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RESUMO 

A influência da imagem de destino no processo e decisão e escolha do destino por parte do turista 

é transversal à sua natureza intangível. Estudos recentes expandem e modificam os constructos 

convencionais de imagem pela especificação de fontes de informação veiculadas através da 

Internet. O cenário resultante da revisão de literatura permite entender a importância da 

experiência para a atividade turística e a proposição teórica do turismo virtual enquanto 

“experiência virtual turística”, os seus fatores determinantes e as suas implicações para a formação 

da imagem global do destino. O estudo envolve uma vasta revisão de literatura de base à 

proposta de investigação empírica, cujo objetivo geral compreende a análise do impacto da 

comunicação on-line e contacto com experiências de turismo virtuais on-line, na formação e na 

perceção da imagem de um destino turístico e que envolve o desenvolvimento de uma proposta 

de modelo conceptual.  

Foi elaborado um estudo prévio para, de entre uma amostra de sites oficiais regionais de turismo, 

responsabilidade das organizações de marketing de destinos (OMD), selecionar aquele que 

apresenta recursos interativos multimédia avançados e que proporciona experiências de visita 

virtual mais próximas do real. O website selecionado foi elemento experimental e objeto de 

estudo. Os dados foram obtidos por meio de questionário aplicado a uma amostra significativa da 

população alvo do estudo – potenciais turistas e utilizadores da Internet em Portugal - depois de 

induzido um estímulo através da realização de um tour virtual, disponível no website selecionado. 

Posteriormente foram aferidas e validadas as relações entre as variáveis do modelo proposto, e 

analisadas as relações causais com recurso aos modelos de equações estruturais. Os itens do 

questionário foram organizados de forma a responder à problemática conceptual e teórica 

existente sobre turismo virtual e a sua implicação na formação da imagem virtual de destino. O 

modelo estabelece uma relação entre as várias dimensões e variáveis envolvidas no âmbito do 

“turismo virtual on-line”.  

As conclusões procuram responder aos objetivos inicialmente propostos com identificação de 

fatores que influenciam a formação da imagem virtual de destino, e consequente determinam: o 

grau de satisfação dos inquiridos em relação ao ambiente do website propiciado em particular 

pelas ferramentas interativas; nível de interesse em repetir a experiência; e vontade de visitar o 

destino para realizar o tour em tempo e no espaço real. 

Palavras-chave: imagem virtual de destino, experiência on-line, marketing de destino, turismo virtual on-line 
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RESUMEN 

La influencia de la imagen de destinos en el proceso, decisión y elección del destino por parte del 

turista es transversal a su naturaleza intangible. Estudios recientes expanden y cambian los 

constructos convencionales de imagen por la especificación de fuentes de información vehiculadas 

a través de internet. El escenario resultante de la revisión de la literatura permite entender la 

importancia de la experiencia para la actividad turística y los presupuestos teóricos del turismo 

virtual como “experiencia virtual turística”, sus factores determinantes y sus implicaciones para la 

formación de la imagen global del destino. El estudio envuelve una vasta revisión de la literatura 

de base a la propuesta de investigación empírica, cuyo objetivo general comprende el análisis de 

la influencia de factores, en la comunicación on-line y el contacto con experiencias de turismo 

virtuales on-line, en la formación y en la percepción de la imagen de un destino turístico, y que  

que implica el desarrollo de una propuesta de modelo conceptual. 

Se elaborará un estudio previo para seleccionar de una muestra de páginas oficiales regionales de 

turismo (en la red), de responsabilidad de las organizaciones de marketing de destinos (OMD), 

aquélla que presenta recursos interactivos multimedia avanzados y que proporciona experiencias 

de visita virtual más próximas de lo real. La página web selecionada será elemento experimental y 

objeto de estudio. Los datos se obtendrán a través de un cuestionario aplicado a una muestra 

significativa de la población blanco – potenciales turistas y usuarios de internet – después de 

inducido un estímulo a través de la realización de un tour virtual, disponible en la página web 

seleccionada. Posteriormente se obtendrán y validarán las relaciones entre las variables del modelo 

propuesto con recurso a los modelos de ecuaciones estructurales. Los ítems del cuestionario serán 

organizados de forma a responder a la problemática conceptual y teórica existente sobre el 

turismo virtual y su implicación en la formación de la imagen virtual de destino. El modelo 

establecerá una relación entre las varias dimensiones y variables envueltas en el ámbito del 

“turismo virtual on-line”.  

Las conclusiones tratan de cumplir con los objetivos propuestos inicialmente con la identificación 

de factores que influyen en la formación de la imagen de destinos virtual, y en consecuencia 

determinan: el grado de satisfacción de los inquiridos con relación al ambiente de la página web 

propiciado en particular por las herramientas interactivas; nivel de interés en repetir la experiencia; 

y las ganas de visitar el destino para realizar el tour en tiempo y espacio real. 

Palabras clave: imagen virtual de destino, experiencia on-line, marketing de destino, turismo virtual on-line 
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ABSTRACT 

The destination image influence in the process and decision and choice of destination by the 

tourist is crosswise to its intangible nature. Recent studies expand and modify the conventional 

image constructs by specification information sources transmitted through the Internet. The 

scenario resulting from the literature review allows us to understand the importance of experience 

for the tourist activity and the theoretical proposition of virtual tourism as "tourism virtual 

experience", their determinants and their implications for the formation of the overall destination 

image. The study involves wide range literature review of the empirical research proposal, whose 

general objective includes the analysis of the impact of on-line communication and contact with 

virtual tour on-line experiences and image perception of a destination tourist, and that involves the 

development of a proposed conceptual model. 

A preliminary study was designed to select a sample of regional tourism official websites of the 

responsibility of destination marketing organizations (DMOs), one that features advanced 

multimedia and interactive features that provides virtual tour experience closer to real. The 

selected site was experimental element and object of study. Data were obtained through a 

questionnaire applied to a representative sample of the target study population - potential tourists 

and Internet users in Portugal – after being induced a stimulus by performing a virtual tour, 

available on selected website. Later the relationship between the variables of the model was 

measured and validated using the structural equation modelling. The questionnaire items were 

organized to respond to the existing conceptual and theoretical problems of virtual tourism and its 

implication in the virtual destination image formation. The model establishes a relationship 

between the various dimensions and variables involved within the " on-line virtual tour." 

The conclusions respond to the objectives initially proposed identifying the influence of the virtual 

destination image formation, and consequently: the satisfaction of respondents with respect to the 

website of the environment brought about in particular by interactive tools; level of interest in 

repeating the experience; and will visit the destination to carry out the tour in time and real space. 

 

Keywords: virtual destination image, on-line experience, destination marketing, virtual on-line tourism  
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Capítulo 1. 

INTRODUÇÃO 

SUMÁRIO 

Neste capítulo é apresentado um enquadramento sobre o impacto socioeconómico do 

setor do turismo nos mercados mundiais, o contexto e justificação da investigação. São 

introduzidos os objetivos gerais e específicos e apresentada uma breve descrição da estrutura da 

tese.  

1.  
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1.1. Impacto socioeconómico do turismo  

Nos últimos anos o turismo tornou-se uma das maiores e mais diversificadas indústrias 

do mundo (Gee & World Tourism, 1999). O impacto económico e social que o turismo 

introduziu nos mercados mundiais, tem despertado a atenção da comunidade científica. 

Com efeito, a atividade turística tem suscitado um crescente interesse por parte das 

entidades públicas e privadas, devido em parte, ao seu potencial de crescimento e ao 

peso que o turismo tem em vários países e regiões a nível mundial. Esta atividade 

provoca um forte impacto ao nível do desenvolvimento económico e social no que 

respeita à criação de receita, criação de mais empregos, mais infraestruturas, mais 

formação e conhecimento. Como atividade económica, interage um conjunto de agentes 

que de um lado oferecem bens e serviços e do outro consomem e geram receitas. 

O ambiente macroeconômico global constitui atualmente um desafio para a atividade do 

turismo, no entanto, as últimas projeções da World Travel & Tourism Council (WTTC)1 

apontam para um crescimento contínuo na contribuição do setor de viagens e turismo 

para o PIB global e emprego (World Travel and Tourism Council [WTTC], 2012, 2014).  

Conforme mostra a Tabela 1.1, que reflete o sumário das estimativas e previsões da 

contribuição do turismo para a economia mundial para o ano 2012, em 2011 a 

contribuição total do setor de turismo representou 9,1% do PIB mundial. Apesar dos 

fortes constrangimentos ao nível das economias mundiais e da instabilidade política, 

verificada nesse período, o setor das viagens e turismo revelou ser uma das maiores 

indústrias do mundo.  

A contribuição direta do turismo para o PIB mundial cresceu cerca de 3%, de 2011 para 

2012, gerando diretamente 1,2 milhões de novos empregos, contrariando a tendência 

decrescente do crescimento económico mundial no mesmo período (World Travel and 

Tourism Council [WTTC], 2012).  

 

1 
 O World Travel & Tourism Council é o fórum para líderes empresariais e de negócios da indústria de Viagens & 

Turismo, criado em 1990, que aborda os desafios e oportunidades que afetam todos os setores desta indústria global. 
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Tabela 1.1 - Sumário das estimativas e previsões da contribuição do turismo para a economia mundial para o 

ano 2012. 

World 
2011 

USDbn
1
 

2011 

% of total 

2012 

Growth
2
 

 

USDbn
1
 

2022 

% of total 

 

Growth
3
 

Direct contribution to GDP 1,972.8 2.8 2.8 3,056.2 3.0 4.2 

Total contribution to GDP 6,346.1 9.1 2.8 9,939.5 9.8 4.3 

Direct contribution to employment
4
 98,031 3.3 2.3 120,470 3.6 1.9 

Total contribution to employment
4
 254,941 8.7 2.0 327,922 9.8 2.3 

Visitor exports 1,170.6 5.3 1.7 1,694.7 4.3 3.6 

Domestic spending 2,791.2 4.0 3.5 4,547.6 4.6 4.6 

Leisure spending 3,056.9 4.4 3.1 4,853.8 4.8 4.4 

Business spending 968.4 1.4 2.5 1,476.2 1.5 4.0 

Capital investment 743.0 4.9 2.5 1,320.4 5.1 5.6 

1
2011 constant prices & Exchange rates; 

2
2012 real growth adjusted for inflation(%); 

3
2012-2022 annualised real growth adjusted for inflation (%); 

4
000 jobs 

Fonte: Travel & Tourism Economic Impact 2012 (World Travel and Tourism Council [WTTC], 2012) 

 

Mais recentemente, em 2013 e conforme dados da Tabela 1.2, a contribuição total do 

setor de turismo subiu para 9,5% do PIB global mundial2, não só a ultrapassar a economia 

em geral, mas também a crescer mais rapidamente do que outros setores relevantes, tais 

como transportes, serviços financeiros e empresariais. 

A contribuição direta do turismo para o PIB mundial cresceu 4,3%, de 2013 para 2014, 

registando um acréscimo de 1,5% em relação ao crescimento verificado entre os anos de 

2011 e 2012. Foram gerados no total, cerca de 266 milhões de empregos. A procura 

sustentada de viagens e turismo, juntamente com a sua capacidade de gerar níveis 

elevados de emprego continua a provar a importância e o valor do setor como uma 

ferramenta para o desenvolvimento económico e criação de novos empregos. 

Como se verifica na Tabela 1.2, em 2014 o setor viagens e turismo foi muito positivo, com 

previsão de crescimento nos próximos anos. Grande parte deste crescimento foi 

impulsionado pelo aumento dos gastos do consumidor e com a recuperação da recessão 

que começa a ganhar força. Prevê-se que os turistas gastem mais e passem mais tempo 

nas suas viagens, enquanto também se espera que as viagens de longo curso, em 

especial entre os mercados europeus, adquiram uma maior fatia da procura turística 

internacional.  

2
  http://www.wttc.org/focus/research-for-action/economic-impact-analysis/, consultado em fevereiro de 2015 

http://www.wttc.org/focus/research-for-action/economic-impact-analysis/
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Tabela 1.2 - Sumário das estimativas e previsões da contribuição do turismo para a economia mundial para o 

ano 2014. 

World 
2013 

USDbn
1
 

2013 

% of total 

2014 

Growth
2
 

 

USDbn
1
 

2024 

% of total 

 

Growth
3
 

Direct contribution to GDP 2,155.4 2.9 4,3 3,379.3 3.1 4.2 

Total contribution to GDP 6,990.3 9.5 4.3 10,965.1 10.3 4.2 

Direct contribution to employment
4
 100,894 3.4 2.2 126,257 3.7 2.0 

Total contribution to employment
4
 265,855 8.9 2.5 346,901 10.2 2.4 

Visitor exports 1,295.9 5.4 4.8 2,052.4 5.2 4.2 

Domestic spending 3,220.6 4.4 4.2 5,057.1 3.6 4.2 

Leisure spending 3,412.8 2.2 4.3 5,451.2 2.4 4.4 

Business spending 1,103.7 0.7 4.7 1,661.1 0.7 3.7 

Capital investment 754.6 4.4 5.8 1,310.9 4.9 5.1 

       1
2013 constant prices & Exchange rates; 

2
2014 real growth adjusted for inflation(%); 

3
2014-2024 annualised real growth adjusted for inflation (%); 

4
000 jobs 

Fonte: Travel & Tourism Economic Impact 2014 (World Travel and Tourism Council [WTTC], 2014)  

 

De acordo com as pesquisas do WTTC, as economias emergentes são um forte contributo 

para o aumento e sustentação da procura do turismo de lazer e negócios. No entanto, 

nas economias ditas desenvolvidas, e especialmente em países europeus onde estão a ser 

implementados programas de austeridade, os consumidores irão permanecer prudentes 

e cautelosos (World Travel and Tourism Council [WTTC], 2012). 

No atual ambiente de incerteza económica e política, o setor viagens e turismo assume 

especial importância como força estabilizadora que potência o crescimento económico, 

facilitando o comércio e os investimentos internacionais, criando empregos e gerando 

prosperidade.  

Segundo dados do observatório da Organização Mundial de Turismo, as chegadas de 

turistas a nível mundial ascenderam a 982 milhões, o que representa um aumento de 

4,6% em 2011 e ascenderam para 1087 milhões em 2013. A Europa, o destino mais 

visitado do mundo, foi a região do globo que recebeu mais turistas, 503,7 milhões em 

2011, e 563 milhões de turistas internacionais em 2013, apesar da volatilidade económica 

da zona euro (World Tourism Organization [UNWTO], 2014).  

Com o exposto, fica evidente a importância da indústria do turismo e que a sua crescente 

expansão constituiu um dos fatores impulsionadores para a realização deste estudo. 
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1.2. Enquadramento e justificação do tema 

Com o presente trabalho de investigação, pretende-se apresentar contributos no âmbito 

do planeamento estratégico de marketing de destinos turísticos, num dos setores mais 

poderosos a nível global, do ponto de vista económico e social, a atividade turística. 

Com efeito, a globalização deu origem à chamada nova economia ou sociedade do 

conhecimento, operando profundas mudanças e desenvolvimento na sociedade. 

Transversalmente, o uso das novas tecnologias de informação contribuem para a 

produção de conhecimento e para a geração de riqueza a vários níveis. 

O rápido crescimento do volume de informação turística, em consequência da evolução 

tecnológica, a globalização e a competitividade, são fatores que aumentam o grau de 

complexidade da gestão dos destinos turísticos. Por este motivo, as novas tecnologias 

tornaram-se um fator impulsionador para a dinâmica da indústria do turismo, 

nomeadamente no que respeita aos novos formatos de comunicação digital, os quais 

interferem na imagem de destino. 

A imagem de destino é particularmente influenciada pela proliferação de informação 

sobre destinos em ambiente on-line, convertendo o marketing de destinos numa 

atividade cada vez mais inovadora e competitiva. 

Por definição, o conceito de imagem de destinos turísticos está orientado ao consumidor 

(Padgett & Allen, 1997) razão pela qual estes estão ativamente envolvidos na sua criação. 

No entanto, para os turistas é difícil a formação de uma imagem clara de um destino sem 

a experiência real. Esta dificuldade permite que a natureza dos conteúdos multimédia e a 

interatividade, facilitados pela Internet e em particular pela web, venha acrescentar uma 

nova dimensão ao marketing de destino (Govers & Go, 2003; WTTC, 2011). São os 

atributos da imagem que causam o maior impacto na perceção do consumidor e na 

escolha do destino e, portanto a sua identificação e medição são aspetos profundamente 

investigados. 
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Alguns estudos referem que a investigação habitual, baseada em multi-atributo, da 

imagem de destino é insuficiente na previsão do comportamento do consumidor no 

momento de tomada de decisão e da escolha do destino (Govers & Go, 2003). Torna-se, 

portanto, inevitável desenvolver novos estudos que envolvam este novo paradigma da 

formação e medição da imagem de destino, baseada na disseminação de informação on-

line com recurso às novas tecnologias.  

A utilização da Internet para ações relacionadas com atividades turísticas, no que respeita 

à pesquisa de informação, planeamento de viagem, reserva e pagamento de produtos e 

serviços turísticos assume elevados níveis de crescimento, quando comparado com 

outros setores económicos (Buhalis & Law, 2008; Buhalis & Jun, 2011). 

A gestão e manutenção da imagem de destino têm sido alvo de grande atenção por 

parte dos agentes locais do destino envolvidos no processo, razão pela qual, nos últimos 

anos, verificou-se um crescimento exponencial de websites independentes que 

promovem destinos turísticos no mundo inteiro, aumentando consideravelmente o nível 

de intensidade da concorrência. 

Acresce que a revolução tecnológica com foco nas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) conduz a novos modelos de produção, de comunicação e de gestão 

que se impõem à sociedade produzindo profundas alterações de comportamentos 

perante este paradigma. As comunidades comerciais utilizam cada vez mais estes 

recursos, para introduzir no mercado os seus produtos e serviços e as empresas do setor 

turístico não são exceção no que respeita ao crescente recurso de operadores e de 

consumidores às tecnologias de informação, assim como à Internet, para a distribuição, a 

comercialização e a aquisição de viagens e turismo. 

Portanto, quer atualmente quer num futuro próximo, as TIC afiguram-se como uma das 

áreas mais relevantes e críticas para o sucesso e inovação do setor do turismo e revelam-

se essenciais na reconfiguração das estratégias de promoção dos destinos turísticos. 
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O problema ao qual se pretende dar resposta surgiu de algumas proposições 

interrogativas e da dificuldade teórica de concetualizar a experiência virtual e imagem 

virtual de destino pelo que, o presente estudo pretende compreender o impacto da 

experiência virtual e sistematizar a formação da imagem de destino com o objetivo de 

propor um modelo conceptual. 

Em face do referido, constituíram o ponto de partida para esta investigação a questão de 

base “Como a informação e comunicação on-line influenciam as perceções sobre um 

destino?”, da qual resultou a questão mais específica “Qual o impacto das experiências 

virtuais, propiciadas e disponibilizadas a partir de páginas web, na formação da imagem 

de destino turístico virtual?”. 

A principal motivação para a elaboração da investigação residiu na necessidade de 

analisar o potencial oferecido pelas TIC para o setor do turismo e o efeito da promoção 

da imagem dos destinos turísticos, em ambiente on-line com recurso à Internet, 

contribuindo para a definição de estratégias do marketing de destino. 

A escassez de estudos neste âmbito especial da imagem de destino, na nova era da 

comunicação digital, justificam uma investigação mais profunda e específica.  

As novas tecnologias e em particular a Internet permitem às Organizações de Marketing 

de Destinos (OMD) expor imagens realistas de um destino, bem como proporcionar aos 

turistas on-line, uma experiência interativa do destino baseada por exemplo em realidade 

virtual 3D interativa. Na fase de pré-viagem, a experiência virtual pode afetar 

significativamente as perceções de potenciais visitantes de um destino, substituindo ou 

complementando a experiência direta e indireta, formadas por fontes de informação off-

line. No entanto, a diferença entre um modelo de formação de imagem baseada na Web 

e os modelos de imagem tradicionais necessitam de ser verificada para determinar se 

existe efeito e qual a extensão desse efeito sobre as perceções de visitantes on-line. 

Para os gestores de destino, este estudo poderá ajudar na criação de sites de destino 

turístico com ambientes envolventes e interativos o que por sua vez contribui para 

aumentar a ampliar o interesse das pessoas em visitar o destino turístico no futuro. 
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O estudo pretende ser inovador, ao abordar temáticas estudadas do ponto de vista 

tradicional mas escassamente relacionadas e aplicadas a ambientes on-line, que 

caracterizam a sociedade de informação digital.  

O tema da investigação é original baseando-se em áreas de conhecimento que envolvem 

a utilização de TIC aplicadas ao turismo e, em particular, ao marketing turístico. Procura 

dar um contributo para a indústria turística com a proposta e validação de um modelo 

conceptual que permita obter novos conhecimentos sobre o impacto da experiência 

virtual na formação da imagem de destino turístico em ambiente on-line. 

1.3. Objetivos da investigação 

A Internet oferece oportunidades para a comunicação de marketing no setor do turismo 

quer na captação de mercados-alvo quer na captação da atenção de potenciais clientes. 

Em particular, as experiências de turismo virtuais em ambiente on-line têm sido utilizadas 

pela indústria de viagens e turismo como uma ferramenta para a comunicação e 

promoção facultada aos viajantes de destinos turísticos. No entanto, poucos estudos têm 

aplicado a teoria formal para compreender o impacto destas ferramentas interativas para 

a formação da imagem de destino e consequentemente para o marketing do destino.  

O objetivo deste estudo consiste no desenvolvimento de uma proposta de modelo de 

pesquisa identificando os fatores que afetam a imagem de destino através de 

experiências virtuais dos turistas e das intenções comportamentais em relação a um 

destino turístico, em ambiente on-line. 
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1.3.1. Objetivo geral 

Reconhecida a importância dos sites no setor do turismo (Buhalis & Law, 2008), e em 

particular na formação da imagem de destino, o estudo tem como objetivo geral avaliar o 

impacto da experiência virtual on-line na formação da imagem global do destino turístico. 

Pretende-se analisar a influência de diversos fatores, com destaque para o contacto com 

experiências de turismo virtuais on-line, na formação e na perceção da imagem de um 

destino turístico. Em termos práticos, a investigação procura o desenvolvimento de uma 

proposta de modelo, identificando os fatores que afetam a imagem de destino, através 

da experiência virtual dos turistas, e que condicionam as intenções comportamentais quer 

em relação a um destino turístico, quer em relação ao próprio ambiente on-line e 

repetição da experiência. Assim, o estudo proposto irá compreender os objetivos 

específicos enumerados e descritos na secção seguinte.  

1.3.2. Objetivos específicos  

Em função do objetivo geral, os objetivos específicos deste estudo são: 

(1) Identificação de fatores que têm impacto na formação da imagem de destinos em 

ambiente virtual on-line.  

(2) Analisar os conteúdos interativos de diversos sites de OMD, partindo de 

indicadores referidos na literatura e citados como estratégicos para a 

comunicação do destino, conduzindo à seleção de um site a usar no estudo 

experimental o qual permitirá validar o modelo conceptual de imagem virtual de 

destino. 

(3) Desenvolver uma proposta de modelo conceptual, partindo dos modelos de 

diversos autores, com o propósito de compreender o impacto da experiência 

virtual na perceção da imagem de destino em ambiente virtual on-line e, 

consequentemente, na escolha do destino e na satisfação do visitante em relação 

à experiência virtual.  

(4) Avaliar a influência de diversos fatores, na formação da imagem de destino em 

ambiente virtual, suscetíveis de ser incluídos na proposta de modelo; 
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1.4. Estrutura da tese 

A estruturação e organização são determinantes para a execução do trabalho de 

investigação, pois serve de guia orientador e disciplinador. Neste sentido a tese está 

estruturada conforme mostra a Figura 1.1.  

  

Figura 1.1 - Organização da tese 

 

 

Fonte: elaboração própria 
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O trabalho foi organizado em três partes e oito capítulos, conforme descrito abaixo. 

A primeira parte inclui a capítulo 1 correspondente à introdução. A segunda parte inclui o 

capítulo 2, 3 e 4, onde se apresenta uma revisão de literatura que serve de base à 

sustentação teórica do estudo. A terceira parte inclui os capítulos de 5 a 8, que expõem a 

metodologia de investigação. 

O capítulo 1 apresenta o impacto socioeconómico do turismo a nível mundial, o 

enquadramento e justificação do tema e os objetivos da investigação.  

Os capítulos 2, 3 e 4 apresentam os fundamentos teóricos e estão inter-relacionados, 

procurando compreender melhor a problemática dos destinos turísticos na era digital e a 

perceção da sua imagem junto dos turistas, através de experiências virtuais on-line. 

O capítulo 2 contextualiza o turismo na era digital e inclui a aplicação das TIC neste setor 

apresentando as tendências e novas tecnologias. Neste capítulo o destino turístico será 

explicado como produto on-line e do ponto de vista da procura turística.   

O capítulo 3 incide sobre os conceitos de imagem de destino e imagem virtual de 

destino, contextualiza a experiência virtual turística, bem como o conceito de 

telepresença. O capítulo refere as OMD e sua importância na comunicação de destinos 

através dos seus website, bem como, o seu papel na formação da imagem de destino 

apresentando uma abordagem à conceção de turismo virtual. 

O capítulo 4 aborda os aspetos relacionados com o comportamento do consumidor de 

turismo e a influência da experiência on-line na resposta comportamental após 

experiência. 

Após estes capítulos teóricos, o trabalho desenrole-se pelo estudo empírico apresentado 

nos últimos capítulos.  

O capítulo 5 apresenta o modelo e as hipóteses, bem como, os fatores complementares 

que foram analisados. 

O capítulo 6 explica as metodologias de investigação adotadas para o desenvolvimento 

deste estudo e apresenta a proposta de modelo estrutural relativa ao objeto de estudo. 
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O capítulo 7 descreve e apresenta os resultados da análise dos dados recolhidos após 

aplicação de vários métodos estatísticos.  

Por último, o capítulo 8, discute os resultados experimentais obtidos e expõe as 

conclusões e limitações, assim como, apresenta propostas de trabalho futuro. 
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Capítulo 2. 

TURISMO E DESTINO TURÍSTICO 

NA ERA DIGITAL  

SUMÁRIO 

A análise de diversos conceitos torna-se necessária para uma melhor compreensão sobre a 

conceção atual que os investigadores têm do turismo como campo de estudo na era da 

informação digital. É apresentada uma abordagem ao conceito de turismo virtual no âmbito deste 

estudo. Assim, este capítulo, foca o turismo e os destinos turísticos destacando o papel das OMD 

como entidades estratégicas no âmbito da sua comunicação e promoção on-line. É apresentada a 

analisa da evolução do setor na era da economia digital, impulsionadas pela penetração das novas 

tecnologias da informação, e em particular da Internet.  
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2.1. O turismo 

Não existe consenso sobre quando, como e em que circunstâncias nasceu a atividade 

turística, em virtude dos diferentes cenários defendidos por vários (Beni, 2004; Bigné, 

Font, & Andreu, 2000; Cooper, Gilbert, Wanhill, Fletcher, & Shepherd, 2008; Molina, 2006; 

Sinclair, 1993). Com tal, o conceito de turismo tem vindo a ser estudado em variados 

domínios e em diversas perspetivas, dada a complexidade das relações entre os 

elementos que o formam. Existe ainda uma discussão aberta para obter uma definição 

universal que reflita um conceito padrão, normalizado e único. 

O turismo é uma atividade económica recente que, pelo seu caracter multidisciplinar, 

pelo seu progresso aliado à evolução da sociedade e das novas tecnologias, carece ainda 

de uma definição clara e absoluta. Por conseguinte, foi realizada uma revisão de 

bibliografia no sentido de delimitar o conceito, no âmbito do estudo que se propõe. 

A primeira definição de turismo surge em 1911 através do economista austríaco Hermann 

Schattenhofen que refere o turismo como “o conceito que compreende todos os 

processos, especialmente os económicos, que se manifestam na chegada, na 

permanência e na saída do turista de um determinado município, país ou estado” (citado 

em, Barretto, 1997, p. 9).  

Em 1942, foi estabelecida, por Hunziker e Krapf, uma das primeiras conceções do turismo, 

que o definiram como “um conjunto de relações e fenómenos originados pela deslocação 

e permanência de pessoas fora do seu local habitual de residência, desde que tais 

deslocações não sejam utilizadas para o exercício de uma atividade lucrativa principal, 

permanente ou temporária” (citado em, Cunha, 2003, p. 29).  

Os autores McIntosh, Goeldner & Ritchie (1999), acrescentam, que o turismo é a soma de 

fenómenos e relações decorrentes da interação de turistas, empresas, governos e 

comunidades de acolhimento no processo de atrair e acolher esses turistas e outros 

visitantes. 
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Embora não haja uma definição única e universal, as recomendações da Organização 

Mundial de Turismo (OMT)3 definem o turismo como "as atividades que as pessoas 

realizam durante suas viagens e permanência em lugares distintos dos que vivem, por um 

período de tempo superior a 24 horas e inferior a 60 dias consecutivos, com fins de lazer, 

negócios e outros" (Organização Mundial do Turismo [OMT], 1998, p. 11). 

Este conceito, criado pela OMT, é baseado numa definição simplista e que não 

exemplifica toda a dimensão e complexidade do fenómeno turístico, serve no entanto, 

para padronizar o vasto campo de ideias de outros turismólogos - profissionais e 

investigadores de turismo - na discussão do seu real significado. Um dos conceitos mais 

atualizado, adotado pela OMT Inskeep (2003), cita o turismo como:  

[…] um fenómeno social, que consiste no conjunto de atividades realizadas por 

indivíduos ou grupo de pessoas durante suas viagens para lugares diferentes 

do seu ambiente habitual, quando neles permanecem por um período de 

tempo consecutivo e inferior a um ano, com o objetivo de lazer, cultura, 

negócios ou outros motivos, sem remuneração no local de destino[...]. 

 

Torna-se evidente na literatura que durante determinado período de tempo, as definições 

focaram-se mais nas reflexões da procura turística – turista e, só mais tarde, com a 

tomada de consciência do peso que o turismo representa, direta ou indiretamente, para a 

economia global e local é que as definições se centraram na oferta turística – indústria 

turística (Cooper et al., 2008). 

 

De acordo com conteúdo publicado pelo autor Carlos Beni4, no seu site:  

3
   Com sede em Espanha, a Organização Mundial do Turismo (OMT) é uma agência especializada das Nações Unidas e 

a principal organização internacional na área do turismo, responsável pela promoção do turismo sustentável e 

universalmente acessível. Conta atualmente com 154 países membros, de 6 territórios e cerca de 400 membros 

afiliados, representando o setor privado, instituições educacionais, associações e autoridades locais de turismo. 

