eles eram estrangeiros e se moravam no Brasil há menos de um ano, recebendo 

respostas afirmativas, era requisitado o nome e endereço de e-mail do indivíduo. Este 

processo resultou em vinte e três contatos, que foram efetivados no dia seguinte. 

O principal resultado das incursões no campo, nos variados locais onde o 

pesquisador buscou a abordagem direta com a amostra foi o endereço de e-mail, e a 

possibilidade de gerar o efeito bola de neve posteriormente. 

Com a finalização do processo de coleta de dados ocorrendo no dia 05 de janeiro 

de 2012, o número total de pesquisas respondidas era de 212. Com a impossibilidade de 

responder a pesquisa apenas parcialmente, todas foram consideradas para a análise de dados. 

 

4.6.5 Síntese dos procedimentos metodológicos 

 

A síntese dos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, desde a 

definição da natureza epistemológica utilizada, até a interpretação de dados, é apresentada no 

Quadro 6. 
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Quadro 6 - Síntese dos procedimentos metodológicos 

 
Fonte: O autor 
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as análises dos dados e as 

interpretações que levaram aos resultados da pesquisa. 

Dados foram recolhidos nas duas fases da pesquisa (qualitativa e quantitativa). 

Em cada fase eles foram tratados de forma diferente, pois tinham diferentes funções. A seguir 

são demonstrados os tratamentos, as análises e seus resultados. 

 

5.1 FASE QUALITATIVA 

 

A fase qualitativa tem a função de encontrar alguns elementos de imagem mais 

específicos do destino pesquisado e se aprofundar nas características do setor. 

 

5.1.1 Descrição do corpus 

 

O corpus da pesquisa foi composto pelos profissionais da SP Turis e por turistas 

ou trabalhadores estrangeiros. Estes profissionais trabalham na OMD que representa os 

participantes do setor turístico paulistano. Este setor pode ser composto por diversos tipos de 

prestadores de serviço, como: 
hotéis, restaurantes, operadoras de turismo, áreas governamentais, 
efetivamente todo indivíduo ou firma que, diretamente ou indiretamente 
apoia o turismo. Por exemplo atrações, postos de combustível, lojas de 
varejo, funcionários públicos, empresas de transporte, agências de 
programas de incentivo, empresas aéreas e universidades (BLAIN, LEVY, 
RITCHIE, 2005, p. 328, tradução nossa). 

 
Esta OMD, a SP Turis, e os profissionais que lá trabalham e que foram 

entrevistados para este trabalho estão descritos anteriormente, em “4.5.1.1 Elemento do 

corpus: stakeholder SP Turis”. 

Já os estrangeiros foram abordados no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na 

fila do check-in das companhias aéreas TAM e American Airlines, entre os dias 27 de abril e 

11 de maio de 2011. Os voos da TAM (27 de abril e 04 de maio) tinham como destino a 

cidade de Frankfurt, na Alemanha e concentraram os turistas europeus (6), um turista de 

Trinidade e Tobago e um estadunidense. Do voo da American Airlines, nove pessoas eram 

estadunidenses e um era colombiano. Dois dos entrevistados não identificaram sua origem, 

nem tempo de estada. De todos os turistas, apenas um veio a São Paulo à lazer, dois a lazer e 
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a trabalho e 17 tinham a cidade como destino de negócios. A média de estada dos estrangeiros 

foi de 3,5 dias, próxima da informada pela SP Turis (2011, p. 11), de 4,1 dias. Esta média não 

considerou um deles (alemão), que ficou na cidade por seis meses. Seis estrangeiros estiveram 

na cidade por dois dias e outros seis ficaram em São Paulo por três dias. 

 

5.1.2 Análise de conteúdo 

 

Após a realização e transcrição das entrevistas, as informações devem ser tratadas 

para que possam ser mensuradas e selecionadas, de acordo com os processos de análise de 

conteúdo (BARDIN, 2004). 

De acordo com Gengler e Reynolds (1995), o processo de seleção das unidades, 

que eles chamam de pedaços do texto, e categorias necessita de “exaustiva” leitura, o que 

segue os mesmos preceitos da análise de conteúdo. Seguindo o processo descrito no livro de 

Bardin (2004), o material foi preparado com a transcrição das entrevistas, depois foram feitas 

a pré análise, com leituras “flutuantes” do texto, para a decisão de quais entrevistas seriam 

utilizadas. O próximo passo foi a exploração do material, que consistiu em fazer a 

codificação, que é a transformação do texto em uma representação do conteúdo, e o recorte, 

que é a escolha das unidades de registro ou seja, as palavras e expressões em dado contexto, 

presentes nas entrevistas, que posteriormente foram agrupadas em categorias, de acordo com 

as dimensões (Quadro 7) descritas por Echtner e Ritchie (2003).  

 
Quadro 7 – Dimensões da Imagem de Destino 

Funcional Atributo Comum
Funcional Holístico Comum
Psicológico Atributo Comum
Psicológico Holístico Comum
Funcional Atributo Único
Funcional Holístico Único
Psicológico Atributo Único
Psicológico Holístico Único  

Fonte: ECHTNER; RITCHIE, 2003. 

 
Conforme os textos eram lidos, as palavras que representavam algum componente da ID eram 

grifadas com cores que já indicavam de qual dimensão ela faria parte. O passo seguinte foi 

elencar todas as referências encontradas em uma planilha eletrônica, para poder fazer a 

contagem e verificar a representatividade de cada elemento (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Representatividade dos itens - Comum 

Contagem de Itens Itens
9 Funcional Atributo Comum
1 Trânsito
1 Construções
1 Crescente
1 Aeroportos
1 Alto Custo
1 Não falam inglês (povo)
1 Falam inglês (povo)
1 Programas culturais
1 Boa economia

11 Funcional Holístico Comum
1 Vista, cenário
1 Grandes prédios
1 Boa Comida
1 Concreto
1 Populosa
1 Tamanho
1 Muitos Restaurantes
1 Restaurantes Bonitos
1 Tamanho
1 As Ruas
1 Estrutura

9 Psicológico Atributo Comum
1 Ambiente nos Restaurantes
1 Pessoas Legais
1 Bons Restaurantes
1 Pessoas Ocupadas
1 Pessoas querem se divertir
1 Bom serviço
1 Ambiente de Negócios
1 Seguro
1 Guias turísticos ruins

15 Psicológico Holístico Comum
1 Busy
1 Ativa
1 Up Beat
1 Normal
1 Positive
1 Thriving Business 
1 Moderna
1 Relaxada
1 Amigável
1 Convidativa
1 Caótica
1 Bom ambiente
1 Excitante
1 Crowded
1 Stress

Total de Itens (Comum)

Citações Individuais Porcentagem Comum
Citações Comum Total

12 13,19% 12%
1 1,10% 1%
2 2,20% 2%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%

21 23,08% 20%

Comum Total
1 1,10% 1%
3 3,30% 3%
2 2,20% 2%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%

14 15,38% 13%

Comum Total
1 1,10% 1%

13 14,29% 13%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
2 2,20% 2%
2 2,20% 2%
2 2,20% 2%
1 1,10% 1%

24 26,37% 23%

Comum Total
3 3,30% 3%
2 2,20% 2%
5 5,49% 5%
1 1,10% 1%
5 5,49% 5%
3 3,30% 3%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
1 1,10% 1%
2 2,20% 2%
2 2,20% 2%
1 1,10% 1%
3 3,30% 3%
1 1,10% 1%

32 35,16% 31%
91Total de Itens (Comum)  

Fonte: O autor 
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Embora a transcrição tenha sido realizada em um programa de edição de texto 

(Microsoft Word), o grifo feito em um programa de edição de arquivos no formato PDF 

(iAnnotate PDF) e a contagem das citações fosse em uma planilha eletrônica (Microsoft 

Excel), não foram utilizados programas específicos para análise de conteúdo, pois palavras 

eram repedidas em um mesmo contexto, às vezes em uma mesma frase, pelos respondentes, 

podendo gerar uma contagem errada pelo software. Foi preferida a seleção “manual” para que 

já existisse um filtro desde a leitura flutuante dos textos. 

Enquanto que em “funcional atributo único” (Tabela 2) as seis citações 

representavam quase a metade dos itens, em “comum” a dimensão “funcional holístico 

comum”, a dimensão que tem menos citações, os onze itens com suas quatorze referências 

representam apenas 15,38% do total. 

 
Tabela 2 - Representatividade dos itens - Único 

6 Funcional Atributo Único
1 Trânsito
1 Restaurante Sky
1 Avenida Paulista
1 Favelas
1 Parque do Ibirapuera
1 Maior cidade da América

3 Funcional Holístico Único
1 Tamanho
1 Prédio Banco Vista
1 Variedade de comida

2 Psicológico Atributo Único
1 Pessoas Legais
1 Vida Noturna

1 Psicológico Holístico Único
1 Mistura de Culturas (pessoas)

Total de Itens (Único)

Citações Único Total
1 7,69% 1%
1 7,69% 1%
1 7,69% 1%
1 7,69% 1%
2 15,38% 2%
1 7,69% 1%

7 53,85% 7%

Único Total
1 7,69% 1%
1 7,69% 1%
1 7,69% 1%

3 23,08% 3%

Único Total
1 7,69% 1%
1 7,69% 1%

2 15,38% 2%

Único Total
1 7,69% 1%

1 7,69% 1%
13Total de Itens (Único)  

Fonte: O autor 

 

Foram considerados os itens citados mais de uma vez. Como em “único” há 

apenas um item com mais de uma citação, esta matriz não foi utilizada. Com estas análises e 

decisões tomadas, foram alocados os itens em suas respectivas dimensões (Figura 9). 
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Figura 9 - Itens em suas dimensões 

 
Fonte: O autor 

 

A partir da categorização, medição e posicionamento de cada item, pode-se 

definir as questões da escala, lembrando que não se trata de verificar a qualidade ou aceitação, 

mas apenas verificar o quanto cada item participa da formação da imagem do destino São 

Paulo. As questões resultantes estão no Quadro 8. 

 
Quadro 8 – Itens da escala de Imagem de Destino São Paulo identificados na pesquisa qualitativa 

1.     Traffic is a characteristic of São Paulo.
2.      São Paulo is a growing city.
3.      The buildings are big in São Paulo.
4.      I can find good food in São Paulo.
5.      The people in São Paulo are friendly.
6.      I can find good service in São Paulo.
7.      There is a business atmosphere in São Paulo.
8.      São Paulo is a safe city.
9.      São Paulo is a busy city.
10.  São Paulo is an active city.
11.  The mood of São Paulo is up beat.
12.   There is a positive atmosphere in  São Paulo.
13.  São Paulo is a thriving business city.
14.   São Paulo is a chaotic city.
15.   São Paulo has a good atmosphere .
16.   São Paulo is crowded.  

Fonte: O autor. 
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Esse rol foi enviado a pesquisadores que usam com frequência e tem fluência na 

língua inglesa para o back translation e foram sugeridas algumas modificações: em vez de 

good service apenas, fica “I can find good service in São Paulo”. Além da back translation, 

as questões também foram apresentadas para especialistas para julgamento criterioso, onde 

sugeriram algumas modificações, que foram consideradas, como a união de algumas questões 

que eram muito parecidas. A maior contribuição para a elaboração final da escala foi a 

sugestão de não gerar maiores modificações e fazer um teste com a escala, confirmando 

estatisticamente quais questões seriam consideradas, pelos respondentes, como tendo o 

mesmo sentido. A escala completa encontra-se no Apêndice B. 

 

5.2 FASE QUANTITATIVA 

 

Na fase quantitativa o tratamento dos dados passou por análise de confiabilidade 

do questionário, análise fatorial exploratória, modelo de equações estruturais e ANOVA, 

conforme descrito a seguir. 

 

5.2.1 Descrição da amostra 

 

A amostra foi composta por 212 entrevistados, com questionários recolhidos entre 

novembro de 2011 e janeiro de 2012. Destes, 205 foram utilizados para análise dos dados, 

pois sete apresentavam apenas o Brasil como país natal, o que impede o pesquisador de 

definir de qual região veio o pesquisado. 

A maior parte dos pesquisados (105) veio da Europa, sendo que os países com 

maior número de representantes era a Rússia, com 26, Alemanha, com 15 e a França, com 14 

participantes. De origem da América do Norte, 45 responderam a pesquisa, sendo 25 

estadunidenses, 13 canadenses e sete mexicanos. Da América do Sul foram contabilizados 39 

respondentes, sendo que a Argentina teve o maior número de representantes com 19. Os 

colombianos preencheram nove pesquisas e os venezuelanos preencheram quatro. Da Ásia 

foram recolhidas 14 pesquisas, sendo seis da Coreia do Sul e quatro da Turquia. A Oceania e 

a África tiveram apenas um representante cada, com Austrália e Marrocos (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Origem da amostra 

Origem Frequência Porcentagem
África 1 0,49
América do Norte 45 21,95
América do Sul 39 19,02
Ásia 14 6,83
Europa 105 51,22
Oceania 1 0,49
Total 205 100

Origin

 
Fonte: O autor 

 

Houve um equilíbrio entre mulheres (52,7%) e homens (47,3%) entrevistados 

(Tabela 4). A maior parte (74,1%) tem pós graduação, e apenas 2,9% tem formação abaixo do 

curso médio (Tabela 5). Os solteiros representaram quase metade dos pesquisados, com 

46,8%, sendo que os casados foram 35,6% (Tabela 6). A idade dos pesquisados variou entre 

18 e 74 anos, sendo que a maior parte deles (65,3%) tinha entre 18 e 37 anos de idade (Tabela 

7). 

 
Tabela 4 – Sexo da amostra 

Sexo Frequência Porcentagem
Feminino 108 52,7
Masculino 97 47,3
Total 205 100

Gender

 
Fonte: O autor 

 
Tabela 5 – Formação da amostra 

Formação Frequência Porcentagem
Médio 6 2,9
Universitário 47 22,9
Pós graduado 152 74,1
Total 205 100

Education

 
Fonte: O autor 
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Tabela 6 – Estado civil da amostra 

Estado Civil Frequência Porcentagem
Solteiro 96 46,8
Compromissado 19 9,3
Casado 73 35,6
Divorciado 14 6,8
Viúvo 3 1,5
Total 205 100

Marital Status

 
Fonte: O autor 

 
Tabela 7 – Idade dos pesquisados 

Idade Frequência Porcentagem
18 a 27 anos 71 34,6
28 a 37 anos 63 30,7
38 a 47 anos 40 19,5
48 a 57 anos 18 8,8
58 + 13 6,3

Total 205 100

Age

 
Fonte: O autor 

 

A renda apresentou uma concentração (44,9%) na faixa dos que marcaram 

receber, mensalmente, entre 1.000 e 2.500 euros, cerca de R$ 2.350,00 e R$ 5.875,00 em 05 

de janeiro de 2012 (ESTADÃO.COM.BR, 2012), enquanto que apenas 13,2% selecionaram o 

campo que indica uma renda mensal acima de R$ 19.997,00 (8.501 euros) (Tabela 8). 

 
Tabela 8 – Renda mensal dos pesquisados 

Renda Mensal Frequência Porcentagem
De 1 000€ a 2 500€ - US$1,500 a 3,500 92 44,9
De 2 501€ a 4 500€ - US$3,501 a 6,500 44 21,5
De  4 501€ a 6 500€ - US$6,501 a 9,500 24 11,7
De 6 501€ a 8 500€ - US$9,501 a 12,500 18 8,8
Mais de 8 501€ -  US$12,501 27 13,2
Total 205 100

Income (month)

 
Fonte: O autor 

 

De todos os pesquisados, 65,9% visitaram a cidade de São Paulo para negócios 

(Tabela 9). O período de estada demonstra grande variação, sendo que 25,9% ficaram na 

cidade por até uma semana, 15,1% entre uma semana e um mês. Entre o grupo onde se 
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localizam os expatriados, 18,1% estavam em São Paulo entre um e seis meses, 12,2% entre 

seis meses e um ano, e para os que ficaram, ou estão na cidade por mais de um ano, 28,8% 

(Tabela 10). As respostas são fruto de impressões recentes que os pesquisados tem de São 

Paulo, pois 76,1% deles estiveram na cidade em 2011 e outros 20,9% a visitaram entre 2007 e 

2010 (Tabela 11). 

 
Tabela 9 – Objetivo da viagem 

Objetivo da Viagem Frequência Porcentagem
Negócios 135 65,9
Lazer 70 34,1
Total 205 100

Purpose of the Trip

 
Fonte: O autor 

 
Tabela 10 – Tempo de estada dos pesquisados 

Estada Frequência Porcentagem
1 a 4 dias 27 13,2
5 a 7 dias 26 12,7
Entre 1 semana e 1 mês 31 15,1
Entre 1 e 3 meses 10 4,9
Entre 3 e 6 meses 27 13,2
Entre 6 meses e 1 ano 25 12,2
Mais de um ano 59 28,8
Total 205 100

Stayed / Staying

 
Fonte: O autor 
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Tabela 11 – Ano da última visita a São Paulo 

Ano da Visita Frequência Porcentagem

1996 1 0,5
1999 1 0,5
2001 2 1
2002 1 0,5
2007 5 2,4
2008 8 3,9
2009 7 3,4
2010 23 11,2
2011 156 76,1
2012 1 0,5

Total 205 100

When was the last time you visited São 
Paulo?

 
Fonte: O autor 

 

 

5.2.2 Análise de confiabilidade do questionário 

 

Primeiramente foram desconsiderados os respondentes que indicaram Brasil como 

país de origem, ficando assim com uma amostra de 205 entrevistados. Além disso, alguns 

itens não poderiam ser definidos como positivos ou negativos pelo pesquisador. Estes itens, 

considerados neutros (10, 14, 16, 17, 20, 38, 43, 44, 47 e 50), foram descartados e, os itens do 

questionário considerados “negativos” (itens que se a pessoa concordasse indicaria uma pior 

avaliação da imagem cognitiva ou afetiva ou menos cosmopolita dependendo do caso) 

tiveram sua escala invertida (marcados com *). 

Em seguida, para avaliar a confiabilidade do questionário para o aspecto 

cognitivo, afetivo e de cosmopolitanismo separadamente, foram calculadas as correlações 

item-total, que é a correlação do item com o escore da escala total (HAIR JR et al., 2005, p. 

111), e as correlações entre itens então, utilizaram-se os seguintes critérios: 

1) Se a correlação item-total era maior que 0,50, o item foi mantido; 

2) Para os itens em que a correlação item-total foi inferior a 0,50, analisaram-se 

as correlações entre itens e, se o item tivesse pelo menos três correlações entre itens acima de 

0,30, o item foi mantido (desde que não fossem todas com itens com correlação abaixo de 

0,50); 

3) Se entre os itens que foram mantidos no questionário estivessem aqueles que 

foram considerados parecidos, eliminou-se o item com menor correlação item-total. 
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Na Tabela 12 e na Tabela 13 são apresentados os resultados para os itens 

relacionados aos aspectos cognitivos, em que na tabela de correlações item-total estão 

destacados em vermelho os itens com valores inferiores a 0,50 para os quais devemos avaliar 

as correlações com os demais itens. Analisando as correlações desses itens com os demais 

(Tabela 12), notamos que embora os itens 37 e 41 tenham três correlações acima de 0,30, uma 

delas é com itens que devem ser desconsiderados (itens 36 e 37, respectivamente). Portanto, 

os itens 37 e 41 também foram descartados. 

Porém, dos itens que deveriam ser mantidos pelos critérios descritos, os itens 31 e 

55 tem significado parecido e, então, o item 55 foi descartado por ter uma menor correlação 

item-total. 

Finalmente, os itens relacionados ao aspecto cognitivo mantidos para as análises 

posteriores são: 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39 e 40. 

 
Tabela 12 - Correlação item-total corrigida para os itens relacionados ao aspecto cognitivo 

Item
Correlação 
item-total 
corrigida

*9. Traffic is a characteristic of São Paulo. 0,086
11. I can find good food in São Paulo. 0,170

24. São Paulo has good activities options for tourists. 0,642
25. São Paulo has good options of historic sites, such as 

museums, to visit.
0,577

26. São Paulo has many fairs, exhibits, festivals to visit. 0,473
27. São Paulo has good natural attractions. 0,557

28. São Paulo has good nightlife. 0,316
29. There are good shopping facilities in São Paulo. 0,375

30. I can find good facilities for information and tours in 
São Paulo.

0,622

31. I can find good sports activities in São Paulo. 0,614
32. The local infrastructure of transportation in São Paulo 

is satisfactory.
0,457

33. São Paulo gives me accommodation options. 0,590
34. The architecture of buildings is a strong characteristic 

of São Paulo.
0,448

*35. Prices are expensive in São Paulo. 0,101
36. The climate of São Paulo is pleasant. 0,325

37. São Paulo is clean. 0,372
39. São Paulo is economically developed. 0,420

40. It is easy to get to São Paulo. 0,445
41. Personally, I feel safe in São Paulo. 0,413

42. It is easy to communicate with people in São Paulo. 0,320
55. I can find good sports facilities in São Paulo. 0,591  

Fonte: O autor 
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Tabela 13 - Correlações entre os itens relacionados ao aspecto cognitivo 
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Na Tabela 14 e na Tabela 15 são apresentados os resultados para os itens 

relacionados aos aspectos afetivos, em que na tabela de correlações item-total estão 

destacados em vermelhos os itens com valores inferiores a 0,50 para os quais deve-se avaliar 

as correlações com os demais itens. Dos itens que deveriam ser mantidos pelos critérios 

citados anteriormente, os itens 13 e 51, 19 e 22 tem significado parecido e, então, os itens 13 e 

19 foram descartados por terem menores correlações item-total. 