4
  Beni, [site]: http://www.mariobeni.com.br/html/apre.html; http://www.cntur.com.br/oturismo.html, consultados em 

10/06/2013, Mário Carlos Beni, Doutor em Ciências da Comunicação, Membro da Academia Internacional de Turismo 

e Membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo; da Associação Mundial de Experts em Turismo – AIEST e da 

Associação Mundial de Formação Profissional em Hotelaria e Turismo – AMFORTH, que lhe conferiu, em 2005 o 

Tourism Award, em Antalya na Turquia. Foi membro da Comissão de Ética de Turismo da OMT por três mandatos. 

http://www.mariobeni.com.br/html/apre.html
http://www.cntur.com.br/oturismo.html
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[...] O Turismo consiste num elaborado e complexo processo de decisão sobre 

o que visitar, onde, como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros 

fatores de realização pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, 

cultural, ecológica e científica que ditam a escolha dos destinos, a 

permanência, os meios de transporte e o alojamento, bem como o objetivo da 

viagem em si para a fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos de 

sonhos, desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento existencial 

histórico-humanístico, profissional, e de expansão de negócios. Esse consumo 

é feito por meio de roteiros interativos espontâneos ou dirigidos, 

compreendendo a compra de bens e serviços da oferta original e diferencial 

das atrações e dos equipamentos a ela agregados em mercados globais com 

produtos de qualidade competitivos[...]. 

 

Segundo vários autores (Beni, 2004; Cooper et al., 2008; Goeldner, Ritchie, & McIntosh, 

2002) o fato do turismo estar interligado, praticamente, a quase todos os setores da 

atividade social humana, é a principal causa da grande variedade de conceitos, todos eles 

válidos quanto circunscritos ao campo em que é estudado, camuflando as limitações 

conceptuais existentes sobre o fenómeno. 

O turismo é portanto, um conceito de difícil definição devido à natureza complexa do 

setor e do elevado número de atores envolvidos na atividade, o seu estudo abarca o 

conhecimento do conjunto de inter-relações dessa indústria, que é defendida por alguns 

autores como um sistema (Cooper et al., 2008; Cunha, 2003). 

O turismo é, além de tudo, uma importante atividade económica que gera elevadas 

receitas e potencia a criação de novos empregos. Nesta perspetiva atua como uma 

ferramenta de desenvolvimento de um local ou país, através de um conjunto de 

elementos atrativos naturais ou culturais, elaborados para a comercialização como 

destino turístico. Esta atividade abrange e envolve uma série de outras áreas, tais como: 

gastronomia, transportes, hotelaria, comércio, lazer, entre outras. 
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Um dos modelos citados na literatura e sugerido por Leiper (citado em, Cooper et al., 

2008) aborda de forma simples e clara, três elementos fundamentais do sistema turístico, 

no qual se incluem: 

 Turistas/Procura: tendo em conta que o turismo é uma experiência 

essencialmente humana, os turistas são os principais atores do sistema; 

 Regiões geográficas/Destino: compostas por região geradora de turistas que 

oferece o impulso para motivar e estimular as viagens;  

 Indústria turística/Oferta: considerado o conjunto de empresas e organizações 

envolvidas na oferta turística. 

Todos estes elementos fazem parte do sistema do setor turístico e interagem ainda num 

contexto mais alargado formado pelos distintos ambientes em que o turismo ocorre, quer 

físico ou virtual.  

De igual modo, todos eles fazem parte da experiência do turista. A experiência é parte de 

um processo emocional baseado no contacto físico ou virtual com um conjunto de 

serviços que satisfazem as necessidades dos indivíduos e que interferem com os aspetos 

afetivos e cognitivos da viagem. Sendo que, os aspetos afetivos representam “os valores 

que os indivíduos associam aos destinos, com base nos benefícios esperados” (Fakeye & 

Crompton, 1991), que são traduzidos no conjunto de informações recolhidas antes, 

durante e após a viagem. A avaliação afetiva determinará a escolha de um destino e a 

experiência vivida resulta num conjunto de novas informações que contribuem para a 

avaliação cognitiva. Assim sendo, o turismo envolve todas as ferramentas de pesquisa e 

planeamento turístico, e não abrangendo apenas o deslocamento de um indivíduo para 

um local diferente da habitual residência ou considerando somente o momento da 

viagem. 

Um ponto do conceito menciona que a prática de Turismo pressupõe, em princípio, 

deslocação física de um ponto a outro. Este aspeto do "deslocamento" incutido na 

definição de turismo vem no entanto merecendo a cada dia que passa mais destaque, 

pois é levantada a questão: Como classificar o caso das pessoas no ciberespaço, que 

realizam “visitas” através Internet? 
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Este é ponto de partida da abordagem teórica que está na base desta investigação. 

De acordo com a definição o turismo é uma atividade económica, sendo que apresenta 

uma tendência de crescimento, apesar de todas as contrariedades e ameaças de crise, 

Este crescimento está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento tecnológico a vários 

níveis. O seu progresso aliado à evolução da sociedade e das novas tecnologias  

2.2. As TIC no turismo 

No mundo cada vez mais globalizado, a informação e o conhecimento são considerados 

como a chave para o sucesso, em muitos setores industriais em especial nas organizações 

empresariais onde o turismo não é exceção. Por tal fato, há uma grande necessidade de 

gerir esses mesmos recursos. Uma nova geração de empreendedores utiliza a economia 

digital para encontrar novas formas de atrair clientes e públicos relacionados com a 

atividade económica desenvolvida, bem como, na difusão de informações em novas 

fontes, por forma a encontrar novos mercados para seus produtos e serviços.  

O turismo tem estado desde há mais de 3 décadas, estreitamente conectado ao 

progresso das TIC. As Tecnologias da Informação são definidas como "o termo coletivo 

dado para os mais recentes desenvolvimentos no campo eletrónico e os mecanismos -

computadores e tecnologias de comunicação, utilizados para a aquisição, processamento, 

análise, armazenamento, recuperação, disseminação e aplicação da informação” (Poon, 

1993). Segundo Buhalis (1998) as TIC “potenciam a capacidade das organizações para 

gerir os seus recursos, aumentar, produtividade, comunicar as suas políticas e promover 

os seus produtos e desenvolver parcerias com os consumidores, fornecedores, 

organizações do setor público ou privado, grupos de interesse, …”. Entre essas 

tecnologias estão todas aquelas que convergem em microeletrónica, computação e 

informática (hardware e software), e telecomunicações. Já Jaffari (2005), define-as como 

“a aplicação dos computadores para processar, armazenar, transmitir e visualizar 

informação. A informação pode consistir dado nos formatos, texto, gráficos, voz, imagens 

ou vídeos e os computadores podem ser, main frames, minicomputadores, laptops ou 

network computers”.    
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Desde o desenvolvimento dos sistemas informatizados de reserva (SIR), na década de 

1970, aos Sistemas de Distribuição Global (SDG) no final de 1980 e da Internet no final dos 

anos 90, que as TIC transformaram profundamente as práticas operacionais e estratégicas 

no turismo (Buhalis, 2003; Buhalis & Law, 2008).  

Atualmente a indústria do turismo não se focaliza apenas na utilização das TIC para 

aumentar a eficiência no processamento de informação e na gestão da distribuição, mas 

em todos os níveis operacionais, estruturais, estratégicos e de marketing, no sentido de 

facilitar a interação entre os públicos de interesse, nomeadamente fornecedores, 

intermediários e consumidores (Egger & Buhalis, 2008). O desenvolvimento tecnológico 

tem sido um dos principais motores para as transformações operadas no setor turístico. 

No contexto das TIC, a Internet revolucionou a forma de atuação, interação, 

posicionamento e comunicação com os seus intervenientes, sendo que, a gestão e 

comunicação de informação turística on-line surgem como garantia de sobrevivência das 

organizações e promovem o aumento da competitividade nomeadamente dos destinos 

turísticos.  

As TIC e em particular a Internet têm sido rapidamente difundidas e aplicadas em todos 

os setores do turismo (Buhalis & Law, 2008; Poon, 1993; Werthner & Klein, 1999). Com tal, 

empresas turísticas utilizam a Internet para difundir e divulgar os seus produtos 

intangíveis e toda a sua infraestrutura, e utilizam-na como plano de fundo, a fim de 

complementar as viagens reais.  

O aparecimento da Internet e a explosão global do seu uso vieram introduzir novos 

meios de comunicação e de informação a uma velocidade vertiginosa. De acordo com 

diversos estudos (Buhalis & Jun, 2011), uma das principais razões porque as pessoas usam 

esta tecnologia prende-se com o planeamento de viagens, por exemplo no processo de 

pesquisa de informações sobre viagens e reserva, que causou profundas mudanças no 

setor e na indústria do turismo. 

De salientar que muitas das vezes os termos Internet e TIC são utilizados em paralelo, no 

entanto, em rigor, a Internet é parte integrante das TIC (Buhalis & Jun, 2011).  
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A Internet é uma rede de comunicação de escala mundial considerada a rede de todas as 

redes. Definida por alguns autores como uma rede de ligações de várias redes e 

utilizadores em todo o mundo (Nyheim, McFadden, & Connolly, 2005). Também os 

termos Web e Internet, têm sido usados muitas vezes como sinónimos, no entanto, a web 

faz parte da Internet, como ferramenta de comunicação, ou seja, é apenas um dos seus 

vários serviços.  

Com proliferação das novas tecnologias, com a introdução da World Wide Web (WWW) e 

subsequente expansão de conteúdos de multimédia, o número de utilizadores da Internet 

cresceu fortemente. De facto, a Internet teve o crescimento mais rápido da história se 

comparada com qualquer outro meio de comunicação tradicional como por exemplo a 

rádio e a televisão. O número de utilizadores de Internet aumentou exponencialmente 

entre 2000 e 2015, com uma taxa de crescimento superior a 800% o que representa mais 

de 3.000 milhões de utilizadores em todo o mundo5. O gráfico apresentado na Figura 2.1 

mostra a distribuição dos utilizadores da Internet a nível mundial no ano 2015.  

Figura 2.1 - Utilizadores de Internet no Mundo 2015 

 

Fonte: Internet World Stats 

5
  Internet World Stats: WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS June 30, 2015;  

[Site]: http://www.Internetworldstats.com/stats.htm, consultado em agosto de 2015. 
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Médio Oriente (3%)

Oceania /Autrália (1%)Dados: 3,270,490,584 Utilizadores da Internet em 30 de junho 2015 
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O maior número de utilizadores está na Ásia, que tem mais de 1.500 milhões de 

utilizadores, seguida da Europa com 18,5% do total dos utilizadores, enquanto a América 

do Norte detém a mais elevada taxa de penetração na Internet, com quase 87,9%. A 

Europa representa um dos maiores mercados on-line, com 604 milhões de utilizadores6, 

conforme dados estatísticos da população mundial e utilizadores da Internet, que 

constam na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 - Estatísticas sobre a população mundial e utilizadores da Internet em 2014 

Fonte: Internet World Stats 

 

Para além do crescimento do número de utilizadores da internet também se comprova 

que a organização de viagens está na lista de produtos e serviços mais comprados na 

Internet. De acordo com as estatísticas no top das cinco mais populares compras on-line, 

nos Estados Unidos em 2012, estão os livros e presentes [63%], roupas [59%], organização 

de viagens [57%] e eletrónica (DigitalCenter, 2011).  

Uma grande percentagem de utilizadores da Internet consulta regularmente on-line 

notícias, bem como, informações sobre saúde e sobre viagem. Trinta e quatro por cento, 

consulta informações on-line sobre viagens pelo menos uma vez por mês. 7 

6
  http://www.internetworldstats.com/stats.htm, dados referentes a 30/06/2015; consultado em agosto de 2015  

7
  http://www.digitalcenter.org/wp-content/uploads/2012/12/2011_digital_future_report-year10.pdf; consultado em abril 

2013. 

População Utilizadores Internet Util izadores Internet Penetração % Utlizadores Crescimento

( 2015 Est.) Dec. 31, 2000 Dados atua is (% População) 2000-2015

Africa 1,158,355,663 4,514,400 313,257 ,074 27.0 % 9.6 % 6,839.1%

Asia 4,032,466,882 114,304,000 1,563,208,143 38.8 % 47.8 % 1,267.6%

Europe 821,555,904 105,096,093 604,122,380 73.5 % 18.5 % 474.8%

Middle East 236,137,235 3,284,800 115,823,882 49.0 % 3.5 % 3,426.1%

North America 357,172,209 108,096,800 313,862,863 87.9 % 9.6 % 190.4%

Latin America / 

Caribbean
617,776,105 18,068,919 333,115,908 53.9 % 10.2 % 1,743.6%

Oceania / Australia 37,157,120 7,620,480 27,100,334 72.9 % 0.8 % 255.6%

TOTAL no MUNDO 7,260,621,118 360,985,492 3,270,490,584 45.0 % 100.0 % 806.0%

ESTATÍSTICA DE UTILIZADORES DA INTERNETE E POPUPLAÇÃO NO MUNDO

JUNHO 30, 2015 - Atualização semestral

Regiões no Mundo

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.digitalcenter.org/wp-content/uploads/2012/12/2011_digital_future_report-year10.pdf
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De acordo com a empresa de pesquisa da indústria de viagens PhoCusWright 8, o 

mercado de viagens on-line Europeu teve ganhos significativos em 2012,  atingindo os 

242 biliões de euros. Apesar da crise económica que ameaça a Europa o turismo continua 

a sua escalada, embora em menor proporção em relação a anos anteriores. Verifica-se no 

entanto, que a penetração on-line no mercado das viagens continua a subir e a ter um 

crescimento sustentado de 2%, com os consumidores a procurarem cada vez mais os 

negócios on-line9.  

Face ao exposto o sector de viagens e turismo revela-se um dos setores mais importantes 

representados na Internet que tira partido das vantagens da sua utilização.  

Na lista dos benefícios da utilização da Internet para a indústria do turismo em matéria de 

acesso global, destacam-se: redução de custos; facilidade de atualização de informações; 

capacidade de atingir o público-alvo; canal interativo e funções personalizadas, temas 

estes que têm sido amplamente investigados e documentados (Buhalis & Law, 2008; 

Buhalis, 1998; Buhalis & Jun, 2011; Cho, 2002; Yuan, Gretzel, & Fesenmaier, 2003).    

Também os recursos avançados de multimédia oferecem grandes oportunidades para 

serviços de natureza intangível como é o caso do turismo. Por seu lado, a natureza 

intangível dos produtos turísticos requer o uso de grande representação através de 

elementos visuais, fotografias e gráficos para que uma imagem tangível permita a 

transformação de experiência virtual para os utilizadores que planeiam as viagens (Cho, 

2002). Os recursos multimédia, que facilitam e aumentam a riqueza de informações e 

interação, tornaram-se assim uma das áreas-chave que influenciam indústria do turismo.  

A evolução da tecnologia da Internet trouxe o ambiente virtual como plataforma. Nesta 

nova geração as empresas do setor tiveram que se adaptar ao meio on-line, alterando e 

adaptando as suas estratégias e investimentos à nova realidade.  

8
  http://v4.phocuswright.com; consultado em abril 2013; PhoCusWright uma das mais credíveis e reputada fonte para 

dados, informações e análises no setor de viagens, turismo e hospitalidade. PhoCusWright é a autoridade de 

pesquisa da indústria de viagens. 

9
  PhoCusWright's European Online Travel Overview Eighth Edition - Visão sobre o mercado Europeu de Viagens online 

- Oitava Edição: é um relatório que apresenta um panorama detalhado do mercado europeu de viagens online, 

oferecendo dimensionamento do mercado e previsões de crescimento até 2014. 

http://v4.phocuswright.com/
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Os clientes, turistas e potenciais turistas têm ao seu dispor um canal de fácil acesso, que 

lhes permite economizar tempo e recursos, dando-lhes a possibilidade de pesquisar um 

maior número de fontes e de comparar o produto on-line, em qualquer momento e em 

qualquer lugar. 

A Internet, enquanto tecnologia de informação, também sofreu alterações e evoluções e, 

a forma de como as pessoas interagem no ambiente virtual mudou. Os novos formatos 

interativos apresentados na web teve um impacto profundo na forma como os produtos 

turísticos são comercializados e divulgados. As opiniões dos consumidores foram até 

então, conteúdos geridos pelos organismos de gestão de destinos ou empresas de 

promoção e comercialização de destinos, quer on-line quer off-line. Atualmente, fazem 

parte integrante de qualquer site enquanto material de marketing. O papel do turista 

assume novos contornos após o aparecimento, como um agente orgânico e ativo no 

processo de formação de imagem, por meio direto e espontâneo através das suas 

contribuições em blogs, fóruns, sites de redes sociais, tornando-se o mais eficaz agente 

de projeção de imagem (Camprubí, Guia, & Comas, 2013). 

Os sites com informações turísticas surgiram com a popularização da Internet. A sua 

função resumia-se apenas a transmitir informações, ou seja, a Internet era utilizada para 

colocar no modo virtual os catálogos de serviços e produtos, como a vantagem, de 

estarem disponíveis ao consumidor em qualquer momento. Por exemplo para realizar 

reservas era necessário enviar e-mails, preencher registos e, posteriormente, confirmar 

esses dados através de visitas ou contatos diretos por telefone ou outros canais. 

Nos finais dos anos 90 os sites ampliaram os seus serviços on-line, permitindo a 

realização de reservas através de sistemas de reservas computorizados ao invés de 

apenas informar. Sites de turismo estão a deslocar-se de uma abordagem de um simples 

media de transmissão de informação para um horizonte mais interativo, sendo que, a 

possibilidade de interação garante não apenas a escolha mas também a intervenção 

sobre o conteúdo (Buhalis & Law, 2008). 
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Com a massificação da Internet, o utilizador passou a ter um papel ativo na web, a criar 

os seus próprios sites e comunidades virtuais de grupos de interesses comuns, a trocar 

informações sobre os mais diversos assuntos, inclusive sobre viagens, experiências 

turísticas, sugestões etc.  

Para não perderem o seu público, as empresas e entidades oficiais relacionadas com o 

setor desenvolveram páginas on-line cada vez mais avançadas e mais interativas, 

permitindo que os internautas trocassem experiências, comentários, sugestões e 

emitissem sua opinião sobre determinada questão.  

Por sua vez as tecnologias da informação e comunicação que estão na base do 

ecossistema e economia do conhecimento, permitem armazenar, processar, e fazer 

circular, rapidamente e a baixo custo, um volume cada vez mais elevado de dados, 

convertendo-se num ativo cada vez mais importante e proporcionando ganhos de 

produtividade comprovados, na indústria do turismo. 

Historicamente o desenvolvimento do mercado de viagens foi liderado pelas empresas de 

transporte aéreo de passageiros, que tinham o poder e a representatividade para a 

inovação, assim como, o aparecimento da aviação comercial viabilizou o crescimento das 

grandes redes hoteleiras no começo do século XX. Estas empresas contribuíram em larga 

escala para o desenvolvimento das técnicas de definição de preço, dos sistemas centrais 

de reservas (CRS), e até da criação de programas de fidelidade, que foram prontamente 

adotados pelo setor hoteleiro. 

Verificaram-se enormes avanços em aplicações tecnológicas na indústria do turismo e 

viagens, quer na distribuição quer no âmbito da comunicação. Estes avanços 

proporcionam condições para que o consumidor de hoje esteja constantemente 

conectado à WWW. Turistas de todas as idades estão muito mais informados sobre 

produtos e serviços disponíveis quando tomam as suas decisões de viagem, graças à 

pesquisa on-line.  
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Na escolha do destino os turistas podem agora adequar e criar os seus próprios 

itinerários e pacotes, comparar preços e produtos ou serviços e até controlar os preços, 

colocando em licitações de produtos e serviços em sites como Hotwire10 e Priceline11.Sites 

como TripAdvisor12, abriram o caminho dando voz aos consumidores. O TripAdvisor, de 

acordo com a marca, é o maior site de viagem do mundo, possibilitando aos turistas o 

planeamento da viagem, oferecendo dicas de viajantes reais e uma ampla variedade de 

opções de viagem, além de contar com links ininterruptos para as ferramentas de reserva. 

Os sites do TripAdvisor juntos formam a maior comunidade de viagens do mundo, com 

mais de 370 milhões de visitantes por mês e mais de 250 milhões de avaliações e 

opiniões13.  

No que respeita à tecnologia da comunicação móvel, que sofreu um avanço significativo, 

permite aos consumidores a pesquisa, a reserva enquanto se deslocam, ou estão em 

movimento, através de dispositivos móveis portáteis. As aplicações para dispositivos 

móveis, como iphones, smartphones, ipads, entre outros, podem oferecer caminhos 

diretos para a descoberta e exploração de espaços físicos, bem como fornecem acesso 

direto à informação. Estudos da PEWInternet14 revelam que cerca de 50% das descargas 

respeitam a aplicações que permitem obter informação sobre o destino que se está a 

visitar, de acordo com os dados do gráfico apresentado na Figura 2.2, extraído do estudo.  

10  Hotwire -  http://www.hotwire.com/about 

11  Priceline -  http://www.priceline.com/  

12 
 TripAdvisor®-  http://www.tripadvisor.com, Julho de 2013 

13
  http://www.tripadvisor.com.br/PressCenter-c6-About_Us.html, consultado em agosto 2015 

 

14
  Reaching Your Audience in the Digital Age: Key Research Trends to Watch; Florida Governor’s Conference on 

Tourism; September 6, 2012 - Pew Internet & American Life Project;  

[site]:http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Presentations/2012/August/Aaron%20Smith%20FL%20Tourism_PDF.

pdf; consultado em abril de 2013 

 

http://www.hotwire.com/about
http://www.priceline.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.tripadvisor.com.br/PressCenter-c6-About_Us.html
http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Presentations/2012/August/Aaron%20Smith%20FL%20Tourism_PDF.pdf
http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Presentations/2012/August/Aaron%20Smith%20FL%20Tourism_PDF.pdf
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Figura 2.2 - Percentagem de downloads de aplicações de turismo para dispositivos móveis, por tipo de 

aplicação 

 

 
 

Fonte: PEW Internet & American Life Project 

 

O mesmo estudo revela ainda que as atividades ligadas ao turismo (planeamento de 

viagem, a reconhecimento da localização física, reservas, comentários) são adequadas 

para o mundo dos aplicativos. 

O e-commerce atingiu uma crescente força no mercado de viagens por um motivo 

principal, ou seja pela natureza intangível do serviço, sendo o canal ideal para converter 

em ‘tangível’ um produto de natureza intangível. 

Segundo refere a Informa D&B15, responsável pelo relatório “Comércio Eletrónico de 

Viagens em Espanha e Portugal” o valor do mercado de viagens on-line, de acordo com a 

faturação agregada dos sites de venda de viagens para Espanha e Portugal atingiu, em 

2013 os 9.730 milhões de euros. De acordo com o relatório a venda de viagens e turismo 

aumentou 5,6% relativamente a 2012, ano em que registou uma variação de 7,3%. 

A gradual transferência de clientes dos canais tradicionais para o mercado on-line justifica 

o incremento das receitas no setor nos últimos anos, apesar da quebra da procura 

turística interna tanto em Espanha como em Portugal, no referido período.  

15
  A Informa D&B é a empresa que, em Portugal e Espanha, fornece informação e conhecimento sobre o tecido 

empresarial, com o objetivo de fundamentar as decisões de negócio. 
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Os portais espanhóis incrementaram o seu negócio 5,8% em 2013, enquanto as vendas 

em Portugal cresceram de forma mais moderada (+4,8%). 

Dois em cada dez visitantes internacionais, 22%, escolheram o seu destino com base em 

informação recolhida da web em 2011. O canal viral, recomendações de familiares e 

amigos continua a ser o primeiro fator na decisão dos viajantes, de acordo com pesquisa 

de benchmarking mundial TRAVELSAT16. 

Na lista dos 10 fatores de topo - o que mais influencia a decisão de escolher este destino? 

[dados provisórios dados de 2011 - 15.000 turistas internacionais que visitam um destino 

pela primeira vez e 30 mercados], conforme Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 - Fatores que influenciam a decisão de compra de um destino 

1.  Friends or relatives recommendation: 38% 

2.  World renowned must-see destination: 32% 

3.  Information on the web: 22% 

4. Cheap deal / special offer: 15% 

5. Geographically close destination: 14% 

6. Travel agency recommendation: 8% 

7. Article in a magazine / newspaper: 6% 

8. Movie realized in the country: 5% 

9. Appealing advertising on it: 5% 

10.  Heard about in the TV news:  2% 

Fonte: Travelsat (2011) 

 

Opiniões on-line são essenciais para os consumidores no processo de planeamento de 

viagem e estudos anteriores mostram a tendência de que os consumidores querem ativos 

sociais e móveis preferindo pares, opiniões independentes sobre os canais tradicionais e 

campanhas de marketing. 

Os produtos e destinos turísticos são meramente virtuais no momento da tomada de 

decisão de compra pelo consumidor, e esta característica virtual do turismo confere uma 

forte capacidade de serem promovidos e vendidos on-line (Cunha, 2003; Milheiro, 2006). 

16
  TRAVELSAT© Competitive Index constitui um estudo global e independente sobre que permite medir a experiência e 

satisfação de forma padronizada para todos os destinos, mercados e segmentos de turismo e viagens. Monitoriza 80 

índices de satisfação para mais de 200 destinos, mercados e segmentos, com base na opinião representativa de 

turistas que experienciaram o destino.  
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Apesar de não substituir a viagem real, o ambiente on-line interativo propiciado pela 

Internet, sendo um recurso que proporciona a visita virtual, democratiza a experiência 

porque privilegia o acesso a um maior número de pessoas restringido apenas a quem se 

exclui por opção ou não tem acesso ao ambiente digital. Uma vez que o turismo já se 

pratica virtualmente, deveria ser repensado deslocamento apenas físico para que se possa 

caracterizar a atividade (Ghisi & Macedo, 2006). 

A questão que se coloca e que está na base do problema deste estudo é - Como pensar 

as atuais ferramentas e dispositivos de comunicação on-line associados à visibilidade dos 

espaços com a experiência turística?  

2.2.1. Tendências e tecnologias emergentes 

No mercado das tecnologias emergente são inúmeras as possibilidades para criar formas 

de relacionamento diferenciadas ou processar informações obtida do mundo real, 

introduzindo-as no mundo digital. Esse diálogo entre on-line e off-line pode ser utilizado 

para os mais diversos fins ou ações, passando pela promoção e comunicação, pelo 

comércio eletrónico, em suma, nas várias aplicações de marketing digital, nas mais 

diversas plataformas. Concludentemente, a tecnologia é cada vez mais acessível e barata, 

onde a adequação a determinado cenário e criatividade são limite para o 

desenvolvimento de projetos pautados pela diferenciação e inovação. Também o acesso 

a um mundo de informações com enorme baseado na integração de uma enorme gama 

de aplicativos (imagem, agenda, mapas, e-mail) numa interface simples, intuitiva e ultra 

amigável, revolucionou a o mercado da tecnologia móvel.  

Os organismos de gestão de destinos desempenham um papel importante no 

planeamento e coordenação de marketing pelo que se espera as tecnologias emergentes 

potenciem a sua competitividade e contribuam para o seu desenvolvimento sustentável. 

Em termos de tendências futuras perspetiva-se que os utilizadores e consumidores de 

turismo sairão beneficiados pelos avanços tecnológicos, dado que, aumentam as opções 

de escolha de produtos e destinos turísticos mais interativos e personalizados.  
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2.2.1.1.  Google street view 

O Google Street View é uma ferramenta de cobertura fotográfica panorâmica associada o 

Google Maps17. Os recursos do Street View criam uma visualização dos espaços, como 

por exemplo das ruas de uma cidade, com imagens dispostas de modo navegável. O 

resultado é uma espécie de mundo virtual, porém, com representação de modo factual 

dos respetivos locais e relativamente preciso, onde está implícita a veracidade propiciada 

pela fotografia.  

A constituição desse universo resulta da montagem de diversas fotografias especialmente 

tiradas por veículos equipados apropriadamente para tal fim, os quais percorrem os 

vários locais a mapear ruas e espaços públicos de grandes metrópoles como Nova 

Iorque, Barcelona, entre outras, e mesmo de ambientes não urbanos, como por exemplo, 

algumas áreas da região amazônica. A posterior sobreposição dessas imagens, com uma 

manipulação adequada, gera uma visualização que reproduz uma pseudo-

tridimensionalidade, dentro da qual se pode navegar e percorrer, segundo as direções e 

opções de navegação disponibilizadas pelo ambiente.  

A título de exemplo destaca-se o caso de Israel, em que o lançamento do Google Street 

View depressa se tornou numa ferramenta utilizada pelos turistas interessados em visitar 

os locais mais importantes do destino, enquanto planificam a sua viagem para Israel de 

forma virtual e a partir do conforto da sua própria casa.  

Vários sites oficiais de turismo israelita disponibilizam as novas capacidades da 

plataforma18, permitindo aos visitantes percorrer virtualmente alguns dos seus principais 

destinos turísticos, nomeadamente as três principais cidades: Jerusalém, Tel Aviv e Haifa. 

A plataforma permite por exemplo um passeio virtual em 360 graus pelas ruas de 

Jerusalém, ver os hotéis e todos os principais locais da capital. Peregrinos de todo o 

mundo podem assim fazer passeios através do ciberespaço, e por meio dos seus 

computadores, pela Via Dolorosa, a Igreja do Santo Sepulcro, o Monte das Oliveiras, e 

outros locais sagrados. 

17
  Disponível em http://maps.google.com; consultado em junho de 2013. 

18
  [site]: http://www.thinkisrael.com/Tourism_Euk/Tourist%20Information/Press%20Releases/Pages/Israel-Museum-

Joins-Google-Art-Project.aspx; consultado em Março de 2013.  

http://maps.google.com/
http://www.thinkisrael.com/Tourism_Euk/Tourist%20Information/Press%20Releases/Pages/Israel-Museum-Joins-Google-Art-Project.aspx
http://www.thinkisrael.com/Tourism_Euk/Tourist%20Information/Press%20Releases/Pages/Israel-Museum-Joins-Google-Art-Project.aspx
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O mapeamento do Street View para Israel, apresenta uma inovação em relação a outras 

regiões no que respeita ao acesso a locais mais apertados e repletos de turistas em 

Jerusalém. Neste caso, foi usada uma técnica similar ao Art Project, que arquiva imagens 

e informação dos museus, o que permitiu registar imagens das estreitas ruelas da Cidade 

Antiga, repletas de bancas de comércio de rua tradicional, de população local, e de 

turistas.  

Por seu lado o Google Art Project é um site mantido pelo Google em colaboração com 

museus espalhados por diversos países. Utilizando tecnologia do Street View, o site 

oferece visitas virtuais gratuitas a algumas das maiores galerias de arte do mundo. Ao 

"transitar" pelas galerias, é possível também visualizar imagens em alta resolução de 

obras selecionadas de cada museu.19  

A grande maioria das fotos são armazenadas em qualidade de alta resolução, permitindo 

que os utilizadores possam visualizar as obras de arte através de zoom e observar 

detalhes que seriam impossíveis de ver em contato com a obra real. 

2.2.1.2. Google Street View com versão subaquática  

A plataforma Google Maps - Street View apresentou recentemente, setembro 2012, as 

primeiras imagens panorâmicas recolhidas no fundo do mar, com o objetivo de criar um 

mapa mais exaustivo, preciso e prático do Mundo: 

 Grande Barreira de Coral na Austrália, declarada Património da Humanidade pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); 

 Reserva marinha na ilha vulcânica Apo nas Filipinas; 

 Recifes do mar do Havai nos Estados Unidos da América (EUA); 

As fotografias foram tiradas por uma câmara de alta tecnologia, levando o internauta a 

‘mergulhar’ no ecossistema marinho. 

19
  http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Art_Project; consultado em junho de 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Art_Project
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A título de exemplo a Figura 2.3 mostra uma imagem da Grande Barreira de Coral na 

Austrália, obtida da navegação através da plataforma Google Street View. 

 

Figura 2.3 - Imagem da Grande Barreira de Coral na Austrália, obtida da navegação através da plataforma 

Google Street View. 

 
 

Fonte: http://maps.google.com/help/maps/streetview/gallery/ocean/ (2013) 

 

2.2.1.3. Imagens aéreas com drones  

As evoluções da tecnologia permitem avanços ao nível da utilização de recursos cada vez 

mais inovadores para, por exemplo, recolha de imagens e vídeo de locais turísticos 

através de drones.  

Os drones são instrumentos controlados à distância por mecanismos eletrónicos e 

computacionais. Estes pequenos aparelhos são equipamentos capazes de voar e são 

manobrados através de um controlo remoto. O seu nome tem origem do inglês que 

significa "zangão", pela sua similaridade com um inseto. Este equipamento pode possuir 

tecnologia complexa, sistema de posicionamento global (global positioning system, GPS), 

câmara fotográfica, câmara de vídeo e podendo ser programados para efetuar uma 

determinada tarefa. 

http://maps.google.com/help/maps/streetview/gallery/ocean/
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Os drones atualmente podem ser utilizados para diversas finalidades envolvendo captura 

de imagens aéreas, seja para fins de lazer, comerciais ou militar. O uso destes 

equipamentos estende-se igualmente ao setor do turismo. Estes equipamentos, aleados à 

tecnologia, permitem alguns avanços a nível do marketing nomeadamente no 

desenvolvimento de campanhas publicitárias mais sofisticadas e mais criativas para os 

destinos turísticos, com base e recursos a tendências e tecnologias emergentes.  

Inclusive no âmbito do turismo sustentável os drones poderão a ser utilizados em visitas 

virtuais de património histórico inacessível ou que não reúnem as condições para acolher 

visitantes. 

Segundo Nicolás Derval20, “visitar lo inalcanzable podría convertirse en el gran atractivo 

turístico de los próximos años, gracias a los drones, si es que nosotros los profesionales 

del turismo somos capaces de sacarles todo el potencial”, ou seja, para os profissionais de 

turismo esta pode ser uma oportunidade a explorar convertendo os destinos e locais mais 

inóspitos e inacessíveis aos visitantes em atrativos produtos de destino turísticos.  

A fotografia apresentada na Figura 2.4 foi obtida através desta técnica e mostra uma 

imagem das quedas de água de Tamul-México que de outra forma seriam inalcançáveis 

aos turistas.  

Figura 2.4 - Imagem cascatas das cascatas de Tamul no México, capturada por drone. 

 

Fonte: Imagem vencedora na Postandfly/Dronestagram http://www.dronestagr.am/tamul-waterfall/  

20
 Técnico em desenvolvimento turístico membro da comunidade Hosteltur. Hosteltur.com é um portal espanhol líder 

em notícias sobre turismo.  

[site] http://www.hosteltur.com/198690_drones-aterrizan-turismo.html, consultado em março 2015 

 

http://www.dronestagr.am/tamul-waterfall/
http://www.hosteltur.com/198690_drones-aterrizan-turismo.html
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Como tal, surgem na web novos sites de viagens que apresentam os destinos neste 

panorama. O site TravelByDrone21 é um site que agrega as capacidades do YouTube e 

Google Maps de forma que os seus utilizadores possam viajar virtualmente e explorar os 

vários destinos turísticos espalhados pela planeta, através de filmagem realizadas via 

drone. 

A Google Street View disponibiliza um leque muito variado de imagens de destinos, mas 

surgem recentemente tecnologias emergentes que possibilitam o mesmo tipo de turismo 

virtual mas a partir da perspetiva aérea. 

2.2.1.4. Dispositivos móveis  

Uma outra área em crescente expansão é o mercado dos dispositivos móveis e toda a 

tecnologia que lhe esta associada. A tecnologia móvel embora, com dimensão mais 

reduzida face a outras tenologias, apresenta um gigantesco potencial, emergindo como 

uma das mais importantes e mais crescentes formas de TIC nas últimas décadas. Em 

particular, a penetração da tecnologia móvel conheceu um autêntico boom no mundo 

desenvolvido, onde o setor do turismo não é exceção. 

A tecnologia móvel constitui uma promissora ferramenta para levar as pessoas a criar 

mais riqueza reforçando a eficiência dos mercados. 

2.2.1.5. Realidade aumentada 

Realidade Aumentada (RA) é uma nova revolução que começa a emergir no universo do 

turismo. O aparecimento de sistemas de Realidade Aumentada reporta-se aos anos 1990, 

no seio académico e define-se de forma simplista como integração e mistura elementos 

virtuais com o ambiente real. Prevê-se que o acesso à RA vai ser massificado por meio 

dos dispositivos móveis - iPhones e smart phones - com acesso à Internet.  

21 
 TravelByDrone Lançado em abril 2014 pela Switzerland-based Jan Hiersemenzel  

[site] http://travelbydrone.com/ 

http://travelbydrone.com/
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Exemplo dessa aplicação consiste na utilização da câmara do dispositivo direcionado para 

um objeto com logotipo, ou qualquer outro elemento visual, ou forma reconhecidos por 

RA, resultando que as imagens do ecrã são substituídas ou superpostas por gráficos 3D 

exatamente, tal como já acontece quando acedemos ao Google Street View em algumas 

cidades.  

Na prática cada utilizador munido de um smart phone, enquanto anda na rua, pode obter 

informação em tempo real sobre a imagem captada, por exemplo informações práticas, 

história, fatos marcantes, promoções, criticas, comentários, links uteis sobre determinado 

restaurante, hotel, museu, obra de arte, etc. 

2.3. O turismo virtual 

O turismo virtual, ainda não é reconhecido como conceito mas representa uma nova 

modalidade do turismo, patente no cenário virtual propiciado pelo ambiente digital. 

Embora não esteja estabelecido o termo turismo virtual, o mesmo deverá ser considerado 

no âmbito deste estudo como conceito básico de turismo, e será tratado com uma 

modalidade de turismo experienciada no ciberespaço.  

O termo ciberespaço foi adotado em 1984 por William Gibson, um escritor norte-

americano, que o usou pela primeira vez no seu livro de ficção científica, Neuromancer. 

Este livro trata de uma realidade que se constitui através da produção de um conjunto de 

tecnologias, e que acaba por modificar estruturas e princípios da sociedade e dos 

indivíduos que nela estão inseridos.  

O ciberespaço é definido como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão 

mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (Lévy, 1999). O 

ciberespaço, é um ambiente virtual, onde são “disponibilizados” variados meios de 

comunicação e interação em sociedade, possibilitado pela integração das novas 

tecnologias, nomeadamente da Internet, embora possa ser reportado a outros meios 

tecnológicos digitais. 

No âmbito deste estudo considera-se ciberespaço a denominação dum espaço ou 

ambiente virtual onde não é necessária a presença física como fonte de relacionamento, 

disposto por meio de tecnologia. 
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O turismo virtual prepara o potencial turista não só para as suas viagens, como no caso 

dos destinos mais longínquos, e em sentido mais lato, poderá mesmo substituir a própria 

viagem. Porém, estas novas formas de turismo, reguem-se por alguns princípios básicos:  

 Através da realidade virtual, o indivíduo pode visitar um local longínquo e exótico, 

no conforto da sua sala, sem ter que se deslocar realmente a esse destino.  

 A visita virtual não envolve situações críticas ou imprevisíveis.  

 A duração da viagem e o seu custo não são determinados 

 Controlo da tecnologia causa grande influência no domínio das viagens virtuais, e 

em consequentemente na atitude do visitante virtual. 

Verifica-se a existência de uma barreira conceptual na definição de turismo, onde a 

realização de uma viagem pressupõe um deslocamento, quando extrapolada para o 

cenário virtual. Assim o termo turismo virtual é utilizado, no contexto da disponibilização 

de opções de turismo no ciberespaço (Ghisi & Macedo, 2006). O desenvolvimento das 

tecnologias e as dinâmicas económicas, sociais conduzem a esta nova forma de turismo 

virtual. O conceito é abrangente e envolve as duas grandes áreas de conhecimento: 

turismo e tecnologia da informação.  

Com os recursos da realidade virtual, da computação, da multimédia, e da interatividade 

o mercado turístico faculta um novo formato de produto turístico que ao mesmo tempo 

é também ele um serviço. Assim o turismo virtual, enquanto atividade turística que 

envolve o utilizador em ambientes imersivos, potencia o desenvolvimento de produtos de 

destino turístico em ambiente on-line. 

2.4. Produto destino turístico on-line 

O destino turístico é um dos principais componentes da atividade turística, e que 

segundo a OMT (1998), pode ser definido como o sítio para onde a procura tem que se 

deslocar para consumir o produto turístico. O sítio ou local pode estar dimensionado 

como núcleo turístico, zona turística, município turístico ou cidade turística, o importante 

é que o destino constitui o objetivo principal do turista (OMT, 1998). 
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São vários os académicos, que investigam o conceito de destino turístico, e que ainda se 

deparam com algumas dificuldades em termos de identificação e de delimitação do 

conceito teórico de destino turístico.  

Para alguns autores sempre que se pretenda abordar o fenómeno turístico do lado da 

oferta, esta está centrada no produto turístico. Bull, Arregui Luco, & Serrano Martínez 

(1994) define o destino como “pais, região ou cidade para o qual se dirigem os visitantes, 

tendo-o como seu principal objetivo”. Já Cooper et al. (2008) define-o como a 

“concentração de instalações e serviços desenhados para satisfazer as necessidades dos 

turistas”. O destino turístico agrupa todos os aspetos do turismo: procura, transporte, 

oferta e marketing, assente numa estrutura coerente e baseada numa determinada zona 

geográfica associada a uma imagem global, habitualmente comercializada de forma 

integrada e sob uma marca distintiva. 

O destino turístico é um bem de consumo intangível com características 

predominantemente abstratas e é apresentado aos potenciais consumidores através de 

descrições, narrações, suportes audiovisuais e fotos. Assim, o que induz o cliente à sua 

escolha e compra são as promessas de satisfação que o destino pode oferecer e a 

motivação que o turista tenha para essa viagem.  

Segundo a OMT, destino turístico pode ser definido como a região para onde os turistas 

se deslocam durante as suas viagens. Conforme Leiper (citado em Cooper et al., 2008) é 

no destino “que ocorrem as consequências mais visíveis e drásticas do sistema turístico”, 

pelo que se se assume como o mais importante elemento de onde provêm os atributos 

que originam as expectativas nos consumidores. O turista é motivado e atraído a visitar 

um destino através da variável imagem, tal como referido pela OMT e citado por Cooper 

et al. (2008): 

Um destino turístico local é um espaço físico no qual um visitante permanece 

pelo menos uma noite. Inclui produtos turísticos incluindo infraestruturas de 

suporte e atrações, e recursos turísticos à distância de um dia de viagem de ida 

e volta. Possui delimitação física e administrativa que circunscreva a sua gestão, 

e uma imagem e perceção definindo a sua competitividade de mercado. Os 

destinos locais incorporam vários stakeholders habitualmente uma 
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comunidade de acolhimento, e podem associar-se em redes para constituir 

destinos de maior dimensão. 

 

O turista inicia o processo de decisão justamente com a escolha do destino turístico, com 

recolha de informação que lhe permite analisar comparativamente os diversos tipos de 

oferta que, num contexto de globalização, se dispersam por todo o planeta.  

No âmbito deste estudo considera-se o destino turístico na perspetiva geográfica como o 

local que se visita ou pretende visitar, uma vez que o foco será mais especificamente na 

imagem de destino cujo referencial teórico será abordado no próximo capítulo. 

2.4.1. Procura Turística 

Os turistas, no sentido lato constituem a Procura Turística. No entanto Cooper et al. 

(2008), baseado na noção de que alguns indivíduos possam ser incluídos na procura 

turística, porque nutrem o desejo de efetuar uma viagem turística, mas não estão 

capacitadas para a concretizar, sugere que a procura turística é composta por vários 

componentes. Assim os autores identificam três componentes básicos que formam a 

procura total do turismo:  

 Procura real ou efetiva- são os turistas que de facto efetuam a viagem. A maior 

parte das estatísticas trabalham com a procura efetiva. 

 Não-Procura – refere-se ao grupo dos indivíduos que simplesmente não deseja 

viajar ou não têm condições físicas, económicas ou emocional para tal.   

 Procura reprimida – A procura reprimida é formada por aqueles que não 

concretizam a viagem, por algum motivo, onde se pode incluir os potenciais 

turistas, ou seja, aqueles que no futuro irão viajar e terão potencial para entrar na 

categoria de procura efetiva. Pode ainda ser considerada uma outra categoria, a 

procura reprimida adiada em função de algum problema ocorrido na oferta e 

assim que as condições de oferta se manifestarem satisfatórias e mais favoráveis, 

os indivíduos que fazem parte desta categoria serão convertidos para procura 

efetiva.  
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Neste estudo, serão apresentados resultados da pesquisa feita junto a uma procura que 

inclui as categorias da procura reprimida, onde se enquadram os potenciais turistas e a 

não-procura onde se compreendem a população que não efetua viagens reais mas pode 

realizar experiências em ambiente on-line, formar uma imagem e gerar opinião sobre o 

destino.  

2.4.2. Produto Turístico 

No âmbito da indústria turística o produto turístico insere-se no setor dos serviços e, 

como tal, apresenta características específicas que a distinguem dos demais bens 

industriais (Cooper et al., 2008). Tal como qualquer outro serviço partilha das seguintes 

características:  

 Intangibilidade - Ao contrário dos outros produtos, não pode ser visto, sentido, 

ouvido ou cheirado antes da compra e por isso os serviços não podem ser 

facilmente avaliados. 

 Inseparabilidade - Os serviços são produzidos e consumidos em simultâneo. 

 Heterogeneidade - O serviços são muito variáveis. Dependem de quem os presta, 

onde são prestados.  

 Perecibilidade - Os serviços não podem ser armazenados, só existem no 

momento em que estão ser oferecidos ao cliente.  

De acordo (Seaton & Bennett, 1996) as categorias de produtos turísticos exigem alto 

envolvimento no processo de tomada de decisão e uma infinidade de informações sobre 

viagens e destinos. A informação ao consumidor representa o mais complexo e maior 

custo do produto turístico, no sentido de capacitá-los para fazer a sua escolha final. 

É importante ressaltar que o mercado de turismo tem algumas peculiaridades bastante 

significativas em relação a outros mercados. De acordo com os conceitos abordados, no 

turismo é impossível separar a produção do consumo, isto é, para que os turistas 

consumam os bens e serviços é necessária a deslocação para o destino.  
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Por esta razão, o mercado de turismo é tão único e complexo. No entanto com o advento 

das novas tecnologias é possível proporcionar experiências de pré-visita e no limite estas 

experiências podem substituir a visita ou deslocação ao local ou destino. É nesta ótica 

que surge um novo conceito associado ao turismo – Turismo Virtual, descrito 

anteriormente na secção 2.3. 

2.4.3. Marketing de destino na Internet 

O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação tem mudado o modo 

como as pessoas comunicam e se relacionam. Esta evolução permitiu quebrar a limitação 

dos meios de comunicação tradicionais, atravessar as fronteiras geográficas e disseminar 

informação de forma mais rápida e mais eficiente. As TIC têm, portanto, revolucionado o 

marketing de destino, e os destinos que estão atentos a esta realidade e se adaptam às 

novas tecnologias aumentam a sua competitividade facilitando assim a consecução dos 

seus objetivos estratégicos. Reconhece-se que a indústria do turismo, sofreu grandes 

transformações a nível mundial devido ao desenvolvimento de TIC (Buhalis & Law, 2008). 

De acordo com Buhalis (2003) as TIC são "toda a gama de ferramentas eletrônicas, que 

facilitam a gestão operacional e estratégica das organizações, permitindo-lhes gerir as 

suas informações, bem como funções e processos para se comunicar com as partes 

interessadas de forma interativa para alcançar a sua missão e objetivos”. Assim, as TIC 

surgem como um sistema integrado de sistemas, hardware, software, que permitem o 

processamento de dados e de comunicação eficaz com benefício para todas as atividades 

de gestão organizacional onde se inclui o marketing.  

A evolução das novas tecnologias introduziu, inquestionavelmente, alteração em todos os 

aspetos da vida quotidiana, onde o turismo não é exceção. Uma análise ao ambiente 

tecnológico permite avaliar o impacto que as inovações tecnológicas produziram no 

turismo em geral e no marketing em particular. Nomeadamente, as bases de dados e os 

sistemas de reserva por computador (SRC), a evolução na transmissão de vídeo, a 

realidade virtual, são exemplos de tecnologias que introduziram fortes transformações no 

setor.  
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A evolução no âmbito da realidade virtual, em particular, permite a simulação de viagens 

como forma de promover e vender o destino turístico, temática investigada à décadas e 

por vários autores (Alam, 2000; Guttentag, 2010; Perry Hobson & Williams, 1995).     

A Internet é hoje o meio de pesquisa de destinos turísticos por excelência. Os destinos 

turísticos mais dinâmicos têm vindo a investir fortemente na criação e desenvolvimento 

de portais turísticos criativos e inovadores e com recursos cada vez mais sofisticados e 

tecnologicamente avançados, associados uma série de serviços de informação 

canalizados através da Internet para diversos stakeholders através de vários 

equipamentos (i.e., computadores, telemóveis, televisão digital interativa, dispositivos 

portáteis, etc.), tirando partido das vantagens específicas de cada um.  

De acordo com (Buhalis & Jun, 2011) os destinos são amálgamas de produtos turísticos 

de, instalações e serviços que compõem a experiência turística global abrangidos por 

uma única marca. Cada vez mais as Organizações Marketing de Destinos (OMD), 

recorrem e fazem uso das TIC, com o objetivo de facilitar a experiência de turismo antes, 

durante e após a visita, bem como na coordenação de todos os parceiros envolvidos na 

produção e entrega de turismo. Com avançados sistemas de informação sobre destinos, 

que forneçam informações precisas e realistas em ambiente virtual on-line é possível 

também melhorar o equilíbrio entre as expectativas e as experiências percebidas pelos 

turistas melhorando sua interação. 

É seguro concluir de acordo a revisão de literatura, sobre as TIC no marketing de 

destinos, que apenas os destinos criativos e inovadores que aplicam a inovação fazem 

uso inteligente de aplicações interativas de e-turismo, serão capazes de alcançar 

vantagens competitivas e sustentáveis no futuro. 

Para Yuan, Gretzel, & Fesenmaier (2003), a web é um dos meios de comunicação mais 

importantes na promoção, em virtude especialmente dos recursos tecnológicos que 

podem ser utilizados e também pelo elevado número de utilizadores que podem ser 

conquistados.  

O uso da Internet como uma ferramenta de marketing de destino tem sido discutido num 

amplo número de pesquisas (Castañeda, Frías, & Rodríguez, 2007; Doolin, Burgess, & 

Cooper, 2002; Frías, Rodríguez, & Castañeda, 2008; Gretzel et al., 2000).  
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Com a prevalência da Internet, a comunicação mediada por computador tornou-se a 

abordagem de comunicação dominante na contemporaneidade. A natureza dos produtos 

turísticos e de viagens, muito em parte baseada em informação, torna a Internet num dos 

mais importantes meios de promoção e distribuição de destinos turísticos (Doolin et al., 

2002). Diariamente, milhões de pessoas pesquisam informações relacionados com 

destinos , com o planeamento das suas viagens  e com os serviços de compra e reserva 

de viagens  a partir da Internet.  

O grande volume de informação turística disponível na Internet permite aos turistas 

tornarem-se mais experientes, mais informados e com vontade de procurar um valor 

acrescentado ao tempo e dinheiro e, o que gastam no planeamento de férias mais 

personalizado.  Assim, a Internet tornou-se num dos meios de comunicação existentes 

mais utilizado na pesquisa de informação em turismo, sendo que a informação resultante 

da pesquisa desempenha um papel importante no processo de tomada de decisão 

turística.  

Govers & Go (2003) afirmam que a imagem de destino impulsionada pela revolução das 

TIC, constituem oportunidades inovadoras para o marketing de destino, devido aos 

recursos que proporcionam.  

De acordo com os autores (Gretzel et al., 2000), as características diferenciadoras da 

Internet e em particular da web, nomeadamente a sua capacidade interativa, a facilidade 

de utilização, a flexibilidade de interfaces web, oferecem uma nova dimensão para a 

comunicação e radiodifusão e sugerem que as tecnologias WWW têm um importante 

papel e são um forte aliado no marketing de destinos. Os autores fornecem indicações de 

que os websites de turismo são cada vez mais interativos. Por isso, as organizações de 

turismo não podem negligenciar a importância da Internet para o marketing de 

destino. De fato, é universalmente aceite que a Internet se tornou um canal de vendas, 

distribuição e comunicação de marketing para o setor do turismo.   

Castañeda et al. (2007) apontam que quanto maior a satisfação dos turistas com a 

informação obtida através da Internet, maior a satisfação com o destino selecionado, e 

satisfação com a informação é um fator determinante da intenção e comportamento do 

consumidor de turismo.  
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O desenvolvimento da Internet nos últimos anos proporcionou indubitavelmente ao 

marketing de destinos, um conjunto de oportunidades e desafios de extrema importância. 

Na ótica de marketing de destinos na Internet, vários autores (Govers & Go, 2003; 

Morsing & Schultz, 2006) demonstram como identidade de destino pode ser projetada 

através do uso de imagens fotográficas e narrativas num ambiente on-line no contexto da 

comercialização de um destino turístico. 

Ao fornecer comunicação de muitos para muitos, a Internet pode afetar fortemente as 

comunicações de marketing e as estratégias de marca porque permite a turistas 

individuais influenciar diretamente as imagens de destinos turísticos ao partilharem com 

outros turistas informações ou opiniões decorrentes da sua experiência turística (Costa, 

Rita, & Águas, 2004).  

2.5. As organizações de marketing de destino 

No âmbito da gestão e do marketing de destinos turísticos as OMT assumem um papel 

fundamental. Segundo a OMT as OMD são organizações responsáveis pela gestão e/ou 

marketing do destino e dividem-se de acordo com a área geográfica sobre a qual têm 

responsabilidade (Organização Mundial do Turismo [OMT], 2004):  

 Nacional  

 Organizações Nacionais de Turismo (ONT) 

Autoridades Nacionais de Turismo (ANT) 

 

 Região, província ou estado  

Organizações Regionais de Turismo (ORT) 

 

 Cidade ou área urbana  

Organizações de Turismo Locais (OTL)  
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Existe no entanto, alguma controvérsia sobre qual a principal responsabilidade destas 

organizações (Bornhorst, Brent Ritchie, & Sheehan, 2010): o marketing ou a gestão? 

Enquanto uns consideram que a principal função se reporta apenas e só ao marketing 

dos destinos, outros sustentam que são organizações de gestão, logo o marketing está 

incluído. De acordo com a definição anterior as OMD são responsáveis pela gestão e/ou 

pelo marketing dos destinos.  

Segundo Pike (2008) é difícil conceber a indústria do turismo sem as Organizações de 

Gestão e Marketing do Destino. Uma das suas principais funções compreende, como o 

próprio nome sugere, o marketing do turismo, o que implica, entre outras ações, a 

promoção do destino, e em especial da sua imagem. Conforme (Tasci, Gartner, & 

Cavusgil, 2007) um dos aspetos mais relevantes do marketing do destino consiste na 

gestão da imagem do destino. 

Buhalis (2000) numa visão ampla, expõe os quatro objetivos estratégicos de uma OMD: 

desenvolvimento a longo prazo da prosperidade da população local; encantar os 

visitantes ao maximizar a sua satisfação; maximizar os rendimentos das empresas locais e 

maximizar o efeito multiplicador; otimizar os impactos no turismo ao assegurar um 

equilíbrio sustentável entre os benefícios económicos e socioculturais e o custo 

ambiental. Outros autores como (Mill & Morrison, 2002) acrescentam que as 

responsabilidades das OMD e respetivas funções são cinco, a saber: coordenação dos 

stakeholders ou partes interessadas, grupos privados e públicos do destino; 

estabelecimento da política e planeamento no turismo; legislação e regulamentação; 

desenvolvimento e operacionalização do turismo; estimular o investimento, o 

desenvolvimento e o marketing; educação e formação de profissionais. 

Apesar das múltiplas visões sobre a missão das OMD, é consensual que o marketing dos 

destinos é uma das suas funções chave (Bornhorst et al., 2010; Dore & Crouch, 2003; 

Presenza, Sheehan, & Ritchie, 2005). Dore & Crouch (2003) afirmam que as competências 

das OMD se centram no marketing dos destinos embora possam ter algum papel no 

desenvolvimento e na operacionalização do produto mas, é pouco comum isso ocorrer. 
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Em concordância os autores Presenza et al. (2005) sugerem que as atividades das OMD 

podem organizar-se em duas funções principais: uma a nível interno, no que concerne ao 

desenvolvimento do destino; e outra a nível externo, abrangendo o marketing do destino. 

As OMD, são organizações oficiais criadas para cuidar das estratégias de marketing que 

promovem seus respetivos destinos. Em resposta ao desenvolvimento da Internet, as 

OMD integram atualmente as novas tecnologias on-line nas suas estratégias de 

marketing global (Choi, Lehto, & Oleary, 2007).  

É inevitável que as OMD devem ter uma presença forte na Internet para o bom 

desenvolvimento do seu marketing de destino e estão gradativamente interessadas em 

adotar as características únicas da Internet para atrair mais turistas no mercado cada vez 

mais competitivo  do turismo.  

Os websites das OMD oferecem diferentes níveis de informação para potenciais 

turistas. Os turistas que não têm experiência da visita real em primeiro lugar consultam 

informação na Internet em particular a que é fornecida pelas organizações oficiais pois 

oferecem maior credibilidade. So & Morrison (2004), referem no seu estudo, que os 

turistas que procedem à consulta prévia de sites de OMD, antes da sua viagem, têm uma 

proporção significativamente maior de visitas reais, e transmitem o desejo de revisitar 

esses destinos.  No entanto, verificou-se que as OMD não utilizam eficazmente a Internet 

para a comercialização de destino . A maioria dos sites de OMD, simplesmente apresenta 

um catálogo on-line de disseminação da informação, e falham na adoção das inovações 

possíveis com a tecnologia avançada. 

As organizações que gerem os destinos turísticos, do ponto de vista estratégico, podem 

socorrer-se das TIC para apoio à sua atividade turística, uma vez que têm a faculdade de 

fornecer informação diretamente para os seus consumidores e a aptidão para estabelecer 

pontes entre os principais agentes e utilizadores finais (Buhalis, 2003). Esta ligação e 

interação podem ser desenvolvidas através e mecanismos de marketing e comunicação 

referentes aos seus destinos.   
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2.5.1. Comunicação de destinos através dos websites de OMD 

De acordo com a (OMT, 2004) durante os últimos tempos as OMD têm enfrentado 

drásticas mudanças, especialmente na promoção e comunicação de produtos na Internet. 

A exponencial explosão de informação on-line representa para as OMD desafios e 

oportunidades na era da informação (Choi, Lehto, & Morrison, 2007). Para aumentar a sua 

competitividade, os destinos devem usufruir das oportunidades facultadas pela emersão 

das novas tecnologias e em particular da Internet, tal como refere (Buhalis, 2000).  

De acordo com Costa et al. (2004) um dos desafios que as organizações têm que 

enfrentar no que respeita à promoção de destinos turísticos consiste em conjugar tanto 

os canais de comunicação tradicionais, como os canais digitais como seja a Internet. Os 

mesmos autores dividem as fontes de informação em duas fases: antes e durante a 

viajem, sendo que a informação recolhida através de medias interativos, na primeira fase 

contribui para a formação da imagem e suporta o processo de decisão de escolha do 

destino. 

A integração das TI nas suas atividades é um fator de sucesso fulcral para OMD (Gretzel 

et al., 2000). A natureza e eficácia dos vários canais de comunicação que os turistas 

utilizam para obter informação sofreram grandes alterações sendo a Internet um dos 

canais mais utilizados. Para as OMD o mercado é global, ou seja os seus clientes podem 

ser originários de qualquer parte do mundo, sendo a Internet a forma ideal de promover 

produtos e serviços turísticos à escala mundial com custos reduzidos comparativamente 

com os custos de promoção em canais convencionais. 

Entre 1994 e 1996 a maioria dos websites de destinos foi desenvolvido com oferta limitada 

de produtos e com basse em informação descritiva e reduzida (Gee & World Tourism, 

1999). Muito embora as OMD possuíssem, à data, de sites na Internet, não iam muito para 

além da simples reprodução de folhetos impressos em formato eletrónico. A partir de 

1996, muitas OMD reconheceram a oportunidade que representavam as características 

diferenciadoras da interatividade e multimédia, deste novo media, a Internet. Cresceu 

rapidamente o número de websites com um aumento significativo da qualidade gráfica e 

das funcionalidades disponibilizadas (Gee & World Tourism, 1999).  
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 No passado, a Internet era encarada pelas organizações de gestão e marketing de 

destinos como algo periférico, situação que se alterou sendo que atualmente a Internet é 

considerada como uma parte importante do seu programa de marketing (Milheiro, 2006). 

 O marketing do destino a nível externo tem uma orientação para o exterior, visto que, o 

seu objetivo máximo é influenciar as pessoas fora do destino a visitá-lo. Para que tal 

pressuposto ocorra, é necessário em primeiro lugar a definição da imagem, da marca e 

do posicionamento que se pretende para o destino, resultantes das atividades de 

marketing estratégico. Posteriormente, o marketing de destino é operacionalizado 

recorrendo às atividades presentes na roda das funções externas das OMD, preconizadas 

por Presenza et al. (2005), e onde se inclui o webmarketing, tal como mostra a Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 - Funções externas do marketing de destinos das OMD 

 

Fonte: adaptado de Presenza et al. (2005) 
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Como é visível o Webmarketing ou marketing na Web, ou ainda marketing nos websites, 

detém o maior valor proporcional devido à crescente importância e necessidade de uma 

comunicação rápida, eficaz e eficiente com as partes interessadas, em canais como a 

Internet. 

As vantagens proporcionadas pela Internet consistem na partilha de informação de forma 

rápida e eficiente e sem constrangimentos geográficos, redução de custos por exemplo 

na promoção de material promocional, sendo que é um meio eficaz que possibilita a 

difusão de informação atualizada em tempo real. Estas vantagens determinam uma janela 

de oportunidades para as OMD o que leva à existência de muitos websites com conteúdo 

sobre o destino levando a por vezes a um excesso de informação (Choi, Lehto, & Oleary, 

2007).  

Os websites das OMD são igualmente visitados antes da viagem quando é realizado o 

processo de seleção da mesma, que inicia numa pesquisa de informação feita de forma 

exploratória e abrangente, que conduzem à escolha do destino (Choi, Lehto, & Oleary, 

2007).  