Finalmente, os itens relacionados ao aspecto afetivo que são mantidos para as 

análises posteriores são: 12, 15, 22, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54 e 56. 

 
Tabela 14 – Correlação item-total corrigida para os itens relacionados ao aspecto afetivo 

Item
Correlação 
item-total 
corrigida

12. People in São Paulo are friendly. 0,443
13. I can find good service in São Paulo. 0,449

15. I feel safe in São Paulo. 0,401
18. The mood of São Paulo is upbeat. 0,384

19. There is a positive atmosphere in São 
Paulo.

0,541

*21. São Paulo is a chaotic city. 0,270
22. São Paulo has a good atmosphere. 0,601

*23. São Paulo is crowded. 0,126
45. São Paulo receives tourists very well. 0,569

46. São Paulo is a relaxing city. 0,621
48. There is opportunity for adventure in 

São Paulo.
0,357

49. São Paulo allows me an opportunity 
to increase knowledge.

0,415

51. The overall quality of services in São 
Paulo is good.

0,500

52. São Paulo has a good reputation. 0,442
53. São Paulo has good tourist sites. 0,557

54. São Paulo has good entertainment 
options.

0,443

56. São Paulo has good restaurant 
options.

0,392
 

Fonte: O autor 
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Tabela 15 - Correlações entre os itens relacionados ao aspecto afetivo 
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Por fim, na Tabela 16 e na Tabela 17 são apresentados os resultados para os itens 

relacionados aos cosmopolitanismo, em que todos os itens (57 a 62) tem correlações item-

total altas e devem ser mantidos para as análises posteriores. 

 
Tabela 16 - Correlação item-total corrigida para os itens relacionados ao cosmopolitanismo 

Item
Correlação 
item-total 
corrigida

57. I enjoy exchanging ideas with people 
from other cultures or countries.

0,741

58. I am interested in learning more about 
people who live in other countries.

0,769

59. I enjoy being with people from other 
countries to learn about their views and 

approaches.
0,882

60. I like to observe people of other 
countries, to see what I can learn from 

them.
0,781

61. I like to learn about other ways of life. 0,716
62. I find people from other cultures 

stimulating.
0,702

 
Fonte: O autor 

 
Tabela 17 - Correlações entre os itens relacionados ao cosmopolitanismo 

Q57 Q58 Q59 Q60 Q61 Q62
Q57 1,000 0,717 0,802 0,581 0,560 0,518
Q58 0,717 1,000 0,730 0,701 0,580 0,542
Q59 0,802 0,730 1,000 0,728 0,706 0,691
Q60 0,581 0,701 0,728 1,000 0,621 0,665
Q61 0,560 0,580 0,706 0,621 1,000 0,592
Q62 0,518 0,542 0,691 0,665 0,592 1,000  

Fonte: O autor 

 

5.2.3 Análise fatorial exploratória 

 

Após a filtragem dos itens do questionário, foi realizada uma análise fatorial com 

o propósito de verificar a existência de subconstructos relacionados ao aspecto cognitivo, 

afetivo e cosmopolitanismo. Utilizou-se o critério de Kaiser, que é um método de extração em 

análise fatorial, baseado em eigenvalues (FIELD, 2009, p. 788), para a escolha do número de 

fatores e as cargas fatoriais com rotação varimax, que é um método de rotação ortogonal que 
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tem como objetivo “maximizar a dispersão das cargas fatoriais entre os fatores” (FIELD, 

2009, p. 796, tradução nossa), para suas interpretações. 

Para os itens relacionados ao aspecto cognitivo, foi notada a existência de três 

fatores que explicam aproximadamente 59% da variabilidade dos dados (Tabela 19). Ainda, 

através das maiores correlações entre os itens e os fatores (cargas fatoriais – Tabela 18), é 

possível fazer as seguintes interpretações: 

O fator 1 (questões 24, 25, 26, 27, 30 e 31) é integrado por questões que tem 

como característica principal opções de atividades para o visitante da cidade. Estas opções são 

variadas, podem ser de negócios, esportivas ou culturais, apresentam variedade e 

entretenimento, elementos característicos em incursões turísticas. Desta forma, este fator foi 

batizado de “ATIVIDADES TURÍSTICAS”. 

O fator 2 reúne itens com elementos relacionados à infraestrutura e ao 

desenvolvimento  da cidade (questões 32, 34, 39 e 40). Estes itens englobam a estrutura de 

transporte, tanto para chegar à cidade, quanto para se locomover nela, e também a percepção 

de que é um destino com desenvolvimento econômico, também verificada pelas 

características arquitetônicas locais. Este fator foi chamado de “ITENS DE 

DESENVOLVIMENTO”. 

O terceiro fator apresenta itens que geram uma sensação de conforto para o 

visitante (questões 29 e 33), seja pelas acomodações disponibilizadas pela cidade, por sua 

variedade e praticidade, seja pela estrutura de compras, que vai de camelôs a grandes 

shoppings centers, que tanto podem ser uma opção de lazer, quanto ser uma possibilidade de 

suprir uma necessidade emergencial. Este fator foi chamado de CONFORTO. 
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Tabela 18 - Cargas fatoriais rotacionadas para os itens relacionados ao aspecto cognitivo 

Atividades 
Turísticas

Itens de 
Desenvolvimento

Conforto

24. São Paulo has good activities options 
for tourists.

0,781 0,290 0,098

25. São Paulo has good options of historic 
sites, such as museums, to visit.

0,779 0,191 0,157

26. São Paulo has many fairs, exhibits, 
festivals to visit.

0,760 0,003 0,202

27. São Paulo has good natural attractions. 0,730 0,171 -0,077
30. I can find good facilities for information 
and tours in São Paulo.

0,535 0,345 0,336

31. I can find good sports activities in São 
Paulo.

0,541 0,249 0,359

32. The local infrastructure of 
transportation in São Paulo is satisfactory.

0,344 0,711 -0,304

34. The architecture of buildings is a strong 
characteristic of São Paulo.

0,221 0,601 0,107

39. São Paulo is economically developed. 0,086 0,668 0,135
40. It is easy to get to São Paulo. 0,084 0,639 0,260
29. There are good shopping facilities in 
São Paulo.

0,168 0,100 0,881

33. São Paulo gives me accommodation 
options.

0,249 0,522 0,532

Itens

FATORES

 
Fonte: O autor 

 
Tabela 19 - Percentual de explicação dos fatores relacionados ao aspecto cognitivo 

FATOR Autovalor % de 
Explicação

% de 
Explicação 
Acumulada

Atividades 
Turísticas

3,178 26,49 26,49

Itens de 
Desenvolvimento

2,335 19,46 45,94

Conforto 1,572 13,10 59,04
 

Fonte: O autor 

 

Para os itens relacionados ao aspecto afetivo, quatro fatores explicam 

aproximadamente 66% da variabilidade dos dados (Tabela 21). Mas, através das correlações 

entre os itens e os fatores (Tabela 20), percebe-se que o quarto fator está relacionado apenas 

ao item 12, o que inviabilizaria a análise de equações estruturais a ser realizada 

posteriormente. Portanto, uma nova análise fatorial exploratória foi realizada retirando-se o 

item 12 (Tabela 22 e Tabela 23). 
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Tabela 20 - Cargas fatoriais rotacionadas para os itens relacionados ao aspecto afetivo 

1 2 3 4
45. São Paulo receives tourists very well. 0,728 0,125 0,128 0,252

46. São Paulo is a relaxing city. 0,595 0,097 0,346 0,228
51. The overall quality of services in São 

Paulo is good.
0,727 0,125 -0,142 0,315

52. São Paulo has a good reputation. 0,613 0,095 0,428 -0,215
53. São Paulo has good tourist sites. 0,665 0,433 0,224 -0,208

49. São Paulo allows me an opportunity to 
increase knowledge.

0,084 0,716 0,284 0,031

54. São Paulo has good entertainment 
options.

0,216 0,795 0,026 0,033

56. São Paulo has good restaurant options. 0,108 0,684 -0,094 0,399
15. I feel safe in São Paulo. 0,108 0,070 0,840 0,028

22. São Paulo has a good atmosphere. 0,231 0,145 0,657 0,428
12. People in São Paulo are friendly. 0,178 0,147 0,167 0,796

FATOR

 
Fonte: O autor 

 
Tabela 21 - Percentual de explicação dos fatores relacionados ao aspecto afetivo 

FATOR Autovalor % de 
Explicação

% de 
Explicação 
Acumulada

1 2,393 21,76 21,76
2 1,896 17,24 39,00
3 1,645 14,95 53,95
4 1,283 11,67 65,61  

Fonte: O autor 

 

Nessa nova análise, três fatores explicam aproximadamente 60% da variabilidade 

dos dados e, através das maiores cargas fatoriais é possível fazer as seguintes interpretações: 

O primeiro fator, formado pelas questões 45, 46, 51, 52 e 53, compreende itens 

que geram a sensação de que a cidade recebe os estrangeiros de uma forma positiva. Não lista 

uma série de atividades, mas sim itens de percepção do próprio entrevistado, transformando 

São Paulo em uma anfitriã, inclusive apresentando “relaxante” como uma característica para a 

cidade. 

O fator 2 representa a sensação de que a cidade oferece a oportunidade de 

diversão e de desenvolvimento cultural, com atividades para que o estrangeiro aumente seu 

conhecimento, e ao mesmo tempo se entretenha. Compreende as questões 49, 54 e 56. 

O terceiro fator explora a percepção de que a cidade tem um bom ambiente, gera 

uma sensação de bem estar nas pessoas, de segurança. Mesmo sendo uma cidade “grande”, o 
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que pode causar uma sensação de impessoalidade, as questões 15 e 22 fazem parte de um 

fator que compreende sensações de segurança e de um bom ambiente. 

 
Tabela 22 - Cargas fatoriais rotacionadas para os itens relacionados ao aspecto afetivo, desconsiderando o item 
12 

Recepção
Cultura e 

Entretenimento
Sensação de 

Tranquilidade
45. São Paulo receives tourists very well. 0,749 0,138 0,171

46. São Paulo is a relaxing city. 0,609 0,116 0,383
51. The overall quality of services in São 

Paulo is good.
0,777 0,19 -0,093

52. São Paulo has a good reputation. 0,545 0,012 0,459
53. São Paulo has good tourist sites. 0,604 0,342 0,272

49. São Paulo allows me an opportunity to 
increase knowledge.

0,065 0,677 0,316

54. São Paulo has good entertainment 
options.

0,209 0,778 0,072

56. São Paulo has good restaurant options. 0,174 0,771 -0,051
15. I feel safe in São Paulo. 0,068 0,041 0,848

22. São Paulo has a good atmosphere. 0,266 0,208 0,681

FATOR

 
Fonte: O autor 

 
Tabela 23 - Percentual de explicação dos fatores relacionados ao aspecto afetivo, desconsiderando o item 12 

FATOR Autovalor
% de 

Explicação

% de 
Explicação 
Acumulada

Recepção 2,350 23,50 23,50
Cultura e 

Entretenimento
1,888 18,88 42,38

Sensação de 
Tranquilidade

1,760 17,60 59,97
 

Fonte: O autor 

 

Já para os itens relacionados ao cosmopolitanismo, como já era esperado, nota-se 

a existência de apenas um fator que explica aproximadamente 71% da variabilidade dos 

dados. Portanto, o nome deste fator será COSMOPOLITANISMO. 

 

5.2.4 Modelo de equações estruturais 

 

Nesta etapa da análise dos dados serão testadas as hipóteses propostas para esta 

pesquisa. 
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H1: Quanto mais cosmopolita o indivíduo, melhor será a avaliação dos elementos que 

compõe o aspecto cognitivo da imagem de um destino. 

 

Na hipótese H1, há o interesse de verificar a existência de relação entre duas 

variáveis não-observáveis diretamente (latentes): cosmopolitanismo e imagem cognitiva. 

Como visto anteriormente, tentou-se mensurar o cosmopolitanismo através de seis 

itens do questionário (57 a 62). Ainda vimos que a imagem cognitiva se subdivide em três 

novas variáveis latentes, cada uma delas mensuradas por alguns itens do questionário. 

Portanto, para verificar a validade desta hipótese será necessária a aplicação da 

modelagem de equações estruturais, cujas relações podem ser representadas pelo diagrama de 

caminho apresentado na Figura 10. 

 
Figura 10 - Diagrama de caminho para a hipótese H1 

 
Fonte: O autor 

 

Através deste diagrama (Figura 10), podemos escrever as equações dos modelos 

de mensuração (relacionam cada item com seu constructo) e estrutural (relaciona os 

constructos) com facilidade. Assim, temos: 
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5.2.4.1 Modelo de mensuração – hipótese H1 

 

O modelo de mensuração demonstra a especificação das variáveis que definem 

cada constructo (HAIR JR et al., 2005b, p. 479). Assim sendo: 

• Atividades_Turisticas 

Qi=ai (Atividades_Turisticas)+ei 

i=24, 25, 26, 27, 30, 31 

 

• Itens_de_Desenvolvimento 

Qj=aj (Itens_de_Desenvolvimento)+ej 

j=32, 34, 39, 40 

 

• Conforto 

Qk=ak (Conforto)+ek 

k=29, 33 

 

• Cosmopolitanismo 

Ql=al (Cosmopolitanismo)+el 

l=57, 58, 59, 60, 61, 62 

Em que ai, aj, ak, al são os coeficientes das equações de mensuração para cada 

constructo e, ei, ej, ek, el seus respectivos erros de mensuração. 

 

5.2.4.2 Modelo estrutural – hipótese H1 

 

O modelo estrutural é a tradução de um diagrama de caminhos em uma séria de 

equações estruturais, onde se estima um coeficiente estrutural e se inclui um termo de erro. 

(HAIR JR et al., 2005b, p. 479). Desta forma, tem-se: 

Atividades_Turisticas = b1Cognitiva+etur 

Itens_de_Desenvolvimento = b2Cognitiva+edes 

Conforto = b3Cognitiva+econf 

Cognitiva = b4Comopolistanismo + ecog 
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Em que b1, b2, b3 e b4 são os coeficientes das equações estruturais e, etur, edes, econf 

e ecog são os erros estruturais. 

Antes de estimar os efeitos (parâmetros) do modelo, é necessário verificar a 

identificabilidade do modelo, ou seja, se o modelo apresenta soluções únicas para as equações 

apresentadas. 

A parte do modelo proposto que relaciona o constructo Cognitiva com os 

constructos Atividades_Turisticas, Itens_de_Desenvolvimento e Conforto é conhecida como 

análise fatorial confirmatória de 2a ordem, onde os fatores de 1a ordem são os três constructos 

obtidos pela análise fatorial exploratória e o fator de 2a ordem é o constructo Cognitiva. Para 

este tipo de modelo, Kline (2005) sugere as seguintes regras de identificabilidade: 

1) Deve haver pelo menos três fatores de 1a ordem; 

2) Cada fator de 1a ordem deve ter pelo menos 2 indicadores (que neste caso 

são os itens do questionário correspondentes a cada constructo); 

3) O coeficiente de um indicador de cada fator de 1a ordem deve ser fixado 

como 1; 

4) Um dos coeficientes de efeito do fator de 2a ordem deve ser fixado sobre 

um fator de 1a ordem como 1 (ou ainda, a variância do fator de 2a ordem 

como 1, ou seja, padronizá-lo). 

 

Pode-se observar que as regras “1” e “2” estão satisfeitas. Para que “3” e “4” 

também sejam satisfeitas, basta fixar a24 = a32 = a29 = b1 = 1 (foi escolhido o item que 

apresentou maior carga fatorial rotacionada em cada fator de 1ª ordem e o fator de 1ª ordem 

com maior percentual de explicação na análise fatorial exploratória para ser fixado). Assim, 

está demonstrado que o modelo proposto é identificável. 

Já a parte do modelo que relaciona o constructo “Cosmopolitanismo” com o 

constructo “Cognitiva” é um modelo usual de equações estruturais. Para este tipo de modelo, 

as regras de identificabilidade são semelhantes ao modelo de análise fatorial confirmatória de 

2ª ordem: 

a) Deve haver 2 ou mais indicadores por constructo; 

b) O coeficiente de um indicador de cada constructo deve ser fixado como 1; 

c) Os erros de mensuração não devem ser correlacionados. 

 

Pode-se observar que as regras “a” e “c” estão satisfeitas. Para que “b” também 

seja satisfeita, basta fixar a59 = 1 (foi escolhido o item que apresentou maior carga fatorial 
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rotacionada na análise fatorial exploratória para ser fixado). Assim, está demonstrado que o 

modelo proposto é identificável. 

Agora, é necessário escolher o método de estimação a ser utilizado. Como existem 

variáveis ordinais (escala Likert de 7 pontos), em geral há uma violação da suposição de 

normalidade multivariada das variáveis observadas (itens) e, portanto, o ideal é utilizar o 

método de mínimos quadrados ponderados, WLS (ou Asymptotically distribution-free, ADF, 

no AMOS), com a matriz de correlação polychoric como matriz de pesos (JÖRESKOG, 

2012). Porém, este método tem três restrições importantes (BYRNE, 2001): (a) necessidade 

de amostras muito grandes ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +++
>

2
)1qp)(qp(N , em que p+q = 18 é o número de 

variáveis observadas e, assim, neste caso N > 171; (b) número limitado de variáveis 

observadas (p+q < 25); (c) a forte suposição de que por trás de cada variável categórica 

observada há uma variável latente contínua equivalente, e que essas variáveis latentes 

contínuas têm distribuição normal multivariada. 

Como a suposição (c) é extremamente relevante e pode ser inapropriada em 

alguns contextos, alguns autores afirmam que faz mais sentido tratar as variáveis categóricas 

como variáveis contínuas do que utilizar um método diferente de estimação (BYRNE, 2001). 

Em um estudo de simulação realizado por Hu, Bentler e Kano (1992), no qual 

avaliou-se o comportamento de seis estatísticas de teste com um estudo de análise fatorial 

confirmatória de Monte Carlo para três tipos de violação de condições teóricas (violações de 

distribuição, de independência e de exigências de tamanhos amostrais grandes), mostrou que 

o teste de ADF não foi adequado pra amostras pequenas e médias, sendo satisfatório somente 

para amostras maiores que 5000. Também observou-se que os testes utilizando o método de 

máxima verossimilhança (MV), método que escolhe os parâmetros que maximizam a 

probabilidade para definir o melhor ajuste dos dados, foram satisfatórios para amostras em 

torno de 500 para a maioria das condições estudadas. 

Além disso, Olsson et al. (2000) compararam o método de WLS com os métodos 

de MV e GLS (mínimos quadrados generalizados) sob diferentes condições e verificaram que, 

ao contrário dos textos que recomendam o método de WLS para dados não-normais, nas 

simulações este método mostrou-se inferior até mesmo com amostras de tamanho 1000 e em 

nenhum dos casos se apresentou melhor que os métodos de MV e de GLS. Ainda, outros 

estudos sugerem que o método de WLS leva a estatísticas de ajuste similares à estimação de 

MV e sem diferenças na interpretação (GARSON, 2007). 
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Desta forma, será verificada a suposição usual nos modelos de equações 

estruturais de que as variáveis observadas tenham distribuição normal multivariada. Embora o 

interesse seja a normalidade multivariada das variáveis observadas, foram realizados testes 

univariados apresentados na Tabela 24, na Tabela 25 e na Tabela 26, através dos quais é 

possível afirmar que nenhuma variável segue distribuição normal (p-valor < 0,001). Porém, 

pelos motivos já explicitados anteriormente, decidiu-se utilizar o método de estimação de 

máxima verossimilhança (MV) e os resultados para o modelo da Figura 10 são apresentados 

na Tabela 27. 