As DMS (Destination Management Systems) desempenham um papel central e de apoio 

às atividades de marketing das OMD: promoção, marketing e vendas (Organização 

Mundial do Turismo [OMT], 1999), através da compilação e manutenção de dados 

digitalizados correspondentes aos produtos, fornecedores de serviço e turistas.  

De acordo com Buhalis (2003), os Sistemas de Gestão de Destinos (SGD) ou Destination 

Management Systems (DMS) atuam como fonte de informação para os gestores de 

destinos turísticos, incluindo um completo inventário de recursos, níveis de ocupação, 

reservas e número de visitantes. As DMS utilizam cada vez mais a TIC para fornecer 

demonstrações interativas de serviços e atrações locais, tirando partido das 

oportunidades emergentes da Internet para distribuição multimédia, e para que os 

consumidores possam construir o seu próprio itinerário com base nos seus interesses 

pessoais, necessidades e limitações.  

A Web permite que as organizações procedam a operações de gestão e de marketing, 

através de Sistemas de Marketing ou Gestão de Destino, tais como, atendimento ao 

cliente.  
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Em comparação com os canais tradicionais de informação, o sucesso da Internet nos DMS 

baseia-se nas seguintes vantagens: personalização da mensagem, natureza interativa e 

em tempo real, a comunicação de baixo custo, o foco informativo mundial e conteúdos 

sofisticados – rich contents22 – de promoção.   

Portante, as OMD deve considerar DMS como ferramentas para o planeamento, gestão e 

comercialização de destinos (Buhalis, 2003) devido às aplicações operacionais cruciais à 

promoção dos destinos. 

2.5.2.  O papel das OMD na formação da imagem de destino 

Como anteriormente referido, o marketing de destinos, é uma função chave das OMD. A 

promoção e comunicação, segundo (Kotler & Armstrong, 2009), constituem uma 

importante variável do mix de marketing e mais especificamente, muito saliente no 

marketing dos destinos. 

O objetivo da promoção é a modificação do comportamento (Mill & Morrison, 2002), e 

em particular, o objetivo da promoção de um destino é a projeção de imagens do destino 

de tal forma que se tornem atrativos, apetecíeis e desejáveis aos seus olhos dos 

potenciais turistas convertendo-os em turistas reais e efetivos e os façam escolher e 

recomendar esse destino (Fakeye & Crompton, 1991). 

Laws (2002) aponta 3 problemas que os responsáveis pela gestão do destino se deparam 

com os seus clientes: 1) muitos estão remotos em termos espaciais; 2) a sua cultura é 

frequentemente desconhecida pelos gestores do destino; 3) é difícil focar o esforço de 

promoção só naqueles que têm mais probabilidade em visitar o destino. A solução é 

confiar numa variedade de canais de comunicação para atingir diferentes clientes de 

diferentes segmentos. Neste contexto a Web com as suas características particulares 

permite ultrapassar estas barreiras e colmatar dificuldades no panorama da comunicação 

on-line e com foco na formação da imagem de destinos em ambiente virtual. 

 

22
  Rich Content - conteúdo rico em multimédia que integra imagem, animação, áudio ou vídeo e envolve algum tipo de 

interação por parte do utilizador. 
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2.6. Conclusão  

De a cordo com os conceitos de turismo apresentados neste capítulo, considera-se que a 

abordagem sistémica é a mais adequada e que vai de encontro ao propósito do estudo, 

uma vez que um dos seus principais objetivos consiste em determinar o impacto das 

experiências virtuais na formação da imagem de destino turístico onde estão envolvidos 

os elementos fundamentais: o turista, o destino e as organizações de gestão turística.  

O conceito pressupõe que a prática de turismo, em princípio, envolve a deslocação física 

de um ponto a outro, no entanto atualmente é possível visitar um local ou destino de 

forma virtual através da Internet o que origina uma nova forma de turismo, aqui 

abordada como turismo virtual.  

A escassez de literatura delimitam a aplicação do conceito, todavia, o objeto deste estudo 

compreende a imagem virtual de destino referido na literatura como conceito central em 

turismo, conceito esse amplamente analisado no próximo capítulo – Capítulo 3. 

Os destinos turísticos enfrentam rápidas transformações no ambiente marketing turístico, 

que refletem não só a natureza evolutiva dos viajantes contemporâneos, mas também o 

desenvolvimento da Tecnologia da Informação (TI). Como uma das mais avançadas TIC, a 

Internet permite que todos os turistas tenham acesso a informações sobre viagens de 

forma ilimitada, a qualquer hora, e em qualquer local. O turista ou potencial turista pode 

entrar em contato diretamente com as organizações turismo on-line e proceder à 

aquisição dos seus produtos preferenciais, através da Internet. 

As mudanças de um mercado de viagens tipicamente de massificado, para um mercado 

personalizado, na década de 1990, afetaram as atividades de marketing de destino. Como 

Poon (1993) observou, os turistas de hoje exigem informações sobre viagens 

individualizada e, em especial, procurem atividades onde assumem riscos e destinos de 

viagens exóticas. Assim as OMD devem desenvolver novas estratégias de marketing 

atendendo a que a procura de informações deve refletir as preferências pessoais dos 

consumidores.  
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Estratégias de comunicação em ambiente on-line têm vindo a adaptar-se ao novo 

mercado emergente das viagens e turismo que são baseados em turistas com um perfil 

mais sofisticado e exigente. Os clientes, mais informados e habilitados, particularmente 

através da Internet, já não são alvos estáticos que os comerciantes visam atingir com 

mensagens promocionais. 

As organizações de gestão de destinos, enfrentam o desafio de ir ao encontro das 

preferências e expectativas do consumidor e de lhe fornecer informação atempada e 

atualizada, bem como proporcionar experiências on-line que permitem obter imagens do 

destino que de outra forma seriam inacessíveis. As empresas, organizações e profissionais 

de turismo devem preparar-se para as novas tendências e inovações no mercado, com 

uma visão estratégica delineada em torno da capacidade de geração de conteúdo 

positivo ou negativo, por parte dos utilizadores responsáveis pela informação, o que vai 

influenciar outros milhares de consumidores.  

Um dos principais objetivos de marketing das OMD é a promoção de uma imagem 

favorável do destino através de ferramentas de comunicação de marketing digital. No 

entanto, as alterações de um mercado de viagens das viagens, a redução de preços 

levaram à democratização e ao turismo em massa a partir da década de 90 o que tem 

afetado as atividades de marketing de destino. Neste sentido as novas tecnologias de 

informação e os conteúdos on-line permitem alargar horizontes adequando-se às novas 

realidades do setor permitindo aos potenciais turistas a experiência com o destino sem o 

visitar de forma direta. 
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Capítulo 3. 

IMAGEM VIRTUAL DE DESTINO 

TURÍSTICO  

SUMÁRIO 

Este capítulo apresenta um referencial teórico sobre o conceito de imagem de destino estrutura, 

componentes e formação, tanto na perspetiva tradicional como influenciada por informação e 

estímulos propiciados pelo ambiente on-line e os seus efeitos no comportamento do turista. Este 

capítulo aborda também a evolução do conceito, tendo por base os avanços tecnológicos e os 

novos formatos de interação que facilitam experiências on-line próximas do real.  
 

3.  
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3.1. Imagem de destino turístico 

O interesse pela imagem de destinos turísticos e o seu papel na influência no 

comportamento do consumidor de viagem tem sido considerado ao longo de várias 

décadas pela comunidade científica (Ahmed, 1991; Rezende-Parker, Morrison, & Ismail, 

2003). Vários autores reconheceram e atestaram a importância da imagem de destino no 

comportamento de escolha, seleção e compra do destino (Gallarza, Saura, & Garcı́a, 

2002; Tasci et al., 2007). É argumentado em vários estudos, que para obter eficiência de 

mercado na área de destinos turísticos e viagem é essencial para o marketing a 

identificação de imagens associadas à respetiva área de destino (Chon, 1990). Este aspeto 

assume particular importância porque o potencial turista, no processo de decisão de 

compra, baseia-se em imagens mentais sobre o destino que resultam do somatório das 

imagens previamente acumuladas e modificadas, obtidas através de variadas fontes de 

informação (Mayo, 1973). 

O objetivo final do marketing de destino é o de atrair e influenciar as escolhas dos 

turistas, por meio de estratégias de marketing, sendo reconhecida a importância da 

imagem de destino nesta matéria (Frías et al., 2008).  

Variados estudos científicos realizados na área do turismo estão centrados na área de 

imagem de destino e têm suscitado uma atenção considerável a partir de perspetivas 

diferentes.  

Os turistas percecionam os destinos como marcas, e antes da visita, eles desenvolvem 

uma imagem do destino, bem como, a expectativa com base na experiência de pré-visita 

(Fakeye & Crompton, 1991). Verificou-se que a imagem de destino tem um forte impacto 

no comportamento do consumidor nomeadamente sobre o processo de seleção de 

destino turístico (Dobni & Zinkhan, 1990; Echtner & Ritchie, 2003; Fakeye & Crompton, 

1991; Gallarza et al., 2002; Hunt, 1975; Steve Pike, 2002) e provoca um efeito positivo na 

satisfação dos turistas, bem como, conduz à fidelidade e lealdade do destino (Chi & Qu, 

2008; Chon, 1990; Gartner, 1994).  
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O grande número de destinos que ambicionam desenvolver-se para o mercado turístico, 

a sensação da diminuição de distâncias decorrentes das novas tecnologias, a globalização 

e a internacionalização da economia, contribuem para o aumento da competitividade 

entre destinos turísticos em todo o mundo (Valls, 1996). Assim sendo, é fundamental que 

cada destino demarque a sua diferenciação, destacando-se dos demais. É nesse contexto 

que surge a importância da imagem de destino, pois ela é reconhecida como o principal 

fator responsável pela escolha de um destino, em especial, em detrimento ao grande 

número de destinos oferecido atualmente (Echtner & Ritchie, 2003; Gallarza et al., 2002). 

Em síntese, e tal como afirma Valls (1996) “os produtos e destinos turísticos não 

satisfazem, por si mesmos; é a sua projeção com base na imagem que provoca a 

experiência turística” (p. 206). 

Do ponto de vista da comunicação visual, e conforme Berger (2007), "a imagem é uma 

representação verbal e/ou pictórica tangível ou visível de algo no mundo externo", os 

termos "imagem" e "imaginário" referem-se às palavras e imagens, bem como som, 

movimento e outras entradas sensoriais representadas numa mensagem. Além disso, a 

"imagem" é criada através de representações que incluem aspetos verbais e/ou imagens 

que possam influenciar as respostas comportamentais ou atitudinais de consumo (B. 

Stern, Zinkhan, & Holbrook, 2002). Por seu lado e do ponto de vista do comportamento 

do consumidor, Assael (1992) define "imagem" de forma mais ampla, como uma perceção 

total de um produto que se forma a partir de processamento de informações a 

proveniente de várias fontes, ao longo do tempo. 

Independentemente da importância que tem sido dada à imagem de destino por vários 

autores, nem sempre é claro sobre o que se estão a referir, quando usam o termo 

imagem. No âmbito de comércio e venda de produtos verifica-se desde longa data a 

preocupação em entender a formação e perceção da imagem como forma de 

compreender o comportamento do consumidor. Neste contexto, a imagem é referida 

como um conjunto de significados pelos quais o objeto é conhecido e através de 

descrições e memórias que as pessoas têm em relação ao mesmo. Ou seja, a imagem é o 

resultado global das interações, crenças, ideias, sentimentos, espectativas e impressões 

sobre um objeto (Chon, 1990).  
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Como mencionado anteriormente, a imagem de destino é para muitos autores um fator 

crítico na tomada de decisão sobre a escolha do destino, portanto a sua gestão deve 

estar entre as prioridades do marketing de destinos turísticos tendo em conta que as 

imagens devem refletir uma realidade positiva no sentido de persuadir potenciais turistas 

a visitar o destino ou simplesmente emitir e compartilhar um opinião positiva sobre o 

mesmo (Bramwell & Rawding, 1996; Chon, 1991; Dann, 1996; Echtner & Ritchie, 1993; 

Gartner, 1994; Goodrich, 1978).  

No âmbito da atividade turística, a imagem na mente do consumidor é a sua principal 

referência sobre o destino. Trabalhar a projeção da imagem de um destino turístico é 

fundamental para o seu posicionamento de destaque num mercado competitivo e 

consequentemente contribui para atrair mais turistas (Kotler, Gertner, Rein, & Haider, 

2007). Assim, construir a imagem de um local turístico significa desenvolver no 

consumidor de turismo uma perceção diferenciada e favorável do produto em relação 

aos demais concorrentes.  

O produto turístico é constituído pelos diversos atrativos do destino, como sejam: a 

história, a cultura, o ambiente natural, por exemplo. A imagem é vista basicamente como 

uma representação mental, ou seja, o conjunto das impressões que as pessoas associam 

a um determinado destino (Echtner & Ritchie, 1993). Desenvolver a imagem certa para 

destinos, determina a sua capacidade de satisfazer os visitantes, uma vez que lhes 

permitirá desenvolver e criar expectativas realistas e passiveis de cumprir (Morgan & 

Pritchard, 1998; Pearce, 1997; Seaton, 1999).  

3.1.1. Conceptualização de imagem de destino turístico  

Desde longa data que, que no contexto das viagens e do turismo, os estudos sobre a 

conceptualização da imagem de destino, têm detido a atenção de muitos investigadores 

interessados nestas matérias. Os primeiros estudos começaram por identificar e entender 

os seus componentes (Crompton, 1979; Gartner & Hunt, 1987; Gunn, 1988; Hunt, 1975; 

Mayo, 1973), definições de modelos e escalas de medida (Echtner & Ritchie, 2003; Echtner 

& Ritchie, 1993), ou analise dos fatores que influenciam a sua formação (Baloglu & 

McCleary, 1999).  
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A imagem de destino turístico é um conceito que sofreu mutações desde os anos setenta 

(Hunt, 1975). Até esta data, o constructo imagem de destino resumia-se às impressões 

organizadas de um local, e que poderiam pertencer a potenciais ou a reais turistas. De 

forma inicial Hunt (1975) definiu a imagem de destino como “as perceções de um 

potencial visitante sobre um lugar”.  

Considerando e agregando a complexidade do destino turístico ao conceito, Crompton 

(1979), definiu imagem de destino como a soma de crenças, ideias e expectativas que um 

turista tem sobre um local ou destino. O mesmo autor agregou a este constructo crenças 

e ideias, dando uma característica subjetiva à definição. A partir de então, características 

psicológicas começaram a ser incluídas no conceito de imagem de destino. O autor 

apresenta uma definição integrada da imagem, que segundo este, a imagem pode ser 

definida como a “soma de crenças, ideias e impressões e perceções que uma pessoa 

possui de um destino” (Crompton, 1979).  

Mais tarde Dobni & Zinkhan (1990) introduziram no seu estudo uma versão mais precisa, 

considerando que a imagem consiste na perceção do consumidor baseada na 

interpretação racional (componente cognitiva) e na interpretação emocional 

(componente afetiva). De acordo com o autor, as imagens surgem do entendimento da 

natureza, da perceção cognitiva do destino e da tradução dessa perceção numa atitude. 

A perceção cognitiva reflete-se na forma como o turista descreve os atributos físicos e a 

representação afetiva da imagem consiste na conversão da perceção cognitiva do 

indivíduo em sentimentos. Segundo o autor, significa que a decisão de visitar ou não um 

destino depende do conhecimento sobre o destino, mas também dos sentimentos 

afetivos sobre o mesmo.  

Ao longo dos anos, este conceito foi sendo afinado, tornando-se substancialmente mais 

desenvolvido. A abordagem ao conceito feita por Echtner & Ritchie (2003) e amplamente 

citada em vários estudos, envolve dois componentes: um holístico e outro baseado em 

atributos, onde cada componente da imagem possui características funcionais (tangíveis) 

e psicológicas (abstratas). Os mesmos autores consideram ainda, que a imagem de 

destino pode ser baseada tanto em características funcionais e psicológicas e comuns 

como baseada em características únicas de um local.  
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A imagem turística é classificada por meio de abordagens diversas. Gartner (1993) coloca 

a imagem como “o resultado dinâmico de um processo onde estarão presentes inúmeras 

fontes”. Gartner (1993) afirma ainda, que “Em todas as fases do processo de seleção, as 

imagens turísticas ajudam a determinar quais destinos que permanecem para posterior 

avaliação e os que são eliminados a partir de uma análise mais aprofundada” (p. 209). 

MacKay e Fesenmaier (MacKay & Fesenmaier, 1997) atestam ainda, que as imagens de 

destino são uma síntese de atrações turísticas e atributos relacionados que se movem 

para uma impressão total de um destino.  

 White (2004) por seu lado, elaborou um estudo onde crítica o conceito de imagem de 

destinos turísticos. White (2004) questionou se o constructo “imagem”, da forma como 

era utilizado nos estudos, não teria a mesma função que outros termos como “atitude” e 

“perceção”, partindo do princípio que estes poderiam mensurar o mesmo resultado. Por 

outro lado, Bonn, Joseph, & Dai (2005) utilizaram o termo “perceção de imagem de 

destino” para se referirem ao mesmo constructo, demonstrando assim não haver ainda 

completa unanimidade na definição do termo. 

As definições de imagem de destino são variadas, mas aceita-se que a imagem de um 

destino é uma miscelânea de crenças, ideias e impressões de um lugar, que uma pessoa 

tem em relação ao destino (Gallarza et al., 2002). Da mesma forma, Lawson & Baud-Bovy 

(1977), definem imagem de destino como expressões de todo o conhecimento objetivo, 

pré-juízos, impressões, simpatias, imaginações e perceção afetiva (pensamentos 

emocionais) que uma pessoa ou grupo tem sobre um determinado lugar. 

Buhalis (2000) afirma que os turistas percebem o destino como uma marca, composto de 

um conjunto de fornecedores e serviços. Antes de realizar a visita, os turistas 

desenvolvem uma imagem que é resultado do conjunto de expectativas e perceções que 

um viajante tem de um destino e que foram desenvolvidos pela experiência anterior (do 

passado), boca-a-boca ou passa-palavra de amigos e familiares, informação geral, 

imprensa, publicidade e campanhas de marketing (Baloglu & Brinberg, 1997; Chon, 1991).  
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A imagem de um produto turístico está intimamente ligada à criação de um forte 

conceito/identidade desse produto ou serviço no mercado. Construir uma imagem que 

possua uma característica que diferencie esse produto ou serviço dos outros é o primeiro 

passo para a consolidação de uma imagem e de uma marca. Numa visão mais simplista a 

imagem de destino é mencionada como um conjunto de ideias correntes sobre a 

localidade/destino (Andreasen & Kotler, 2003). 

Em síntese, e fundamentado na revisão de literatura sobre concetualização da imagem de 

destino, é possível afirmar que é através do somatório de informações que determinado 

indivíduo tem sobre uma localidade ou produto turístico, que se criam no seu imaginário, 

as impressões sobre o destino e se geram também uma série de expectativas e benefícios 

desejados pelos consumidores. De igual modo, imagem global de um destino turístico 

forma-se a partir de diferentes imagens parciais emitidas por diversas fontes, as quais 

podem ser resumidas em duas: a imagem induzida ou comercial, e a não-induzida ou 

informal. A primeira surge dos esforços de comunicação desenvolvidos pelas localidades 

através dos seus organismo de gestão e marketing ou OMD, a fim de transmitir as 

vantagens das mesmas; a imagem não-induzida decorre de informação ou relatos 

provenientes de familiares e amigos.  

Este estudo isola a informação veiculada pelos organismos de marketing de destinos na 

Internet o que conduz a uma imagem induzida pelos meios de comunicação digitais. 

3.1.2. Formação da imagem de destino  

Quando os viajantes conhecem um país, ambas as imagens, tanto geral como a imagens 

turística, podem ser afetadas. Esta noção é particularmente pertinente para o estudo da 

imagem de destino. Portanto, a comunicação deve ser direcionada para reforçar a 

imagem positiva de um lugar (Ahmed, 1996).  

Gartner (1993) afirma que imagens de destino são formadas por três componentes: 

cognitiva, afetiva e conativa. De acordo com o autor, o componente cognitivo é a soma 

de crenças e atitudes de um destino, obtidas através de estímulos externos. 
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 O componente afetivo é o motivo da seleção de destino, e o componente cognitivo são 

as ações desenvolvidas durante o estágio cognitivo e avaliadas durante a fase 

afetiva. Gartner acredita que a imagem cognitiva é constituída por imagens induzidas e 

imagens orgânicas. Imagens orgânicas resultam de fontes não-comerciais de informação, 

como boca-a-boca e visita anterior, enquanto as imagens induzidas resultam em função 

dos esforços de marketing de destino. 

Segundo Lubbe (2004) a imagem de destino é composta por mais do que o conjunto dos 

atributos de um destino. É uma relação pessoal que um indivíduo tem com o destino que 

reflete a capacidade percebida do destino para atender às suas necessidades e 

expectativas. Lubbe, refere a existência de uma imagem primária ou inicial já construída 

do destino, a qual já existe previamente à motivação para realizar a viagem. O autor 

defende que a existência de um intercâmbio de informação contínuo entre o destino e o 

público contribui para a construção e manutenção de uma imagem positiva do destino. 

Gunn (1972) interpreta que a imagem de um destino pode formar-se a partir de dois 

níveis: o orgânico - uma imagem inicial, desenvolvida por meio do que se aprende sobre 

o destino a partir da assimilação das competências e socialização e da educação; e o nível 

induzido- resultado da comunicação e promoção turística. Há também o conceito de 

imagem complexa que é formada a partir da experiência pessoal do turista com o 

destino. Por conseguinte, casos em que o turista não tenha uma imagem inicial ou 

orgânica do destino, a primeira imagem com a qual entrará em contato será a da 

promoção turística - a imagem primária será a imagem induzida.  

Woodside e Lysonski (1989) indicam que as fontes de informação influenciam a formação 

da perceção dos turistas e avaliação cognitiva de destinos, e no seu estudo concluem que 

a imagem de destino cria expectativas pré-viagem que influenciam a tomada de decisão 

do visitante. 

Baloglu & McCleary (1999) sugerem que a formação da imagem de destino é obtida 

principalmente pelo estímulo e fatores pessoais, e as influências sobre a formação da 

imagem revelou três atributos principais: motivações turísticas, características 

sociodemográficas e diferentes fontes de informação.  
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Um & Crompton (1990) afirmam que o conceito do processo de escolha de destino de 

viagem e lazer pode ser descrito como inputs externos, inputs internos e construções 

cognitivas. Inputs externos vêm da experiência de visita no passado, informações 

promocionais induzidas pelos marketeers de destino, e os comentários de outras 

pessoas. Inputs internos derivam de fatores pessoais e constructos cognitivos integram os 

inputs internos e externos, que conduzem à escolha final. 

Beerli & Martín (2004) propõem um modelo de formação de imagens de destino, em que 

as fontes de informação-fontes primárias e secundárias-, e fatores pessoais como a 

motivações, experiência de férias, e características sociodemográficas, criam uma imagem 

de destino percebida.  

Embora seja evidente a utilização de diferentes abordagens para conceptualizar a 

formação de imagens de destino, reconhece-se que existe uma relação entre as fontes de 

informação e imagem de destino, e ambas estão interligadas (Baloglu & McCleary, 1999; 

Beerli & Martín, 2004; Frías et al., 2008; Robert Govers, Go, & Kumar, 2007; Woodside & 

Lysonski, 1989) Em suma, a imagem de destino projetada em fontes de informação 

influencia as perceções dos turistas (Crompton, 1979; Gartner, 1994). 

3.1.3. Modelos de formação de imagem 

Estudos de modelos de formação de imagem de destino evoluíram através de três fases 

ou estágios: (1) modelos de formação de imagem com base em estímulos de informação, 

juntamente com o processo de decisão; (2) modelos de formação de imagem com base 

na abordagem multi-estímulos, ou seja, informações e motivações; e (3) modelos de 

formação de imagem de base tecnológica (Hyun, 2007). Estes estágios são apresentados, 

categorizados e caracterizados na Tabela 3.1. 

Os modelos de formação da imagem, centrados no efeito de estímulos de informação, 

provam que a criação de uma imagem de destino depende do tipo de informação sobre 

o mesmo. Gunn (1972), um dos primeiros autores que sugere que as diferentes fontes de 

informação (orgânicas, induzidas) produzem diferentes tipos de imagens.  
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Tabela 3.1 - Evolução dos modelos de formação de imagem 

Modelos de Formação de Imagem 

(1) Centrados em estímulos de informação e processo de decisão 

Gunn (1972)  Informação turística e não turística – imagem orgânica e induzida 

Phelps (1986) 

 

Imagem primária formada pela experiência real da visita e secundária formada 

por fonte de informação formal e informal. 

Fakeye & Crompton (1991) 

 

Imagem orgânica resulta da informação recolhida e imagem induzida baseia-se 

em promoção. 

Gartner (1993) Oito tipos de imagem, formadas por diferentes agentes de formação de imagem 

e depende de vários fatores. 

MacKay & Fesenmaier (1997)  Imagens de promoção complexas. 

Echtner & Ritchie (2003)  Imagem de destino em 3 dimensões, atributo-holístico, funcional-psicológico e 

comum-único  

(2) Abordagem multi-estímulos – informação e motivação 

Stern & Krakover (1993)  Informações e atributos pessoais afetam o mix dos determinantes de imagem 

bem como alteram os seus impactos relativos na imagem emergente. 

Baloglu & McCleary (1999) 

 

Inclui Informação e fatores pessoais, inclui componentes cognitivos e 

componentes afetivos e a avaliação da imagem global.  

Beerli & Martín (2004) Fontes de informação baseados em estímulos orgânicos e induzidos, informação 

autónoma e fatores pessoais. 

Lubbe (2004) Imagem primária previa à motivação. Imagem composta por mais do que um 

conjunto de atributos através da relação pessoal que o indivíduo tem com o 

destino. 

(3) Centrados em tecnologia  

 Cho, Wang, & Fesenmaier (2002) Salientam as experiências virtuais baseadas em ambiente web para formação da 

imagem  

Fonte: Elaboração própria 

 

Gunn (1972) classifica dois tipos de informação sobre viagens, que criam diferentes 

imagens do destino. Segundo o autor a imagem forma-se com base em estímulos 

externos. A formação de imagem orgânica resulta de fontes de informação não-turísticas, 

como reportagens de jornais, artigos de revistas, reportagens de TV ou documentários, 

aulas escolares, geografia e livros históricos, ficção, não-ficção e histórias de experiências 

de amigos. A formação da imagem induzida resulta das projeções de atividades 

promocionais das OMD, tais como folhetos de viagens, publicidade, anúncios e cartazes 

de viagem. Em suma, os autores referem que informação turística (por exemplo 

promoções, de OMD) produz imagem induzida e que informação não-turística (por 

exemplo boca-a-boca ou experiência anterior) resulta na formação de imagens orgânicas.  
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De acordo com Phelps (1986), o modelo de formação de imagem de destino  inclui duas 

imagens: uma imagem primária formada por uma experiência real de visita, outra a 

imagem secundária formada por fonte de informação formal e informal.  

Fakeye & Crompton (1991) estendem o modelo de Gunn e criam um novo modelo. O 

modelo valida o pressuposto de que as imagens são afetadas por diferentes tipos de 

promoção. A imagem orgânica resulta da informação recolhida, a imagem induzida 

baseia-se em promoção persuasiva O modelo que se apresenta na Figura 3.1, considera 

ainda as imagens de promoção complexas do modelo de MacKay & Fesenmaier (1997).  

 

Figura 3.1 - Modelo de formação de imagem de Fakeye & Crompton (1991) 

 

Fonte: Adaptado de Fakeye & Crompton (1991) 

 

A pesquisa de Baloglu & Brinberg (1997) apresenta um estudo mais específico sobre o 

modelo de atitude em relação às imagens afetivas dos destinos turísticos. O artigo conclui 

que a imagem afetiva varia de acordo com a experiência anterior no destino. Para os 

não-visitantes, os componentes cognitivos influenciam diretamente os componentes 

afetivos e para os visitantes que já obtiveram conhecimento e tiveram experiência 

anterior com o destino, as componentes cognitivas influenciam diretamente as intenções 

de voltar a visitar o destino e por seu lado, esta intenção é indiretamente influenciada 

pela componente afetiva.  
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Russell, Ward, & Pratt (1981) referem a criaram um instrumento de medida da qualidade 

afetiva dos ambientes físicos através dm conjunto de 105 adjetivos descritivos comumente 

usados, baseado em 323 avaliações dos sujeitos, cada um de um ambiente diferente. 

Dois, fatores independentes bipolares afetivos - agradável e excitante – foram analisados 

e os testes comprovaram que estão altamente correlacionados com reações afetivas de 

prazer e excitação dos sujeitos para com os ambientes.  

O modelo tridimensional produzido por Echtner & Ritchie (2003) apresentado na Figura 

3.2, é constituído por três dimensões: 1) Atributo/Holístico, 2) Funcional/Psicológico e 3) 

Comum/Único.  

O modelo foi usado em inúmeras investigações no campo da imagem de destino. A 

primeira dimensão sustenta-se na natureza do processamento humano da informação, 

por um lado baseado em fragmentos de informação sobre as características individuais 

de estímulo, e por outro em métodos holísticos da representação da informação. A 

segunda dimensão distingue as características do destino que são diretamente 

observáveis pelo turista, designados de funcionais, daquelas mais intangíveis e difíceis de 

mensurar, designadas de psicológicas. A terceira e última dimensão, aborda as 

características comuns do destino e as que são únicas. As características únicas são um 

importante eixo estratégico ao configurar-se como uma importante “fonte de 

diferenciação e vantagem competitiva”, do destino turístico, como estabelecem Bigné, 

Sánchez, & Sánchez (2001) no seu estudo. 

Figura 3.2 - Modelo tridimensional – imagem de destino Echtner & Ritchie (1993) 

 
 

Fonte: Echtner & Ritchie ( 1993; p.43) 
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O processo de formação da imagem de Gartner (1993) é composto por oito tipos de 

imagens formadas por diferentes agentes de formação de imagem. Ele vê o processo de 

formação de imagem como uma série contínua de agentes de formação de imagem 

separados, que funcionam de forma independente ou em conjunto, para formar certos 

tipos de imagens de destino únicos e distintos para cada indivíduo. Portanto, o autor 

sugere que as OMD devem selecionar a combinação certa de agentes de formação de 

imagem para maximizar os seus limitados recursos. Assim, a formação de imagem  

depende de vários fatores, tais como as características do mercado-alvo, as pequenas 

comunidades, características demográficas, tempo e tipo de imagem.  

Estes modelos centrados em estímulos de informações incidem apenas sobre a 

experiência direta e ou exposição indireta da informação afetando a mudança de imagem 

de destino ou imagens formadas no processo de escolha do destino. Portanto, 

considerando (Fakeye & Crompton, 1991; Gartner, 1994; Gunn, 1972; MacKay & 

Fesenmaier, 1997; Phelps, 1986), imagens diferentes, estabelecidas por meio de diferentes 

fontes de informação, podem afetar a perceção cognitiva. 