 
Tabela 24 - Testes de normalidade univariada para os itens relacionados ao aspecto cognitivo 

Estatística G. L. P-valor
Estatístic

a G. L. P-valor

24. São Paulo has good activities options 
for tourists.

0,209 205 < 0,001 0,927 205 < 0,001

25. São Paulo has good options of historic 
sites, such as museums, to visit.

0,175 205 < 0,001 0,932 205 < 0,001

26. São Paulo has many fairs, exhibits, 
festivals to visit.

0,22 205 < 0,001 0,903 205 < 0,001

27. São Paulo has good natural attractions. 0,153 205 < 0,001 0,939 205 < 0,001
29. There are good shopping facilities in 

São Paulo.
0,274 205 < 0,001 0,834 205 < 0,001

30. I can find good facilities for information 
and tours in São Paulo.

0,16 205 < 0,001 0,945 205 < 0,001

31. I can find good sports activities in São 
Paulo.

0,17 205 < 0,001 0,935 205 < 0,001

32. The local infrastructure of 
transportation in São Paulo is satisfactory.

0,143 205 < 0,001 0,93 205 < 0,001

33. São Paulo gives me accommodation 
options.

0,187 205 < 0,001 0,922 205 < 0,001

34. The architecture of buildings is a strong 
characteristic of São Paulo.

0,159 205 < 0,001 0,942 205 < 0,001

39. São Paulo is economically developed. 0,28 205 < 0,001 0,842 205 < 0,001
40. It is easy to get to São Paulo. 0,209 205 <0,001 0,88 205 < 0,001

Item
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

 
Fonte: O autor 
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Tabela 25 - Testes de normalidade univariada para os itens relacionados ao aspecto afetivo 

Estatística G. L. P-valor Estatística G. L. P-valor
15. I feel safe in São Paulo. 0,177 205 < 0,001 0,934 205 < 0,001

22. São Paulo has a good atmosphere. 0,216 205 < 0,001 0,886 205 < 0,001
45. São Paulo receives tourists very 

well.
0,188 205 < 0,001 0,904 205 < 0,001

46. São Paulo is a relaxing city. 0,207 205 < 0,001 0,896 205 < 0,001
49. São Paulo allows me an opportunity 

to increase knowledge.
0,265 205 < 0,001 0,855 205 < 0,001

51. The overall quality of services in 
São Paulo is good.

0,248 205 < 0,001 0,885 205 < 0,001

52. São Paulo has a good reputation. 0,144 205 < 0,001 0,942 205 < 0,001
53. São Paulo has good tourist sites. 0,159 205 < 0,001 0,942 205 < 0,001

54. São Paulo has good entertainment 
options.

0,223 205 < 0,001 0,878 205 < 0,001

56. São Paulo has good restaurant 
options.

0,268 205 < 0,001 0,778 205 < 0,001

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk
Item

 
Fonte: O autor 

 
Tabela 26 - Testes de normalidade univariada para os itens relacionados ao cosmopolitanismo 

Estatística G. L. P-valor Estatística G. L. P-valor

57. I enjoy exchanging ideas with people from other 
cultures or countries.

0,369 205 < 0,001 0,679 205 < 0,001

58. I am interested in learning more about people 
who live in other countries.

0,365 205 < 0,001 0,686 205 < 0,001

59. I enjoy being with people from other countries to 
learn about their views and approaches.

0,356 205 < 0,001 0,7 205 < 0,001

60. I like to observe people of other countries, to see 
what I can learn from them.

0,35 205 < 0,001 0,711 205 < 0,001

61. I like to learn about other ways of life. 0,364 205 < 0,001 0,709 205 < 0,001
62. I find people from other cultures stimulating. 0,333 205 < 0,001 0,69 205 < 0,001

Item
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

 
Fonte: O autor 

 

Pela Tabela 27, é possível verificar que o constructo “Cognitiva” realmente é 

formado pelos três constructos obtidos na análise fatorial exploratória, e ainda os itens 

selecionados para mensurar cada um dos constructos do modelo são estatisticamente 

importantes (p-valor < 0,001). Porém, o “Cosmopolitanismo” não influencia a imagem 

“Cognitiva” com 95% de confiança (p-valor = 0,097). 
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Tabela 27 - Estimativas dos coeficientes do modelo da Figura 10, seus respectivos erros padrões e p-valores dos 
testes de significância 

Parâmetro Estimativa E. P. Estatística P-valor
Cognitiva <--- Cosmopolitanismo b4 0,197 0,118 1,660 0,097

Atividades_Turisticas <--- Cognitiva b1 1,000 --- --- ---
Itens_de_Desenvolvimento <--- Cognitiva b2 0,955 0,169 5,653 < 0,001

Conforto <--- Cognitiva b3 0,487 0,106 4,580 < 0,001
57. I enjoy exchanging ideas with people from other cultures or 

countries.
<--- Cosmopolitanismo a57 0,860 0,051 17,028 < 0,001

58. I am interested in learning more about people who live in 
other countries.

<--- Cosmopolitanismo a58 0,777 0,048 16,166 < 0,001

59. I enjoy being with people from other countries to learn about 
their views and approaches.

<--- Cosmopolitanismo a59 1,000 --- --- ---

60. I like to observe people of other countries, to see what I can 
learn from them.

<--- Cosmopolitanismo a60 0,852 0,054 15,853 < 0,001

61. I like to learn about other ways of life. <--- Cosmopolitanismo a61 0,731 0,052 14,050 < 0,001
62. I find people from other cultures stimulating. <--- Cosmopolitanismo a62 0,919 0,068 13,491 < 0,001

24. São Paulo has good activities options for tourists. <--- Atividades_Turisticas a24 1,000 --- --- ---
25. São Paulo has good options of historic sites, such as 

museums, to visit.
<--- Atividades_Turisticas a25 0,925 0,077 12,012 < 0,001

26. São Paulo has many fairs, exhibits, festivals to visit. <--- Atividades_Turisticas a26 0,697 0,071 9,784 < 0,001
27. São Paulo has good natural attractions. <--- Atividades_Turisticas a27 0,738 0,084 8,751 < 0,001

30. I can find good facilities for information and tours in São 
Paulo.

<--- Atividades_Turisticas a30 0,714 0,079 9,080 < 0,001

31. I can find good sports activities in São Paulo. <--- Atividades_Turisticas a31 0,654 0,077 8,464 < 0,001
32. The local infrastructure of transportation in São Paulo is 

satisfactory.
<--- Itens_de_Desenvolvimento a32 1,000 --- --- ---

34. The architecture of buildings is a strong characteristic of São 
Paulo.

<--- Itens_de_Desenvolvimento a34 0,866 0,149 5,814 < 0,001

39. São Paulo is economically developed. <--- Itens_de_Desenvolvimento a39 0,638 0,113 5,660 < 0,001
40. It is easy to get to São Paulo. <--- Itens_de_Desenvolvimento a40 0,787 0,136 5,774 < 0,001

29. There are good shopping facilities in São Paulo. <--- Conforto a29 1,000 --- --- ---
33. São Paulo gives me accommodation options. <--- Conforto a33 2,030 0,377 5,389 < 0,001

Relação

 
Fonte: O autor 

 

Uma vez ajustado o modelo, é necessário verificar se o modelo está bem ajustado 

aos dados através de algumas medidas de ajuste fornecidas pelo pacote computacional 

utilizado (AMOS 20). Uma das medidas mais utilizadas é a estatística qui-quadrado. Mas, 

como visto anteriormente, o modelo apresentado viola a suposição de normalidade 

multivariada dos itens, portanto não se pode esquecer que essa violação pode inflacionar o 

valor da estatística qui-quadrado utilizada para verificar a qualidade de ajuste do modelo 

(GARSON, 2007). Desta forma, pode-se estar cometendo erro tipo I, ou seja, rejeitando 

modelos que estão bem ajustados aos dados. 

Uma medida que é considerada como uma das mais informativas é a raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA - root mean square error of approximation), que 

leva em conta o erro de aproximação na população e tenta responder à seguinte questão: 

“Quão bem o modelo, com parâmetros desconhecidos mas eficientemente escolhidos, ajustam 

a matriz de covariância populacional?”. Para o modelo deste trabalho, os dados obtidos são 

RMSEA=0,088, com um intervalo de confiança de 90% dado por (0,077 ; 0,100). Ao 

considerar que valores abaixo de 0,05 são indicativos de bom ajuste e realizando o teste para 

verificar se o RMSEA realmente está abaixo deste valor, obtém-se um p-valor < 0,001, o que 
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indica que o modelo não estaria tão bem ajustado. Porém, Huntley e Perry (2003), sugerem a 

seguinte regra de decisão: 

a) valores menores que 0,05 indicam um bom ajuste; 

b) valores entre 0,08 e 0,10 indicam um ajuste razoável; 

c) valores acima de 0,10 indicam um ajuste pobre. 

Portanto, utilizando esta medida, o modelo para a imagem Cognitiva está 

razoavelmente ajustado aos dados. 

Outra medida que pode ser utilizada é o índice de ajuste comparativo (CFI), que 

indica que quanto mais próximo de 1, mais aceitável é o modelo. Em geral, utiliza-se 0,90 

como ponto de corte para considerar os modelos aceitáveis. Para o modelo apresentado, temos 

CFI=0,879 e, assim, o modelo é considerado razoável. 

Por fim, será analisada a raiz do quadrado médio residual (RMR). Como ela é a 

raiz do quadrado médio dos elementos abaixo da diagonal da matriz de resíduos, um RMR 

próximo de zero indica um bom ajuste. Para o modelo, foi obtido RMR=0,104 ou seja, através 

desta medida o modelo está razoavelmente ajustado. 

Portanto, de um modelo geral, pode-se dizer que o modelo para a imagem 

Cognitiva está razoavelmente ajustado aos dados. 

O modelo para a imagem Afetiva foi testado da mesma forma, com os dados 

relacionados à este aspecto. 

 

H2: Quanto mais cosmopolita o indivíduo, melhor será a avaliação dos elementos que 

compõe o aspecto afetivo da imagem de um destino. 

 

Na hipótese H2, o processo realizado com H1 se repete. Há o interesse de 

verificar a existência de relação entre duas variáveis não-observáveis diretamente (latentes): 

cosmopolitanismo e imagem afetiva. 

Novamente o cosmopolitanismo foi mensurado através dos itens do questionário 

compreendidos entre 57 e 62. No caso da imagem afetiva, ela também se subdivide em três 

novas variáveis latentes, cada uma delas mensuradas por alguns outros itens do questionário. 

Portanto, para verificar a validade desta hipótese, também será necessária a 

aplicação da modelagem de equações estruturais, cujas relações podem ser representadas pelo 

diagrama de caminho apresentado na Figura 11. 
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Figura 11 - Diagrama de caminho para a hipótese H2 

 
Fonte: O autor 

 

5.2.4.3 Modelo de mensuração – hipótese H2 

 

Sensacao_de_tranquilidade 

Qi=ai (Sensacao_de_tranquilidade)+ei 

i=15, 22 

  

Cultura_e_Entretenimento 

Qj=aj (Cultura_e_Entretenimento)+ej 

j=49, 54, 56 

 

Recepcao 

Qk=ak (Conforto)+ek 

k=45, 46, 51, 52, 53 

 

Cosmopolitanismo 

Ql=al (Cosmopolitanismo)+el 
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l=57, 58, 59, 60, 61, 62 

Em que ai, aj, ak e al são os coeficientes das equações de mensuração para cada 

constructo e, ei, ej, ek e el seus respectivos erros de mensuração. 

 

5.2.4.4 Modelo estrutural - hipótese H2 

 

No modelo estrutural da hipótese H2 tem-se: 

Sensacao_de_tranquilidade = b1Afetiva+etran 

Cultura_e_Entretenimento = b2 Afetiva +ecult 

Recepcao = b3 Afetiva +erecep  

Afetiva = b4Comopolistanismo + eafe 

Em que b1, b2, b3 e b4 são os coeficientes das equações estruturais e, etran, ecult, 

ereceo e eafe são os erros estruturais. 

Para que este modelo para imagem Afetiva seja identificável, aplicam-se as 

mesmas regras citadas anteriormente para a imagem Cognitiva. Então, basta fixar a15 = a54 = 

a51 = a59 = b3 = 1 . 

Assim como no modelo para imagem Cognitiva, decidiu-se utilizar o método de 

estimação de máxima verossimilhança (MV) e os resultados para o modelo da Figura 11 são 

apresentados na Tabela 28. Pela tabela, é possível verificar que o constructo “Afetiva” 

realmente é formado pelos três constructos obtidos na análise fatorial exploratória, e os itens 

selecionados para mensurar cada um dos constructos do modelo são estatisticamente 

importantes (p-valor < 0,001). Além disso, o “Cosmopolitanismo” influencia a imagem 

Afetiva com 95% de confiança (p-valor = 0,004). 

Para verificar a qualidade do ajuste do modelo aos dados, serão utilizadas as 

mesmas medidas de ajuste do modelo da Figura 10. Para este modelo, RMSEA=0,080, com 

um intervalo de confiança de 90% dado por (0,066; 0,093). Utilizando esta medida, o modelo 

para a imagem Afetiva está razoavelmente ajustado aos dados. 

O índice de ajuste comparativo (CFI) para este modelo foi de 0,908, assim, o 

modelo é considerado bem ajustado.  Por fim, a raiz do quadrado médio residual (RMR) 

obtido foi de 0,085, então, através desta medida é possível verificar que o modelo está bem 

ajustado. 

De um modelo geral, pode-se dizer que o modelo para a imagem Afetiva está bem 

ajustado aos dados. 
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Tabela 28 - Estimativas dos coeficientes do modelo da Figura 11, seus respectivos erros padrões e p-valores dos 
testes de significância 

Parâmetro Estimativa E. P. Estatística P-valor
Afetiva <--- Cosmopolitanismo b4 0,254 0,088 2,889 0,004

Sensacao_de_tranquilidade <--- Afetiva b1 0,926 0,249 3,719 < 0,001
Cultura_e_Entretenimento <--- Afetiva b2 0,893 0,201 4,455 < 0,001

Recepcao <--- Afetiva b3 1,000 --- --- ---
57. I enjoy exchanging ideas with people from other cultures or 

countries.
<--- Cosmopolitanismo a57 0,861 0,051 17,007 < 0,001

58. I am interested in learning more about people who live in 
other countries.

<--- Cosmopolitanismo a58 0,778 0,048 16,192 < 0,001

59. I enjoy being with people from other countries to learn about 
their views and approaches.

<--- Cosmopolitanismo a59 1,000 --- --- ---

60. I like to observe people of other countries, to see what I can 
learn from them.

<--- Cosmopolitanismo a60 0,854 0,054 15,861 < 0,001

61. I like to learn about other ways of life. <--- Cosmopolitanismo a61 0,732 0,052 14,042 < 0,001
62. I find people from other cultures stimulating. <--- Cosmopolitanismo a62 0,920 0,068 13,478 < 0,001

15. I feel safe in São Paulo. <--- Sensacao_de_tranquilidade a15 1,000 --- --- ---
22. São Paulo has a good atmosphere. <--- Sensacao_de_tranquilidade a22 1,298 0,262 4,946 < 0,001

49. São Paulo allows me an opportunity to increase knowledge. <--- Cultura_e_Entretenimento a49 0,837 0,141 5,939 < 0,001
54. São Paulo has good entertainment options <--- Cultura_e_Entretenimento a54 1,000 --- --- ---

56. São Paulo has good restaurant options <--- Cultura_e_Entretenimento a56 0,737 0,120 6,137 < 0,001
45. São Paulo receives tourists very well. <--- Recepcao a45 1,258 0,185 6,784 < 0,001

46. São Paulo is a relaxing city. <--- Recepcao a46 1,103 0,168 6,556 < 0,001
51. The overall quality of services in São Paulo is good. <--- Recepcao a51 1,000 --- --- ---

52. São Paulo has a good reputation. <--- Recepcao a52 1,071 0,175 6,112 < 0,001
53. São Paulo has good tourist sites. <--- Recepcao a53 1,232 0,178 6,916 < 0,001

Relação

 
Fonte: O autor 

 

Os dados apresentados (Tabela 27 e Tabela 28) possibilitam a seguinte conclusão: 

quanto mais cosmopolita o indivíduo, melhor será sua avaliação do aspecto afetivo da 

imagem de um destino. Entretanto, o cosmopolitanismo não afeta a avaliação do aspecto 

cognitivo da imagem de um destino. 

 

5.2.5 ANOVA 

 

Para testar as hipóteses H3 e H4, com os dados obtidos na pesquisa, foi utilizada a 

técnica ANOVA, que trabalha com múltiplas comparações de grupos de tratamento (HAIR JR 

et al., 2005, p. 275). 

 

H3: Quanto maior a média do componente cognitivo, “maior” a recomendação do destino. 

 

H4: Quanto maior a média do componente afetivo, “maior” a recomendação do destino. 

 

Para testar as hipóteses H3 e H4, é preciso obter um valor do componente 

cognitivo e do afetivo para cada um dos entrevistados e, para isso, é necessário ajustar 
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modelos de análise fatorial confirmatória de 2ª ordem conforme apresentados na Figura 12 e 

na Figura 13. 

 
Figura 12 - Diagrama de caminho para a análise fatorial confirmatória de 2ª ordem para a imagem Cognitiva 

 
Fonte: O autor 

 
Figura 13 - Diagrama de caminho para a análise fatorial confirmatória de 2ª ordem para a imagem Afetiva 

 
Fonte: O autor 

 

Como visto anteriormente, as condições para identificabilidade dos modelos de 

análise fatorial confirmatória de 2ª ordem estão satisfeitas com as restrições que foram 

impostas. Então, para se obter o valor do componente cognitivo de um entrevistado, basta 

obter os escores fatoriais através da seguinte equação: 

ZCognitiva = 0,095*ZQ24 + 0,075*ZQ25 + 0,049*ZQ26 + 0,034*ZQ27 + 

0,049*ZQ29 + 0,039*ZQ30 + 0,035*ZQ31 + 0,082*ZQ32 + 0,177*ZQ33 + 0,081*ZQ34 + 

0,098*ZQ39 + 0,086*ZQ40 
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Os itens que compõem esta escala devem ser padronizados antes de sua utilização 

(por isso a notação ZQx) e, o valor do componente cognitivo também é um valor padronizado 

(ou seja, tem média zero e desvio-padrão 1). 

Após a obtenção do valor do componente cognitivo padronizado para cada um dos 

entrevistados, é preciso realizar um teste de hipóteses para comparar os valores médios entre 

os diferentes grupos (ANOVA) em relação à recomendação do destino (“sim”, “não” e 

“talvez”).  

Para a realização deste teste, o valor do componente cognitivo padronizado deve 

seguir uma distribuição normal e as variabilidades entre os grupos devem ser iguais. O teste 

de Kolmogorov-Smirnov, que verifica se a distribuição dos escores é significantemente 

diferente de uma distribuição normal (FIELD, 2009, p. 788), indicou normalidade (p-valor = 

0,299) e o teste de Levene, em que testa se a variância em diferentes grupos é igual (FIELD, 

2009, p. 788), indicou homogeneidade das variâncias (p-valor = 0,307). Assim, realizando a 

ANOVA foi obtido um p-valor < 0,001, indicando diferença entre os valores médios de pelo 

menos dois grupos. 

Para identificar entre qual grupo, ou entre quais grupos ocorrem diferenças, foram 

realizadas comparações múltiplas de Bonferroni, técnica usada para “ajustar o alfa 

selecionado para controle da taxa de erro Tipo I” (HAIR JR, 2005, p. 272), que identificaram 

diferenças entre os três grupos. Pela Figura 14, onde são apresentadas as médias do 

componente cognitivo para os três grupos de recomendação, é possível dizer que o grupo de 

indivíduos que recomendariam São Paulo apresentaram maior média cognitiva, seguido do 

grupo que talvez recomendaria e, por fim, do grupo que não recomendaria o destino. 
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Figura 14 - Gráfico de médias do componente cognitivo para os diferentes grupos de recomendação do destino 

 
Fonte: O autor 

 

Para obter o valor do componente afetivo de um entrevistado, basta obter os 

escores fatoriais através da seguinte equação: 

ZAfetiva = 0,030*ZQ15 + 0,088*ZQ22 + 0,103*ZQ45 + 0,099*ZQ46 + 

0,037*ZQ49 + 0,070*ZQ51 + 0,072*ZQ52 + 0,126*ZQ53 + 0,063*ZQ54 + 0,050*ZQ56  

Na equação apresentada os itens que compõem essa escala devem ser 

padronizados antes de sua utilização (por isso a notação ZQx) e o valor do componente 

cognitivo também é um valor padronizado (ou seja, tem média zero e desvio-padrão 1). 

Novamente, para a realização da ANOVA, é preciso verificar se o valor do 

componente afetivo padronizado segue uma distribuição normal e se as variabilidades entre os 

grupos são iguais. O teste de Kolmogorov-Smirnov indicou normalidade (p-valor = 0,588), 

porém o teste de Levene indicou heterogeneidade das variâncias (p-valor = 0,045).  

Portanto, foram realizadas comparações múltiplas de Dunett C, que levam em 

conta essa heterogeneidade, e são identificadas diferenças entre os três grupos. Pela Figura 15, 

onde são apresentadas as médias do componente afetivo para os três grupos de recomendação, 

é possível dizer que o grupo de indivíduos que recomendariam São Paulo apresentaram maior 

média afetiva, seguido do grupo que talvez recomendaria e, por fim, do grupo que não 

recomendaria o destino. 
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Figura 15 - Gráfico de médias do componente afetivo para os diferentes grupos de recomendação do destino 

 
Fonte: O autor 

 

Baseado nos dados apresentados, é possível propor a uma escala para a imagem 

de destino da cidade de São Paulo (Quadro 9). 
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Quadro 9 – Proposta de escala de imagem de destino para São Paulo 

Questões do aspecto cognitivo
1.     São Paulo has good activities options for tourists.
2.      São Paulo has good options of historic sites, such as museums, to visit.
3.      São Paulo has many fairs, exhibits, festivals to visit.
4.      São Paulo has good natural attractions.
5.      I can find good facilities for information and tours in São Paulo.
6.      I can find good sports activities in São Paulo.
7.      The local infrastructure of transportation in São Paulo is satisfactory.
8.      The architecture of buildings is a strong characteristic of São Paulo.
9.      São Paulo is economically developed.
10.  It is easy to get to São Paulo.
11.  There are good shopping facilities in São Paulo.
12.   São Paulo gives me accommodation options.

Questões do aspecto afetivo
13.  São Paulo receives tourists very well.
14.  São Paulo is a relaxing city.
15.  The overall quality of services in São Paulo is good.
16.  São Paulo has a good reputation.
17.  São Paulo has good tourist sites.
18.  São Paulo allows me an opportunity to increase knowledge.
19.  São Paulo has good entertainment options.
20.  São Paulo has good restaurant options.
21.  I feel safe in São Paulo.
22.   São Paulo has a good atmosphere.  

Fonte: O autor 

 

A medição do nível de cosmopolitanismo do estrangeiro que visita a cidade de 

São Paulo gerou pouca variação. Em geral, estes estrangeiros tem alto nível de 

cosmopolitanismo, sendo que apenas sete pesquisados apresentaram uma variação, ainda que 

não muito grande (Tabela 29). As faixas foram obtidas através do seguinte critério: (1) Baixo 

cosmopolitanismo: média entre 1,0 e 2,49; médio cosmopolitanismo: média entre 2,5 e 5,49; 

alto cosmopolitanismo: média entre 5,5 e 7,0. 

 
Tabela 29 – Nível de cosmopolitanismo dos estrangeiros que já visitaram ou estão em São Paulo 

Nível de 
Cosmopolitanismo Frequência Porcentagem

Médio 
Cosmopolitanismo

7 3,4

Alto 
Cosmopolitanismo 198 96,6

Total 205 100  
Fonte: O autor 
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Para obter um valor do cosmopolitanismo para cada um dos entrevistados é 

necessário ajustar o modelo de análise fatorial confirmatória na Figura 16. 

 
Figura 16 - Diagrama de caminho para a análise fatorial confirmatória para o Cosmopolitanismo 

!
 

Fonte: O autor. 

 

Com base no modelo ajustado, é necessário obter os escores fatoriais através da 

seguinte equação: 

ZCosmopolitanismo = 0,146*ZQ57 + 0,139*ZQ58 + 0,458*ZQ59 + 0,121*ZQ60 

+ 0,104*ZQ61 + 0,075*ZQ62 

Os itens que compõem a escala devem ser padronizados antes de sua utilização 

(por isso a notação ZQx) e, o valor do cosmopolitanismo também é um valor padronizado (ou 

seja, tem média zero e desvio-padrão 1). 

Então, para a realização da ANOVA, é necessário verificar se o valor do 

cosmopolitanismo padronizado segue uma distribuição normal e se as variabilidades entre os 

grupos são iguais. O teste de Kolmogorov-Smirnov não indicou normalidade (p-valor < 

0,001). Portanto, são realizados testes não-paramétricos. 

Para os casos em que as variáveis de grupos possuem três ou mais níveis, 

realizou-se testes de Kruskal-Wallis, que é um teste não paramétrico usado para definir se 

mais que dois grupos independentes se diferenciam (FIELD, 2009, p. 788), e para aqueles em 

que a comparação era entre apenas dois níveis, realizou-se testes de Mann-Whitney, que 

também é um teste não paramétrico, que procura por diferenças entre duas amostras 

independentes (FIELD, 2009, p. 789). Os resultados dos testes estão apresentados na Tabela 

30, através da qual podemos concluir que existe diferença no cosmopolitanismo apenas para 

sexo (p-valor = 0,005), sendo que as mulheres são mais cosmopolitas. 
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Tabela 30 - P-valores dos testes de Kruskal-Wallis ou de Mann-Whitney para comparação do cosmopolitanismo 
com algumas características do entrevistado ou da viagem. 

Variável P-valor
Recomendação 0,281
Renda 0,315
Educação 0,197
Duração da estadia 0,920
Objetivo da viagem 0,540
Sexo 0,005  

Fonte: O autor 

 

Já para a idade que não foi categorizada em faixas, construiu-se um gráfico de 

dispersão para verificar uma possível relação entre a idade e o cosmopolitanismo (Figura 17), 

porém não parece existir uma relação entre elas, o que pode ser confirmado pelo baixo valor 

do coeficiente de correlação linear de Pearson (r = - 0,010) e o p-valor de 0,884 que indica 

ausência de relação linear entre idade e cosmopolitanismo. 

 
Figura 17 - Gráfico de dispersão entre idade e cosmopolitanismo 

!
 

Fonte: O autor 

 

Para os componentes cognitivo e afetivo, já foi visto anteriormente que a 

distribuição normal é adequada através do teste de Kolmogorov-Smirnov (p-valores de 0,299 

e 0,588, respectivamente). Portanto, pode-se realizar testes de ANOVA para as variáveis com 
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três ou mais níveis e, testes t para amostras independentes para variáveis com dois níveis 

apenas, bastando fazer o testes de comparação de variâncias antes. 

Os resultados dos testes de variâncias (Levene) e de comparação das médias 

(ANOVA ou teste t) para o aspecto cognitivo estão apresentados na Tabela 31, através da qual 

pode-se concluir que existe diferença no aspecto cognitivo para recomendação (Figura 14), 

objetivo da viagem e sexo. Através dos intervalos de confiança para a diferença média do 

aspecto cognitivo em relação a essas duas últimas variáveis, podemos dizer com 95% de 

confiança, que os entrevistados que estavam em SP a lazer fizeram, em média, uma melhor 

avaliação do aspecto cognitivo. E, ainda, as mulheres também fizeram uma melhor avaliação 

em relação aos homens. 

 
Tabela 31 - P-valores dos testes de Levene (para variâncias) e de comparação de médias (ANOVA ou teste t) 
para comparação do aspecto cognitivo com algumas características do pesquisado ou da viagem 

Variâncias Médias
Recomendação 0,307 < 0,001
Renda 0,540 0,098
Educação 0,628 0,410
Duração da estada 0,028 ---
Objetivo da viagem 0,067 0,025
Sexo 0,043 0,019

Variável
P-valor

 
Fonte: O autor 

 

Como para duração da estadia o teste de Levene indicou heterogeneidade, 

realizaram-se comparações múltiplas de Dunett C, que levam em conta essa heterogeneidade, 

e foram identificadas diferenças apenas entre uma semana a um mês e seis meses a um ano. 

Pela Figura 18 onde são apresentadas as médias do componente cognitivo para todas as faixas 

de duração da estadia consideradas, podemos dizer que o grupo de indivíduos que ficaram de 

uma semana a um mês em São Paulo apresentaram maior média cognitiva do que daqueles 

que ficaram de seis meses a um ano. 
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Figura 18 - Gráfico de médias do componente cognitivo para as diferentes faixas de duração da estadia 

!
 

Fonte: O autor 

 

Já para a idade construiu-se um gráfico de dispersão para verificar uma possível 

relação entre a idade e o aspecto cognitivo (Figura 19), porém não parece existir uma relação 

entre elas, o que pode ser confirmado pelo baixo valor do coeficiente de correlação linear de 

Pearson (r = 0,032) e o p-valor de 0,646 que indica ausência de relação linear entre idade e o 

aspecto cognitivo. 
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Figura 19 - Gráfico de dispersão entre idade e imagem cognitiva 

!
 

Fonte: O autor 

 

Os resultados dos testes de variâncias (Levene) e de comparação das médias 

(ANOVA) para o aspecto afetivo estão apresentados na Tabela 32, através da qual é possível 

concluir que existe diferença no aspecto afetivo para duração da estadia (p-valor = 0,001). 

Através dos testes de comparações múltiplas de Bonferroni, é possível observar diferenças 

entre as seguintes durações: entre cinco e sete dias e um a três meses e, entre uma semana e 

um mês e um a três meses, sendo que os indivíduos com menores tempos de estadia avaliaram 

SP melhor, em média, quanto ao aspecto afetivo (isso também pode ser observado na  

Figura 20 onde são apresentadas as médias do componente afetivo para todas as 

faixas de duração da estadia consideradas). 

 
Tabela 32 - P-valores dos testes de Levene (para variâncias) e de comparação de médias (ANOVA ou teste t) 
para comparação do aspecto afetivo com algumas características do pesquisado ou da viagem 

Variâncias Médias
Recomendação 0,045 ---
Renda 0,030 ---
Educação 0,651 0,570
Duração da estada 0,070 0,001
Objetivo da viagem 0,999 0,203
Sexo 0,053 0,341

P-valor
Variável

 
Fonte: O autor 
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Figura 20 - Gráfico de médias do componente afetivo para as diferentes faixas de duração da estadia 

!
 

Fonte: O autor 

 

Como para renda o teste de Levene indicou heterogeneidade, realizaram-se 

comparações múltiplas de Dunett C que levam em conta essa heterogeneidade e não foram 

identificadas diferenças entre as faixas de renda observadas quanto a avaliação do aspecto 

afetivo.  

Já para a idade que não foi categorizada em faixas, construiu-se um gráfico de 

dispersão para verificar uma possível relação entre a idade e o aspecto afetivo (Figura 21), 

porém não parece existir uma relação entre elas, o que pode ser confirmado pelo baixo valor 

do coeficiente de correlação linear de Pearson (r = - 0,027) e o p-valor de 0,702 que indica 

ausência de relação linear entre idade e o aspecto afetivo. 

 



 94 

Figura 21 - Gráfico de dispersão entre idade e imagem afetiva 

!
 

Fonte: O autor 

 

Os dados analisados apresentam cenários que geram as conclusões que serão 

exploradas no próximo capítulo. À partir dos resultados alcançados, é possível discutir quais 

relações são relevantes para os objetivos da pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões do trabalho, de acordo com os 

objetivos que foram traçados e os resultados encontrados na análise dos dados e, em seguida, 

serão relatadas as contribuições que o trabalho pretendeu oferecer aos ambientes acadêmico e 

gerencial, no sentido de reforçar sua relevância. 

Finalmente, serão discutidas as limitações dos estudos realizados, e apresentadas 

sugestões para futuras pesquisas. 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

As conclusões deste estudo foram baseadas nos objetivos traçados desde o início 

do processo.  

O estrangeiro que já visitou a cidade, que está em visita ou que está morando em 

São Paulo por até um ano tem alto nível de cosmopolitanismo (Tabela 29). A pequena 

flutuação apresentada permitiu verificar apenas a variação do nível deste comportamento no 

gênero, revelando que as mulheres estrangeiras pesquisadas são mais cosmopolitas que os 

homens. 

Das possíveis interpretações que estes dados permitem realizar, está que a 

disposição do cosmopolita em conhecer outras culturas pode ter um papel decisivo no tipo de 

cargo que ocupa profissionalmente, sendo mais propenso a aceitar vagas em que a viagem ou 

a mudança de cidade podem ser parte de suas atribuições.  

Uma das principais conclusões do presente estudo é que o cosmopolitanismo 

influencia na formação da imagem de destino da cidade de São Paulo, e essa influência 

ocorre, basicamente, nos itens afetivos, ou psicológicos, que formam a ID da cidade. Em 

referência ao modelo apresentado por Echtner e Ritchie (1993), a imagem de destino é 

formada por seis componentes que formam oito agrupamentos de itens (Figura 5). No 

presente projeto foram trabalhados quatro agrupamentos na dimensão “comum” (elementos 

que podem ser encontrados em outros destinos), sendo eles (1) características funcionais 

(cognitivo), (2) características psicológicas (afetivo), (3) atributos (elementos individuais) e 

(4) holístico (visão geral). O cosmopolitanismo influenciou na avaliação dos elementos que 

compõem as características psicológicas, permeando tanto os elementos vistos 

individualmente (atributos), quanto holisticamente. Esta influência gera uma imagem mais 
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positiva das características psicológicas, o que resulta uma imagem de destino mais positiva 

para a cidade. 

O terceiro objetivo era identificar a cidade de São Paulo como destino de viagens. 

A cidade de São Paulo foi identificada como, principalmente, um destino de viagens de 

negócios, visitada ou habitada por estrangeiros adultos, em sua grande maioria (84,4%) com 

idades entre 18 e 47 anos. Os estrangeiros que conhecem a cidade se sentem seguros e bem 

recebidos pela população. Também indicam que existem muitas atividades para turistas, como 

locais para visitar, atividades de entretenimento, restaurantes, e que a infraestrutura da cidade 

facilita sua estada, seja ela curta ou longa, com um sistema de transporte bem desenvolvido e 

variadas opções de acomodações para a visita, o que o leva a ter tranquilidade ao considerar 

São Paulo como seu destino. Estas características levam o estrangeiro a se sentir confortável 

em sua estada na cidade. 

Estas características identificadas geram uma impressão positiva de São Paulo, 

traduzida por uma das questões apresentadas (63 - What’s your overall impression of São 

Paulo). Nela, 61,5% dos pesquisados selecionaram “liked” como resposta e 20,5% 

selecionaram “loved”. Poucos não gostaram da cidade (8,3%) e apenas um respondente odiou 

São Paulo. 

Na busca por identificar os elementos componentes da imagem da cidade de São 

Paulo para estrangeiros, os resultados são que São Paulo tem diversos elementos participantes 

da formação de sua imagem como um destino. Estes elementos foram verificados e testados 

conforme proposto por Echtner e Ritchie (2003) em duas fases distintas, uma qualitativa e 

uma quantitativa.  

A fase qualitativa teve como função identificar elementos característicos da 

cidade, que poderiam ser únicos deste destino ou comuns a outros. Durante este processo 

foram identificados, através de análise de conteúdo, 16 elementos, divididos em quatro 

dimensões, que fazem parte da ID de São Paulo. Embora o trabalho original (ECHTNER; 

RITCHIE, 2003) indique oito dimensões, quatro delas são compostas de elementos que 

apenas aquele destino tem, ou seja são itens que não são encontrados em nenhum outro 

destino, o que os autores chamam de “elementos únicos”. Eles formam as dimensões que não 

foram usadas na presente pesquisa, pois sua matriz apresentava itens com poucas citações, 

sem repetições entre os entrevistados. 

A fase quantitativa envolveu um questionário composto pelos itens identificados 

na fase anterior e os itens indicados por Echtner e Ritchie (2003) como sendo importantes 

para os estudos de ID, mas que poderiam não ser identificados na fase qualitativa do processo. 
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Após a pesquisa de campo, as análises dos dados resultaram em uma lista de 22 

perguntas que apresentam os itens (Figura 22) que compõem a imagem do destino São Paulo. 

 
Figura 22 - Itens que compõem a imagem de destino São Paulo 

 
Fonte: O autor 

 

A falta das quatro dimensões que formam os aspectos “únicos”  da cidade geram 

um questionamento sobre as características de São Paulo que a impedem de ter, 

significativamente, elementos que só existem neste destino. 

Entre os itens que compõem a ID da cidade, 12 são características funcionais, ou 

seja, que podem ser vistas e/ou medidas. Este tipo de característica apenas foi classificada 

como atributo, ou seja, cada uma delas é vista como um elemento individual. As 

características funcionais são: (1) opções de atividades para turistas, (2) opções de locais 

históricos para visitar, (3) opções de feiras e festivais, (4) atrações naturais, (5) opções de 

espaços para compras, (6) disponibilidade de informações turísticas, (7) opções de atividades 

esportivas, (8) boa infraestrutura de transporte, (9) opções de acomodação, (10) arquitetura, 

(11) desenvolvimento econômico e (12) facilidade de acesso à cidade. 
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Os outros 10 itens são psicológicos, ou seja, são elementos que fazem parte das 

percepções pessoais. Eles fazem parte da lista pois, por mais que sejam pessoais, suas citações 

geraram um resultado significativo como parte da ID, nesta pesquisa. Destes, sete são 

atributos: (1) recepção de turistas, (2) a cidade é relaxante, (3) boa qualidade dos serviços, (4) 

boa reputação, (5) locais para os turistas visitarem, (6) opções de entretenimento e (7) opções 

de restaurantes. Estes sete itens são parte da opinião pessoal do estrangeiro. Um dos itens, 

embora pareça redundante, pode ajudar a entender melhor o conceito. Enquanto que 

“atividades para turistas” aparece em característica funcional (cognitiva), “locais para os 

turistas visitarem” faz parte de característica psicológica (afetiva). “Atividades para turistas” 

são atividades desenvolvidas com o propósito de ter como público o visitante da cidade. Já 

“locais para os turistas visitarem” são diversos locais da cidade que podem ser visitados pelos 

que se interessarem, mas que não são específicos para esta população. A Avenida Paulista, o 

Parque do Ibirapuera, os restaurantes da cidade, são todos espaços construídos para as pessoas 

que estão em São Paulo e embora sejam opções de visita para turistas, não tem este como 

público único ou final. 

A proposição da escala de imagem de destino para estrangeiros é feita com a 

identificação dos elementos componentes da ID de São Paulo e das variáveis que, conforme 

verificadas na análise de dados, são importantes para diferenciar os diversos grupos de 

estrangeiros que visitam São Paulo, e cujas opiniões geram variações significativas nos 

resultados. 

Foram identificados 22 itens que geram a imagem de destino da cidade, mas pelas 

características específicas dos estrangeiros, pelos motivos que os fazem visitar a cidade, é 

proposto que algumas questões de controle façam parte da escala, como a duração da estada.  

O tempo de permanência em São Paulo gerou variação, tanto na percepção 

cognitiva quanto na afetiva, do estrangeiro que está na cidade. 

Um estrangeiro que chegou há pouco pode ter uma imagem mais romanceada, 

baseada em impressões formadas por rápidas interações com o que é conhecido na cidade, 

como a receptividade local e as atividades desenvolvidas aos visitantes, ao passo que quem 

está há mais tempo, ainda que visitando ou  morando na cidade, tem um foco maior no que o 

influencia no dia a dia, o que inclui infraestrutura, cultura e sensação de segurança. 

A renda do indivíduo afeta a imagem afetiva da cidade. A renda pode definir 

opções de atividades em que o estrangeiro poderá participar, gerando maior ou menor 

envolvimento com o destino. À medida que foi identificado que São Paulo tem opções de 

atividades turísticas, de entretenimento, culturais, esportivas, a renda poderá interferir no 
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aproveitamento e até nas frustrações, no caso de quem, por motivos financeiros, não pode 

aproveitar o que é disponibilizado. 

O objetivo da estada em São Paulo gerou variações no aspecto cognitivo da ID. Se 

o estrangeiro está na cidade a trabalho ou a lazer gera uma avaliação diferente nos itens que 

podem ser percebidos de forma mais concreta. À medida que uma pessoa que está na cidade a 

trabalho tem necessidades que podem ser influenciadas pela infraestrutura, pelas opções de 

serviços oferecidas, uma pessoa que tem como foco o lazer pode relevar questões 

relacionadas à infraestrutura, ou se beneficiar da estrutura especificamente criada para receber 

e entreter o visitante, assim como o gênero do estrangeiro, que também gerou variação na 

avaliação dos aspectos cognitivos da ID. 

Baseado nestes resultados, são propostas contribuições para a área acadêmica, 

assim como para a área gerencial do setor. 

 

6.2 CONTRIBUIÇÕES 

 

O presente trabalho tem o objetivo de relacionar um comportamento humano e de 

consumo com um constructo formado para as teorias utilizadas por pesquisadores do turismo. 

Esta busca resultou em possíveis contribuições que podem ser utilizadas tanto na academia, 

quanto no setor turístico. 

 

6.2.1 Contribuições acadêmicas 

 

A principal contribuição acadêmica desta pesquisa foi a construção de uma escala 

de imagem do destino São Paulo, focada em estrangeiros que têm a imagem complexa desta 

cidade. Esta escala foi elaborada pela necessidade de se preencher uma lacuna teórica 

existente entre os pesquisadores de imagem de destino, que poderia permitir trabalhar com a 

relação entre o cosmopolitanismo e este constructo do turismo. 

A pesquisa realizada também reafirma a validade dos procedimentos descritos por 

Echtner e Ritchie (2003), que embora sejam refutados por alguns autores (BYON; ZHANG, 

2010; TASCI; GARTNER; CAVUSGIL, 2007), ainda assim é um dos processos mais 

replicados por pesquisadores da área (PIKE, 2002; STEPCHENKOVA; MILLS, 2010). Isto 

reforça a necessidade da aplicação dos procedimentos que incluem a realização de pesquisas 

com a abordagem qualitativa, para a obtenção dos elementos que são mais característicos do 
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destino pesquisado, e da quantitativa, para não desconsiderar as opções já estudadas em 

outros trabalhos. 

A inserção das variáveis de controle também contribuem para a complementação 

da caracterização dos estrangeiros que conhecem São Paulo, e ajudam a mapear as possíveis 

influências que elementos pessoais podem ter no comportamento humano e na formação de 

suas opiniões sobre diversos assuntos. 

Outra contribuição foi a comprovação da relação de um comportamento social e 

de consumo, o cosmopolitanismo, com a formação da imagem de destino. 

Embora a imagem de destino seja estudada desde os anos 70 (PIKE, 2002), o 

comportamento do consumidor poucas vezes foi testado como um possível influenciador 

deste constructo (PIKE, 2002; STEPCHENKOVA; MILLS, 2010). A confirmação desta 

relação começa a preencher mais uma lacuna teórica e pode levar a novas iniciativas que 

testem fenômenos desta natureza. 

 

6.2.2 Contribuições gerenciais 

 

A presente pesquisa teve foco no turismo, um setor que gera anualmente no 

mundo um PIB de mais de um trilhão de dólares (Figura 7). 

As contribuições gerenciais deste trabalho podem fazer parte das decisões 

estratégicas de stakeholders do turismo em São Paulo, assim como da administração 

municipal e da organização de marketing de destino (OMD) da cidade, a SP Turis, 

responsável pela estratégia de marketing paulistana. 

Entre os resultados que são relevantes para estes participantes do setor, está a 

caracterização do estrangeiro turista ou morador da cidade. Esta caracterização pode levar a 

decisões gerenciais com maior foco no consumidor, o que pode levar ao desenvolvimento de 

serviços ainda pouco ou mal explorados. 