Modelos de imagem de destino centrados em multi-estímulos baseiam-se na 

conceptualização da própria imagem de destino juntamente com o processo de tomada 

de decisão. Ao contrário dos modelos estímulos centrados na informação, os modelos 

multi-estímulos (Baloglu & McCleary, 1999; Asunciòn Beerli & Martín, 2004; Stern & 

Krakover, 2010) abrangem atributos pessoais: sociodemográficos e psicológicos, isto é, a 

motivação, como parte de fatores internos influentes na formação das imagens afetivas. 

O modelo Baloglu & McCleary (1999) modelo de formação de imagem usa fontes de 

informação e fatores pessoais para testar o conceito de imagem de destino, incluindo os 

componentes cognitivos, componentes afetivos e a avaliação imagem global do destino. 

Para os autores a formação da imagem é composta por dois componentes principais: os 

fatores de estímulo baseados em informação e experiência prévia e fatores pessoais, de 

acordo com a Figura 3.3. 
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Figura 3.3 - Modelo de formação de imagem do destino de Baloglu & McCleary (1999) 

 

Fonte: Adaptado de Baloglu & McCleary (1999) 

 

Por seu lado, Beerli & Martín (2004) investigaram a formação da imagem de destino, 

especificando as fontes de informação baseadas em estímulos externos como: orgânicos, 

induzidos, autónoma e fatores pessoais. O modelo que desenvolveram analisa a relação 

entre diversos componentes da imagem percebida e os fatores de influenciam a sua 

formação, conforme Figura 3.4.  

Estes fatores incluem as fontes de informação primária e secundária, considerados com 

fatores de estímulo que influenciam a formação das perceções e as avaliações dum 

indivíduo acerca de determinado destino, antes e após visita, bem como, os fatores 

pessoais: motivação, experiência turística acumulada e características sociodemográficas, 

abordadas também no modelo de Baloglu & McCleary (1999).  

Baloglu e McCleary (1999) e Beerli e Martin (2004) estudaram a relação existete entre 

imagem de destino cognitiva e afetiva e global. Baloglu e McCleary (1999) estudaram as 

atitudes sobre a imagem de destino da Turquia. O estudo aborda principalmente as 

diferenças demográficas entre os turistas, bem como a relação entre as diferenças de 

turistas individuais e fatores comportamentais, por meio de análise fatorial exploratória 

(AFE) para construir fatores. No mesmo estudo os autores confirmam um modelo em que 

os fatores cognitivos ou percetuais influenciam o emocional ou afetivo, e concluem que 

ambos produzem uma influência global sobre a imagem.  
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Figura 3.4 - Modelo de formação de imagem de Beerli & Martín (2004) 

 

Fonte: adaptado de Beerli & Martín (2004) 

 

Beerli e Martin (2004) confirmam este modelo, num estudo realizado no destino 

Lanzarote, mostrando mais uma vez que as influências cognitivas afetivas, que por sua 

vez tem um efeito mais significativo sobre a imagem global do que o cognitivo. Os 

autores considerem as diferenças entre os visitantes que visitam o destino pela primeira 

vez (primeira visita) e os que repetem a visita (repetição da visita) e estabelecem a 

relacionamentos entre distintos aspetos individuais como o género (masculino ou 

feminino).  

Devido ao grande impacto das novas tecnologia emergentes no apoio à definição de 

estratégias de marketing e devido às exigências dos novos consumidores de turismo em 

produtos personalizados, Cho (2002) introduz os conceitos de "tour virtual" ou 

"experiência virtual" e adapta o modelo de imagem de destino para o ambiente web. Cho 

et al. (2002) salientam a contribuição de experiências de digressões virtuais baseadas na 

web para o processo de formação da imagem.  

Os autores argumentam que quanto mais próxima for a experiência virtual da experiência 

real, resultará numa imagem afetada pela experiência real de visita, concluindo que níveis 

mais elevados de experiências virtuais de destino influenciam a formação da imagem. 
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3.1.4. Informação e fatores pessoais no processo de formação de imagem de destino 

Quanto ao efeito da informação sobre viagens e fatores pessoais na imagem de destino, 

a literatura reconhece duas tendências. Uma foca como a formação da imagem de um 

destino dependendo da tipologia de informações sobre viagens em conjunto com o 

processo de tomada de decisão.  

Tradicionalmente, as OMD usam um mix promocional, como publicidade, media 

impressa, venda pessoal e relações públicas, para a produção de imagem induzida, 

enquanto, as informações não-turística, por exemplo, boca-a-boca ou anterior 

experiência, ajudam a formar a imagem orgânica, que é crucial para a alteração da 

imagem de destino (Fakeye & Crompton, 1991; Gartner, 1994; Gunn, 1972). A outra foca-se 

na estruturação teórica da imagem de destino e nos seus testes empíricos, considerando 

a motivação e informação externa (Baloglu & McCleary, 1999; Beerli & Martín, 2004). 

No seu estudo, Lin & Huang (2009), apresentam um modelo para avaliar a imagem de um 

destino turístico. A avaliação é baseada em dados secundários respeitantes ao período de 

1999 a 2004, utilizando uma base de dados com 20.023 respostas. Os dados foram 

analisados com método de prospeção de dados K-Means.  

Aparentemente, todas as abordagens contribuem para proporcionar uma base teórica 

para estudos de imagem de destino explicando o efeito de informações externas e 

fatores pessoais na formação da imagem de destino.  

3.1.5. Influência da imagem no processo de tomada de decisão 

A importância da imagem no processo de decisão foi investigada por Sirakaya, Sonmez, 

& Choi (2001). Ao elaborar a pesquisa com estudantes universitários, os autores provaram 

que a imagem influi no processo. Através do mesmo estudo, diagnosticaram também, 

que o ser humano é capaz de armazenar diferentes imagens mentalmente e compará-las 

de acordo com a importância de cada constructo durante o processo de escolha.  
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A imagem de um destino produz um efeito significativo no processo de decisão dos 

turistas e, como tal, é uma das áreas vitais em estudos sobre turismo (Laws, 2002). Uma 

vez que, a motivação para viajar e a expectativa é diferente em cada turista, os estudos 

nesta área tornam-se bastante complicados. É reconhecida a extrema importância de que 

a criação de uma imagem de destino é favorável para atrair turistas, e sem dúvida, um 

destino como uma imagem positiva tem mais possibilidade de ser considerado no 

processo de seleção do que um destino com uma imagem negativa (Beerli & Martín, 

2004). A imagem de destino é reconhecia como um fator importante para influenciar a 

escolha do destino dos turistas e viajantes (Baloglu, 1997; Fakeye & Crompton, 1991; Um & 

Crompton, 1990; Woodside & Lysonski, 1989), isto porque a imagem de destino permite 

aos turistas experimentar um destino sem a materialização uma viagem real. Neste 

sentido, um dos objetivos principais das OMD consiste na promoção da imagem de 

destino e na diferenciação e posicionamento da imagem em relação a outros destinos 

concorrentes (Ahmed, 1991). 

As OMD para conquistar uma imagem de destino positiva e favorável, fazem 

investimentos substanciais na promoção de suas imagens através de mecanismos e 

estratégias de comunicação e marketing turístico (Baloglu & McCleary, 1999; Gretzel et al., 

2000), sem no entanto estarem cientes das reais consequências no que respeita à 

chegada de turistas, ou seja, no resultado do retorno do investimento. Uma questão que 

ainda permanece, é se a informação off-line fornecida apenas pelas OMD influencia ou 

não as perceções dos potenciais turistas, levando à realização de visitas reais para um 

destino. 

Considerando que a natureza intangível do turismo, torna-se difícil para os turistas a 

escolha e seleção de um destino sem a existência de uma experiência de visita real. No 

entanto essa experiência pode ser alcançada através da interação com o produto (Smith 

& Swinyard, 1982). Todavia, a imagem de destino formada por media off-line é limitada 

pois proporciona aos turistas apenas experiências indiretas. A partir do advento da web 

que é possível proporcionar aos potenciais turistas a oportunidade de experimentar um 

destino virtualizado semelhante à experiência direta dos outros meios de comunicação, 

permitindo a interação com o destino num ambiente mediado pela Internet (Cho, 2002).  
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Estudos realizados na área do marketing e publicidade abordam os modelos de 

comportamento com base na experiência direta e indireta sobre os produtos. Smith & 

Swinyard (1982) apresentam no seu estudo uma revisão clássica de modelos de 

comportamento neste domínio. De forma similar à experiência indireta de publicidade, a 

experiência indireta com a imagem de destino, é menos eficaz na atitude e conação23 do 

que a experiência direta de sobre o mesmo objeto (Smith & Swinyard, 1998).  

De acordo com o estudo o objetivo dos anunciantes em publicidade é criar atitudes para 

o julgamento do produtos, da mesma forma que as entidades de marketing e promoção 

de turismo desejam criar atitudes que levam a um julgamento do destino ou à formação 

da imagem de destino.  

Como comprova o levantamento exaustivo levado a acabo por Hyun (2007) a maioria dos 

estudos sobre imagem de destino têm-se centrado sobre o efeito da visita, ou seja na 

pós-visita. Esta constatação resulta da natureza intangível dos produtos turísticos, que 

não podem ser vistos, tocados, sentidos, experimentados, testados, ou comprovados sem 

uma visita real. Outro fator relevante prende-se com a heterogeneidade da indústria do 

turismo onde as particularidades dos clientes são altamente variantes (Seaton & Bennett, 

1996).  

As características dos produtos turísticos conduzem a incerteza e risco percebido, 

tornando o processo de escolha de destino complexa. Para superar essas limitações, os 

viajantes reúnem informações indiretamente ou durante a visita real, que transforma 

produtos de viagem intangível em tangível e gera imagens diferenciadas nas suas 

mentes.  

A melhor maneira de reduzir a incerteza e risco percebido é influenciar a imagem de 

destino de um viajante, fornecendo informações para a tomada de decisão diferente 

(Cho, 2002; Cho et al., 2002). 

23
  [Psicologia] Processo mental de formação da vontade e da intenção. 
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Os autores MacKay & Fesenmaier (1997), enfatizam a importância da informação para a 

formação de uma imagem positiva do destino, nomeadamente através de elementos 

visuais, como fotografias, sendo esses fatores relevantes para a criação e comunicação de 

uma imagem. Destacam ainda o papel das TIC como alternativa para a avaliação dos 

efeitos visuais, porque as imagens informatizados podem facilitar a observação de como 

uma imagem visual específica pode influenciar a mudança de imagem de um destino. A 

Internet permite aos viajantes experimentar um destino, através de um tour virtual 

interativo, por observação de fotos reais possibilitando a escolha personalizada de 

informações sobre viagens e destinos. Como referem os autores estes dados afetam o 

processo de formação da imagem de destino porque se aproximam da experiência real 

de viagem. 

3.2. Experiência virtual turística 

A experiência virtual na área de turismo é um tema vasto e com amplas opções e 

possibilidades. Uma delas reporta a sua influência na formação da imagem de destino e 

consequentemente no processo de compra do e-Turista. Tal como referem (Cho, 

Fesenmaier, Buhalis, & Laws, 2001) é difícil para os turistas formar uma imagem de destino 

clara, sem experiências diretas.  

A experiência virtual começou a desempenhar um papel significativo em marketing e 

promoção da indústria de turismo. Devido ao desenvolvimento da alta tecnologia e da 

Internet, muitas empresas começaram a usar as experiências virtuais na promoção e 

marketing de produto, através da criação de ambientes que permitam aos consumidores 

ter mais interação com os produtos e, assim, criar uma maior e mais duradoura perceção 

(Ryan, 2001). Com o desenvolvimento da Internet, os turistas tornaram-se capazes de 

aceder facilmente a conteúdo multimédia interativo. A interatividade e multimédia são 

fatores-chave para a criação de ambientes virtuais e para proporcionar experiências 

virtuais, que habilitem o turista, para formar uma imagem de destino mais nítida e clara. 

Cho et al. (2002), identificaram e discutiram um novo paradigma do marketing 

experiencial emergente do ambiente de Internet marketing.  
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O estudo apresenta ainda um modelo conceptual e disponibiliza uma série de 

proposições para avaliar a natureza e o impacto dos virtual-tours. Os autores do estudo 

sugerem ainda que o tema venha a ser desenvolvido e amplamente estudados em 

trabalhos de investigação futuros, sendo certo o seu contributo para o processo de 

tomada de decisão sobre o destino. 

 Por seu lado, o estudo de (Uriely, 2005) identifica desenvolvimentos notáveis ao nível da 

conceptualização da experiência turística sugerindo que conceitos contemporâneos deste 

assunto correspondam à chamada teoria "pós-moderna" nas ciências sociais. Refere 

ainda, que na era da comunicação de massa, por exemplo as atrações turísticas podem 

ser apreciadas através de vídeo e de dispositivos de realidade virtual no conforto da 

própria casa. Do mesmo modo, a proliferação de ambientes simulados pode reunir vários 

locais e pontos turísticos de todo o mundo num parque temático ou centro comercial 

próximo do local de residência do turista, concluindo assim que muitas experiências 

relacionadas com turismo estão atualmente acessíveis sem a necessidade do turista viajar 

para destinos diferentes. 

Estudos anteriores destacavam já a importância da utilização de folhetos para promoção 

de produtos turísticos e viagens, utilizados à época pela maioria das indústrias de turismo 

(Holloway & Plant, 1994; Holloway, 2004; Yamamoto & Gill, 1999).  

O estudo de Wan, Tsaur, Chiu, & Chiou (2007)24 teve como objetivo analisar os efeitos da 

publicidade e da interação existente entre os dois métodos de apresentação específicos: 

as brochuras e experiências virtuais, testados em dois tipos de destino- os parques 

naturais e parques temáticos. Os resultados do estudo experimental demonstraram que 

os métodos de publicidade e promoção que utilizam a experiência virtual têm um efeito 

efetivo e mais evidente nos parques temáticos do que em parques naturais. O mesmo 

estudo concluiu que as características dos alvos promovidos são fatores críticos a ter em 

consideração na escolha dos meios adequados de promoção.  

24
  http://researcher.nsc.gov.tw/public/wbchiou/Data/98291492771.pdf, consultado em 24.07.2013 

http://researcher.nsc.gov.tw/public/wbchiou/Data/98291492771.pdf
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A pesquisa utiliza o constructo telepresença, ou seja, uma sensação de presença num 

ambiente mediado por computador remoto, para examinar o processo pelo qual as 

características do meio influenciam as respostas dos consumidores baseando-se no 

estudo de Klein (2003)25. Por sua vez, o autor explora como os ambientes mediadas por 

computador podem gerar experiências de produtos virtuais e analisar as respostas dos 

consumidores em experiências virtuais. Através de dois estudos experimentais, o autor 

avalia o efeito de dois elementos distintos – controlo do utilizador ou o grau de 

interatividade e a riqueza do media-, na criação de telepresença, e avalia o impacto de 

telepresença em crenças dos consumidores e atitudes em relação ao produto anunciado. 

Os resultados mostram que o controlo do utilizador sobre o meio- operacionalizado pela 

interatividade-, e a riqueza da media – operacionalizado pelos conteúdos multimédia, 

áudio e vídeo- contribuem para a criação de um sentimento de telepresença. Além disso, 

através de telepresença, essas características da media influenciam as respostas cognitivas 

dos consumidores. A mensuração da telepresença é também utilizada como processo 

para avaliar de que forma as características do meio, influenciam as respostas do 

consumidor no marketing de comunicação. 

Dado o alcance global da Internet e os recursos multimédia, Doolin, Burgess, & Cooper 

(2002) atestam a importância do conteúdo de um site de destino, uma vez que influencia 

diretamente a perceção de imagem criando uma experiência virtual para o consumidor. 

Para tal, estabeleceram um modelo para avaliar níveis de desenvolvimento do Website de 

destino, incidindo sobre níveis de interatividade, aplicações inovadoras e outros recursos 

de valor acrescentado.  

Cho et al. (2002), também sugerem que as organizações de destino turístico devem 

utilizar vários meios de comunicação para se comunicar com potenciais turistas, 

afirmando que o surgimento da WWW torna possível oferecer vários tipos de 

informações através de comunicações interativas on-line por meio de uma simulação de 

ambientes on-line, ou de passeio ou visita virtual, como uma ferramenta de marketing de 

destino que permite que os utilizadores tenham uma "experiência virtual de qualidade".  

25
  http://www.ruf.rice.edu/~jgspaper/W_Klein_VirtualExperiences_08.pdf, consultado em 24.07.2013 

http://www.ruf.rice.edu/~jgspaper/W_Klein_VirtualExperiences_08.pdf
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Resumindo, no mundo físico, viajar é uma experiência direta permitindo aos turistas 

observar e sentir as atmosferas exóticas de diferentes lugares e destinos. Experiência 

virtual, à verossimilhança da experiência direta, tem sido reconhecida como uma 

abordagem eficaz em marketing turístico. Seu impacto sobre as atitudes do 

consumidor/turista sobre um destino pode ser melhorada e potenciada através de 

recursos avançados disponíveis nos sites oficiais de promoção turística. 

3.2.1. Experiência virtual através de websites – qualidade e performance 

A experiência virtual on-line propiciada pela interação com conteúdos disponibilizadas 

através de uma website de destino será tanto mais satisfatória quanto melhor for a 

qualidade, a interface o design e a performance do respetivo website, sendo que são 

fatores que interferem na pesquisa de informação on-line. A navegação e a pesquisa de 

informação em ambientes eletrónicos dependem de múltiplos e variados fatores 

incluindo a interatividade com os conteúdos, as características pessoais e experiência do 

utilizador na web e o sistema de interface (Marchionini, 1995). Vários autores, refutam a 

importância da atratividade visual do website como um parâmetro importante na 

avaliação da qualidade do mesmo.  

Os autores Kline et al. (2004) desenvolveram a abordagem baseada em quatro 

perspetivas das quais se inclui a atratividade do site, na avaliação de 20 sites de 

alojamento “Bed and Breakfast”, em Indiana.  

Também Douglas & Mills (2004) compararam os sites dos dez melhores destinos de 

organizações de turismo das Caraíbas, cujo modelo inclui a atratividade, como sendo um 

fator importante para a retenção de utilizadores no site. O investigador Perdue (2001), 

indica que a atratividade e conteúdo da informação influenciam fortemente as perceções 

do utilizador em relação ao destino e consequentemente, tem um impacto sobre a 

imagem de destino. O estudo foi realizado com base na avaliação dos sites dos 50 

melhores resorts de esqui norte-americanos.  

A pesquisa Kim & Fesenmaier (2008) analisa o poder de persuasão de sites de destino 

através de uma investigação que avalia o efeito dos fatores de design de sites de destino 

sobre a formação de primeira impressão.  
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Os resultados do estudo indicam que os participantes foram capazes de fazer 

julgamentos rápidos em sites de turismo e que a atratividade e usabilidade foram os 

principais fatores a provocar uma primeira impressão favorável. Logo, a atratividade é 

vital no design do site (Feng, Morrison, & Ismail, 2004; Kim & Fesenmaier, 2008), e sua 

importância tem sido comprovada pelos investigadores.  

A velocidade de acesso aos conteúdos pode constituir um importante fator que contribui 

para interatividade (Steuer, 1992). Velocidade refere-se ao tempo de resposta às ações do 

utilizador e pode condicionar a experiência on-line exigente em tempos de resposta 

rápida e em tempo real.  

Alguns autores (Rezende-Parker et al., 2003), estudaram o conceito de qualidade do site 

em termos de usabilidade, com ênfase na facilidade de uso. A par de outros fatores a 

facilidade de uso e de navegação na preceptiva do utilizador é um fator crítico de sucesso 

(Moon & Kim, 2001) no respeita em particular a sites de viagem e turismo (Gretzel, 

Fesenmaier, Frew, Hitz, & O’Connor, 2003; Hong & Kim, 2004; Jeong, Holland, Jun, & 

Gibson, 2012; Jeong & Lambert, 2001; Kim & Lee, 2004; Law, Leung, & Wong, 2004; Liao et 

al., 2013; Park & Gretzel, 2007; Rezende-Parker et al., 2003).  

A pesquisa de Skadberg & Kimmel (2004) permitiu avaliar empiricamente a experiência 

dos visitantes enquanto navegam num website. Foi proposto um modelo de fluxo e 

testado pelo método de equações estruturais. Verificou-se que, no contexto das 

interações humano-computador enquanto navega num site, a experiência de fluxo foi 

caracterizado pela distorção de tempo, satisfação e telepresença. O estudo permitiu 

concluir que, quando as pessoas estão em um estado de fluxo, tendem a aprender mais 

sobre o conteúdo apresentado no site e o aumento da aprendizagem leva a mudanças 

de atitude e comportamento, incluindo a tomada de ações positivas. 
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3.2.2. Telepresença 

A telepresença é reconhecida como uma importante variável determinada pela tipologia 

dos meios de comunicação digital nomeadamente os que propiciam um ambiente virtual 

on-line (Steuer, 1992). Apesar de geralmente aceite que telepresença é uma variável 

mediadora entre informações, atitudes e intenções comportamentais, são poucos os 

estudos de imagem de destino incluem a telepresença como parte de modelos de 

formação de imagem.  

A telepresença, considerada com a experiência de ser metaforicamente transportado para 

outro lugar, e a sensação de presença em ambientes mediados, pode facilitar a criação de 

uma melhor experiência on-line, devido à sua capacidade de intensificar a experiência do 

utilizador em ambientes virtuais. 

As pesquisas realizadas indicam que a telepresença tem efeitos positivos sobre as atitudes 

dos utilizadores em relação a websites. No entanto, nenhum estudo empírico foi 

realizado para examinar a eficácia de telepresença em sites de turismo.  

A fotografia panorâmica foi, por muitos anos, desenvolvida e utilizada na área do turismo, 

com base na sua função de criar uma experiência interativa virtual. Maior nível de 

vivacidade e interatividade facultadas por conteúdos 3D interativos proporcionam aos 

clientes um maior nível de telepresença (experiência com o produto simulado), e desse 

modo, a experiência virtual aproxima-se da experiência real.  

Porém, se uma determinada característica/recurso da Web com menos vivacidade e 

menos interativo, como texto ou simples fotos em 2D, fornece aos utilizadores on-line um 

nível mais baixo de telepresença consequentemente geram experiências virtuais menos 

próximas do real (Hoch & Deighton, 1989; Smith & Swinyard, 1983).  

Segundo (Biocca) 2006 a  telepresença transporta virtualmente o utilizador para um local 

diferente da sua localização física (Biocca, 2006). Assim sendo, a telepresença é uma área 

de investigação apropriada à natureza do turismo uma vez que envolve a deslocação ou 

transporte para determinado destino.  



CAPÍTULO 3. IMAGEM VIRTUAL DE DESTINO TURÍSTICO 

77

Como tal, um site de um OMD que dispõe de características interativas contribui para 

uma melhor apresentação do produto turístico e a sensação de telepresença, de modo 

que os utilizadores que o visitam possam ter uma experiência simulada na Internet, como 

se fossem transportados ou se deslocassem para o destino para uma visita real. 

Steuer (1992) sugere uma abordagem através da experiência humana, onde a chave está 

no conceito de presença. A ideia de que o termo “presença” está intrinsecamente ligada à 

“sensação de estar em um determinado ambiente”, serve como base para que o autor 

estabeleça o conceito de telepresença como “a sensação de estar num determinado 

ambiente através de um dispositivo de mediação”. Numa tentativa de desmistificar as 

experiências de realidade virtual como estando sempre associadas a dispositivos 

tecnológicos altamente sofisticados e avançados, como sejam luvas e óculos, o autor 

propõe o conceito de telepresença, atribuindo vários níveis para classificar a intensidade 

da experiência virtual.   

Para o autor, um leitor de um livro, um espectador de um filme, e um jogador de PC 

experimentam ambientes virtuais semelhantes através de dispositivos de mediação (um 

livro, um filme e o computador) completamente diferentes. Por sua vez, esses dispositivos 

também proporcionam experiências imersivas completamente distintas ao estimular 

diferentes canais sensoriais e ainda proporcionam maior, ou menor, grau de 

interatividade com o ambiente. 

Seguindo esta linha, Steuer (1992) propõe uma metodologia representada na Figura 3.5, 

que torna possível uma quantificação dos níveis de imersão e a sensação de realidade 

virtual a partir de uma análise de cinco fatores divididos em duas dimensões: vividness 

(vivacidade) e interactivity (interatividade). Neste modelo a vivacidade refere-se à 

capacidade da tecnologia produzir um ambiente mediado sensorialmente rico e está 

diretamente relacionada com a amplitude e profundidade dos estímulos sensoriais do 

ambiente mediado. A amplitude refere-se ao número de estímulos apresentados em 

simultâneo e a profundidade refere-se à qualidade dos mesmos. 
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 Quanto mais estímulos simultâneos e quanto melhor a qualidade de cada um deles, mais 

rica será a experiência de imersão. A interatividade está relacionada com o grau de 

influência dos utilizadores, ou seja, a capacidade do utilizador em modificar a forma e o 

conteúdo do ambiente mediado em tempo real. Três aspetos contribuem para a 

interatividade: velocidade, que verifica o tempo de resposta do ambiente a uma ação do 

utilizador; alcance, que analisa o grau de liberdade de ações possíveis dentro do 

ambiente virtual; e o mapeamento, que identifica os formatos dos dispositivos disponíveis 

para atuar e modificar o ambiente virtual em questão. A Figura 3.5 sumariza os fatores 

tecnológicos que determinam o nível de telepresença. 

 

Figura 3.5 - Modelo de telepresença de Steuer 

 

 

Fonte: adaptado de Steuer (1992) 

 

Estudos mais recentes o abordam a telepresença como a sensação de estar no local ou 

destino e relacionam o conceito com a imagem de destino.  

O estudo de Hyun & O’Keefe (2012) descreve como a telepresença é utilizada para 

expandir os modelos anteriores de formação de imagem de destino, produzindo um 

modelo inicial a que os autores denominaram de formação de imagem virtual de destino 

(FIVD) ou virtual destination image formation (VDIF).  
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Os resultados deste estudo confirmam modelos fundamentais anteriores da formação da 

imagem de destino. O estudo também sugere que, enquanto pesquisas anteriores 

mostram que a informação sobre viagens influencia diretamente a formação de imagem 

sem um mediador, a telepresença pode atuar como um mediador em ambientes on-line. 

O estudo mostra que a presença de informação variada e mediada pela Web pode agir 

como uma influência positiva sobre telepresença e, indiretamente, conduzir a uma 

imagem virtual positiva se destino.  

3.3. Imagem virtual de destino  

O turista, ou potencial turista, antecipa e faz previsões das experiências que pretende ter 

antes de viajar para determinado destino. Estas estão fundamentadas nas emoções que o 

destino evoca na sua memória, por comentários de amigos, pela leitura da informação 

nos mais variados suportes, anúncios publicitários etc., provenientes das mais variadas 

fontes de informação quer on-line quer off-line.  

A sua decisão será baseada na imagem que ele valoriza e espera encontrar (Crompton, 

1979). Assim sendo, a escolha do destino vai depender de imagens positivas e favoráveis 

que o consumidor tenha do mesmo (Echtner & Ritchie, 2003). 

 De acordo com os mesmos autores, no momento de pesquisa de informações é que 

ocorreria a formação da imagem da marca ou, imagem do destino, nesse caso, da 

imagem da marca de destino turístico. De salientar ainda que existem informações que 

advêm não apenas da procura ativa, mas de outros meios de comunicação que são 

assimiladas pelo sujeito. Assim, antes de qualquer viagem, o turista prevê experiências 

que terá com o destino, evocando emoções positivas, e a escolha deste destino vai 

depender largamente das imagens mais favoráveis do destino (Crompton, 1979; Echtner 

& Ritchie, 1993; Hunt, 1975).  

As imagens de lugares, cidades e nações genericamente designados de destinos, são 

fortemente influenciadas pelas representações promovidas pelos meios de comunicação, 

utilizados direta ou indiretamente, para promoção e divulgação do destino.    
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A Web surgiu como uma das fontes de informação importantes, porquanto pode 

fornecer uma variedade de informações altamente interativas que vão desde os 

conteúdos informativos, como por exemplo texto e e-brochuras em 2D, até aos 

conteúdos direcionados para o entretenimento, como por exemplo, passeios virtuais em 

3D. Os sites baseado em 3D tem sido adotado no ambiente on-line para atrair o 

consumidor a visitar o site, a comprar on-line, a estar satisfeito e se tornar um visitante de 

repetição (Fiore, Kim, & Lee, 2005; Li, Daugherty, & Biocca, 2001; Mathwick, 2002). A 

natureza interativa da Web tem sido atribuída às atitudes dos consumidores para o local 

e compras on-line (Fiore et al., 2005; Song & Zinkhan, 2008).  

3.3.1. Imagem on-line 

Perante a influência da Internet na formação da imagem de produtos, marcas e empresas, 

e por consequência, no comportamento do consumidor, a publicidade despertou para a 

necessidade da sua utilização no processo de formação de imagem. Consequentemente, 

Stern et al. (2002) usaram o termo “Netvertising Image” para se referir à imagem da 

publicidade na Internet. Na tentativa de aprofundar pesquisas sobre imagem propuseram 

um modelo de comunicação da imagem gerada pela publicidade na Internet, como 

mostra a Figura 3.6. 

O modelo de imagem da publicidade na Internet -Netvertising Image Communication 

Model ou NICM- é um modelo bastante completo que estende o conceito de imagem a 

todos os participantes do ambiente on-line (Stern et al., 2002). 

As etapas do processo de comunicação refletem que as imagens geradas pelas ações de 

marketing são convertidas para respostas do consumidor. O modelo inclui os elementos 

de estímulo através da Internet até o processo final, onde o consumidor transforma a 

imagem numa representação mental que por consequência influencia o seu 

comportamento perante o mercado. Em resumo, o modelo resulta num processo 

transitório aonde um estímulo imaginário conduz a uma imagem percebida resultado de 

uma construção mental. 
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Figura 3.6 - Modelo de imagem da publicidade na Internet -Netvertising Image Communication Model ou 

NICM. 

 

Fonte: Adaptado de Stern et al.,(2002;p.17)  

 

3.3.2. Imagem de destino na Internet  

O uso da Internet e os recursos de pesquisa on-line podem ter papéis importantes em 

diferentes fases do processo de tomada de decisão quer no processamento de 

informação quer no planeamento da viagem. A reserva e pagamento de uma viagem é 

apenas uma fase do processo de decisão de compra do consumidor on-line, não sendo 

de todas a mais relevante. A recolha de informação e a fase de planeamento da viagem 

requerem métodos mais avançados e uma atenção mais profunda na investigação 

(Govers & Go, 2003; Govers, Jansen-Verbeke, & Go, 2000). 

No que respeita a produtos com características intangíveis e produtos experienciais como 

são os produtos e serviços turísticos, os consumidores envolvem-se numa pesquisa 

intensiva e permanente de informação.  