Os elementos que foram identificados na imagem de destino de São Paulo 

também podem ser melhor trabalhados em decisões estratégicas de empresas prestadoras de 

serviços de turismo, à medida que podem ser identificados elementos mais valorizados pelos 

visitantes e moradores estrangeiros. 

Para a SP Turis e outras empresas que trabalham com o marketing da cidade, a 

escala e a possibilidade de ranqueamento dos itens formadores da imagem de destino de São 

Paulo podem guiar na elaboração de campanhas de marketing e planos de comunicação 

voltados para estrangeiros. 
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6.3 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A principal limitação do estudo é a falta de representatividade da amostra para 

que as conclusões sejam generalizadas. Mesmo trabalhando com uma população ampla, 

formada por estrangeiros já de volta a seu país natal, ainda em visita a São Paulo, ou morando 

na cidade, a amostra recolhida não é probabilística, que também resulta na impossibilidade da 

replicação do processo em outros trabalhos. 

Outra limitação deste estudo foi a impossibilidade em focar apenas em turistas 

estrangeiros em visita a lazer, ou turistas estrangeiros em visita a negócios, ou mesmo apenas 

em estrangeiros expatriados. O foco em apenas uma destas populações, no período em que a 

pesquisa ficou disponível para resposta, não atingiria uma amostra aceitável para análise de 

dados, devido ao número de variáveis do modelo proposto. Mais uma limitação é intrínseca 

ao modelo desta formação de escala de imagem de destino, que limita cada estudo apenas ao 

destino estudado, pela especificidade de cada objeto. 

Estas limitações também geram recomendações para estudos futuros. Um estudo 

que pode ser desenvolvido é a formação da ID de São Paulo com populações mais específicas, 

como estrangeiros que tenham uma mesma característica de mobilidade em sua incursão pela 

cidade. A população de turistas brasileiros na cidade é representativa para a economia local, e 

também pode gerar um estudo com implicações acadêmicas e gerenciais. 

Pode ser feita uma pesquisa institucional, pela SP Turis, utilizando a escala 

proposta, para auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas com os stakeholders do 

turismo paulistano. 

Outras extensões deste estudo são referentes ao comportamento de consumidores 

de turismo, como o etnocentrismo, ou a animosidade, ou a ambivalência em relação à imagem 

de um destino. 

A medição da ID também pode ser feita com uma população que não tenha 

conhecido a cidade, com imagem orgânica ou induzida do destino, gerando um comparativo 

das escalas resultantes. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Hello, my name is Felipe Bedran, and I am doing a research for a science master’s 
dissertation in International Marketing, at ESPM. The research is about tourism and 
destination. I would like to ask you a question, if you allow me. 

a) What images or characteristics come to mind when you think of São Paulo as a vacation 

destination? 

b) How would you describe the atmosphere or mood that you would expect to experience 

while visiting São Paulo? 

c) Please list any distinctive or unique tourist attractions that you can think of in São Paulo.  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Hello,  

If  you  are  not  from  Brazil  and  have  already  visited  the  city  of  São  Paulo  between  1990  and  2011,  even  if  only  for  one  day,  you  are  invited  to  

answer  a  few  questions  about  the  city.  We  won't  ask  for  your  identity.  

This  survey  is  for  a  Master  Science  thesis  at  ESPM  (a  Business  and  Marketing  college  of  São  Paulo,  Brazil),  and  it's  the  most  important  part  of  

the  project.  

The  result  will  be  available  for  those  kind  people  that  answer  the  questions.  

It  will  take  only  3  or  4  minutes.  

If  you  have  any  doubts  or  curiosity  about  the  research,  please  contact  the  researcher  (Felipe  Bedran)  by  email:  bedran@espm.br.  

  

Thank  you  very  much  for  your  attention.  
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1. Country where you live. If you live in Brazil, please write Brazil and the country where 

you were born: 

  

3. How long have you stayed, or are staying, in São Paulo (city)? 

6. Age: 

  

7. Marital Status 

  

2. Purpose of the Trip: 

4. Gender 

5. Education: 





Business
  



Leisure
  



Just  passed  by
  



1  to  4  days
  



5  to  7  days
  



between  1  week  and  1  month
  



between  1  month  and  3  months
  



between  3  months  and  6  months
  



between  6  months  and  1  year
  



More  than  1  year
  



Female
  



Male
  



Elementary
  



High  School
  



College
  



Graduate
  



Single
  



Engaged
  



Married
  



Divorced
  



Widowed
  



 
 

 



 114 

8. Income (month): 

About São Paulo (the city), please use 1 for "I disagree completely", 2 for "I 

disagree", 3 for "I somewhat disagree", 4 for "I don't agree or disagree", 5 for 

"I somewhat agree", 6 for "I agree" and 7 for "I agree completely" 

1  "I  disagree  

completely"
2  "I  disagree"

3  "I  somewhat  

disagree"

4  "I  don't  

agree  or  

disagree"

5  "I  somewhat  

agree"
6  "I  agree"

7  "I  agree  

completely"

9.  Traffic  is  a  

characteristic  of  São  

Paulo

      

10.  São  Paulo  is  a  

growing  city

      

11.  I  can  find  good  food  

in  São  Paulo

      

12.  People  in  São  Paulo  

are  friendly

      

13.  I  can  find  good  

service  in  São  Paulo

      

14.  There  is  a  business  

atmosphere  in  São  Paulo

      

15.  I  feel  safe  in  São  

Paulo

      

16.  São  Paulo  is  a  busy  

city

      

17.  São  Paulo  is  an  

active  city

      

18.  The  mood  of  São  

Paulo  is  upbeat

      

19.  There  is  a  positive  

atmosphere  in  São  Paulo

      

20.  São  Paulo  is  a  

thriving  business  city

      

21.  São  Paulo  is  a  

chaotic  city

      

22.  São  Paulo  has  a  

good  atmosphere

      

23.  São  Paulo  is  crowded       

24.  São  Paulo  has  good  

activities  options  for  

tourists

      

25.  São  Paulo  has  good  

options  of  historic  sites,  

such  as  museums,  to  visit

      

26.  São  Paulo  has  many  

fairs,  exhibits,  festivals  to  

      

From  1  000€  to  2  500€  -  US$1,500  to  3,500
  



From  2  501€  to  4  500€  -  US$3,501  to  6,500
  



From  4  501€  to  6  500€  -  US$6,501  to  9,500
  



From  6  501€  to  8  500€  -  US$9,501  to  12,500
  



More  than  8  501€  -  More  than  US$12,501
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visit

27.  São  Paulo  has  good  

natural  attractions

      

28.  São  Paulo  has  good  

nightlife

      

29.  There  are  good  

shopping  facilities  in  São  

Paulo

      

30.  I  can  find  good  

facilities  for  information  

and  tours  in  São  Paulo

      

31.  I  can  find  good  sports  

activities  in  São  Paulo

      

32.  The  local  

infrastructure  of  

transportation  in  São  

Paulo  is  satisfactory

      

33.  São  Paulo  gives  me  

accommodation  options

      

34.  The  architecture  of  

buildings  is  a  strong  

characteristic  of  São  

Paulo

      

35.  Prices  are  expensive  

in  São  Paulo

      

36.  The  climate  of  São  

Paulo  is  pleasant
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Still about São Paulo, use 1 for "I disagree completely", 2 for "I disagree", 3 for 

"I somewhat disagree", 4 for "I don't agree or disagree", 5 for "I somewhat 

agree", 6 for "I agree" and 7 for "I agree completely" 

1  "I  disagree  

completely"
2  "I  disagree"

3  "I  somewhat  

disagree"

4  "I  don't  

agree  or  

disagree"

5  "I  somewhat  

agree"
6  "I  agree"

7  "I  agree  

completely"

37.  São  Paulo  is  clean       

38.  São  Paulo  is  an  

urban  place

      

39.  São  Paulo  is  

economically  developed

      

40.  It  is  easy  to  get  to  

São  Paulo

      

41.  Personally,  I  feel  safe  

in  São  Paulo

      

42.  It  is  easy  to  

communicate  with  

people  in  São  Paulo

      

43.  Lifestyle  is  similar  to  

ours

      

44.  Food  is  similar  to  ours       

45.  São  Paulo  recieve  

tourists  very  well

      

46.  São  Paulo  is  a  

relaxing  city

      

47.  São  Paulo  is  an  

exotic  city

      

48.  There  is  opportunity  

for  adventure  in  São  

Paulo

      

49.  São  Paulo  allows  me  

an  opportunity  to  

increase  knowledge

      

50.  São  Paulo  is  an  adult  

oriented  city

      

51.  The  overall  quality  of  

services  in  São  Paulo  is  

good

      

52.  São  Paulo  has  a  

good  reputation

      

53.  São  Paulo  has  good  

tourist  sites

      

54.  São  Paulo  has  good  

entertainment  options

      

55.  I  can  find  good  sports  

facilities  in  São  Paulo

      

56.  São  Paulo  has  good  

restaurant  options
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When was the last time you visited São Paulo? If you are in São Paulo, or live here, 

please select 2012. 

  

About yourself: 

1  "I  disagree  

completely"
2  "I  disagree"

3  "I  somewhat  

disagree"

4  "I  don't  

agree  or  

disagree"

5  "I  somewhat  

agree"
6  "I  agree"

7  "I  agree  

completely"

57.  I  enjoy  exchanging  

ideas  with  people  from  

other  cultures  or  

countries.

      

58.  I  am  interested  in  

learning  more  about  

people  who  live  in  other  

countries.

      

59.  I  enjoy  being  with  

people  from  other  

countries  to  learn  about  

their  views  and  

approaches.

      

60.  I  like  to  observe  

people  of  other  countries,  

to  see  what  I  can  learn  

from  them.

      

61.  I  like  to  learn  about  

other  ways  of  life.

      

62.  I  find  people  from  

other  cultures  

stimulating.

      

About your visit: 

1.  Hated 2.  Didn't  Like 3.  Indifferent 4.  Liked 5.  Loved

63.  What’s  your  overall  

impression  of  São  

Paulo?

    

About your visit: 

1.  No 2.  Maybe 3.  Yes

64.  Would  you  

recommend  São  Paulo  

as  a  Destination?
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APÊNDICE C – OFÍCIO ENVIADO À INFRAERO 

 
São Paulo, 13 de abril de 2.011 

 

Ilmo. Sr. Antônio Montano 

Superintendente da Infraero GRU 

Infraero Guarulhos 

 

Assunto: Ofício de pedido de autorização para pesquisa 

 

A ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing, através de seu Programa de Mestrado Strictu Sensu em 
Gestão Internacional, gostaria de requerer uma autorização para a realização de pesquisa acadêmica, a ser 
realizada pelo sr. Felipe Nasrallah Bedran, portador do r.g. número 27.873.534-4. 
Sua pesquisa busca a opinião do turista internacional sobre a imagem da cidade de São Paulo. 
Ela será realizada com turistas estadunidenses em visita ao Brasil, especificamente à cidade de São Paulo, que 
serão abordados na fila de check-in das companhias aéreas que operam vôos aos Estados Unidos da América, 
nos dias 15, 19 e 21 (sexta-feira, terça-feira e quinta-feira) de abril de 2011, das 16h às 23:30h. 
As entrevistas terão uma característica qualitativa, sendo formada por apenas quatro perguntas (abaixo), 
permitindo respostas livres, por parte dos entrevistados. 
 
Roteiro de Entrevista 

Hello, my name is Felipe Bedran, and I am doing a research for a master thesis in International Marketing, at 
ESPM. The research is about tourism and destination. I would like to ask you a question, if you allow me. 

a)     What images or characteristics come to mind when you think of São Paulo as a vacation and business 
destination? 

b)    How would you describe the atmosphere or mood that you would expect to experience while visiting São 
Paulo? 

c)     Please list any distinctive or unique tourist attractions that you can think of in São Paulo. 

 

Contato 
Para entrar em contato com o programa de mestrado da ESPM: 
Liliane Matias 
(11) 5085-6674 
liliane@espm.br 
 

Entrevistador: 
Felipe Nasrallah Bedran 
(11) 8133-8604 
bedran@espm.br 
 
 

Ilmo. Sr. Antônio Montano 
Superintendente da Infraero GRU 
Infraero Guarulhos 
Fax: (11) 2445-3173 
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APÊNDICE D – OFÍCIO ENVIADO À INFRAERO: PORTÃO DE EMBARQUE 

 
São Paulo, 13 de abril de 2.011 
 

Ilmo. Sr. Antônio Montano 
Superintendente da Infraero GRU 
Infraero Guarulhos 
 
Assunto: Ofício de pedido de autorização para pesquisa 
 
A ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing, através de seu Programa de Mestrado Strictu Sensu em 
Gestão Internacional, gostaria de requerer uma autorização para a realização de pesquisa acadêmica, a ser 
realizada pelo sr. Felipe Nasrallah Bedran, portador do r.g. número 27.873.534-4. 
Sua pesquisa busca a opinião do turista internacional sobre a imagem da cidade de São Paulo. 
A intenção é realiza-la com turistas estadunidenses em visita ao Brasil, especificamente à cidade de São Paulo, 
abordados na sala de embarque internacional, enquanto esperam a autorização para a entrada no avião das 
companhias aéreas que operam vôos aos Estados Unidos da América, nos dias 26, 27 (terça e quarta-feira) de 
abril de 2011, das 16h às 23:30h e dias 04 e 05 de maio (quarta e quinta-feira), também das 16h às 23:30. Os 
horários, embora fora do período comercial, foram escolhidos pela possibilidade de encontrar os passageiros 
estadunidenses em espera aos vôos com destino às cidades de Nova Iorque e Miami, que são operados no 
período noturno. 
As entrevistas terão uma característica qualitativa, sendo o roteiro formado por apenas quatro perguntas (abaixo), 
permitindo respostas livres, por parte dos entrevistados. 
O pesquisador está ciente de que a área ambicionada é restrita, mas tem a espectativa de conseguir maior 
colaboração dos pesquisados nesse momento de espera. 
Durante o processo de entrevista o pesquisador terá em mãos um gravador portátil e um computador de mão de 
modelos descritos abaixo: 

• Gravador portátil Sony ICD-PX820 número de série: 1384054 
• Computador de mão apple ipad modelo A1337 número de série: GB1072PJETV 

 
Roteiro de Entrevista 
 
Hello, my name is Felipe Bedran, and I am doing a research for a master thesis in International Marketing, at 
ESPM. The research is about tourism and destination. I would like to ask you a question, if you allow me. 
 
a)     What images or characteristics come to mind when you think of São Paulo as a vacation and business 
destination? 
b)    How would you describe the atmosphere or mood that you would expect to experience while visiting São 
Paulo? 
c)     Please list any distinctive or unique tourist attractions that you can think of in São Paulo. 
 
Contato 
Para entrar em contato com o programa de mestrado da ESPM: 
Liliane Matias 
(11) 5085-6674 
liliane@espm.br 
 
Entrevistador: 
Felipe Nasrallah Bedran 
(11) 8133-8604 
bedran@espm.br 
 
 

 
Ilmo. Sr. Antônio Montano 
Superintendente da Infraero GRU 
Infraero Guarulhos 
Fax: (11) 2445-3173 
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APÊNDICE E – OFÍCIO ENVIADO À ALFÂNDEGA: PORTÃO DE EMBARQUE 
 

São Paulo, 20 de abril de 2.011 
 
Ilmo. Sr. Edison Jorge Takeshi Kaneko 
Inspetor Chefe da Alfândega 
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 
 
Assunto: Ofício de pedido de autorização para pesquisa 
 
A ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing, através de seu Programa de Mestrado Strictu Sensu em 
Gestão Internacional, gostaria de requerer uma autorização para a realização de pesquisa acadêmica, a ser 
realizada pelo sr. Felipe Nasrallah Bedran, portador do r.g. número 27.873.534-4. 
Sua pesquisa busca a opinião do turista internacional sobre a imagem da cidade de São Paulo. 
A intenção é realiza-la com turistas estadunidenses em visita ao Brasil, especificamente à cidade de São Paulo, 
abordados na sala de embarque internacional, enquanto esperam a autorização para a entrada no avião das 
companhias aéreas que operam vôos aos Estados Unidos da América, nos dias 26, 27 (terça e quarta-feira) de 
abril de 2011, das 16h às 23:30h e dias 04 e 05 de maio (quarta e quinta-feira), também das 16h às 23:30. Os 
horários, embora fora do período comercial, foram escolhidos pela possibilidade de encontrar os passageiros 
estadunidenses em espera aos vôos com destino às cidades de Nova Iorque e Miami, que são operados no 
período noturno. 
As entrevistas terão uma característica qualitativa, sendo o roteiro formado por apenas quatro perguntas (abaixo), 
permitindo respostas livres, por parte dos entrevistados. 
O pesquisador está ciente de que a área ambicionada é restrita, mas tem a espectativa de conseguir maior 
colaboração dos pesquisados nesse momento de espera. 
Durante o processo de entrevista o pesquisador terá em mãos um gravador portátil e um computador de mão de 
modelos descritos abaixo: 

• Gravador portátil Sony ICD-PX820 número de série: 1384054 
• Computador de mão apple ipad modelo A1337 número de série: GB1072PJETV 

 
Roteiro de Entrevista 
 
Hello, my name is Felipe Bedran, and I am doing a research for a master thesis in International Marketing, at 
ESPM. The research is about tourism and destination. I would like to ask you a question, if you allow me. 
 
a)     What images or characteristics come to mind when you think of São Paulo as a vacation and business 
destination? 
b)    How would you describe the atmosphere or mood that you would expect to experience while visiting São 
Paulo? 
c)     Please list any distinctive or unique tourist attractions that you can think of in São Paulo. 
 
Contato 
Para entrar em contato com o programa de mestrado da ESPM: 
Liliane Matias 
(11) 5085-6674 
liliane@espm.br 
 
Entrevistador: 
Felipe Nasrallah Bedran 
(11) 8133-8604 
bedran@espm.br 
 
 

 
Ilmo. Sr. Edison Jorge Takeshi Kaneko 
Inspetor Chefe da Alfândega 
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 
Fax: (11) 2445-5816 
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APÊNDICE F – OFÍCIO ENVIADO À POLÍCIA FEDERAL: PORTÃO DE 

EMBARQUE 

 
São Paulo, 20 de abril de 2.011 
 

Ilmo. Delegado Dr. Mario Menin Junior 
Delegacia de Polícia Federal do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 
DPF/AIN/SP 
 
Assunto: Ofício de pedido de autorização para pesquisa 
 
A ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing, através de seu Programa de Mestrado Strictu Sensu em 
Gestão Internacional, gostaria de requerer uma autorização para a realização de pesquisa acadêmica, a ser 
realizada pelo sr. Felipe Nasrallah Bedran, portador do r.g. número 27.873.534-4. 
Sua pesquisa busca a opinião do turista internacional sobre a imagem da cidade de São Paulo. 
A intenção é realiza-la com turistas estadunidenses em visita ao Brasil, especificamente à cidade de São Paulo, 
abordados na sala de embarque internacional, enquanto esperam a autorização para a entrada no avião das 
companhias aéreas que operam vôos aos Estados Unidos da América, nos dias 26, 27 (terça e quarta-feira) de 
abril de 2011, das 16h às 23:30h e dias 04 e 05 de maio (quarta e quinta-feira), também das 16h às 23:30. Os 
horários, embora fora do período comercial, foram escolhidos pela possibilidade de encontrar os passageiros 
estadunidenses em espera aos vôos com destino às cidades de Nova Iorque e Miami, que são operados no 
período noturno. 
As entrevistas terão uma característica qualitativa, sendo o roteiro formado por apenas quatro perguntas (abaixo), 
permitindo respostas livres, por parte dos entrevistados. 
O pesquisador está ciente de que a área ambicionada é restrita, mas tem a espectativa de conseguir maior 
colaboração dos pesquisados nesse momento de espera. 
Durante o processo de entrevista o pesquisador terá em mãos um gravador portátil e um computador de mão de 
modelos descritos abaixo: 

• Gravador portátil Sony ICD-PX820 número de série: 1384054 
• Computador de mão apple ipad modelo A1337 número de série: GB1072PJETV 

 
Roteiro de Entrevista 
 
Hello, my name is Felipe Bedran, and I am doing a research for a master thesis in International Marketing, at 
ESPM. The research is about tourism and destination. I would like to ask you a question, if you allow me. 
 
a)     What images or characteristics come to mind when you think of São Paulo as a vacation and business 
destination? 
b)    How would you describe the atmosphere or mood that you would expect to experience while visiting São 
Paulo? 
c)     Please list any distinctive or unique tourist attractions that you can think of in São Paulo. 
 
Contato 
Para entrar em contato com o programa de mestrado da ESPM: 
Liliane Matias 
(11) 5085-6674 
liliane@espm.br 
 
Entrevistador: 
Felipe Nasrallah Bedran 
(11) 8133-8604 
bedran@espm.br 
 

Ilmo. Delegado Dr. Mario Menin Junior 
Delegacia de Polícia Federal do Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos 
DPF/AIN/SP 
Fax: (11) 3616-5331 
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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM ESTRANGEIROS 

 

Legenda:  

E1/E2 = quando há duas pessoas falando e elas dizem coisas diferentes. 

 

Entrevista 1 - 11051111 

Entrevistador: Where are you from? 

Entrevistado: Fenix, Arizona. 

Entrevistador: You’ve been in São Paulo for how long now? 

Entrevistado: 7 days. 

Entrevistador: For business or vacation? 

Entrevistado: Business. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a destination? 

Entrevistado: Traffic. 

Entrevistador: Traffic? What else? 

Entrevistado: I can’t think of anything else. The traffic more than anything.  

Entrevistador: Can you think a little bit about it? Anything that comes to mind 

characteristic of São Paulo? 

Entrevistado: Just a really large city landscape, tall, big buildings. 

Entrevistador: Ok. How would you describe the atmosphere or the mood that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: Is pretty busy, active, upbeat I would say, more so. I’ve been 

coming here for years so I can see the difference between 2001 and now. Safer. 

Entrevistador: Safer? Ok, nice. Do you have any distinctive or unique 

characteristics that you can say its São Paulo’s... 

Entrevistado: Great food. Excellent food.  

Entrevistador: That is something that is distinctive from São Paulo? 

Entrevistado: Oh yes. 

Entrevistador: Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 2 - 11051110 

 

Entrevistador: Where are you from, please? 
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Entrevistado: I’m from Colombia. 

Entrevistador: How long have you been in São Paulo? 

Entrevistado: For 2 days. 

Entrevistador: On business? 

Entrevistado: Yes, business. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a vacation or, in case, as a business destination? 

Entrevistado: Too much traffic. 

Entrevistador: Ok, how would you describe the mood, the atmosphere that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: Normal. 

Entrevistador: Could you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 

Entrevistado: Very normal. 

Entrevistador: Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 3 - 11051109 

 

Entrevistador: First question is where are you from? 

Entrevistado: London, England. 

Entrevistador: You’ve been in São Paulo for vacation or business? 

Entrevistado: Business. 

Entrevistador: You’ve been here for how long? 

Entrevistado: 3 days. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a destination? 

Entrevistado: Now, traffic. 

Entrevistador: Traffic? What else? 

Entrevistado: Energy. 

Entrevistador: Anything else that comes to your mind? 

Entrevistado: Concrete. 

Entrevistador: How would you describe the mood, the atmosphere that you find in 

São Paulo? 

Entrevistado: Positive, upbeat, optimistic. 
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Entrevistador: Could you list any distinctive or unique characteristics of São 

Paulo, or attractions of São Paulo?  

Entrevistado: Just what I’ve said before. Traffic, concrete, upbeat. 

Entrevistador: You think that is unique of São Paulo, and you can’t find anywhere 

else? 

Entrevistado: Cannot find anywhere else. No really. 

Entrevistador: Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 4 - 11051108 

 

Entrevistador: Where are you from?  

Entrevistado: Chicago. 

Entrevistador: How long have you been in São Paulo? 

Entrevistado: 10 minutes. 

Entrevistador: 10 minutes? So you were not visiting São Paulo? 

Entrevistado: I’m connecting. 

Entrevistador: Ok, thank you very much, this is for people who have been in São 

Paulo. 

Entrevistado: I was in São Paulo on Monday. I landed here on Monday, I left on 

Tuesday. 

Entrevistador: So you were in the city, for business? 

Entrevistado: Yes. 

Entrevistador: Let’s see if the questions lead to an answer. What images or 

characteristics come to mind when you think of São Paulo as a vacation or business 

destination? 

Entrevistado: I would never come here for vacation. 

Entrevistador: But as a business destination, what comes to your mind?  

Entrevistado: The traffic, the constructions, the hassle to do business in São Paulo. 

Entrevistador: How would you describe the mood, the atmosphere that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: Very positive, from a business perspective, for sure. 

Entrevistador: Can you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 

Entrevistado: No. 
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Entrevistador: Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 5 - 11051107 

 

Entrevistador: Where are you from, please?  

Entrevistado: Miami. 

Entrevistador: You’ve been in São Paulo for how long? 

Entrevistado: 2 days, we’ve been together on business. 

Entrevistador: For business? Ok, so what images or characteristics come to mind 

when you think of São Paulo as a vacation or business destination? 

E1: Not São Paulo, Rio.  

E2: But Rio is vacation, but business... 

Entrevistador: But for business, in São Paulo, traffic? 

Entrevistador: Traffic, what else?  

Entrevistado: Good food, good beef. 

Entrevistador: Anything else that you can think as characteristic of São Paulo? 

Entrevistado: To be honest, I don’t think I would come here for vacation. 

Entrevistador: No, not for vacation, as a business destination. 

Entrevistado: Obviously, I think is a kind of, very modern city. 

Entrevistador: How would you describe the mood, the atmosphere that you find in 

São Paulo? 

Entrevistado: People are great. People or weather?  

Entrevistador: No, the atmosphere is the mood, the feeling that you have coming 

to São Paulo, that you experience when you are in São Paulo. Its upbeat or the press of the 

city, or... 

E1: Since we come for work, we’re not, you know, we go to nice restaurants and 

we have a good time.  

E2: Yeah, the atmosphere in the restaurants that we went to were very nice, 

everybody relaxed, good food, good people. Nice areas, not the restaurant, to be honest. 

Entrevistador: Could you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 

Entrevistado: Traffic.  

Entrevistador: Traffic as unique in São Paulo? 

Entrevistado: Yeah, two hours from the office to here, the traffic is very unique. 
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Entrevistador: Ok. 

 

Entrevista 6 - 11051106 

 

Entrevistador: Where are you from, please?  

Entrevistado: I’m from Dallas. Fort Worth, Texas, US. 

Entrevistador: You’ve been here for business or vacation? 

Entrevistado: Business. 

Entrevistador: Business in São Paulo? 

Entrevistado: No, not in São Paulo. São José dos Campos. 

Entrevistador: Embraer, probably. 

Entrevistado: Yeah, you got it! 

Entrevistador: It’s for São Paulo, people that were in São Paulo. 

Entrevistado: Ok, no problem. 

Entrevistador: Thank you very much. 

 

Entrevista 7 - 11051105 

 

Entrevistador: Where are you from?  

Entrevistado: New York. 

Entrevistador: You’ve been in São Paulo for how long? 

Entrevistado: Since Monday. 

Entrevistador: For business or vacation? 

Entrevistado: Business. 

Entrevistador: Ok, so what images or characteristics come to mind when you 

think of São Paulo as a destination? 

Entrevistado: Crowded and traffic. 

Entrevistador: Anything else? 

Entrevistado: Nice, it’s nice but...people are nice. 

Entrevistador: How would you describe the mood, the atmosphere that you find in 

São Paulo? 

Entrevistado: Positive. 

Entrevistador: Can you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 
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Entrevistado: Just the size, I guess. 

Entrevistador: Just the size? And you’re from New York? 

Entrevistado: It’s even bigger than New York. 

Entrevistador: Ok, Thank you. 

 

Entrevista 8 - 11051104 

 

Entrevistador: Where are you from?  

Entrevistado: Dallas. 

Entrevistador: You’ve been in São Paulo for how long? 

Entrevistado: 2 days. 

Entrevistador: In business or vacation? 

Entrevistado: Business. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a vacation or business destination? 

Entrevistado: Business, General Motors. I’ve not been here for vacation, so.  

Entrevistador: But as a destination? 

Entrevistado: As a destination? Growing, popular. Definitely overcoming some of 

the construction issues.  

Entrevistador: Anything else that you think of São Paulo? 

Entrevistado: I like the people, I like the attitude of the people as far as the growth 

have been coming back and forth for last five years. A lot of constructions and a lot of new 

cars. 

Entrevistador: How would you describe the mood, the atmosphere that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: Relaxed, I would say pretty much typical what I’ve seen in (lugar) 

when I’ve been in. So, relaxed, friendly, inviting. 

Entrevistador: Relaxed is a different answer that I have, usually. Can you list any 

distinctive or unique attraction or characteristics from São Paulo, something that you can’t 

find anywhere else? 

Entrevistado: Not so much anywhere else, I would say that I find it very similar to 

this one time, the feeling of what is going on Xanghai. So it’s the growth, is the new 

construction, it’s a new thing going on. But I find it more like, more actually going to travel is 

probably similar to that, but I wouldn’t say it’s distinctive. 
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Entrevistador: Nothing that is unique of São Paulo? 

Entrevistado: Not in particular, no. 

Entrevistador: Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 9 - 11051103 

 

Entrevistador: Where are you from?  

Entrevistado: Where I live or where I’m from? I live in the US, Miami. 

Entrevistador: And where are you from? 

Entrevistado: Trinidad 

Entrevistador: You’ve been in São Paulo for how long? 

Entrevistado: 10 days. 

Entrevistador: You’ve been in vacation or business? 

Entrevistado: Business. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a vacation or business destination? 

Entrevistado: Traffic.  

Entrevistador: What else? Only traffic? 

Entrevistado: Big city. Airports are a bit difficult to deal, right? Lots of 

restaurants, expensive. 

Entrevistador: Expensive restaurants, or other..? 

Entrevistado: Everything is expensive, but nice restaurants, though. 

Entrevistador: How would you describe the mood, the atmosphere that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: Everybody is very busy. You know, there are a lot of people, a lot is 

going on. But, in the nights, when you go to restaurants and stuff, everybody seems quite 

sociable, that sort of thing. 

Entrevistador: Can you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo, something you can’t find anywhere else? Something that you say, it’s from 

São Paulo? 

Entrevistado: Yeah, I guess two things come to mind. Again at the restaurant, the 

Sky, it’s called The Sky, a restaurant. 

Entrevistador: Ok, from the Unique Hotel?  

Entrevistado: Yeah. 
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Entrevistador: You can see the Parque do Ibirapuera, you can see from there? 

Entrevistado: Yes. I think...I know there’s this Christ thing in Rio, but there’s one 

here as well, isn’t there? A Christ Statue? 

Entrevistador: A Christ Statue in São Paulo? 

Entrevistado: Is there? I don’t know, that’s something that you see when you go 

up on São Paulo, I mean on the Sky restaurant. But I’m not sure. 

Entrevistador: You can see, I don’t know how it’s in English, Obelisco, Obelisk. 

There are two statues that people in São Paulo recognize a lot. One is similar as the 

Washington Monument, that thing that goes up. And the other one is a lot of people pushing a 

boat. Is that it? 

Entrevistado: No. I don’t know, maybe I mixed it up in a movie or something, 

who knows? I can’t remember. 

Entrevistador: Maybe, because from Sky, I can’t remember. 

Entrevistado: I don’t get out much, because when I’m here I’m working, so. 

Entrevistador: Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 10 - 11051102 

 

Entrevistador: Where are you from?  

Entrevistado: Chicago. 

Entrevistador: You’ve been in São Paulo for how long? 

Entrevistado: Since Monday.  

Entrevistador: Ok, 3 days. You were here in business or vacation? 

Entrevistado: Business. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a vacation or business destination? 

Entrevistado: Large activity, crowded, busy.  

Entrevistador: Anything else? And you mean large in size? 

Entrevistado: Yeah, large, huge buildings, you know, not a lot of tourist 

destinations. More, its kind of, work hard, not a destination per say. 

Entrevistador: How would you describe the mood, the atmosphere that you find in 

São Paulo? 

Entrevistado: Energetic, high energy, work hard, play hard. You know, people 

like to have a good time, yeah, high energy. 
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Entrevistador: Could you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 

Entrevistado: I feel like is a melting pot with a lot of different cultures, a lot of 

different backgrounds, people, that’s fairly unique.  We have it a bit in United States, but not 

so much, I feel here it’s much more of a melted pot. 

Entrevistador: Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 11 - 11051101 

 

Entrevistador: Where are you from?  

Entrevistado: Los Angeles. 

Entrevistador: So you live there? 

Entrevistado: Yes. 

Entrevistador: You’ve been in São Paulo for how long? 

Entrevistado: This trip was just a couple of days because we were in Rio and 

Santa Catarina. 

Entrevistador: But you were in São Paulo for 2 days? 

Entrevistado: Yes. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a vacation or business destination? 

Entrevistado: We just have to drive from hell here to the airport, so that was one 

of the characteristics.  

Entrevistador: So the traffic, not the length. 

Entrevistado: However, the people have been astoundily nice. Great service, great 

attitude, all of that, it has been really, quite impressing. 

Entrevistador: So 2 characteristics, one the traffic, one is the people. 

Entrevistado: Yes. 

Entrevistador: Anything you can think of? 

E; The business atmosphere here is very positive.  

Entrevistador: How would you describe the mood, the atmosphere that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: Very upbeat. 

Entrevistador: Can you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 
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Entrevistado: You know, this was such a business trip, we just go to the hotel, we 

went to meetings, and we went to a conference, so unfortunately we didn’t get to see the 

really distinctive parts. 

Entrevistador: You’ve been here before, in São Paulo? 

Entrevistado: No, this is the first time.  

Entrevistador: Ok, so thank you very much. 

 

Entrevista 12 - 11050404 

 

Entrevistador: Where are you from? 

Entrevistado: Germany. 

Entrevistador: You’ve been here in the city of São Paulo? 

Entrevistado: Around Brasil. 

Entrevistador: Around Brasil? But you were in São Paulo for how long? 

Entrevistado: Just one day. 

Entrevistador: For vacation? 

Entrevistado: No, business. 

Entrevistador: You were around a little bit or you just went to one office and 

then... 

Entrevistado: Just one office and then visit one customer so I needed to go to 

another cities or so. 

Entrevistador: So I’m going to ask the questions, if you don’t have the answer, no 

problem. What images or characteristics come to mind when you think of São Paulo as a 

vacation or business destination? Can be good or bad, no problem. 

Entrevistado: It’s good. For business it’s good, for vacation, not.  

Entrevistador: Did you see anything that, what come to your mind, the traffic or..? 

Entrevistado: The traffic is terrible. 

Entrevistador: How would you describe the atmosphere, the mood that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: I don’t know. It’s a short time to you, that’s why. 

Entrevistador: Can you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 

Entrevistado: No, no. 

Entrevistador: Thank you very much. 
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Entrevista 13 - 11050403 

 

Entrevistador: Where are you from? 

Entrevistado: From Poland. 

Entrevistador: You were in São Paulo, the city? 

Entrevistado: Yes 

Entrevistador: For how long? 

Entrevistado: For 5 days. 

Entrevistador: For tourism, for vacation? 

Entrevistado: Training...business and tourism. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a vacation or business destination? 

Entrevistado: You know, I travel a lot by taxi and travel a lot by car. So, for me, I 

will remember Av. Paulista and for sure I will remember I supose, this is the North of São 

Paulo, where is the favelas. This is something which is very strange for me, very interesting, 

but I had that there’re very dangerous places. 

Entrevistador: Any other places, images, characteristics that come to mind? 

Entrevistado: No, because I lived at this Av. Paulista, and had the training at Av 

Paulista, so. 

Entrevistador: And you took the subway? 

Entrevistado: No. And very beautiful restaurants. 

Entrevistador: How would you describe the atmosphere, the mood that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: It’s very good.  

Entrevistador: How would you describe the atmosphere? 

Entrevistado: People are very nice, that’s what I noticed, they are very nice, they 

are very friendly, but they don’t speak English. 

Entrevistador: Near the Av. Paulista they don’t speak English too? 

Entrevistado: Let’s say, at the training, there were people who speak. At the 

restaurants, no. 

Entrevistador: What kind of training, sorry? If you could tell me or just... 

Entrevistado: Let’s say, to see the best practice at the companion, which I work in 

Poland. 
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Entrevistador: Ok, no problem. Can you list any distinctive or unique attraction or 

characteristics from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 

Entrevistado: Yeah, it’s just one place, Parque do Ibirapuera, this is very very 

unique, very nice. 

Entrevistador: You travel a lot around the world?  

Entrevistado: Not much. 

Entrevistador: But you thought São Paulo had unique spots like Parque do 

Ibirapuera or... 

Entrevistado: The park was very attractive and, you know, when I ask my friends 

from Brasil to tell me something about São Paulo because I would like to visit the place, they 

told me that this is very dangerous. 

Entrevistador: Parque do Ibirapuera is very dangerous? 

Entrevistado: No, the streets of São Paulo, and this is very unique also. Let’s say, 

I didn’t notice that this is very dangerous. But you know, if somebody leaves here tell you 

something like that, you have to be carried out. 

Entrevistador: Ok, thank you very much, 

 

Entrevista 14 - 11050402 

 

Entrevistador: You were in Buenos Aires, so you only cross the airport? 

Entrevistado: No, before we were here for one week, 4 days in São Paulo and then 

we went to Buenos Aires. So we came back from Buenos Aires today. 

Entrevistador: So, can I record it? 

Entrevistado: No, not record. 

Entrevistador: I won’t ask your names... 

Entrevistado: I can answer some questions but not record it. 

Entrevistador: No problem, thank you very much anyway. 

 

Entrevista 15 - 11050401 

 

Entrevistador: Where are you from? 

Entrevistado: Norway. 

Entrevistador: You were here on business or vacation? 

Entrevistado: Business 
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Entrevistador: You’ve been here for how long? 

Entrevistado: 6 days. 

Entrevistador: And you enjoyed the city besides going to your office? 

Entrevistado: 3 days in São Paulo. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a vacation or business destination? 

Entrevistado: Chaos, big, lot of nice people. 

Entrevistador: Nice people? You like the people. 

Entrevistado: Yes. 

Entrevistador: Ok, how would you describe the atmosphere, the mood that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: The same, it’s a bit chaotic but is a nice mood, variable, you know, I 

happened to go to nice places and I liked that places, so... 

Entrevistador: Where did you go? 

Entrevistado: You know, people from São Paulo take me everywhere, to 

churrascos and... 

Entrevistador: Can you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 

Entrevistado: No, not this time. I see on the office is a hotel, some restaurants. 

Entrevistador: People took you to restaurants? 

Entrevistado: Yes, restaurants. 

Entrevistador: Restaurants you thought were nice restaurants that you can’t find 

anywhere else? 

Entrevistado: No, no. 

Entrevistador: Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 16 - 11042709 

 

Entrevistador: You are from United States? 

Entrevistado: Yes. 

Entrevistador: You came here for tourism or business? 

Entrevistado: I live over there. 

Entrevistador: No, in São Paulo you came as a tourist? 

Entrevistado: Tourist, yes. 
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Entrevistador: You study or work in São Paulo? 

Entrevistado: No, I live in Paraguai. 

Entrevistador: Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 17 - 11042708 

 

Entrevistador: Where are you from? 

Entrevistado: Miami. 

Entrevistador: So you’re an American citizen? 

Entrevistado: I’m a French and American citizen, yes.  

Entrevistado lendo a questão. 

Entrevistado: I’m on business, not on vacation. What comes to my mind is traffic.  

Entrevistador: How long were you here? 

Entrevistado: 3 days. A lot of traffic. 

Entrevistador: Most of the time inside the office?  

Entrevistado: Yes, but I went to the airport Congonhas and I walk in the aviations 

and went to see Ocean Air. 

Entrevistado lendo a questão. 

Entrevistador: So instead of expect, how was the atmosphere, or mood? 

Entrevistado: Very nice. People are usually nice, smiling. 

Entrevistador: In São Paulo, not different? 

Entrevistado: I mean I know Brazilian people from Miami, there is a lot. It’s the 

same, to be honest, it’s not better or worse. 

Entrevistador: Since you are not a tourist, but do you have anything you found 

distinctive or unique attraction or characteristics from São Paulo, something you can’t find 

anywhere else? 

Entrevistado: The streets. The streets in Miami are flat. I mean, there is no Rios. 

São Paulo is up and down. 

Entrevistador: Like São Francisco. 

Entrevistado: The Brazilian São Francisco, yes. 

Entrevistador: Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 18 - 11042707 
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Entrevistador: Were you here in vacation or business? 

Entrevistado: Vacation. 

Entrevistador: Where are you from? 

Entrevistado: England. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a vacation or business destination? 

Entrevistado: I’ve only spent 2 hours here.  

Entrevistador: Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 19 - 11042706 

 

Entrevistador: Where are you from? 

Entrevistado: Amsterdam. 

Entrevistador: Were you here in business or vacation? 

Entrevistado: Business. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a vacation or business destination? 

Entrevistado: Busy, traffic.  

Entrevistador: What else? 

Entrevistado: Friendly people. That’s it. 

Entrevistador: How would you describe the atmosphere, the mood that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: Exciting. Business is thriving. 

Entrevistador: So, the business is thriving, not the city? 

Entrevistado: I haven’t seen much of the city. 

Entrevistador: You’ve been in here for how long? 

Entrevistado: 3 days. 

Entrevistador: Mostly on the office as well? 

Entrevistado: Yes. 

Entrevistador: Can you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 

Entrevistado: Couldn’t say right now. I haven’t seen anything. 

Entrevistador: Ok, thank you very much. 
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Entrevista 20 - 11042705 

 

Entrevistador: Where are you from? 

Entrevistado: Germany. 

Entrevistador: You were here in business or vacation? 

Entrevistado: Both. I was volunteering for half a year. Part of vacation, the rest 

was working. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a vacation or business destination? 

Entrevistado: First, it’s a big business city. Amazing how high are the buildings 

and it’s not really a good place for vacations, I think. There are better places in Brasil were 

you can make vacations. It’s a nice place but it’s difficult to find...you need some time to find 

them. 

Entrevistador: We have to dig to find good places? 

Entrevistado: Yes, you have to know people who show you the places and all this. 

There’s a lot of culture program, that’s really nice, that’s what I love in the city. But the first 

impressions for me, only business. 

Entrevistador: How would you describe the atmosphere, the mood that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: The same...it’s like, a shift in the city between big business and the 

other side is this culture, there’s so much culture if you’ve never knew a city where there’s so 

much culture stuff. 

Entrevistador: And you are from Germany? 