CAPÍTULO 3. IMAGEM VIRTUAL DE DESTINO TURÍSTICO 

82

Ao recolher todas essas informações o consumidor constrói uma imagem da experiência 

turística (Tapachai & Waryszak, 2000). Porquanto, para os serviços de turismo, as imagens 

tornam-se mais importante do que a própria realidade (Gallarza et al., 2002) 

As imagens de destino baseiam-se, de acordo com Echtner & Ritchie (2003), em atributos 

funcionais e psicológicos associados ao consumidor e ao respetivo destino, influenciando 

portanto o posicionamento da imagem de destino e o comportamento de compra do 

turista.  

Jeong, Holland, Jun, & Gibson (2012) examinaram no seu estudo os efeitos da informação 

e a relação entre a pesquisa de informação, utilizando um website de viagens, na imagem 

de destino. Para validar o estudo foi utilizado o método experimental com recurso a dois 

grupos de estudantes, um grupo experimental e um de controlo. A pesquisa efetuada no 

website foi o estímulo para o grupo experimental, cujos resultados revelaram que a 

exposição a um site de viagens afeta significativamente a maioria das imagens cognitivas 

e de destino global. Os resultados da pesquisa, suportados em estudos anteriores, 

permitem concluir que a exposição a informação, e em particular a informação on-line, 

influencia positivamente a formação da imagem do destino. 

As aplicações baseadas na DMS são úteis para formar imagens de destino on-line porque 

as aplicações oferecem uma variedade de inputs informativos, tais como TV interativa, ou 

apresentações baseadas em multimédia, por exemplo, e-brochuras, câmaras Web, 

aplicações 3D). Com base nesta evidência as OMD, de forma proactiva, começam a 

considerar o potencial dos DMS para construção de uma imagem de destino. Por 

exemplo, através de aplicações de passeios e visitas virtuais 3D que permite aos 

potenciais turistas experimentarem um destino em tempo real, fator que influencia 

positivamente as atitudes em relação a um destino Cho et al. (2002). 

Mais recentemente (Huang, Backman, Backman, & Chang, 2015) reforçam que a 

proliferação da Internet e as inovações das TIC têm contribuído para as transformações 

verificadas nas estruturas da indústria do turismo, com um efeito particular na forma 

como os destinos turísticos são percebidos pelo consumidor de turismo. 
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3.4. Conclusões 

Estudos anteriores atestam a importância da imagem virtual de destino (IVD) e a sua forte 

influência no processo de escolha de destino (Cho & Fesenmaier, 2001), no entanto 

poucos são os estudos que definem a IVD como um conceito primário. O conceito resulta 

da integração de dois aspetos fundamentais da imagem: a imagem de destino e a 

imagem virtual mediada por telepresença. Embora pesquisas anteriores tenham 

introduzido várias definições de imagem de destino o consenso é de que a imagem de 

destino holística surge a partir da inter-relação entre fatores cognitivos e afetivos 

(Gartner, 1993). Estudos clássicos sobre imagem de destino consideram que no modelo 

de formação de imagem de destino a imagem cognitiva, a imagem afetiva e a imagem 

global estão estruturalmente interligados (Baloglu & McCleary, 1999; Beerli & Martín, 

2004). Estudos mais recentes consideram que a telepresença medeia a relação entre a 

informação virtual e a formação de atitudes e comportamentos. Assim, e de acordo com 

o estudo de  Hyun & O’Keefe (2012), IVD é um conceito definido como: 

Uma impressão global ou total virtual que é formada como um resultado da interação 

entre os componentes cognitivos e afetivos virtuais, que os indivíduos têm, num ambiente 

mediado por experiências, com diferentes níveis de telepresença determinados pela 

tipologia de informação. (Hyun & O’Keefe, 2012). 

Os autores Fiore, Kim, & Lee, (2005) referem que a telepresença tem uma relação direta 

com a atitude e intenção de compra on-line, no entanto as pesquisas anteriores sobre 

imagem de destino assumem que a informação sobre viagens está diretamente associada 

a uma imagem cognitiva sem existência de um mediador (Beerli & Martín, 2004; 

Woodside & Lysonski, 1989). Os autores Hyun & O’Keefe (2012), introduzem este fator 

mediador, a telepresença, e que até então, não se aplicava nos modelos tradicionais, 

estimando o efeito das fontes de informação sobre a formação de imagem de destino em 

ambiente on-line. O referido modelo foi validado e confirmado com base em MEE. 
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Capítulo 4. 

COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR TURÍSTICO 

SUMÁRIO 

 

Neste capítulo é apresentada uma contextualização ao perfil do atual consumidor de turismo. Com 

base em revisão de literatura descrevem-se ainda as principais alterações no comportamento do 

consumidor de turismo em ambiente on-line e são apresentados vários modelos de 

comportamento do consumidor de turismo sob influência de experiências de consumo em 

ambiente virtual. 

 

4.  
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Para Swarbrooke, Horner, & Krieger (2002) a compreensão e entendimento sobre o 

consumidor é o sustentáculo de qualquer atividade desenvolvida com o propósito de 

divulgar, promover e vender produtos turísticos. Este conhecimento é decisivo para o 

êxito e eficácia de marketing. Segundo os autores o comportamento do consumidor 

compreende o estudo dos motivos de compra dos produtos pelas pessoas, e sobre o seu 

modo de tomar decisões. 

De acordo com Cooper et al. (2008) as influências sobre o comportamento do 

consumidor resumem-se a atitudes, perceções, imagem, papéis, motivações e 

determinantes. Para Cooper et al. (2008), estes fatores que se refletem nas características 

pessoais e na individualidade de cada sujeito, influenciam de forma decisiva o 

comportamento do consumidor e, consequentemente, as decisões sobre as viagens.  

Vários autores tentaram reunir e estruturar todas essas influências de forma a obter um 

modelo do processo de tomada de decisão dos consumidores. Esses modelos foram 

adaptados para a área do turismo numa tentativa de incorporar a natureza específica da 

decisão de compra.  

Ao longo dos anos observa-se uma mudança no comportamento do consumidor em 

geral e do turista em particular, diretamente relacionada com as mudanças que 

ocorreram no campo da evolução tecnológica e da economia mundial. Em função dos 

avanços tecnológicos novos modelos de negócio e novas formas de comércio eletrónico 

vão proliferando (Mills & Law, 2004). No contexto do novo turismo, os turistas estão 

capacitados com mais informação e conhecimento sobre as caraterísticas do destino e o 

seu envolvimento no planeamento da viagem é superior. 

A Internet modificou o comportamento do consumidor de turismo, e transformou-se no 

meio por excelência para a comunicação da informação turística. Os turistas já não se 

satisfazem com a consulta de informação nos moldes convencionais e procuram 

conteúdos mais elaborados. Atualmente, o viajante eletrónico recorre à Internet para 

procurar informação sobre produtos e serviços no destino (Cho et al., 2001; Gursoy & 

McCleary, 2004; Law, Leung, & Wong, 2004; So & Morrison, 2004).  



CAPÍTULO 4. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR TURÍSTICO 

87

O novo turista tem um nível de satisfação no processo de seleção e escolha do destino: é 

menor a diferença entre as expectativas e a experiência obtida, devido à existência de 

mais informação e experiências virtuais antes do bem ou produto turístico ser consumido 

(Ramos, Rodrigues, & Perna, 2008, 2009). 

 

4.1. Perfil do turista moderno 

O perfil e as características do consumidor e em particular do consumidor de turismo, ou 

turista, mudaram nas últimas décadas. Os anos 90 caracterizaram-se por um crescente 

interesse pelo ambiente, pelas atividades culturais, pelas férias e pela diversificação da 

procura por destinos peculiares.  

Como refere Cooper et al. (2008), ainda que desejável, definir turista de forma abrangente 

é tarefa difícil ou quase impossível, uma vez que na prática os turistas constituem grupos 

heterogéneos e que reúnem diferentes perfis.  

A OMT define visitante como: toda a pessoa que se desloca temporariamente para fora 

de sua residência habitual, quer seja no seu próprio país ou no estrangeiro, por uma 

razão ou objetivo - negócios, lazer ou outro motivo pessoal - que não seja a de exercer 

uma atividade remunerada.  

De acordo com as recomendações internacionais para estatísticas de turismo para 2004 e 

revistas em 2008 por decisão da Comissão de Estatística das Nações Unidas26, um 

visitante, seja doméstico, inbound27 ou outbound28, é classificado como um turista, se a 

sua viagem inclui pernoita, ou excursionista se a viagem é realizada no mesmo dia. 

26
  Recommendations on Tourism Statistics, United Nations Department for Economic and Social Information and Policy 

Analysis, Statistical Division and World Tourism Organization, 2004 

  [site]: http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83e.pdf consultado em junho de 2013. 

International Recommendations for Tourism Statistics, 2008  

[site]: http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/bg-tourismstats.pdf consultado em junho de 2013. 

27
  Turismo inbound - Turismo recetor, feito pelos estrangeiros num dado país.   

28
  Turismo outbound - Turismo emissor, feito pelos nacionais de um dado país no estrangeiro. 

 

http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83e.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/bg-tourismstats.pdf
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No âmbito deste estudo será dada preferência ao termo visitante ou turista, sendo que, 

sempre que se trate de visitas em ambiente virtual se utiliza o termo visitante virtual, 

turista virtual ou turista on-line.  

Os atuais turistas ou turistas modernos têm um perfil altamente sofisticado apresentando 

elevados níveis de educação, são mais experientes e maduros, têm horários de trabalho 

mais flexíveis, usufruem de maiores rendimentos, têm interesses mais especializados e são 

mais tolerantes ao risco.  

Os turistas procuram cada vez mais novas experiências e visitas a destinos mais exóticos 

(Poon, 1993). Portanto, as organizações de destino turístico identificaram a psicografia 

dos seus "novos viajantes", com pessoas que pretendem experimentar atividades 

específicas e pertencentes a segmentos particulares de mercado, como turismo 

desportivo ou ecoturismo, os quais foram em tempos remotos mercados invisíveis 

(Nyheim et al., 2005). Esta tendência prevalece e continua a evoluir rapidamente.  

O mercado de serviços personalizados, que trata individualmente cada cliente como um 

segmento único, começou a dominar o marketing e a originar especial atenção por parte 

das OMD (Nyheim et al., 2005). Como tal, o progresso da TIC, tornaram possível a reação 

imediata às procuras especializadas e individualizadas, atendendo ao perfil particular de 

cada turista (Buhalis, 2000). Consequentemente também neste trabalho serão analisados 

os fatores sociodemográficos dos intervenientes do estudo, ou seja dos turistas ou 

potenciais turistas. 

4.2. Estímulos promocionais  

Os autores Middleton & Clarke (2005) referem que o processo de tomada de decisão de 

viagem é influenciado por input de estímulos, que são formados por comunicação formal 

como a publicidade, Internet, promoção e venda, bem como por canais informais de 

informação.  
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Muitos investigadores têm defendido que o marketing turístico precisa estar ciente da 

importância do uso de informações experiencial em estímulos promocionais (Cho et al., 

2002; Goossens, 2000; Gretzel et al., 2000; Stamboulis & Skayannis, 2003), sugerindo 

também, que comerciantes de destino devem utilizar vários formatos de comunicação 

para se interrelacionar com os potenciais turistas, reforçando que a emergência da 

realidade virtual oferece ambientes de simulação, ou passeios, ou visita virtuais como 

uma ferramenta de marketing de destinos que permitem aos utilizadores concretizar uma 

experiência virtual estimulante e de qualidade. Yuan et al., (2003), argumentaram no seu 

estudo que o marketing de destino deve contemplar a utilização de tecnologia de 

realidade virtual imersiva para integrar a experiência sensorial nas suas estratégias de 

comunicação, utilizando a experiência baseada em Internet marketing para apoiar a 

pesquisa de informação do turista e do processo de tomada de decisão.  

Mais recentemente (Huang et al., 2015) comprovam no seu estudo que os estímulos 

promocionais com recursos multimédia e ambiente virtual 3D disponíveis nos websites 

oferecem oportunidades para que as organizações de marketing de destino comuniquem 

os destinos turísticos eficazmente. Na comunicação do destino aos seus segmentos alvo 

estes recursos propiciam um ambiente rico e aliciente para os potenciais visitantes 

explorarem antecipadamente o destino turístico. 

Neste trabalho foram considerados os estímulos ao consumo de produtos de destino 

turístico propiciados pela uso da informação experiencial em ambiente virtual on-line, 

que permite obter conhecimento prévio sobre destino sem o visitar presencialmente, 

constituindo assim uma experiência de pré-visita. 

4.3. Modelo de comportamento do consumidor de turismo na 

escolha do destino 

O comportamento do consumidor de turismo depende da imagem que ele tem sobre o 

destino, sendo que a noção de imagem está intrinsecamente relacionada ao 

comportamento e às atitudes. Por sua vez, as atitudes e comportamento do turista são 

instituídos com base na imagem presumida, apoiada em informações ou experiências 

(Cooper et al., 2008). 
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Como refere Cooper et al (2008), vários modelos foram desenvolvidos por diversos 

autores na tentativa de obter explicações para diversos fenómenos do comportamento 

do consumidor e em particular do consumidor de turismo. Um dos fenómenos 

observados corresponde exatamente à formação da imagem. A maioria dos modelos 

pode ser resumida em três estágios, com diferentes níveis de descrições e nominações 

para cada um deles: pré-compra, compra e pós-compra. 

De salientar, que pela sua própria natureza, o turismo é considerado mais como um 

serviço do que propriamente como um produto, e por outro lado, o seu carater de 

intangibilidade exercem um forte efeito sobre o consumidor e um elevado envolvimento 

durante o processo de tomada de decisão e escolha de um destino (Swarbrooke, Horner, 

& Krieger, 2002). 

Os modelos de comportamento do consumidor foram desenvolvidos a partir de 

abordagens gerais e baseados na teoria de marketing. Contudo, tendo em conta os 

diferentes aspetos do produto turístico, foram criadas definições e modelos de 

comportamento específicos para o turismo. 

4.3.1. Modelos tradicionais de comportamento do consumidor  

Um dos primeiros esforços no sentido de entender o comportamento do consumidor 

turista, foi desenvolvido por Wahab, Crompton, & Rothfield (1976) enfatizando que o 

consumidor age de forma intencional e o seu comportamento é determinado pela 

singularidade da decisão de compra, apresentado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Modelo de comportamento do consumidor proposto por Wahab, Crompton, & Rothfield (1976)  

 

Fonte: adaptado de Wahab, Crompton, & Rothfield (1976) 
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Este é um modelo complexo que retrata o processo de compra do turista como um 

processo de pensamento lógico, excluindo a possibilidade de decisão espontânea, em 

que o turista toma a decisão de realizar uma viagem por impulso.  

Para uma melhor compreensão das variáveis que influenciam a escolha de um destino, 

serão analisados os modelos os modelos elaborados por Woodside e Lysonski (1989) e 

por Um e Crompton (1990). 

No modelo de Woodside & Lysonski (1989), os autores atestam que o turista em primeira 

instância deverá ter acesso a informações que indicam a existência dos destinos, para que 

a partir daí possa recair a preferência sobre um destino que resulta em última instância na 

decisão final que, por sua vez, irá depender de diversas variáveis. Para os autores as 

variáveis que estão presentes na fase inicial do processo de seleção e que conduzem à 

escolha pelo destino, são as variáveis pessoais (experiências anteriores, estilo de vida e 

faixa etária) e as variáveis de marketing (preço e publicidade).  

As associações afetivas induzem a preferência do turista e a escolha será feita consoante 

a intenção de visita e as respetivas variáveis. Neste modelo torna-se evidente a 

importância da imagem dos destinos, sem a qual, não há como o turista chegar a um 

conjunto de destinos da sua preferência, nem como selecionar um deles para posterior 

visita. 

De forma similar (Um & Crompton, 1990) apresentam um modelo onde o ponto de 

partida para o processo de escolha é um conjunto de destinos conhecidos, sendo que, os 

fatores internos e externos influenciam e conduzem à criação de um conjunto mais 

restrito de hipóteses que facilitam e possibilitam a decisão.  

Em primeiro lugar o turista é influenciado por fatores externos, como sejam, experiências 

prévias, imagens e material promocional e comentários de outros turistas. Em último 

lugar o turista sofre influência dos fatores internos como, características sociopsicológicas, 

características pessoais, motivações, valores e atitudes que reduzem o conjunto inicial de 

destinos. Uma vez mais é evidente que a imagem dos destinos é fator decisivo no 

processo de escolha dos mesmos, sendo certo que a probabilidade de um potencial 

turista escolher um destino depende da exposição prévia a essas imagens ou experiência 

com o destino.  
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A revisão de literatura permite concluir que o processo de comportamento do potencial 

turista segue os mesmos padrões do modelo de comportamento do consumidor de 

serviços.  

O processo de decisão representa as fases pelas quais o consumidor passa até chegar a 

uma decisão de compra. O processo de compra inicia-se bastante antes do processo de 

aquisição e continua bastante depois dessa fase. Este processo pode ser descrito em 

cincos passos distintos, como ilustra o modelo de comportamento de compra tradicional 

de Kotler & Armstrong (2009), apresentado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Modelo de comportamento de compra tradicional 

 

Fonte: (Kotler & Armstrong, 2009) 

 

Tratando-se o destino de um serviço torna-se necessário estabelecer um paralelo entre o 

processo de decisão de compra e de serviços, representado na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Processo de comportamento do consumidor de serviços 

 

 

Fonte: adaptado de Kasper et al. 2006 e de Zeithaml et al. 2006 

(Kasper, Gabbott, & Helsdingen, 2006; Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2006) 

 

Na fase de procura de informação sobre os serviços e produtos o potencial turista recorre 

a diversas fontes de informação existentes que lhes transmitem diferentes imagens dos 

destinos, onde se destacam as fontes de informação utilizadas pela OMD, como são os 

seus próprios websites.  

Posteriormente, e ultrapassada a avaliação das alternativas, o consumidor decide o que 

comprar e efetua essa compra. No caso do potencial turista a tomada de decisão é 

determinada pelas imagens percebidas do destino turístico. 

De acordo com Laws (1995), o comportamento do consumidor compreende um 

envolvimento elevado no processo de decisão de escolha do destino devido às 

características singulares do produto em causa, como sejam: o preço e risco elevado e a 

complexidade associada à personalidade e motivação diferenciada do consumidor. Assim, 

o processo de seleção do destino é uma tarefa envolvente, onde é efetuado um esforço 

de pesquisa e análise de informação provenientes de múltiplas fontes de informação, de 

entre as quais se pode destacar a informação proveniente de fontes oficiais facultada 

através dos respetivos websites. 
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Assael (1992) distingue quatro tipos de comportamentos de compra do consumidor, 

baseados no grau de envolvimento do consumidor na compra e no grau de diferenciação 

entre marcas, apresentados na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 - Tipos de comportamento de compra do consumidor, Assael (Gartner & Hunt, 1987) 

 Diferenciação da marca 
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Comportamento de compra de 

dissonância reduzida 

Comportamento de compra 

complexo 

Fonte: Assael (1992) 

 

Como já referido a decisão de compra de um destino exige elevado envolvimento na 

compra e é pautado pela elevada diferenciação dos destinos. Logo, e de acordo com a 

Tabela 4.1, estamos perante um modelo de comportamento de compra complexo. Este 

tipo de comportamento ocorre quando o consumidor está altamente envolvido na 

compra e o grau de diferenciação entre diferentes marcas também é elevado, tal como, 

acontece no produto ou serviço relacionado com destino turístico. Segundo Assael (1992), 

este tipo de comportamento ocorre geralmente quando o produto é dispendioso, 

arriscado, adquirido raramente, ou que expresse significativamente o indivíduo que o 

adquire. 

4.3.2. Modelo de comportamento do consumidor on-line 

A nova economia digital conduz a uma nova leitura de mercado. Neste contexto também 

os desejos e as necessidades dos turistas têm passado por bruscas alterações 

condicionando o seu comportamento em ambientes digitais. Os consumidores on-line 

diferem dos consumidores off-line tradicionais nas suas abordagens da compra e 

respostas aos estímulos de marketing.  
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Os consumidores que usam a Internet dão grande valor à informação e tendem a 

responder negativamente a mensagens cujo propósito é apenas vender o produto (Kotler 

& Armstrong, 2009). Segundo Andersone & Gaile-Sarkane (2009), a principal fonte de 

informação acerca de um produto são os amigos e a Internet, sendo de esperar que num 

futuro próximo seja apenas a Internet.  

Considerando a extensa literatura acerca do assunto e os diversos estudos efetuados 

acerca do perfil do consumidor, apresenta-se de seguida a Tabela 4.2 onde são 

resumidos os principais fatores individuais do consumidor e o seu impacto no 

comportamento de compra em canais on-line.  
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Tabela 4.2 - Resumo dos fatores individuais mais importantes e o seu impacto na determinação do 

comportamento de compra on-line 

Tipo de fator Fator individual Estudos Conclusões 
Demográficos Género  (Hasan, 2010) 

(Hashim, Ghani, & 
Said, 2009)  

Os consumidores do género masculino tendem a efetuar mais compras 
do que os consumidores do género feminino. A compra pela Internet é 
mais atrativa e apelativa os homens do que para as mulheres.  

 Idade (Hashim et al., 2009) 
  

A maior incidência de consumidores on-line ocorre na faixa etária dos 30 
aos 39 anos. Os consumidores jovens pesquisam mais produtos on-line, 
que os consumidores mais velhos, no entanto não são os que efetuam 
mais compras, sendo. Assim, quando um consumidor mais velho 
pesquisa um produto on-line é mais provável que compre esse mesmo 
produto on-line comparando com consumidores jovens.  

 Rendimento  (Hashim et al., 2009) 
(Li, Kuo, & Rusell, 
2006) 
(Morgado, 2003)  

O rendimento está positivamente relacionado com a tendência para 
efetuar compras on-line.  

 Educação  (Li et al., 2006) O nível de educação influencia positivamente a frequência de compras 
on-line.  

 Estatuto social  (Andersone & Gaile-
Sarkane, 2009) 

As compras on-line estão pouco relacionadas com o estatuto social  

Internet Experiência na 
Internet  

(Morgado, 2003) O consumidor on-line é geralmente um utilizador mais experiente e que 
julga ter um maior conhecimento da Internet.  

 Confiança no 
sistema  

(Morgado, 2003) A segurança é também um fator relevante que separa compradores de 
não compradores. O comprador on-line revela maior confiança no 
sistema, independentemente do género, o que gera um maior volume de 
compras.  

 Atitude face à 
Internet  

(Morgado, 2003) Os consumidores on-line frequentes, encaram uma compra na Internet 
como um ato comum e rotineiro, na medida, em que não revelam um 
envolvimento especial pela Internet. A maioria dos compradores on-line 
considera a Internet como um meio mais hedónico e mais utilitário 
relativamente aos não compradores.  

 Frequência de 
compras on-line  

(J. Cho, 2004) A frequência de compras on-line relaciona-se positivamente com a 
tendência para efetuar compras on-line no futuro e negativamente com a 
probabilidade de abortar uma transação on-line.  

Psicológicos  Motivação da 
compra/ origem 
da motivação  

(Andersone & Gaile-
Sarkane, 2009) 
(Morgado, 2003) 

As motivações intrínsecas são a principal razão dos consumidores 
fazerem compras on-line, não sendo o efeito das motivações extrínsecas 
significante. As compras na Internet são motivadas pelo entretenimento e 
conveniências adicionais e não por fatores económicos.  

 Divertimento  (Hasan, 2010) 
(Li et al., 2006)  

Os compradores on-line não estão fortemente motivados para fazer 
compras por divertimento ou recreação. O prazer de fazer compras afeta 
negativamente o comportamento do consumidor perante a compra on-
line.  

 Nível de 
satisfação 
acerca de 
compras 
passadas  

(J. Cho, 2004) A satisfação acerca de compras passadas tem um efeito positivo na 
tendência para comprar on-line.  

Características 
pessoais  

Inovação  (Morgado, 2003) A tendência para a inovação influencia positivamente a atitude face à 
Internet e compras on-line.  

 Autoeficácia  (Garcia, 2007) A autoeficácia influencia positivamente a atitude face à Internet.  
 Necessidade 

de interação  
(Morgado, 2003) A necessidade de interação social e a necessidade de interação 

sensorial têm um efeito negativo na atitude do sujeito face à Internet. O 
consumidor on-line tem uma orientação experimental - necessidade de 
experimentar o produto- menor.  

 Valorização da 
conveniência  

(Morgado, 2003) A valorização da conveniência é uma característica de personalidade 
marcante do consumidor on-line. O consumidor on-line está disposto a 
pagar mais para economizar tempo. A perceção subjetiva do esforço 
físico em canais off-line afeta positivamente a compra on-line.  

 Aversão ao 
risco  

(Morgado, 2003) O consumidor on-line caracteriza-se por uma menor aversão ao risco  

 Perceção do 
risco  

(Pires, Stanton, & 
Eckford, 2004)  

A relutância que muitos consumidores têm em comprar on-line é devida à 
maior perceção do risco envolvido na compra.  A perceção de risco está 
negativamente relacionada com a intenção de compra on-line. Apesar da 
perceção de risco por parte dos compradores on-line, estes riscos 
apercebidos podem não influenciar significativamente o comportamento 
de compra de consumidores on-line atuais, de uma forma extensiva e 
sistemática.  

 

Fonte: adaptado de Rodrigues (2011) 
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4.3.3. Atitudes e comportamentos pós-experiência 

Os comportamentos após a experiência do utilizador com o produto ou serviço envolvem 

atitudes como a satisfação a lealdade a fidelização e o retorno. 

A satisfação do utilizador é uma das medidas mais utilizadas para medir o sucesso de um 

website (Hong & Kim, 2004). A importância da satisfação do utilizador tem sido 

enfatizada por investigadores de marketing como um fator que pode facilitar a melhoria 

dos esforços de marketing na web. Em particular no âmbito do turismo os estudos 

permitem concluir (Kao, Louvieris, Powell-perry, & Buhalis, 2005) que a satisfação tem 

influência nas intenções dos utilizadores em reutilizar e recomendar website e na intenção 

real de visitar o destino (Law & Bai, 2008). Outros estudos atestam ainda o forte impacto 

deste fator na retenção de clientes fiéis (Mills, Morrison, Frew, Hitz, & O’Connor, 2003) e 

induz a lealdade para com o website num ambiente web extremamente competitivo 

(Hong & Kim, 2004; Wood, Van Heerden, Cornelius Hendrik, & Van Heerden, Neels, 2007). 

4.4. Influência da experiencia virtual no comportamento do 

consumidor de destinos 

Os autores Middleton & Clarke (2005) referiram no seu estudo que o processo de tomada 

de decisão de viagem é influenciado por inputs de estímulos, que são compostos de 

comunicação formal como a publicidade, Internet, promoção e venda, bem como, por 

canais informais de informação. Vários investigadores têm defendido a importância do 

uso de informação experiencial em estímulos promocionais para o marketing turístico 

(Goossens, 2000; Gretzel et al., 2000).  

Os autores Yuan, Gretzel, & Fesenmaier (2003), afirmam que as organizações de destino 

devem usar a tecnologia imersiva para integrar a experiência sensorial nas suas 

estratégias de comunicação, utilizando o marketing digital ou marketing na Internet 

baseado na experiência turística para apoiar a pesquisa de informação do turista e do 

processo de tomada de decisão. 
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4.5. Conclusão 

A comunicação on-line da imagem de destino oferece oportunidades no setor do turismo 

na capação da atenção de potenciais clientes e com forte influência no processo de 

decisão de escolha do destino.  

Em particular as experiências de turismo virtuais em ambiente on-line têm sido, utilizadas 

pela indústria de viagens e turismo como uma ferramenta para de comunicação e 

promoção, facultada aos viajantes de destinos turísticos. Conclui-se no entanto que 

poucos estudos têm aplicado a teoria formal para compreender o impacto destas 

ferramentas interativas na formação da imagem virtual de destino e consequentemente 

para o marketing do destino.  

Na análise comparativa das perspetivas apresentadas, considerando as tendências atuais 

e a evolução do mercado turístico mundial, pode-se extrair a ideia de que, cada vez mais, 

os destinos assentam numa estrutura de oferta baseada na capacidade de seduzir, 

convencer e atrair visitantes, transformando-se em experiências em vez de lugares. 

Por outro lado, o estudo do planeamento de um destino turístico dificilmente estará 

indissociável do estudo do comportamento da procura e do consumidor em particular. As 

mudanças do perfil de consumidor acarretam mudanças no processo de decisão de 

compra dos produtos e destinos turísticos. As características do consumidor de turismo 

on-line são enfatizadas pelas próprias características do produto turístico. 

A revisão de literatura permite ainda concluir que o processo de comportamento do 

potencial turista segue os mesmos padrões do modelo de comportamento do 

consumidor de serviços.  
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Capítulo 5. 

MODELO TEÓRICO E HIPÓTESES 

DE INVESTIGAÇÃO 

SUMÁRIO 

Este capítulo apresenta a especificação do modelo teórico e respetiva sustentação. São a 

identificados os constructos ou fatores relevantes decorrentes da revisão de literatura e foram 

formuladas as hipóteses de estudo. Seguidamente é apresentada a proposta de modelo estrutural 

com o qual se pretende testar e validar as hipóteses. No final, são apresentados alguns fatores 

complementares ao modelo. 

5.  
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Concluída a fundamentação teórica e delimitado o contexto teórico da aplicação desta 

investigação, o passo seguinte consiste no desenho do modelo teórico e na formulação 

das hipóteses decorrentes da revisão de literatura. A validação das hipóteses no modelo 

teórico, procura sustentar a investigação e conduzir à obtenção de resultados que, 

consequentemente, originem contributos teóricos e práticos que possam contribuir para 

o avanço do conhecimento sobre a influência da experiência on-line na formação da 

imagem de destinos turísticos.  

Para a presente investigação foram revistos vários trabalhos de investigação com 

modelos que foram estudados empiricamente no contexto relacionado com a formação 

da imagem de destinos e em particular relacionados com a imagem virtual formada sob 

influência de informação proveniente de canais interativos digitais.  

O modelo teórico para o estudo das relações causais dos determinantes da formação de 

imagem virtual de destino apresenta-se na Figura 5.1. A imagem apresenta de forma 

esquemática as conclusões extraídas. 

Figura 5.1 - Modelo teórico 

Fonte: Elaboração Própria 

R
E
S
P

O
S
T
A

 C
O

M
P

O
R

T
A

M
E
N

T
A

L
 I
N

T
E
G

R
A

D
A

 

EXPERIÊNCIA VIRTUAL TURÍSTICA 

FORMAÇÃO DA IMAGEM VIRTUAL DE DESTINOS  

IN
F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 O
N

-L
IN

E
 

T
E
LE

P
R

E
S
E
N

Ç
A

 

IM
A

G
E
M

 V
IR

T
U

A
L 

D
E
 D

E
S
T
IN

O
 

ANTECEDENTES CONSEQUENTES 

Fatores Pessoais 

Experiência de utilização web 

Design e Performance 

 

Satisfação e 

Lealdade com o site 

Satisfação e 

Lealdade com o 

destino 

Imagem 

Cognitiva 

Virtual 

Imagem 

Afetiva 

Virtual 

Imagem 

Global 

Virtual 
Conhecimento sobre 

o destino 



CAPÍTULO 5. MODELO TEÓRICO E HIPÓTESES 

103

A próxima secção descreve os constructos utilizados e como se desenvolvem as relações 

entre eles, bem como as hipóteses associadas à proposta de modelo. 