Entrevistado: Yeah, It’s because I only went to school (there). But concerts for 

free and lot of museums, markets and that’s nice. 

Entrevistador: Can you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 

Entrevistado: This tower of the bank, I think it’s Itaú, I’m not sure. You can visit 

it and have a really amazing view of the city. And because it’s so big, you don’t have it in 

many of the big cities in the world. São Paulo is one of the biggest and so it’s so amazing. 

Entrevistador: The size of the city? 

Entrevistado: Yes, the size of the city, that’s really amazing. 

Entrevistador: Which city do you come from? 

Entrevistado: Frankfurt. It’s big for Germany, but it’s small for comparison.  
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Entrevistador: Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 21 - 11042704 

 

Entrevistador: Denmark? Is the first one I interview from Denmark. Ok, what 

images or characteristics come to mind when you think of São Paulo as a vacation or business 

destination? You came for business or vacation? 

Entrevistado: Vacation. 

Entrevistador: So what images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a vacation destination? 

Entrevistado: I think people are very friendly and the service level is very high. 

Sometimes, when we, from Europe, come to São Paulo, I think we think the service level is 

too high because you just go into a shopping and then three people is standing around you and 

so on and so forth. 

Entrevistador: So you think people from Europe are better served in São Paulo? 

Entrevistado: Yeah, I don’t know if the...I think in São Paulo they serve everyone 

at the same way, but in Europe we didn’t use to have that service. 

Entrevistador: How would you describe the atmosphere, the mood that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: I think the atmosphere was quite good, we were traveling a lot 

around and afterwards we crossed with a guy who have lived in São Paulo for some years, a 

German, and he told us we shouldn’t have went to that place and that place because it could 

be dangerous to us. 

Entrevistador: Where did you go that was dangerous? 

Entrevistado: The citizen of São Paulo, in some of the smaller streets, yes? 

Entrevistador: Can you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 

Entrevistado: We went to a park, I don’t know the name of the park, but it was on 

a Sunday, and people were running around, skating, cycling and so on and we think it was an 

amazing place to be. 

Entrevistador: What characteristics did you see in that park so maybe I can 

identify this park? 

Entrevistado: Outside the park, there was a statue where there were a lot of people 

standing so and I think it was a boat. And in front of it, I think there was some man on a 
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horse. 

Entrevistador: There was a stadium nearby?  

Entrevistado: A stadium? No, there was a statue... 

Entrevistador: Ah, a statue? Ibirapuera! So you went to Ibirapuera, you saw the 

statue that people are pushing a boat, it’s the Bandeirantes. People who found São Paulo are 

called the Bandeirantes. The people that came to São Paulo, to Brasil, and came to try to find 

precious stones, diamonds, or...there are no diamonds here. But those people started São 

Paulo. That is the statue that you saw. Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 22 - 11042703 

 

Entrevistador: You were here in business or vacation? 

Entrevistado: Sort of business. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a vacation or business destination? 

Entrevistado: Very crowded. And traffic.  

Entrevistador: Traffic...not good? 

Entrevistado: Frightening! 

Entrevistador: Where are you from? 

Entrevistado: United States, North Carolina. 

Entrevistador: Better traffic, right? 

Entrevistado: Yes. 

Entrevistador: How would you describe the atmosphere, the mood that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: Everyone is very friendly. I really enjoyed that part. All the people 

that I met were very friendly. They warned me to be careful, but I never felt unsafe. 

Entrevistador: Careful about people asking questions, right? 

Entrevistado: Yeah. 

Entrevistador: Would you list any distinctive or unique attraction or 

characteristics from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 

Entrevistado: Probably the difference in food, there are so many different kinds of 

food. I think that’s interesting. You have your own local food but at the same time there are a 

lot of variety. 

Entrevistador: Ok, thank you very much. 
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Entrevista 23 - 11042702 

 

Entrevistador: Where are you from? 

Entrevistado: United States. 

Entrevistador: Your age? 

Entrevistado: 44. 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 

São Paulo as a vacation or business destination? 

Entrevistado: For me is a business destination. It’s the biggest city in America, 

lots of developments, good economy, and growth, this is why. 

Entrevistador: You’ve been here for how long? 

Entrevistado: 3 days. 

Entrevistador: You come a lot to São Paulo? 

Entrevistado: Once or twice a year. 

Entrevistador: How would you describe the atmosphere, the mood that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: I think it’s positive and good. 

Entrevistador: Can you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo... 

Entrevistado: Tourist? 

Entrevistador: Don’t need to be touristic attractions, but things that are unique, 

something you can’t find anywhere else. 

Entrevistado: I can think about the people and the nightlife. 

Entrevistador: How about the people? 

Entrevistado: Very friendly for a big city and easy to deal with, down-to-earth for 

being a big city, comparing to other big cities. 

Entrevistador: And the nightlife? 

Entrevistado: Awesome! 

Entrevistador: Ok, thank you very much. 

 

Entrevista 24 - 11042701 

 

Entrevistador: What images or characteristics come to mind when you think of 
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São Paulo as a vacation or business destination? 

Entrevistado: I was only here for vacation, but only some business, in 

investigations and some law schools and law departments. I think for vacation is not a nice 

city, because there are some good places to stay but it’s hard to find them. It’s a business city; 

it’s not a vacation city. 

Entrevistador: What characteristics that you see that shows that it’s a business 

city? 

Entrevistado: It’s a lot of traffic everywhere, you have to know where to go and 

there are not got signs and all this things.  

Entrevistador: How would you describe the atmosphere, the mood that you 

experienced in São Paulo? 

Entrevistado: The first stay was very bad, with bad tour guides with no 

information, with bad information, with a bad bus and was not good. The second, this time, 

was much better. 

Entrevistador: Ok, but an atmosphere, a feeling that you can describe São Paulo, 

that you think about São Paulo... 

Entrevistado: There are a lot of things to do, that it will be better. I think, for 

example, public transport, security, there’s a lot of police in the city but in the afternoon there 

is no police, so...only at the day. 

Entrevistador: Can you list any distinctive or unique attraction or characteristics 

from São Paulo, something you can’t find anywhere else? 

Entrevistado: I think the parks are very nice in São Paulo and I think the 

atmosphere at the better places to stay, where the people who have money are very nice, and 

the city centre in not so nice.  

Entrevistador: This atmosphere you say that is nice, can you describe it in any 

way?  

Entrevistado: Lot of stress and chaos. 

Entrevistador: No, no, the place where you like. So stress and chaos is the 

atmosphere of the bad places. 

Entrevistado: The good places are very structured, very friendly, a lot of people 

speak English. It’s different in the other, they can’t speak English, it’s chaos with taxis and all 

of these things. 

Entrevistador: Ok, thank you very much. 
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APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM LUIZ SALES – SP TURIS 

 

Entrevista com Luiz Sales, diretor de turismo e entretenimento da SP Turis. 

 

LS “O grande apelo de São Paulo é ao turista de negócios, que vem a trabalho, 

independente se é turista doméstico ou internacional.” 

“No (turista) doméstico, a gente ainda consegue um trabalho que a gente capta 

muitos turistas com motivos diversos que não seja o trabalho.” 

“Mas internacional, é basicamente, a grande força, é o turista que vem a trabalho.” 

“Hoje a gente tem cerca de sessenta por cento das pessoas que vem motivadas por 

trabalho. Nacionais e internacionais” 

“o que acontece: a pessoa que vem a trabalho, e isso é engraçado, é parecido com 

a pessoa que vem pra Copa do Mundo também, ela vem pelo objetivo dela, e não pelo 

destino.” 

“O grande fator de decisão, é assim: eu venho para a Couromoda (feira de moda e 

negócios do setor de calçados). Ele não vem para São Paulo, ele vem para a Couromoda em 

São Paulo, por uma série de fatores.” 

“São Paulo, em parte, tem muito disso também, a força com o turista de negócios 

se deve a essa infra estrutura que a cidade tem, aos investimentos que os empresários fizeram 

,aos centros de eventos, de feiras e tudo mais, e incentivados a participar do evento.” 

“Eles vem pra São Paulo, mas o fator decisório, e por isso que São Paulo faz um 

trabalho muito intenso de captação de eventos ... ter um centro de feiras bom faz com que o 

dono da feira, o promotor, faça a feira em São Paulo, a infra estrutura disponível é a melhor 

no Brasil, os acessos são os melhores e isso faz com que a cidade ganhe. A gente não pode 

esquecer essa vertente. A gente podia trabalhar, basicamente, o turismo de cultura, o turismo 

de lazer, e tudo mais. O resultado seria tão bom? O resultado é muito bom, mas ele é muito 

bom hoje, porque nós, sem desmerecer o perfil da cidade, a gente agrega uma série de outros 

benefícios a esse turista que já vem. Então hoje aparece nas pesquisas: qual é a segunda 

motivação de viagem? Cultura, gastronomia, entretenimento, eventos ao ar livre, turismo 

saúde. São vários outros segmentos beneficiados por essa pessoa que já vem. Seria muito 

arriscado, a gente simplesmente abandona o turismo de negócios, seria um tiro no pé, e a 

gente concorreria em um segmento em que temos concorrentes.  

O nosso perfil de turista, é o turista que todo mundo quer. Salvador quer, o Rio 

quer. Ele vem a trabalho, ele gasta, ele é pessoa jurídica, ele consome a cidade. Ele não fica 
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muito tempo, mas ele é de alto poder, de alto capital intensivo. Ele investe muito na cidade. E 

a cidade se beneficia disso também. 

O turista de lazer, prioritariamente, ele é muito sensível à variações. São Paulo 

sentiu menos a crise de 2009, em tese, também, por conta disso, o nosso turista é menos 

suscetível a variações. Quando o cara tem que por do bolso dele, a primeira coisa que ele 

repensa é uma viagem. 

No turismo de lazer, a gente teria alguns concorrentes. 

Identificado que essa é a nossa vertente, identificado que esse é o nosso perfil de 

atuação, a nossa ideia foi simplesmente tentar aumentar a permanência dele, ou trabalhar 

alinhado com essa tendência de São Paulo (cultura, gastronomia). 

Se nós sabemos que a nossa Fórmula Indy, que é um evento de potencial atrativo, 

é no dia primeiro de maio, então nós trabalhamos para que outros segmentos se agreguem a 

isso, alinhado com quem vai fazer um congresso, alinhado com quem vai fazer uma feira 

nesse período, e falo: Olha, em São Paulo você vem pra esse evento, mas você tem a Fórmula 

Indy. 

Você vem no começo de março, você tem um baita carnaval. 

Nós capacitamos, nesse ano, ... três mil Guardas Civis Metropolitanos, num curso 

de vinte horas sobre turismo. Então eles aprendem o que é turismo. ... vamos fazer com 

frentistas, e taxistas, que são trinta e dois mil. A gente cria uma cultura de bem receber em 

São Paulo, isso que é importante. 

Já estamos negociando com a PM (Polícia Militar do Estado de São Paulo). É que 

a PM é um mundo, né? A PM, no estado de São Paulo, são cento e setenta mil homens, e se 

você for considerar que São Paulo (cidade) tem uns cinquenta mil, pelo menos, o trabalho que 

a gente tem que fazer, é grande! 

Temos pesquisas pontuais, são doze ao longo do ano, ... hoje nós fazemos 

pesquisas, basicamente, quantitativa. A gente quer começar a mergulhar na qualificação desse 

turista, fazer pesquisa qualitativa, que ele passe uma impressão que ele tem da cidade de São 

Paulo. 

... parceiros de pesquisa, que são os hotéis, os receptivos 

Hoje, nós fazemos a pesquisa de ocupação hoteleira, hoje pelo menos uns cento e 

setenta hotéis respondem a pesquisa pra gente, todo mês. 

Temos parceria, depende da pesquisa. A pesquisa do perfil do visitante do salão 

do automóvel, por exemplo, nós fizemos com a FMU. Depende, nós sempre fazemos ou 

internamente, ou contratando, que nem sempre dá certo, as empresas de pesquisa são muito 
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ruins, ou com algumas faculdades, aí depende muito do orientador do curso, mas tem dado 

certo. 

Trabalha muito com campanha publicitária, basicamente, mídias tradicionais, e 

mercado também, trade. Treinamento de agentes de viagem, cursos de capacitação. Nós 

ensinamos o agente de viagem a vender, porque é uma maneira de você ter um pouco mais de 

capilaridade nessa sua abordagem.  

A gente entende que São Paulo é um pólo de atratividade espontânea muito forte, 

mas nós precisamos, também, desses agentes de viagem, nos ajudando nessa venda, podendo 

vender melhor São Paulo.  

Então nós fazemos, basicamente, mídia, temos campanhas nacionais fortes, nós 

fizemos algumas bem fortes, temos uma pra começar agora, inclusive, e temos o treinamento 

do agente de viagens, que é por meio de feiras, por meio de visitas, por meio de convites pros 

agentes de viagens conhecer São Paulo e poder vender novamente (turistas de lazer). 

O (turista) nacional de negócios, a gente trabalha basicamente com as entidades, 

então nós apoiamos os eventos da ABRACORP, que é a associação brasileira de turismo 

corporativo, com a ABGEV (Associação Brasileira dos Gestores de Viagens Corporativas), é 

a entidade que reúne os gestores de viagens das empresas. 

Nós apoiamos os eventos dessas entidades, também. Então acontece um evento 

que chama LACTTE (Encontro Latino-Americano de Viagens Corporativas e Tecnologia), 

todo ano aqui em São Paulo, que nós apoiamos, que é a ABGEV que organiza, que ela traz os 

gestores de viagens de toda América Latina. 

Trabalhamos, basicamente, com foco nos tomadores de decisão. 

E, no turismo internacional, nós participamos de algumas feiras, alguns circuitos 

internacionais. Tem um chamado Star Cities, nos Estados Unidos, que vai, normalmente uma 

funcionária nossa, ela percorre dez, onze cidades americanas, reunindo-se com esse segmento 

de viagem de incentivo, pessoas que tem o mesmo perfil do ABGEV, demonstrando São 

Paulo, levando material, explicando como é que se vem. 

Em feiras ou, no caso do Star Cities, são reuniões que acontecem, em várias 

cidades, em que esses gestores são convidados, e lá eles se encontram com representantes de 

São Paulo, e outras cidades. 

Existem alguns eventos também, grandes, desse segmento. Tem um na Bélgica, 

um em Barcelona, que é o EIBTM (Feira da Indústria de Viagens de Negócios e Congressos) 

que é de feiras e de mercado de incentivo, e também trabalhamos muito com o São Paulo 

Convention & Visitors Bureau, que é o órgão, junto com a gente, que tem a maior 
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responsabilidade de fazer captação de eventos. 

Vou dar um exemplo concreto. Congresso internacional do Rotary, que vai ser em 

2015, São Paulo captou esse evento. Tem o trabalho da São Paulo Turismo, junto com a 

Convention Bureau, e junto com uma série de outras entidades. O maior evento de 2015. 

Existem muitos eventos que você consegue captar pra 2018, são eventos de ... 

mundial, e eventos de negócios, pra você tirar ele do eixo, é muito difícil, é um segmento 

muito conservador. 

Trabalhamos assim também, captação, e contatos com quem decide. 

Todo destino urbano é nosso concorrente. 

É bastante amplo (definição). Turismo, apesar dos discursos, apesar da nossa boa 

intenção de trabalhar e tudo mais, o turismo tem suas peculiaridades, como todo mercado. 

Hoje o Brasil recebe cinco milhões de turistas estrangeiros, é o mesmo número nos últimos 

dez anos. 

Porque isso acontece? O Brasil é muito longe. O Brasil nunca vai receber trinta 

milhões de turistas, trinta e cinco milhões de turistas, igual recebe só Madri. Nunca vai 

receber, porque o nosso turismo, ele é, além de se dar intra regionalmente, os grandes 

emissores estão distantes da gente.  

Então, nosso grande emissor, hoje, é o mercado americano, por uma peculiaridade 

comercial, mas o segundo é o argentino. Se a Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru, 

Bolívia, Colômbia vivessem um bom momento econômico, o Brasil receberia milhões e 

milhões de turistas, mas eles não vivem. 

Hoje nós temos muito mais voos para Portugal, que para o Peru. Nós temos mais 

voos pros Estados Unidos, que pra Colômbia, muito mais que para o Uruguai, que para 

Paraguai. O Uruguai, nosso vizinho aqui, que já foi nosso inclusive, a população inteira do 

Uruguai é menor que a população da zona leste de São Paulo, a população inteira do país. 

Então, por mais que o Uruguai viva um bom momento, jamais ele vai conseguir mandar tanta 

gente pro Brasil. Então nós temos, um distanciamento dos grandes emissores e os potenciais 

grandes emissores estão fracos. Fracos no sentido de terem economias frágeis, terem 

problemas históricos e tudo mais. Problemas perdulários de economia, inclusive. 

Hoje, se sair em Buenos aires, você fala português, hoje a coisa está favorável pra 

gente. No final dos anos oitenta e noventa, era o contrário, você ia pra Florianópolis, você só 

encontrava argentino, até pra Fortaleza você só encontrava argentino. 

Então o turismo é muito pendular do ponto de vista econômico e se desenvolve 

intra regionalmente. Hoje nós temos como grande concorrente os destinos urbanos em geral, 



 146 

do mundo todo, com uma desvantagem terrível, que é o distanciamento. 

É muito mais fácil um francês atravessar o Canal da Mancha, ir pra Londres, ou 

pra Nova Iorque, do que ir pra São Paulo. É muito mais caro, inclusive. Viajar pro Brasil é 

caro. 

Hoje São Paulo tem voos pra quarenta e oito estados do mundo, mas é caro. 

A Singapore vai pousar no Brasil, março, abril, já está aí, vai pousar em São 

Paulo, mas é uma viagem de vinte e duas horas, então ele tem que estar muito motivado pra 

vir pro Brasil. 

Hoje São Paulo tem uma vantagem que o cara vem porque aqui está o principal 

mercado consumidor do país. Mas quando a gente fala em concorrência, o cara que decidiu 

vir pra São Paulo em vez de ir pra Nova Iorque, tem que agregar alguma coisa a mais. E esse 

é o trabalho que a gente faz. 

Começar a colocar toda essa diversidade que São Paulo oferece, o fato de ser 

seguro, o fato de não ter gueto, o fato de ser uma cidade amigável, e amigável é em todos os 

sentidos possíveis e imagináveis. Então é isso que a gente tenta acrescentar pra que essa 

decisão de viagem seja favorável pra São Paulo. 

Ponto fraco é a própria distância. Não depende tanto da gente, vai continuar sendo 

distante. Idioma é um problema. Hoje é um problema para empresas. Hoje o cara vai pra 

China e sabe que todo mundo fala inglês, por lá. No Brasil não. São Paulo. Brasil é mais 

grave ainda. São Paulo ainda acontece. 

Problemas de infra estrutura básica, significativos ainda. 

- Mobilidade urbana, acho que é o mais grave, no caso da Cidade de São Paulo. 

Trânsito é pesado por conta da dificuldade de mobilidade. 

Ainda falta informação que permita com que ele possa se movimentar por São 

Paulo de uma maneira como ele faz em Paris, como ele faz em Nova Iorque. Nós criamos 

agora, há um mês e meio, o site São Paulo a pé (http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-

que-visitar/sao-paulo-a-pe). Está fazendo um sucesso terrível. Foi uma ideiazinha besta, que é 

você criar pequenos roteiros de lazer pra que a pessoa possa percorrer São Paulo à pé. 

Então no centro da cidade, quais são os prédios históricos. Fizemos isso usando o 

Street View (http://www.exploreostreetview.com.br/), uma besteirinha, o Estadão (jornal O 

Estado de São Paulo) de domingo, deu uma página, hoje saiu no guia do estadão e no guia do 

Jornal da Tarde. 

(Quem usa o serviço) Em geral é o local (residente) e basicamente o centro da 

cidade. 
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É uma maneira da gente tentar mostrar que São Paulo não é dura, não é difícil de 

ser conquistada. 

(sobre imagem de São Paulo) O que a gente tem hoje, é só impressão sobre 

estudos que o pessoal passa. 

Recebemos uma série de inputs, de várias fontes, mas nenhuma, assim, profunda a 

ponto de termos segurança em relação a isso. 

Nós nunca queremos nos desvincular do Brasil (imagem). 

A grande vantagem de São Paulo é o Brasil. 

O turista tem discernimento suficiente para saber o que São Paulo e o que é o 

restante. A gente não desvincula. Não trabalhamos São Paulo isoladamente. Trabalhamos que, 

onde o Brasil é mais brasileiro, é em São Paulo. 

Não tentamos desvincular São Paulo do Brasil. Naturalmente que há uma 

concorrência, quando estamos disputando com o Rio de Janeiro pra captar um congresso de 

oftalmologia, aí tem uma concorrência, mas a gente nunca trabalha contra ou a gente nunca 

faz questão de desvincular. 

Nosso trabalho é basicamente na cultura e na diversidade. É um material separado 

do turismo de negócios, mas não sempre. Muito do nosso diferencial no turismo de negócios é 

toda gastronomia, todos nossos eventos, todos os nossos museus. Hoje, o museu do futebol, 

por exemplo, é um baita diferencial pra cidade de São Paulo, quando a gente pensa num 

produto, equipamentos turísticos. 

Hoje não existe um equipamento desses no Brasil. Isso é um instrumento de lazer, 

cultural mas que é um diferencial no turismo de negócios, também. 