5.1. Constructos 

O constructo científico designa um conceito teórico não observável que necessita de uma 

definição clara e sólida com base um estudo empírico (Asendorpf, 2004). O constructo 

pode também ser designado por variável latente (Marôco, 2014).   

Os constructos relevantes para o modelo foram identificados com base na revisão de 

literatura apresentada nos capítulos 3 e 4 da parte correspondente à fundamentação 

teórica. Os constructos adicionados ao modelo e usados nesta pesquisa foram: 

informação on-line, telepresença, imagem cognitiva virtual, imagem afetiva virtual, 

imagem global virtual e respostas comportamentais.  

Consideraram-se neste estudo, em consequência do supra referido, os 6 constructos que 

a seguir se descrevem: 

 

INFORMAÇÃO ON-LINE 

O constructo Informação on-line, que representa a informação mediada pela web, é uma 

variável latente que se manifesta nas funcionalidades web disponíveis no site. Os itens de 

medida da informação on-line são retirados diretamente da página de área multimédia, 

do site das Ilhas Canárias.  

No website estão disponíveis vários níveis de conteúdo virtual, informações que vão 

desde tour virtual 3D a folhetos eletrónicas baseadas em texto e imagem 2D. A medida 

da variável fontes de informação de viagem on-line inclui vários itens que os visitantes do 

site podem identificar diretamente na área multimédia: Virtual tour 360º, guias e mapas 

interativos, galeria de fotos, vídeo, e áudio, brochuras virtuais, aplicações e guias turísticos 

para telemóveis, proteções de ecrã e postais eletrónicos.  
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Este estudo considera um total de oito itens, excluindo-se as brochuras virtuais, os postais 

eletrónicos e a proteção de ecrã, que, de acordo com o estudo de Hyun & O’Keefe (2012), 

apresentam pesos (valores de loadings) muito baixos, resultantes de uma análise fatorial 

confirmatória prévia, realizada pelos autores, e que sustenta a sua remoção. 

A importância da experiência virtual propiciada pelos medias interativos, tais como 3D ou 

ambientes virtuais é uma hipótese suportada pelos estudos de Klein (2003) e Li, 

Daugherty, & Biocca (2002). 

 

TELEPRESENÇA 

Vários autores conceptualizaram a telepresença como um constructo mediador e 

demonstram que, o tipo de informação digitalizada determina o grau de telepresença, 

que por sua vez influencia as atitudes e intenções comportamentais (Cho, Wang, & 

Fesenmaier, 2002; Griffith & Chen, 2004; Klein, 2003). 

O estudo de Schlosser (2003), mostra que informação interativa 3D tem um efeito maior 

sobre as atitudes do que de vídeo disponibilizado na web. Griffith & Chen, (2004) no seu 

estudo sustentam que diferentes efeitos de informação virtual, de acordo com grau de 

digitalização (alta, média e baixa), influenciam a atitude e intenção de forma diferenciada. 

No seu estudo, Klein (2003), considera que informação mais interativa como 3D, vídeo e 

áudio, aumentam o nível de telepresença. O autor refere ainda que telepresença elevada 

resulta em atitudes mais fortes em relação a um produto ou serviço.  

Estudos baseados em websites e em áreas de comportamento do consumidor atestam e 

confirmam o papel mediador da telepresença entre informações, respostas cognitivas e 

intenção de compra on-line (Fiore et al., 2005; Hopkins, Raymond, & Mitra, 2004; Hyun & 

O’Keefe, 2012; Suh & Chang, 2006).  

 

IMAGEM COGNITIVA VIRTUAL 

O constructo imagem cognitiva virtual, é medido através de dezasseis atributos de 

imagem que foram selecionados de estudos empíricos anteriores (Echtner & Ritchie, 

1993).  
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Foram selecionados itens que apresentam cargas/pesos fatoriais superiores a 0,70 nesses 

estudos. Os itens adotados foram classificados e agrupados em fatores com 

características comuns, de acordo com os estudos referidos anteriormente: Paisagem, 

ambiente natura, património histórico, infraestruturas/ transporte local, atividades 

esportivas / instalações, diferentes costumes / culturas, bom valor para o dinheiro, 

hospitalidade / simpatia, vida noturna / entretenimento, parques nacionais / atividades 

turísticas, e locais históricos. Posteriormente foi realizada uma análise exploratória para 

reduzir os fatores, e avaliar a validade dos indicadores, de acordo com as particularidades 

do objeto deste estudo. 

 

IMAGEM AFETIVA VIRTUAL 

A medida do constructo imagem afetiva virtual resulta de uma única pergunta com itens 

de diferencial semântico que é utilizado para estimar esta variável latente não observável 

diretamente. 

A pergunta "Depois de visitar o site e realizar a experiência de visita virtual, como 

considera a imagem do destino?”, tem por objetivo capturar o nível de sentimentos que o 

visitante do site tem sobre o destino Ilhas Canárias, de acordo com estudos anteriores 

(Baloglu & McCleary, 1999; Beerli & Martín, 2004). Os estudos anteriores facultam itens, 

como medidas da imagem de destino afetiva, assentes em diferenciais semânticos de 7 

pontos: maçador-divertido, deprimente-emocionante, desagradável-agradável, 

stressante-relaxante, artificial-autêntico.  

 

IMAGEM GLOBAL VIRTUAL 

No seu estudo Baloglu & McCleary (1999) referem a imagem global de um destino como 

a imagem geral resultante das avaliações das várias perspetivas cognitivas e afetivas, 

usando apenas um item para a sua avaliação, que varia entre imagem muito positiva do 

destino e imagem muito negativa do destino. Os autores concluíram que as relações 

causais indicam que a imagem afetiva e imagem cognitiva podem ter um efeito direto ou 

indireto sobre a imagem global. 
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Também Stern & Krakover (2010) no seu modelo de formação de imagem, consideram 

que a perceção das imagens afetivas e cognitivas, em conjunto, forma uma imagem total 

ou composta de uma cidade.  

Gartner (1994), afirmou que as perceções de vários atributos de um destino irão interagir 

para formar uma imagem composta ou geral. Ahmed (1991) observou que uma questão 

importante na imagem de destino é delinear a relação entre a imagem global e outros 

componentes e que a perceção global ou geral pode ser favorável ou desfavorável. Para 

além disso, Griffith & Chen (2004) também utilizaram uma escala de diferencial 

semântico: mau-bom, insatisfatório-satisfatório, desfavorável-favorável para medir 

impressões gerais de um produto promovido pela publicidade on-line. 

Embora na maioria dos estudos seja utilizada uma escala com apenas 1 item, decidiu-se 

optar pela utilização de 3 itens para reforçar este fator na avaliação do destino depois de 

realizar uma experiência virtual.  

 

RESPOSTA DE COMPORTAMENTO INTEGRADA 

O termo de conação é conhecido como comportamento aberto ou intenção de 

comportamento (Hilgard, 1980). A intenção de compra ou a probabilidade de futura 

compra, é geralmente a medida através da conação, ou seja, processo mental de 

formação da vontade e da intenção.  

A experiência de uso e de avaliação direta do consumidor com uma marca ou produto 

desempenha um papel crucial na determinação de intenção ou compromisso de compra 

(Smith & Swinyard, 1982). No contexto do turismo, intenção de voltar a visitar o destino e 

a vontade de recomendar o destino, são variáveis comportamentais (Bigné et al., 2001), 

sendo que o conceito conação é usado como uma consequência do modelo de formação 

da imagem tradicional (Beerli & Martı́n, 2004; Fiore et al., 2005). No entanto, estes 

parâmetros são insuficientes para medir comportamentos dos turistas em relação ao 

destino. Os autores Stern, Zinkhan, & Holbrook (2002), sugerem de igual modo a lealdade 

como uma das consequências do modelo, mas neste caso na área da comunicação de 

publicidade on-line, ou mais propriamente no âmbito da promoção e do marketing. 
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Portanto, o presente estudo baseado no ciberespaço, turismo e promoção, irá incluir 

várias respostas comportamentais de forma integrada, na medição do comportamento 

dos utilizadores e turistas on-line. Essas respostas incluem componentes de lealdade em 

relação à experiência, intenção de visitar o destino ou intenção de revisitar o site para 

recolha de mais informação sobre o destino e intenção de procurar obter mais 

informação on-line sobre o destino. 

Este último constructo, variável dependente ou endógena, é estimado com base nos 

resultados obtidos, questionando os visitantes sobre a intenção de visita, e de obter mais 

informação sobre o destino através da revisita ao site. Cinco indicadores, irão ser 

utilizados para medir a resposta de comportamento do utilizador em relação ao destino e 

em relação ao website, nomeadamente satisfação com a experiência e vontade de repetir 

(lealdade). 

5.2. Hipóteses  

Uma hipótese científica ou hipótese de pesquisa é uma proposição de solução ou 

resposta a um problema de investigação, que deriva de uma teoria por inferência 

dedutiva e que permite verificação empírica, sendo utilizada para apoiar ou contestar 

teorias. As hipóteses de pesquisa podem ser sugeridas pela literatura, formuladas como 

predição com base na teoria ou baseadas em observação de fenómenos reais. 

A enunciação do problema de pesquisa resulta na etapa de formulação de hipóteses, que 

consiste na indagação referente a conexões de características que conduza à idealização 

de um ou mais caminhos para a solução ou resposta ao problema. Cada um desses 

caminhos é uma hipótese de pesquisa. Neste ponto são apresentadas as hipóteses do 

modelo com a respetiva fundamentação teórica. 

Foram criados 4 grupos, para agrupar as hipóteses, apresentados na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 - Grupos de hipóteses. 

Grupo 1 Fatores informação virtual on-line e telepresença 

 

Grupo 2 Fatores mediadores da telepresença e imagem virtual de destino  

  

Grupo 3 Imagem virtual de destino (afetiva, cognitiva, global) 

 

Grupo 4 Consequências da imagem virtual de destino na resposta comportamental 

integrada (satisfação, lealdade e recomendação)  

5.2.1. Informação on-line e telepresença 

As pesquisas mostram que websites baseados em recursos 3D resultam em maiores níveis 

de vivacidade e interatividade (Coyle & Thorson, 2001). Nos seus estudos Cho, Wang, & 

Fesenmaier (2002) constataram que os conteúdos 3D disponíveis na web produzem um 

maior efeito sobre o grau de telepresença do que o conteúdo baseado em formato texto, 

por exemplo. Sendo que este estudo pretende focar-se na relevância da informação on-

line e de que forma este tipo de conteúdos pode contribuir para a telepresença, e de 

acordo com estudos anteriores é proposta a hipótese H1.  

H1 A informação virtual on-line influência significativamente a telepresença. 

5.2.2. Telepresença e imagem virtual de destino  

Com base no estudo de (Hyun & O’Keefe, 2012), esta pesquisa considera que a 

telepresença atua como um mediador e tem um efeito positivo e significativo sobre todas 

as atitudes e comportamentos, nomeadamente no que refere à formação e perceção da 

imagem de destino, o que levou à formulação das seguintes hipóteses a incluir no 

modelo: 

H2 A telepresença influencia significativamente a imagem de destino cognitiva virtual 

 

H3 A telepresença influencia significativamente a imagem de destino afetiva virtual. 

 

H4 A telepresença influencia significativamente a imagem de destino global virtual. 
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5.2.3. Imagem destino cognitiva, afetiva e global virtual 

O entendimento sobre as relações entre o cognitivo, afetivo e global surgiu da 

investigação prévia realizada sobre a imagem de destino. Os autores Baloglu & McCleary, 

(1999) e Beerli & Martín, (2004) sustentam as relações entre as medidas de atitudes e 

comportamentos em relação ao destino e atestam que a imagem cognitiva tem um 

impacto direto na imagem afetiva. Stern & Krakover (2010), concluem igualmente, que a 

perceção afetiva ou emocional, é influenciado pela perceção percetual e cognitiva. 

O estudo de (Baloglu & Brinberg, 1997) refere ainda que o modelo de atitude varia de 

acordo com a experiência anterior no destino. Para os não-visitantes, os componentes 

cognitivos influenciam diretamente os componentes afetivos; para os visitantes que têm 

experiência anterior com o destino, as componentes cognitivas influenciam diretamente 

as intenções de revisita e indiretamente através da componente afetiva. Portanto, o 

estudo propõe três hipóteses com base nos estudos anteriores: 

 

H5 
A imagem de destino cognitiva virtual influencia significativamente a imagem de 

destino afetiva virtual 

 

H6 
A imagem de destino cognitiva virtual influencia significativamente a imagem de 

destino global virtual 

 

H7 
A imagem de destino afetiva virtual influencia significativamente a imagem de 

destino global virtual  

 

As hipóteses são sustentadas pelo estudo de Baloglu & McCleary (1999) e Beerli & Martín 

(2004).  

5.2.4. Imagem virtual de destino e resposta comportamental  

Estudos anteriores confirmam que a relação da componente afetiva ou emocional sobre 

o comportamento é mais significativa do que a cognitiva, embora o efeito altere 

conforme experiência anterior com o destino, de acordo com Baloglu & McCleary (1999) e 

Beerli & Martín (2004).  
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Pretende-se neste estudo avaliar todos os pesos fatoriais das relações entre imagem de 

destino cognitiva, afetiva e global com as respostas de comportamento integradas 

(satisfação e lealdade com o site, satisfação e lealdade com o destino, aumento do 

conhecimento sobre o destino). 

H8 
A imagem de destino cognitiva virtual influencia positivamente a resposta 

comportamental integrada  

 

H9 
A imagem de destino global virtual influencia positivamente a resposta 

comportamental integrada  

 

H10 
A imagem de destino afetiva virtual influencia positivamente a resposta 

comportamental integrada 

 

5.3. Modelo  

Foram formuladas as 10 hipóteses supra descritas, estruturadas em 4 grupos, e 

apresentadas na Tabela 5.2. Como foi referido, cada hipótese foi apoiada por evidências 

empíricas ou teóricas que levaram à validação e teorização do modelo.  
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Tabela 5.2 - Formulação de hipótese do modelo. 

Grupo 1 Fatores informação virtual on-line e telepresença 

H1 A informação virtual on-line influencia significativamente a telepresença. 

Grupo 2 Fatores mediadores da telepresença e imagem virtual de destino  

H2 A telepresença influencia significativamente a imagem de destino cognitiva virtual. 

H3 A telepresença influencia significativamente a imagem de destino afetiva virtual. 

H4 A telepresença influencia significativamente a imagem de destino global virtual 

Grupo 3 Imagem virtual de destino (afetiva, cognitiva, global) 

H5 
A imagem de destino cognitiva virtual influencia significativamente a imagem de 

destino afetiva virtual. 

H6 
A imagem de destino cognitiva virtual influencia significativamente a imagem de 

destino global virtual. 

H7 
A imagem de destino afetiva virtual influencia significativamente a imagem de 

destino global virtual. 

Grupo 4 
Consequências da imagem virtual de destino na resposta comportamental 

integrada (satisfação, lealdade e recomendação). 

H8 
A imagem de destino cognitiva virtual influencia positivamente a resposta 

comportamental integrada  

H9 
A imagem de destino global virtual influencia positivamente a resposta 

comportamental integrada  

H10 
A imagem de destino afetiva virtual influencia positivamente a resposta 

comportamental integrada 

Fonte: Elaboração Própria 
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5.3.1. Proposta de Modelo estrutural 

O modelo proposto representado na Figura 5.2, baseou-se em anteriores modelos que 

abordam o conceito de imagem virtual de destino (Hyun & O’Keefe, 2012;  Hyun, 2007), 

que por sua vez se basearam em modelos de formação de imagem de destino, e que 

foram adaptados ao contexto on-line e de interação humana na web.  

O constructo Informações on-line foi identificado como um constructo de 1ª ordem em 

relação aos componentes de formação de imagem virtual (ou seja, imagem cognitiva 

virtual, imagem afetiva virtual e imagem global virtual). Por seu lado o constructo 

Telepresença lado foi identificado como um fator mediador entre a informação induzida 

em ambiente virtual e a formação da imagem virtual de destinos Os constructos que 

estimam os comportamentos de satisfação e lealdade foram diretamente relacionados 

com imagem virtual de destino.  

Este modelo será testado no sentido de validar as hipóteses no capítulo 7.  
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Figura 5.2 - Proposta de modelo estrutural da imagem virtual de destino on-line 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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5.3.2. Fatores complementares ao modelo 

Outros fatores como, fatores sociodemográficos, experiência na utilização web, nível de 

autoeficácia e performance e design do site, serão avaliados paralelamente, por forma a 

complementar e acrescentar valor ao modelo inicial. Estes fatores não se incluem no 

modelo base, mas as relações entre variáveis foram testadas paralelamente, por forma a 

complementar o modelo inicialmente proposto.  

 

EXPERIÊNCIA WEB 

A experiência de utilização da web pode influenciar o comportamento do utilizador 

durante a experiencia on-line. Por forma a avaliar se exte fator tem influência na forma 

com os utilizadores percecionam e formam a imagem de destino considera-se pertinente 

considerar este fator. Assim para a avaliar a experiência serão considerados itens que 

medem a frequência de utilização da internet em geral e sites com informação sobre 

destinos, em particular (Hsu & Chiu, 2004; Hyun, 2007; Perdue, 2001). 

 Em simultâneo será utilizada uma escala simplificada de autoeficácia na utilização da 

Internet para a analisar o nível de eficácia da utilização em diferentes áreas (Kim & 

Glassman, 2013). 

 

PERFORMANCE E DESIGN  

No contexto dos sites de turismo, existe uma necessidade explícita por parte das 

organizações relacionadas com viagens e turismo da construção site cada vez mais 

atrativos (Law & Huang, 2006). Vários autores adotaram atratividade como um dos 

atributos de avaliação para eficácia de website de turismo (Douglas & Mills, 2004; S. F. 

Kline et al., 2004). A atratividade é definida por (Perdue, 2001) como a perceção da 

qualidade visual dos utilizadores do site, e refere que está fortemente relacionada com a 

qualidade site, que influencia a sua avaliação geral e que por sua vez, influencia a 

perceção qualidade do destino.  
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Em suma, a atratividade de um site reflete a riqueza e a qualidade da representação do 

conteúdo. Alguns estudos atestam que variáveis, como a atratividade e interatividade 

afetam o nível de telepresença (Skadberg & Kimmel, 2004; Tu, 2009). Dada a crescente 

atenção sobre a importância do apelo visual e estética, a atratividade do site vai ser uma 

das dimensões do estudo subjacente. 

A facilidade de uso ou usabilidade trata da qualidade de interação e navegação da 

interface para acesso ao serviço. A interface é um dos fatores críticos para o sucesso de 

um sistema. A interface deve ser, portanto, fácil de usar. Ela deve oferecer um ambiente 

amigável que permita uma navegação intuitiva e rápida. Alguns autores examinaram o 

conceito de qualidade do website em termos de usabilidade, com ênfase na facilidade de 

uso (Moon & Kim, 2001).  

Neste estudo a variável usabilidade será considerada como um atributo que avalia o nível 

de facilidade de uso da interface. Facilidade de uso refere-se à avaliação de um visitante 

sobre as características de navegação do site, e um fator importante que contribui para a 

interatividade e consequentemente para a telepresença (Beck & Cable, 2002). 

A velocidade diz respeito à capacidade de resposta do site à ação ou interação do 

utilizador que contribui para interatividade (Steuer, 1992). A interatividade refere-se à 

resposta desencadeada pelo utilizador. A interatividade é uma questão importante para 

pesquisas sobre interpretação, comunicação e interação humana com o computador 

(Steuer, 1992). Pretende-se neste verificar e atestar se esta dimensão tem suporte por 

forma a completar o modelo proposto. Esta dimensão e a sua relação com a telepresença 

será, no entanto, analisada de forma isolada e só posteriormente integrada no modelo 

geral se se verificar a consistência das relações entre os respetivos fatores. 
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Capítulo 6. 

METODOLOGIA DE 

INVESTIGAÇÃO  

SUMÁRIO 

Este capítulo aborda a metodologia usada no presente estudo e explica a identificação e 

operacionalização dos problemas de pesquisa. A primeira seção apresenta o desenho e estrutura 

da investigação, a segunda a metodologia, a terceira o método de recolha e amostragem e 

desenho do questionário. A quarta secção discute vários métodos de análise de dados e por fim a 

última secção apresenta o estudo que teve por base a seleção do website objeto de estudo. 

6.  
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6.1. Desenho e estrutura da investigação  

A revisão de literatura apresentada nos capítulos anteriores permite-nos observar a 

importância das TIC para o desenvolvimento do turismo enquanto atividade económica, e 

a relevância da imagem de destino on-line no processo de decisão e escolha de um 

destino. Neste capítulo será apresentado um modelo que permita responder às hipóteses 

colocadas e alcançar os objetivos traçados.  

A investigação científica consiste na pesquisa sistemática, controlada, empírica e crítica 

dos fenómenos guiados por teorias e hipótese acerca das presumíveis relações entre 

esses fenómenos. Ou seja, a investigação tem por objetivo a procura de solução para um 

problema (Kerlinger, 1973, 1979).  

O desenho de investigação refere-se à estrutura geral ou plano de investigação de um 

estudo, como seja, se o estudo é experimental ou descritivo e qual o tipo de população. 

Definido o desenho, torna-se necessário especificar o método de estudo e de recolha de 

dados. Por seu lado, o método de investigação traduz-se pelo caminho para atingir os 

objetivos da investigação, constituindo um conjunto de abordagens utilizadas para a 

recolha de dados, dados esses que serão a base para a inferência e interpretação de 

resultados. Em suma, por método de investigação entende-se as técnicas e práticas 

utilizadas para recolher, processar e analisar os dados (Gauch, 2003).  

A Figura 6.1 apresenta uma proposta de desenho de investigação adaptado ao estudo em 

causa onde estão representadas as fases e etapas do processo de investigação.  
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Figura 6.1 - Fases e etapas do processo de investigação 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Este estudo baseia-se no método experimental utilizado em estudos recentes e 

relacionado com a presente investigação (Liao et al., 2013). A investigação experimental 

consiste num conjunto complexo de procedimentos e acontecimentos, compreendendo 

um conjunto de variáveis. De entre elas, a variável independente, ou seja, variável 

manipulada e medida, que provoca efeitos sobre uma variável dependente. Qualquer 

ramo da ciência baseada em investigação empírica procura a manipulação de variáveis 

independentes e verifica os seus efeitos sobre as variáveis dependentes. O 

desenvolvimento de uma metodologia da investigação experimental permite o controlo 

de variáveis consideradas relevantes para o estudo, e conhecer o seu efeito sobre as 

variáveis dependentes.  

6.2. Metodologia  

A pesquisa, de natureza quantitativa, foi conduzida e executada com base num conjunto 

de questionários pessoais, o que, possibilitou recolher um notável volume de dados e 

informação posteriormente submetidos a vários tratamentos estatísticos durante a fase 

de análise. Isto permitiu a formulação de um conjunto de conclusões e implicações. 

A análise de dados com base em estudos quantitativos envolve a utilização de estatística 

descritiva para descrever e sumarizar um conjunto de dados, permitindo observar as 

características da amostra. Por outro lado torna-se necessário a análise independente de 

relações entre variáveis recorrendo a vários testes estatísticos paramétricos quando se 

verifica o requisito da distribuição normal e testes não-paramétricos quando falha o 

pressuposto da normalidade. Os testes não paramétricos também se aplicam quando os 

dados em análise são ordinais ou nominais. Para a análise das relações entre variáveis 

recorreu-se à análise de variância (Kruskal-Wallis) a testes de independência (qui-

quadrado) e análise de covariâncias (Spearman).  

A Análise Fatorial Exploratória (AFE), foi usada para a redução dos itens e análise da 

estrutura de um conjunto de variáveis interrelacionadas de modo a construir uma escala 

de medida para fatores comuns ou latentes.  
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A AFE é usada para analisar as correlações observadas entre as variáveis (itens) para 

estimar os fatores comuns e as relações estruturais que ligam os fatores latentes às 

variáveis. Neste estudo a AFE permite reconhecer as dimensões e a forma como os itens 

se agrupam em fatores, e tomar decisões sobre a exclusão de itens que não apresentem 

pesos fatoriais elevados. 

A Análise Fatorial Confirmatória (AFC) foi usada para confirmar se determinados fatores 

latentes são responsáveis pelo comportamento de determinadas variáveis manifestas, 

eliminando itens cujos erros de correlação apresentam valores elevados nos índices 

modificação (IM). 

A construção do conjunto das hipóteses elaborado após revisão da literatura foi 

conduzida por meio de pesquisa empírica, de base quantitativa, recorrendo à Análise de 

Equações Estruturais (AEE).  

6.2.1. População e amostra 

População é todo o conjunto de elementos passíveis de serem estudados com respeito às 

variáveis que se pretendem avaliar (Barbetta, 2007). A população pode ser formada pelos 

habitantes de um determinado lugar, pelo conjunto de indústrias de uma cidade, pela 

produção de bens e serviços de um setor, dentro de um determinado período temporal. 

Moore, (2000) sintetiza e considera população como o grupo total de indivíduos sobre o 

qual se deseja obter informações.  

A população é qualquer coleção de elementos ou membros bem identificados e é 

constituída por todos os elementos que o investigador deseja indagar, determinada pelos 

objetivos particulares da investigação (Silvestre, 2007). Ou seja, a população compreende 

todos os elementos que possuem pelo menos uma característica comum entre si e que 

seja alvo de alguma investigação ou pesquisa. As populações de interesse são em geral, 

muito grandes ou até mesmo infinitas, embora nalguns casos possam ser bastante 

pequenas. Nos casos onde, as situações reais da pesquisa científica as populações de 

interesse são muito grandes, é razoável obter um subconjunto dessa população. Assim 

sendo é necessário proceder à amostragem, que consiste no processo de escolha dos 

elementos que irão compor a amostra.  
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O processo de amostragem consiste num conjunto de procedimentos através dos quais 

se seleciona uma amostra de uma população. São dois os métodos de amostragem: (1) 

método de amostragem casual ou probabilístico; e (2) o método não casual ou não-

probabilístico. Dentro desses dois tipos existem técnicas diferentes para a realização do 

mesmo. A amostragem probabilística utiliza um procedimento em que todos os 

elementos da população têm uma probabilidade conhecida e superior a zero, de integrar 

a amostra.  

A amostragem não probabilística compreende a amostragem intencional, subordinada a 

objetivos específicos do investigador, e a amostragem não intencional regida por critérios 

de conveniência e/ou de disponibilidade dos inquiridos. 

Tendo em conta a operacionalização do estudo empírico foi necessário definir a 

população e amostra que se pretende examinar, fundamental para a recolha de 

informação necessária para a análise estatística.  

A população alvo, a considerar no âmbito deste estudo compreende o universo dos 

potenciais turistas, utilizadores da Internet. Para reduzir a abrangência da população o 

estudo foi realizado numa amostra de potenciais turistas portugueses, uma vez que 

detêm uma elevada probabilidade de se tornarem futuros visitantes do destino alvo de 

estudo.  

Pelas características deste estudo e da população o método de amostragem utilizado foi 

o de amostragem não-probabilística. De entre as técnicas usadas pelos métodos não-

probabilísticos optou-se pela amostragem por conveniência. Embora as considerações 

estatísticas sejam desfavoráveis para este procedimento a simplicidade e facilidade 

operacional foi o fator decisivo para a escolha desta técnica. Neste caso foram 

simplesmente utilizados os elementos mais disponíveis da população. Um exemplo 

clássico desta técnica são os questionários disponibilizados em sites especializados na 

Internet, onde geralmente o autor envia convites via e-mail, Twitter, Faceboock ou outra 

rede social e os interessados se disponibilizam a respondê-la. 

http://gaius.fpce.uc.pt/niips/spss_prc/inq_amos/con_not_pre/amos_p_np.htm#p
http://gaius.fpce.uc.pt/niips/spss_prc/inq_amos/con_not_pre/amos_p_np.htm#np
http://gaius.fpce.uc.pt/niips/spss_prc/inq_amos/con_not_pre/amos_p_np.htm#np__i
http://gaius.fpce.uc.pt/niips/spss_prc/inq_amos/con_not_pre/amos_p_np.htm#np_n_i


CAPÍTULO 6. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

123

Um dos problemas que se impõe solucionar é a definição da dimensão da amostra, 

representativa da população alvo de estudo. Sendo que uma amostra não representa 

perfeitamente uma população, a sua utilização implica a aceitação de uma margem de 

erro, designado de erro amostral.  

O erro amostral é proveniente de flutuações amostrais aleatórias e resulta justamente da 

diferença entre o resultado amostral e o resultado populacional. Podem no entanto, 

ocorrer outro tipo de erros não-amostrais devido à utilização de instrumentos não 

adequados ou defeituosos e de dados manipulados incorretamente ou até mesmo de 

forma tendenciosa. Este tipo de erro não pode ser evitado, mas pode ser limitado através 

da escolha de uma amostra de tamanho adequado (Bolfarine & Bussab, 2005, p.20), 

sendo que o erro decresce à medida que aumenta o tamanho da amostra. Porém, a 

necessidade da definição de um tamanho adequado para a amostra não está apenas na 

diminuição do erro amostral, porque uma amostra maior do que o necessário acarreta 

custos e tempo desnecessários. Por sua vez uma amostra menor do que o necessário 

pode não ser o suficiente para responder às questões da pesquisa. 

Para controlar a fiabilidade e a precisão dos resultados é necessário utilizar 

procedimentos estatísticos para a definição do tamanho da amostra que se baseiam 

teoricamente nas definições do intervalo, nível ou grau de confiança e erro amostral. 

Considera-se que uma população é finita quando tem menos de 100 000 elementos, 

considerando-se infinita quando o número de elementos é maior (Martínez, 1994).  

A determinação do tamanho da amostra foi realizada considerando os aspetos de 

precisão estatística e o rigor científico que se impõem neste tipo de estudo. A amostra a 

considerar neste estudo compreende um mínimo de 300 indivíduos. Este valor foi 

calculado com base no tamanho da população. Os resultados do Netpanel meter da 

Marktest29 revelam que, em 2013, 5,7 milhões de portugueses navegaram na Internet a 

partir de computadores pessoais, sendo este o valor de referência da população, usado 

para o cálculo.  

29
  http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1cad.aspx (consultado em 11.12.214) 

http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1cad.aspx
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A dimensão da amostra foi determinada utilizando a estimativa mais conservadora para 

uma única proporção (0,5), um nível de confiança de 95%, e uma margem de erro de 5%. 

Como resultado determinou-se uma dimensão de amostra na ordem dos 385. Foi 

recolhido um total de 381 questionários válidos, correspondendo a 98,96% da amostra 

selecionada.  

onde: 

n = Tamanho da amostra 


2  = Nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios padrão 

p = Percentagem com a qual o fenômeno se verifica 

q = Percentagem complementar (100 - p) 

e2 = Erro máximo permitido 

 

A par deste cálculo existem estudos que determinam a razão entre sujeitos e variáveis, 

quando são utilizados MEE, que recomendam usar a razão 10:1, sendo ideal a utilização 

de 15:1 ou 20:1 (Hair Jr, Black, Babin, & Anderson, 2011; Schumacker & Lomax, 2010). O 

modelo proposto e analisado após AFE, envolve cerca de 35 variáveis, considerando a 

escala de 10 sujeitos por cada item, serão necessárias pelo menos 350 respostas o que 

resulta numa dimensão amostral próxima de 350.    