O cara quando vem pra São Paulo, não vai sair do hotel, ir pra feira e voltar, ou 

vai sair do hotel, ir pra filial, ou matriz da empresa, e voltar. Ele vai desfrutar da cidade, fazer 

compras e tudo o mais. 

Então a gente sempre usa isso como nosso diferencial. Agora, se a gente não tiver 

um baita centro de convenções, se a gente não tiver internet banda larga, se a gente não tiver 

gente capacitada, infra estrutura de receptivo, a gente não vai captar nunca. 

Tem que ser muito bom tecnicamente, mas tem que ter, também, um diferencial 

que os ouros não conseguem nos acompanhar. 

O lazer natural, como é desenvolvido aqui no Brasil, com algumas exceções, ele 

não agrega valor algum, é praia. O que o cara consome na cidade, numa praia, não consome 

nada. 

Um exemplo contrário: Bonito. É natural, e agrega um baita valor ali, agrega 



 148 

experiência. 

A praia está lá. Você coloca dez pessoas ou coloca um milhão de pessoas. Você 

só aumenta o prejuízo, porque vai ter mais sujeira. Bonito, você tem lá, os rios que fazem 

flutuação, mas você tem cinquenta pessoas por dia. Ah, mas eu tenho duzentos. Mas é 

cinquenta por dia. Ah, mas eu tenho mil e quinhentos. Tudo bem, mas é cinquenta por dia. 

O cara ligou pro hotel e eu ouvi o cara do hotel falando: se quiser vir, vem, no 

hotel tem vaga, mas não tem passeio. 

O turista que a gente está acostumado a ver, esse turismo sol e praia, não agrega 

valor. Esse turista gasta pouco, esse turista suja muito, esse turista, ele é muito sensível a 

preço, ele é muito sensível a situação econômica, porque ele paga a viagem dele. 

No nosso caso não. O nosso turista é uma pessoa jurídica, ou é uma pessoa que 

vem pra São Paulo porque sabe que aqui vai encontrar alguma coisa. 

Nós temos alguns trabalhos por aqui, um dos últimos que a gente fez, muito 

interessante, foi o mapa das sensações. É uma tentativa de tentar saber quais sensações que a 

pessoa tem na Cidade de São Paulo. É muito difícil fazer um trabalho desses. Não fizemos 

como deveríamos, mas fizemos uma boa parte. E quando você vai ver frases que as pessoas 

falam, você nota uma extrema admiração pela cidade. E você nota, também, que alguns 

atrativos não são o que a gente imagina na cabeça do turista. O caso extremo. Hoje, a (rua) 

vinte e cinco de março, você fala, nossa, que inferno. Mas virou programa, não virou compra, 

mais, virou programa. O cara vai lá porque ele quer conhecer a vinte e cinco de março. 

Turista nacional. 

Virou algo admirável. 

Essa imagem de São Paulo, ela é muito presente em tudo. A avenida Paulista, por 

exemplo, é outro marco. As pessoas querem. É a cristalização do que é São Paulo. Tem que ir 

na avenida Paulista, tem que ver a avenida Paulista. Não é a toa que é montado o réveillon na 

Paulista, ou esse novo palco de natal que colocamos nesse ano. 

(se tem mais pontos fortes) Mercado consumidor, né!? 

Não é só isso (presença em feiras). A gente também tenta trabalhar com um pouco 

de mídia, mas é uma mídia muito cara e nem sempre a gente tem o recurso. Nós fizemos, há 

três anos uma ação na CNN Latin America, estamos estudando, agora, uma nova ação, 

tentando mostrar essa São Paulo diversa. (para) Estados Unidos, mercado latino americano e 

um pouco de Europa, mas é muito caro. TV basicamente, e material que a gente distribui em 

feiras, mas que é produzido aqui no Brasil, mas que é distribuído para agentes de viagem 

desses países também. Estados Unidos, Latin America e Europa. 
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Fazemos alguma ação especial sob demanda. Por exemplo, a Câmara de 

Comércio Britânica está recebendo um grupo de jornalistas em março. Vamos fazer uma 

ação? É aqui em São Paulo. Eles trazem, então a gente consegue hotel, a gente consegue os 

passeios, a gente prepara material, trabalha muito assim, também. Ou ao contrário, nós 

falamos, queremos fazer uma ação com a mídia argentina, ou com agentes de viagem da 

Argentina, então nós procuramos os parceiros, falando, olha, nós vamos fazer uma ação, com 

os jornalistas, onde é que você entra, onde é que eu entro. 

A gente fala que sim, mas não tem. Se tem que falar, a gente se posiciona como o 

principal mercado nacional, como uma cidade uma cidade diversa, uma cidade rica 

culturalmente, como uma cidade autêntica, isso é forte aqui, a gente sempre busca essa 

autenticidade. Não é uma cópia, né, não é parecida com Nova Iorque, é uma cidade que tem 

sua peculiaridade nessa tolerância, nesse bem receber das pessoas. Na verdade, o 

posicionamento induzido, a gente estudou qual a nossa característica, a gente trabalhou nesse 

posicionamento. Isso não. A gente trabalha empiricamente, mas não é um trabalho organizado 

como deveria ser. Acho que falta, isso falta. Até porque é um trabalho constante. O 

posicionamento veio se dando ao longo dos anos, ao longo das ações, ao longo da 

potencialização do que a cidade pode oferecer, dos grandes eventos ao ar livre, a gente veio 

mostrando que São Paulo é assim, tudo pode acontecer por aqui, mas é uma coisa que veio 

sendo construída de uma forma muito empírica, uma coisa puxando a outra. O que não é tuim, 

mas não é algo deliberado, até porque estamos aqui a quatro anos, cinco. 

A SP Turis tem, basicamente, três áreas de atuação. Administrar o Parque 

Anhembi, todo esse complexo de eventos, de onde vem nosso dinheiro, ser a secretaria de 

turismo do município e ser a empresa de eventos da cidade. O marketing e vendas, é o 

marketing e vendas do Complexo Anhembi. Não é o marketing da Cidade de São Paulo. A 

diretoria de Turismo é quem pensa a Cidade de São Paulo, que promove a Cidade de São 

Paulo, quem participa de feiras, quem faz as campanhas publicitárias, vendemos a cidade, não 

necessariamente o Parque. A gente até evita fazer coisas pro parque, porque os outros 

(stakeholders e outros centros de exposição) podem achar que estamos privilegiando um 

equipamento que é nosso. 

O marketing do departamento de marketing, é do Parque Anhembi, e dos eventos 

da Cidade de São Paulo, também, e aí a gente tem uma relação muito forte. A Virada Cultural 

nós fazemos para a secretaria de cultura e a diretoria de turismo se apropria desse evento pra 

promover a cidade. Mas quando a diretoria de eventos (marketing e vendas) inaugura o CEU 

lá em Itaquera, aí não. 
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Ela faz esse trabalho, porque ela é a empresa de eventos, mas aí eu não tiro 

proveito turístico. 

Agora tem foco. Antes, você ia falar que era do Anhembi, pro americano. O que é 

o Anhembi, pro americano? Não é nada. Agora não, leva o nome da cidade a empresa que tem 

a função de promover a cidade. Nada mais justo. 

Essa mudança de foco, que o Caio, nosso presidente, que deu, já é a partir daí. 

Então, aí você começa a ter um trabalho de posicionamento, mas é muito recente. 

Plano municipal de turismo (PLATUM), que envolve promoção, estruturação e 

avaliação. 

É um documento que é a diretriz, é o nosso guia pros próximos anos. Então, ali a 

gente tem o diagnóstico, o que é o turismo no mundo, o que é o turismo no Brasil, o que é o 

turismo em São Paulo. Quais são nossas deficiências, quais são nossas vantagens, o que 

queremos fazer, com base nesse diagnóstico. Esse é um plano que é desenvolvido, não só pela 

São Paulo Turismo, mas também com a ajuda dos empresários. Nós chamamos o trade, o 

mercado e falamos, olha, o que nós queremos, meus amigos? Nós fizemos uma reunião, por 

exemplo, com o presidente da Gol (empresa aérea), bem interessante. O que todo mundo 

estava com umas ideias, surgindo, também, dizendo, pô, mas vocês podiam fazer tal coisa. 

Via de regra, sempre tem alguma coisinha boa que a gente não estava olhando, aí o mercado 

está trabalhando assim.  

Uma coisa que ele falou, falei pra Bia (Lage, pesquisadora) a gente vai ter 

problema em São Paulo. Ele falando que acabaram de inaugurar um centro de manutenção, 

em Confins (MG). Aí falei pra Bia, que a gente vai ter problema, porque? São Paulo já está 

saturada, já. 

A empresa é de São Paulo, uns oitenta por cento está aqui em São Paulo, porque o 

cara foi abrir em Confins? Batata, agora o problema americano e o Brasil fizeram novas rotas 

Brasil Estados Unidos, São Paulo só vai ter nova rota em 2012. Belo Horizonte vai ter, 

Curitiba vai ter. Está chegando o ponto perigoso de saturação. Então a gente tem que começar 

a olhar e trabalhar regionalmente, não tem que trabalhar só hotel de São Paulo, tem que olhar 

qual é a infra do entorno. Vai ter um novo complexo de eventos em Barueri, por exemplo. Em 

Alphaville. Só que esse cara (turista com destino ao complexo de Barueri) me interessa. Ele 

vai descer em Guarulhos, ele vai consumir os shows que tem em São Paulo. A gente vai ter 

que começar a trabalhar regionalmente, já, não vai dar pra trabalhar só a cidade. Está 

chegando num grau de saturação meio perigoso. Que é o ciclo de amadurecimento de 

qualquer produto. A gente tem que começar a manutenção. E esse nosso plano estratégico, de 
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quatro em quatro anos, é desenvolvido com os técnicos de turismo, mas também é ouvindo o 

mercado. 

Gestores de viagens em empresas e agentes de viagens, que trabalham no mercado 

corporativo. Nacional e internacional. 

Nós identificamos alguma demanda ou elas trazem uma proposta pra gente, e a 

gente vai aprovando, mas não tem uma divisão. Ou pede pras duas, a que apresentar melhor a 

gente faz. Nós fizemos uma ação com a Vejinha, semana passada, e a Propeg foi que 

apresentou um trabalho bacana. 

Para promoção (verba), a gente tem que receber da prefeitura. A prefeitura repassa 

a verba de publicidade da Cidade de São Paulo.  

O que o Anhembi arrecada paga boa parte da folha de pagamento do turismo, da 

empresa (SP Turis) e tem o reinvestimento no próprio parque. 

Verba de publicidade de 2010? Trinta milhões de reais. 

A gente tinha muito pouco, e isso (o crescimento) é parte do entendimento que a 

cidade tem hoje, da importância do turismo. 

(sobre questionamento: imagem que buscam) A melhor opção de viagem que a 

pessoa pode fazer, no caso de turismo doméstico, pra São Paulo, uma opção completa, e só 

vai  

encontrar o que o Brasil tem de melhor, se vier pra São Paulo. Isso pra todos os 

segmentos, o carioca vai encontrar o melhor do mineiro, o mineiro vai encontrar o melhor do 

paranaense, em São Paulo. É a cidade mais brasileira possível que a gente tem no Brasil. 

É uma cidade, o mais brasileira possível. Se ela quer encontrar o Brasil ou se ela 

quer encontrar o mundo, ela vem pra São Paulo, também. Porque São Paulo é um catalizador 

de tendências. 

São Paulo é uma cidade muito legal. Ir para São Paulo não é uma viagem à toa. 

Sempre vai receber mais do que ela está pagando. 

Turista internacional, o que a gente tenta passar é que o Brasil, mais do que ser 

um grande mercado mundial, ele vai encontrar em São Paulo as melhores condições que tem 

para o seu trabalho. Isso é fundamental pra quem vem, que vem com essa visão. 

Pro turista que vem a lazer, é a melhor opção que ele tem de conhecer o Brasil 

todo é ele vir a São Paulo. O fato de ele já ter que pousar aqui em São Paulo é um fator 

determinante pra gente, de sucesso. 

Hotéis, companhias aéreas, promotores de eventos, organizadores de congressos e 

convenções, câmaras de comércio. Quando a gente fala hotel, a gente catalisa em hotel todo o 
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chamado trade, que é hotel, companhia aérea, locadora de veículos, operadora de turismo. 

Enfim, são todos os fornecedores. 

Fora isso (hotéis) nós temos, alguns milhares de agentes de viagens, as 

companhias aéreas, nós temos promotores de eventos, a união brasileira de feiras (UBRAFE), 

você tem todos os donos dos eventos individualmente, você tem a Couromodas, a Francal, 

que tem quatro ou cinco feiras importantes, tem as câmaras de comércio, que fazem muita 

prospecção, nós temos as organizadoras de eventos internacionais, a Reed Exhibitions, por 

exemplo, que comprou a Alcântara Machado, ela tem algumas das maiores feiras do mundo. 

Então a gente faz uma prospecção para que alguns desses eventos venham para o Brasil, não 

necessariamente para o Anhembi, mas pros centros de convenções, o Expo Center Norte, 

todos os quatrocentos mil metros que temos na Cidade de São Paulo para feiras, a gente fala 

com muitos formadores de opinião, muita mídia, a gente tem muito contato com a imprensa, 

principalmente que leva, que constrói essa imagem de São Paulo, com os organizadores das 

viagens de incentivo. Nós temos um “quilo” de gente. 

(escritórios no exterior) Não. A Embratur (empresa brasileira de turismo) mantém 

os EBTs, escritórios brasileiros de turismo, e nós temos contato com eles, fornecendo 

material, fazendo treinamento. É a Embratur que faz esse trabalho, não só pra São Paulo, mas 

como pro Brasil. 

A Embratur tem que dar atenção para o Brasil todo, e há uma tendência, ainda, do 

negócio andar sozinho. Então a Embratur dá mais peso pra estrutura de lazer. 

Estamos vivendo e continuaremos vivendo, pelos próximos vinte, trinta anos, um 

vento a favor, absurdo, no caso do Brasil, do ponto de vista demográfico, e tudo mais. Nós 

temos, também, um aquecimento por conta dos grandes eventos, Copa do Mundo, Jogos 

Olímpicos, a Expo Mundo, que vai ser em 2020, aqui em São Paulo. Esse boom econômico 

faz com que a gente tente abocanhar, cada vez mais, um pedaço desse benefício, então a gente 

não pode desconsiderar. No começo desse ano, nós fizemos um material, muito bom, com 

uma editora (São Paulo Outlook), que foi feito em português, inglês, espanhol e mandarim, 

pra distribuir na Expo Xangai. É um material que nós fizemos pra mostrar toda a capacidade 

econômica da Cidade de São Paulo, em um primeiro momento, porque foi distribuído para os 

CEO das duas mil maiores empresas, quase multinacionais todas, com certeza, e foi levado 

também para Xangai, pra Expo Xangai, pra ser distribuído lá, e nós levamos para todas as 

feiras internacionais, também. Então é mostrando toda pujança econômica e como isso se 

insere, como que o turismo pode se beneficiar disso. 

O dólar, em São Paulo, particularmente, tem sido benéfico no caso de shows, 
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porque ficou barato você fazer o show da Madona. Então, quando a gente vê o calendário de 

show pro semestre que vem, tem um grande show a cada dez dias, praticamente. Em abril, em 

todos os fins de semana vai ter show bom. Tem U2, Shakira, vai ter de tudo. Tem Amy 

Winehouse, agora em janeiro, começa com a Amy Winehouse. 

(cenário econômico – turista de negócios) Afeta. Fica caro vir para o Brasil. 

Porém, menos que o lazer. Porque o turista de negócios, ele não vem só porque ele quer, ele 

vem porque ele tem interesse. E o mercado brasileiro está comprador, está forte agora, então o 

cara vem para fazer negócios. Agora, o cara que tem que decidir se ele vai passar férias aqui, 

um português, vai, se ele vai passar as férias aqui ou no Caribe, ele tem que repensar. Ou o 

americano, o que vem pro nordeste. Vê quanto que está o dólar, pro Brasil precisa de visto, e 

tem o Caribe entre nós. 

A vantagem de São Paulo também é esta. Ele não vem pra São Paulo, ... ele não 

tem um concorrente, assim. Hoje o Ceará, para o mercado americano, o Ceará concorre com 

Natal, com Salvador, com Recife. Agora, São Paulo, não. São Paulo não tem tanto essa 

concorrência, porque o nosso turismo é diferente. 

A verba é a mesma (turista de negócios), agora, a capacidade de compra é menor, 

então ele tem que ficar menos tempo por causa disso. O cara não entende que ele gastava mil 

dólares numa viagem, e no ano seguinte vai gastar dois mil. Dólar é dólar. Só que a 

capacidade de compra do dólar é que está diminuindo. Então ele fica menos tempo. 

A infra estrutura brasileira que mais nos prejudica é a aeroportuária. Não tem o 

que fazer, não depende da gente, e nós sofremos muito. Nós recebemos o plano de ampliação 

de Guarulhos. Em 2014 ele vai estar rodando a trinta e três milhões de passageiros, e a infra 

estrutura da época, com as obras que estão agora, vai chegar até trinta e cinco milhões. Mas 

está perto do limite, já. 

Atualmente temos vinte e dois milhões por ano, em Guarulhos. Vai fechar esse 

ano com vinte e dois milhões. 

Com as obras sendo feitas hoje, com as obras programadas para estarem 

funcionando em 2014, nós teremos capacidade para trinta e cinco milhões de passageiros/ano. 

E o mercado estima, e a própria Embratur confirma, que a gente deve estar recebendo, nesse 

período, trinta e três milhões de passageiros/ano. 

Em 2014 (Copa) tem um soluço. Tanto que a gente brinca. Tem que investir pra 

Copa, não façam isso, que vai quebrar a cara. 

Copa vai trazer, uns seiscentos mil (turistas). 
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APÊNDICE I – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM MILTON LONGOBARDI 

E LUCIANA JABUR – SP TURIS 

 

Entrevista com Milton Longobardi, diretor de marketing e vendas da SP Turis; 

E Luciana Jabur, assessora de informação e marketing direto. 

 

ML: Milton Longobardi 

LJ: Luciana Jabur 

 

ML: “Nós trabalhamos para que São Paulo se torne um foco, não somente de 

negócios, isso já se faz, mas cultural também. As principais peças, talvez, da América Latina, 

estão aqui. ... É um pólo cultural.”  

ML: “Parafraseando (Caio Alcântara Machado) a nossa praia é a cultura” 

ML: “Até a nossa vinda pra cá, com o Caio (Caio Luiz Cibella de Carvalho, 

presidente da SP Turis) tinha sempre uma concorrência de São Paulo, com o Rio. Mas são 

produtos diferentes, são destinos diferentes. Não adianta São Paulo concorrer com o Rio nem 

o Rio concorrer com São Paulo. Mas normalmente era São Paulo que concorria com o Rio, ou 

tentava concorrer com o Rio, mas não tem nexo, isso.” 

ML: “Então, quando o Caio (Luiz Cibella de Carvalho) veio pra cá (2005), 

justamente separou, o nosso foco vai ser turismo de negócios.” 

ML: “Porque o turismo de negócios é importante? O turismo de negócios não é 

commodity, praia é commodity.” 

ML: “A vantagem é que o turismo de negócios é muito mais estável durante os 

doze meses do ano, e é um grande gerador de postos de trabalho.” 

ML: “É uma coisa que não é muito clara e às vezes não é muito explícita, é o 

seguinte: uma feira, ela emprega um volume de postos de trabalho muito grande.” 

LJ: “Esse turista de negócios, quando vem pra cá, nossa intenção é de que ele 

fique mais um dia.” 

LJ: “Há cinco anos, quando a VARIG ainda estava operando, nós tivemos o, ... 

que você pagava o pacote pro Rio, bem acessível, pagava em cima da hora, e vice-versa. 

Então os cariocas viriam pra cá e os paulistas iam pra lá.” 

ML: “Quando nós assumimos, também, o turista de negócios ficava em média 

dois dias, aqui em São Paulo, dispendendo duzentos dólares/dia, hoje ele já fica três dias, em 

função da campanha, dispendendo trezentos dólares/dia, mais transporte e hospedagem, e o 
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turista de negócios gasta mais que o turista, turista, né, turista de lazer.” 

ML: “Esse turista de negócios, ele tem uma frequência grande de viagens, ele não 

vai uma vez num lugar e volta, porque ele, justamente, depende do negócio.” 

ML: “Como é que ele fica mais um dia? Através de cultura. Ou através de turismo 

de saúde. Check up em São Paulo, cirurgias eletivas ou tratamento odontológico, é a metade 

do preço do hemisfério norte, e é com o mesmo nível de qualidade, no caso do odontológico é 

até melhor.” 

LJ: “É uma cidade dura, né, que nós queremos desmistificar.” 

LJ: “São Paulo foi considerada a quinta cidade do mundo que mais, que recebe 

melhor.” 

LJ: “Noventa por cento dos turistas são de negócios.” 

LJ: “A São Paulo Turismo tem o Anhembi Parque, o Autódromo de Interlagos e o 

turismo da Cidade de São Paulo. ... o marketing da cidade foi transferido para a diretoria de 

turismo.”  

LJ: “A diretoria de marketing cuida do parque (Anhembi), ele agora tanto divulga 

a cidade quanto o Anhembi, porém muito mais focado no Anhembi, precisamos vender, locar, 

e a diretoria de turismo (e entretenimento) assumiu a Cidade de São Paulo.” 