Como já referido, para este estudo considerou-se como população-alvo todos os 

potenciais turistas, restringindo-se a análise aos utilizadores de Internet em Portugal. Para 

recolha de dados foi usado o método instrumental, com recurso à plataforma de 

questionários on-line do IPLeiria /LimeSurvey. Durante o questionário foi induzido um 

fator de estímulo – roteiro virtual interativo, disponível no site oficial de Ilhas 

Canárias/Espanha, selecionado a partir de uma lista de fatores de impacto (score list), 

apresentado na secção 6.4.  

A Tabela 6.1, mostra a ficha técnica da investigação no que concerne aos aspetos de 

personalização do estudo. 

e
2


2

. p. q
n =
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Tabela 6.1 - Ficha técnica da investigação  

Universo da pesquisa Potenciais turistas maiores 18 anos 

Âmbito geográfico Portugal 

Método de recolha  Questionário on-line 

Lançamento do questionário  Abril a Julho de 2015 

Censo populacional  
Utilizadores da Internet da população 

Portuguesa, maiores que 18 anos 

Tipo de amostragem  Não probabilística 

Tamanho da amostra   381 respostas completas 

Software de tratamento dos dados  SPSS e AMOS 

População  Infinita, indeterminada 

Nível de confiança 95% 

Erro Amostral 5% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os dados recolhidos do questionário foram trabalhados no programa IBM SPSS Statistics 

21 e IBM SPSS Amos 21, através de um conjunto de análises estatísticas apresentadas no 

capítulo seguinte. 

6.2.2. Método de recolha de dados (estruturação do questionário) 

A recolha de dados relativa a este estudo foi realizada com base num questionário on-

line dirigido a potenciais turistas sujeitos a um estímulo. 

Os inquéritos estatísticos foram usados para recolher informação quantitativa nos campos 

de marketing e pesquisa em ciências sociais. Um inquérito pode incidir sobre opiniões ou 

informação factual, dependendo do seu objetivo, mas todos os inquéritos envolvem a 

ministração de perguntas a indivíduos. Neste estudo o instrumento de recolha recaiu 

sobre o inquérito on-line, cujas questões são administradas pelo respondente, referido 

por questionário ou um inquérito autoadministrado. 

Um questionário é um instrumento de investigação que visa recolher informações 

baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo representativo da população em 

estudo que se designa de amostra populacional.  
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Neste caso, o questionário inclui uma série de questões/perguntas, conforme Tabela 6.2, 

que abrangem o tema de interesse e alvo da investigação, não existindo interação direta 

entre o investigador e os inquiridos.  

6.2.3. Estruturação do questionário e escalas de medida 

Para construção do questionário foi utilizada a plataforma gratuita LimeSurvey através do 

serviço de inquéritos on-line disponibilizado pelo Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), 

Unidade de Ensino a Distância (UED)30. 

 O LimeSurvey31 é uma plataforma gratuita, e uma poderosa ferramenta que permite a 

criação e gestão de inquéritos on-line. Esta aplicação suporta um número ilimitado de 

questionários, de participantes, vários idiomas, gestão de utilizadores, vários tipos de 

questões, editor WYSIWYG32, interface gráfica intuitiva e acessível, exportação para 

programas de análise estatística, entre muitas outras. Esta plataforma é cada vez mais 

utilizada por investigadores na recolha de resultados para os seus trabalhos, permitindo a 

personalização dos questionários desde a elaboração à exportação dos dados.  

O questionário foi distribuído aos inquiridos através das redes sociais com foco no 

turismo. Questionário final encontra-se no Apêndice I – I1. O layout e conteúdo do 

questionário on-line baseou-se nos estudos abordados na com revisão de literatura 

conforme tabela Apêndice I – I2. O questionário foi dividido em sete seções, abaixo 

enumeradas e conforme Tabela 6.2: 

(1) Experiência na Web  e autoeficácia na utilização da Internet 

(2) Qualidade do website / Performance e Design 

(3) Informação e conteúdos interativos on-line 

(4) Telepresença 

(5) Imagem Virtual de Destino: Componentes da formação da imagem de destino 

virtuais: imagem destino cognitivo Virtual, imagem de destino afetivo virtual, 

imagem de destino global virtuais 

(6) Respostas comportamentais integradas  

(7) Fatores sociodemográficos 

30
http://sites.ipleiria.pt/inqueritos/admin ou http://ued.ipleiria.pt/inqueritos/admin 

31
  http://www.limesurvey.org/, consultado em 20 de maio 2014 

32
  Acrónimo para “What You See Is What You Get”, o termo é usado para classificar ferramentas de edição e 

desenvolvimento que permitem visualizar, em tempo real, exatamente aquilo que será publicado ou impresso. 

http://sites.ipleiria.pt/inqueritos/admin
http://ued.ipleiria.pt/inqueritos/admin
http://www.limesurvey.org/
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Tabela 6.2 - Estrutura do questionário 

# G-0 Experiência Web 

Q1 Qual a frequência com que utiliza a Internet? 

Q2 Quantas vezes navega diariamente na Internet? 

Q3 Quantas horas navega na Internet em cada acesso? 

Q4 Quantas vezes já visitou sites com informação sobre destinos? 

Q5 Quantas vezes já visitou sites com visitas virtuais? 

Q6 Quantas vezes adquiriu viagens on-line nos últimos 12 meses? 

Q7 Avalie em que mediada concorda com as seguintes afirmações: 

Uso a Internet para pesquisa de informações que necessito. 

Uso a Internet para obter informações sobre viagens e destinos. 

Uso a Internet para compra-on-line de produtos genéricos. 

Uso a Internet para compra produtos turísticos (ex: viagens, alojamento, …). 

Uso a Internet para comunicar com os outros. 

Uso a Internet para partilhar conteúdo sobre destinos. 

Uso a Internet eficazmente a nível pessoal. 

Uso a Internet eficazmente a nível profissional. 

  

# G-1 Performance e Design 

Q8 Como avalia a sua perceção em relação ao website? 

 A velocidade do site é rápida no carregamento e navegação. 

 Existe pouco tempo de espera no carregamento de páginas na Web. 

 O website é interessante. 

 O design do website é atrativo. 

 A navegação no website é simples e fácil. 

 Não tive problemas em encontrar informação que pretendia. 

 Senti que  tinha total liberdade de navegação no site. 

 A interação com o site foi fácil. 

 A resposta do website às minhas ações (como clicar num link) foi rápida. 

 No geral gostei do tour virtual disponível no website. 

  

# G-2 Informação e conteúdo interativo on-line 

Q9 Indique em que medida as funcionalidades web disponibilizadas pelo website influenciam a sua 

imagem sobre o destino. 

 Visitas virtuais 360º 

 Guias interativos 

 Mapas interativos 

 Postais eletrónicos 

 Galeria de Vídeos 

 Galeria Fotos 

       Galeria de áudio 

       Aplicações interativas para telemóveis 

  

# G-3 Telepresença 

Q10 Indique em que medida concorda com as seguintes afirmações baseando-se na sua experiência 

no website de turismo das Ilhas Canárias: 

 Enquanto navegava no site esqueci o que me rodeava. 

 Enquanto navegava no site senti que estava no destino. 

 Senti que visitei virtualmente o destino. 

 Enquanto navegava no website senti-me envolvido no conteúdo. 
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# G-4 Imagem Virtual de Destino (Cognitiva, Afetiva e Global) 

Q11 Baseando-se na experiência no website como classifica o destino nos seguintes aspetos:   

 Paisagem 

 Ambiente Natural 

 Património histórico (museus, monumentos, …) 

 Hospitalidade e simpatia  

 Infraestruturas, transportes e serviços 

 Qualidade de vida 

 Relação qualidade preços (preços) 

 Diferentes costumes e culturas 

 Atividades noturnas e entretenimento 

 Praias sol e mar 

 Clima 

 Animação turística e atividades desportivas 

 Segurança  

 Eventos, Festivais, concertos, … 

 Gastronomia 

 Costumes e formas de vida 

  

Q12 Depois de visitar o site e realizar a experiência de visita virtual, como considera o destino?  

 Maçador-Divertido  

 Deprimente- Emocionante  

 Desagradável- Agradável 

 Stressante-Relaxante 

 Artificial-Autêntico 

  

Q13 Como avalia a sua perceção geral sobre o destino (imagem global)? 

 Muito negativa – Muito positiva 

 Desfavorável – Favorável 

 Boa - Má 

  

# G-5 Respostas comportamentais Integradas 

Q14 Indique em que medida concorda com as seguintes afirmações: 

 Depois de visitar o site fiquei com vontade de procurar mais informação sobre o destino. 

 Estou interessado em visitar o destino. 

 Senti que adquiri conhecimento e aprendi mais sobre o destino.  

 Senti vontade de permanecer mais tempo no site. 

 Depois de visitar o website fiquei com vontade de regressar para obter mais informação sobre o 

destino. 

  

# G-6 Fatores Sociodemográficos 

Q15 Género/sexo  

Q16 Idade  

Q17 Estado Civil 

Q18 Nível escolaridade 

Q19 Ocupação profissional 

Q20 Rendimento 

Q21 Nacionalidade 

Fonte: Elaboração própria 
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6.2.3.1. Experiência web 

A experiência de utilização da web explica as características comportamentais dos 

utilizadores da Internet. Como tal, este estudo utiliza medidas para o constructo, 

extraídos de estudos recolhidos da literatura (Hsu & Chiu, 2004; Hyun, 2007; Kim & 

Glassman, 2013; Perdue, 2001). 

A autoeficácia na Internet é um constructo fundamental para a compreensão de um largo 

número de atividades on-line. O comportamento e a atividade humana têm vindo a 

desenvolver-se em novas direções, acompanhando a evolução da Internet ao longo das 

últimas décadas. Estudos recentes referem-se à autoeficácia como um fator fundamental 

para a compreensão de uma ampla gama de ações humanas on-line e ajudam a 

entender a forma como os indivíduos rapidamente adaptam, adotam e desenvolvem 

competências significativas no uso de novas ferramentas, como as tecnologias da 

informação e comunicação (Kim & Glassman, 2013; Torkzadeh & Van Dyke, 2002). 

O estudo de Kim & Glassman (2013) veio colmatar esta lacuna da investigação com o 

desenvolvimento de uma Escala de Autoeficácia Internet (AEI) em que foi testada e 

comprovada a sua validade e confiabilidade.  

As medidas de autoeficácia usadas foram adaptadas ao domínio de interesse deste 

estudo, para que correspondam à performance alvo e se possa maximizar a predição. 

Neste caso foram extraídos alguns itens de estudos baseados no desenvolvimento de 

escalas de Autoeficácia Internet (AEI) (Hsu & Chiu, 2004; Y. Kim & Glassman, 2013).  

6.2.3.2.Performance  e design   

O design, a interface e a performance dum website são fatores que interferem na 

pesquisa de informação em ambiente on-line. Marchionini (1995). Vários autores, 

repostam a importância da atratividade visual do website na avaliação da qualidade do 

mesmo (Douglas & Mills, 2004; Kline et al., 2004; Perdue, 2001), indicando a atratividade 

como fonte de influência sobre as perceções do utilizador em relação ao destino e 

consequentemente em relação à imagem de destino.  

A atratividade é vital no design do site, e sua importância tem sido comprovada por 

vários investigadores (Feng, Morrison, & Ismail, 2004; Kim & Fesenmaier, 2008).  
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Para medir a atratividade, este estudo baseou-se numa escala de Likert de sete pontos, 

adaptada das escalas utilizadas pelos autores mencionados e utilizada em estudos 

anteriores (Skadberg & Kimmel, 2004; Tu, 2009). Esta variável deve ser capaz de testar e 

descobrir se os utilizadores têm respostas diferentes para a atratividade e interesse, após 

a navegação e utilização dos recursos no website experimental.  

Também a velocidade de acesso aos conteúdos pode constituir um importante fator que 

contribui para interatividade (Steuer, 1992). Neste estudo foi adaptada uma escala 

utilizada no estudo (Skadberg & Kimmel, 2004) com o propósito de avaliar performance 

do website em particular na perceção do utilizador em relação à rapidez de acesso à sua 

interação. 

A usabilidade traduzida como a facilidade de uso e de navegação na preceptiva do 

utilizador é um fator crítico de sucesso que contribui para a qualidade do site de viagens 

e turismo e em particular a sites de destinos (Gretzel, Fesenmaier, Frew, Hitz, & O’Connor, 

2003; Hong & Kim, 2004; Jeong, Holland, Jun, & Gibson, 2012; Jeong & Lambert, 2001; Kim 

& Lee, 2004; Law, Leung, & Wong, 2004; Liao et al., 2013; Park & Gretzel, 2007; Rezende-

Parker et al., 2003).  

Neste estudo foram utilizadas e adaptadas as escalas de (Beck & Cable, 2002; Skadberg & 

Kimmel, 2004) para medir a perceção da facilidade de utilização do website. 

 

6.2.3.3.Telepresença 

A avaliação do nível de telepresença foi realizada a partir de 3 questões colocadas aos 

inquiridos sobre a envolvência e estado de imersão no ambiente interativo 

proporcionado pelos recursos multimédia disponibilizados através da Internet. A análise 

da telepresença baseou-se nas escalas de estudos anteriores (Cho et al., 2002; Klein, 2003; 

Lessiter, Freeman, Keogh, & Davidoff, 2001). 
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6.2.3.4. Imagem de destinos turísticos 

Vários são os autores (Beerli & Martín, 2004; Chon, 1991), que mostram que a inexistência 

de conceito uniformizado para formação de imagem resulta no desenvolvimento de 

vários constructos e diferentes escalas de medida apropriados exclusivamente para cada 

caso particular. A utilização de uma grande variedade de atributos (escalas ou medidas) 

gera dificuldades na medição da imagem de forma consistente. Em muitos casos não foi 

possível estabelecer escalas confiáveis e válidas para o constructo imagem de destino, 

exceto nos trabalhos de investigação de Echtner & Ritchie (1993)  e Baloglu & McCleary 

(1999), cujos estudos fornecem escalas confiáveis para medir uma imagem de destino. 

Como tal, foram selecionadas escalas, escalas altamente válidas e confiáveis com base 

nem elevado carga ou peso de fator, baseados em estudos que usam uma abordagem 

empírica e baseados em métodos quantitativos. Portanto, foram analisados vários 

estudos anteriores que apresentam medidas confiáveis e validas, por forma a extrair um 

conjunto de fatores que permita medir com segurança a imagem de destino em 

ambiente virtualizado ou virtual.  

Uma revisão da literatura proporcionou uma grande variedade de fatores que parecem 

determinar a imagem de um destino turístico. Muitos investigadores (Baloglu & Brinberg, 

1997; Beerli & Martín, 2004; Chon, 1991; Echtner & Ritchie, 1993; Griffith & Palmer, 1999; Lin 

& Huang, 2009; Murphy, Pritchard, & Smith, 2000) durante os últimos anos têm tentado 

definir os fatores mais importantes que transformam a região num destino turístico 

atraente.  

Os fatores mais comuns, bibliograficamente referidas, foram agrupados em 7 categorias 

principais: Infraestruturas Gerais, Infraestruturas Turísticas, Lazer e Entretenimento, Fatores 

Ambientais, Fatores Sociais, Fatores Culturais, Históricos e Artísticos, Fatores políticos e 

económicos. 

A Tabela 6.3 resume os principais fatores, e respetivos indicadores, mencionados na 

literatura como determinantes para a formação da imagem de destinos turísticos e que 

será usada como uma diretriz para a estrutura do questionário. Os autores estão 

ordenados por ordem cronológica dos seus estudos.  
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Tabela 6.3 - Atributos determinantes para a perceção da imagem de destino utilizados em estudos anteriores 

FATORES INDICADORES 
AUTORES POR ORDEM 

CRONOLÓGICA 

Infraestruturas Gerais Transportes públicos e privados 

Telecomunicações 

Infraestruturas comerciais 

Extensão do desenvolvimento de 

edifícios 

 

 

(Hunt, 1975) 

 

(Goodrich, 1978) 

 

(Phelps, 1986) 

 

(Gartner & Hunt, 1987) 

 

(Ahmed, 1996) 

 

(Fakeye & Crompton, 1991) 

 

(Echtner & Ritchie, 1993) 

 

(Baloglu & McCleary, 1999) 

 

(Griffith & Palmer, 1999) 

 

(Beerli & Martı́n, 2004) 

 

(Murphy et al., 2000) 

 

(Lin & Huang, 2009) 

 

Infraestruturas Turísticas 

 

Hotéis 

Restaurantes 

Bares, discotecas e clubes 

Fácil acesso ao destino 

Excursões no destino 

Disponibilidade de muitos pacotes 

turísticos no/para o destino 

Postos de turismo 

Lazer a entretenimento Parques temáticos 

Atividades de animação e desportivas 

Vida noturna 

Fatores Ambientais  

 

Cenário/ambiente natural 

Beleza do cenário e paisagem 

Natureza 

Beleza das cidades e vilas 

Clima 

Praias, mar e sol 

Cenário natural 

Variedade de fauna e flora 

Limpeza 

Poluição 

Tráfego 

Aglomeração e sobrelotação dos 

espaços 

Fatores Sociais Hospitalidade e simpatia dos locais 

Qualidade de vida 

Barreira linguística 

Fatores Culturais, 

Históricos e Artísticos 

Património histórico (museus, 

monumentos, …) 

Festivais, concertos, … 

Gastronomia 

Danças  

Artesanato 

Religião 

Costumes e formas de vida 

Fatores políticos e 

económicos 

Estabilidade politica 

Tendências políticas 

Desenvolvimento económico 

Desenvolvimento tecnológico 

Segurança 

Preços/ Custo de vida 

Fonte: elaboração própria baseado no estudo dos autores enumerados na última coluna da tabela 
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A imagem afetiva do destino foi medida utilizando escalas recolhidas da literatura (Russell 

et al., 1981). A escala é constituída por cinco categorias bipolares: Deprimente-

Emocionante, Desagradável-Agradável, Stressante-Relaxante; Maçador-Estimulante. Foi 

usada uma escala de diferencial semântico de sete pontos, que consiste essencialmente 

num par de adjetivos antónimos, onde os aspetos positivos foram atribuídos valores mais 

elevados, como por exemplo Desagradável -1 ponto e Agradável -7 pontos.  

A escala usada para medir a imagem global baseou-se na utilização de 3 itens. Os 

respondentes foram convidados a avaliar a sua perceção geral sobre a imagem do 

destino numa escala de 7 pontos em que 1 é considerada como uma avaliação muito 

negativa, e 7 como uma avaliação muito positiva (Baloglu & McCleary, 1999; E. Stern & 

Krakover, 2010).  

Para medir a perceção da imagem de destino cognitiva o estudo baseou-se nas escalas 

de (Beerli & Martín, 2004; Echtner & Ritchie, 2003;  Echtner & Ritchie, 1993; Fiore et al., 

2005; Hyun, 2007; Smith & Swinyard, 1982). 

6.2.3.5.Respostas de comportamento  

Este constructo envolve as alterações de atitude e comportamento em relação ao destino, 

lealdade e satisfação em relação ao site, após exposição do utilizar à experiência turística, 

mediante visita virtual. Nomeadamente, a avaliação da atratividade pelo destino, 

satisfação, intenção e recomendação de visita e aumento do conhecimento e informação 

sobre o destino.   

As escalas são baseadas nos estudos de (Griffith & Chen, 2004; Steve Pike, 2002; Robert E. 

Smith & Swinyard, 1998). 

6.2.3.6.Fatores sociodemográficos  

Os fatores pessoais ou características individuais afetam a perceção da imagem virtual de 

destino. Os modelos de Baloglu & McCleary (1999) e Beerli & Martín (2004), adotam 

atributos pessoais que incluem aspetos sociodemográficos, como parte de fatores 

internos influentes na formação da imagem de destino.  
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Estes fatores devem ser capazes de testar e descobrir se existe uma diferença na 

perceção da imagem virtual de destino entre diferentes faixas etárias e diferentes grupos 

de gênero, estado civil, nacionalidade, rendimento anual, situação profissional, nível de 

educação. 

A Tabela 6.4 resume os indicadores para medir os constructos alvo de estudo. A lista dos 

itens foi adotada de estudos anteriores e adaptada às particularidades deste estudo 

empírico.  
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Tabela 6.4 - Estruturação do questionário: Resumo das variáveis de estudo, escalas  e referências bibliográficas que sustentam a sua utilização 

 

Factor Item Questão Medidas determinadas/questão 
 

Variável Observável Escala Referências 
Bibliograficas/Autores 

Experiência Web  EXPWEB  G-0. Experiência Web    
EXPWEB  Q1, Q2 Frequência da experiência on-line EXP1, EXP2 Intervalo (Skadberg & Kimmel, 2004) 
  Q3 Duração da experiência on-line EXP3 Intervalo (Hsu & Chiu, 2004; Hyun, 2007; 

Kim & Glassman, 2013; Perdue, 
2001). 

  Q4, Q5, Q6 Experiência com sites similares (Sites com Visitas Virtuais) EXP4, EXP5, EXP6 Intervalo 

  Q7,1…Q7.8 Autoeficácia na utilização web AE1, AE2, AE3, AE4, 
AE5, AE6, AE7, AE8 

Likert 7 pontos (Hsu & Chiu, 2004; Kim & 
Glassman, 2013) 

Qualidade Web QWEB  G-1. Performance e Design    
Atratividade       
  Q8.4 Atratividade pelo website  AT1 Likert 7 pontos (Skadberg & Kimmel, 2004; Tu, 

2009)   Q8.3 Interesse pelo site AT2 
  Q8.10 Atratividade pelo tour  virtual disponível no site AT3 
Velocidade       
  Q8.1 Velocidade do WebSite VEL1 Likert 7 pontos (Skadberg & Kimmel, 2004) 
  Q8.2 Tempo de espera pelo carregamento de páginas VEL2 
  Q8.9 Capacidade de resposta do website VEL3 
Usabilidade       
  Q8.5 Facilidade de navegação do site USA1 Likert 7 pontos (Beck & Cable, 2002; Kim & 

Fesenmaier, 2008)   Q8.6 Facilidade/problemas em encontrar informação USA2 
Interatividade       
  Q8.7 Liberdade de navegação no site INT1 Likert 7 pontos (Cho, 2002; Klein, 2003); 

(Hyun & O’Keefe, 2012)   Q8.8 Interação com as páginas web suave/frustrante INT2 
Informação On-line INFON  G-2. Informação e conteúdo interativo on-line    
  Q9.1 Visitas virtuais 360º INF1 Likert 7 pontos (Baloglu & Brinberg, 1997; Beerli 

& Martín, 2004; Chon, 1991; 
Echtner & Ritchie, 1993; Griffith 
& Palmer, 1999; Lin & Huang, 
2009) 
(Hyun & O’Keefe, 2012) 

  Q9.2 Guias interativos INF2 
  Q9.3 Mapas interativos INF3 
  Q9.4 Postais eletrónicos INF4 
  Q9.5 Vídeos INF5 
  Q9.6 Galeria Fotos INF6 
  Q9.7 Galerias áudio INF7 
  Q9.8 Aplicações para telemóveis INF8 
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Telepresença TELEPR  G-3. Telepresença    
  Q10.1 Envolvimento na experiência virtual – esquecer o ambiente/meio 

envolvente  
T1 Likert 7 pontos (Klein, 2003); (Cho 2002) 

  Q10.2 Envolvimento na experiência virtual - Sensação de estar no mundo 
criado pelo site como se estivesse no destino 

T2 

  Q10.3 Envolvimento no conteúdo T3 
  Q10.4 Sensação de imersão T4 
Imagem de destino 
cognitiva virtual 

IMGCOG  G-4. Imagem Virtual de Destino (Cognitiva, Afetiva e Global)    

  Q11.1 Paisagem e Ambiente Natural / Animação atrações IC1 Likert 7 pontos (Echtner & Ritchie, 2003) 
(Echtner & Ritchie, 1993) 
 

  Q11.2 Património, Cultura e história IC2 
  Q11.3 Hospitalidade e simpatia IC3 
  Q11.4 Infraestruturas, transportes e serviços IC4 
  Q11.5 Infraestruturas  IC5 
  Q11.6 Qualidade de vida IC6 
  Q11.7 Relação qualidade-preço IC7 
  Q11.8 Costumes e culturas IC8 
  Q11.9 Atividades noturnas e entretenimento IC9 
  Q11.10 Praia sol e mar IC10 
  Q11.11 Clima IC11 
  Q11.12 Animação e atividades turísticas e desportivas IC12 
  Q11.13 Segurança IC13 
  Q11.14 Eventos IC14 
  Q11.15 Gastronomia IC15 
  Q11.16 Costumes e formas de vida IC16 
Imagem de destino 
afetiva virtual 

IMGAF  G-4. Imagem Virtual de Destino (Cognitiva, Afetiva e Global)    

  Q12.1 Maçador-Divertido IA1 Escala bipolar - 
Diferencial 
semântico 7 pontos 

(Smith & Swinyard, 1982); 
(Baloglu & Brinberg, 1997); 
(Beerli & Martín, 2004); (Fiore et 
al., 2005);(Russell et al., 1981) 

  Q12.2 Deprimente- Emocionante  IA2 
  Q12.3 Agradável-Desagradável IA3 
  Q12.4 Stressante-Relaxante IA4 
  Q12.5 Artificial-Autêntico IA5 
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Imagem de destino 
Global virtual 

IMG  G-4. Imagem Virtual de Destino (Cognitiva, Afetiva e Global)    

  Q13.1 
Q13.2 
Q13.3 

Positiva - Negativa  
Favorável – Desfavorável 
Boa - Má 

IT1 Escala bipolar - 
Diferencial 
semântico 7 pontos 

(Smith & Swinyard, 1982); 
(Baloglu & Brinberg, 1997); 
(Beerli & Martín, 2004); (Fiore et 
al., 2005); (Griffith & Chen, 2004) 

Resposta 
Comportamental 
Integrada 

RCI  G-5. Respostas Comportamentais Integradas    

Lealdade em 
relação ao Website 

 Q14.4 Vontade manter a permanência no site RC4 Likert 7 pontos (Smith & Swinyard 1988; Smith, 
1993; Griffith& Chen,2004; Pike 
& Ryan, 2000 ) 

 Q14.5 Vontade de regressar  RC5 
Atitude 
comportamental e 
Satisfação em 
relação ao Destino  

 Q14.1 Necessidade de procurar mais informação sobre o destino RC1 
 Q14.2 Atitude e alteração de comportamento -Intenção de visitar o 

destino 
RC2 

 Q14.3 Aumento do conhecimento RC3 
 Q14.6 Recomendação do destino RC6 
 Q14.7 

Q14.8 
Atratividade pelo destino  
Satisfação com o destino 

RC7 
RC8 
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6.2.4. Pré-teste do questionário 

Este estudo piloto prévio foi aplicado num horizonte temporal curto (15 dias), e a um 

grupo reduzido de indivíduos de modo presencial e orientado. O objetivo da realização 

de um pré-teste ao questionário permitiu avaliar: a clareza e compreensão e 

interpretação dos itens; o grau de dificuldade dos itens; distribuição adequada das 

respostas; a distribuição das não-respostas; e das qualidades psicométricas provisórias, 

tais como, sensibilidade, validade de conteúdo, validade de constructo e fiabilidade.    

Através da realização do pré-teste permite determinar a necessidade de eliminação, 

reformulação e adição de novas questões (Marôco, 2014). Assim do resultado do pré-

teste orientado, verificou-se a necessidade de incluir a pergunta de controlo que permite 

determinar se o respondente já conhece ou visitou anteriormente o destino “Já visitou o 

destino Ilhas Canárias?”. Por que se percebeu que nalguns casos o utilizador da Internet 

no momento da navegação não tem o áudio ativo, decidiu-se pela colocação do alerta 

“Certifique-se que tem o áudio ligado”, uma vez que é importante para a experiência que 

todos os sentidos estejam ativos incluindo a audição, tornando a experiência multimédia 

mais rica e envolvente.  

No que respeita à questão “Quantas vezes já visitou sites com informação sobre destinos 

turísticos” foi sentida a necessidade de ajustar para “Com que frequência visita websites 

com informação sobre destinos”, uma vez que não estava implícito o horizonte temporal. 

As opções de resposta foram ajustadas para Nunca, Uma vez por mês, Uma vez por 

semana, Mais de uma vez por semana, Todos os dias e Várias vezes ao dia. 

Também a questão “Como avalia a sua perceção geral sobre a imagem de destino 

(imagem global)? foi alterada. O termo, imagem global, utilizado na pergunta pode não 

ser facilmente entendido pelo utilizador por ser demasiado específico e dificilmente 

interpretado pelo utilizador comum sem conhecimentos na área. Neste sentido a 

pergunta foi reformulada para de forma facilitar sua interpretação. 
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Verificou-se que estavam em falta algumas questões que permitiriam aferir o 

comportamento do utilizador em relação ao destino, nomeadamente no que concerne à 

atratividade e satisfação pelo destino e relacionadas com a recomendação do destino 

após experiência de visita virtual através do website.      

Um outro aspeto salientado pelos respondentes do pré-teste foi a falta de indicação 

sobre a extensão do questionário e sobre a percentagem de preenchimento ao longo do 

mesmo. Assim optou-se pela inclusão de uma barra de progresso para indicar ao 

utilizador o quanto falta para terminar o questionário contribuindo assim para minimizar 

a taxa de abandono dos respondentes sem concluir o questionário. Em apêndice 

apresenta-se o layout do questionário final depois de ajustes determinados em função 

dos resultados do pré-teste (Apêndice I – Questionário). 

     

6.3. Método de análise de dados 

Os métodos de análise, os testes estatísticos e respetivo software, foram determinados de 

modo a responder aos objetivos iniciais do estudo. Definido o modelo de investigação e 

os instrumentos de medida de cada constructo passamos à descrição dos métodos 

selecionados para análise e tratamento estatístico da informação recolhida. 

6.3.1. Análise descritiva 

A análise descritiva permite descrever e sumarizar o conjunto dos dados recolhidos 

através da amostra representativa da população alvo de estudo, através das medidas de 

tendência central e medidas de variabilidade e dispersão.  

Serão apresentadas as frequências das respostas e distribuição de valores para a 

caracterização sociodemográfica dos inquiridos na amostra e dos principais itens que 

medem cada constructo. Da mesma forma serão mostrados os resultados da distribuição 

de respostas relativas à experiência web dos utilizadores, possibilitando desta forma 

caracterizar os respondentes quanto ao seu comportamento face à utilização da Internet, 

permitindo a demonstração de resultados confiáveis face ao perfil dos utilizadores da 

amostra.    
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O objetivo desta análise é obtenção de uma descrição geral e inicial dos dados por forma 

a fornece resumos simplificados da amostra e das observações que foram realizadas, que 

servirão de base e farão parte de uma análise estatística mais extensa.  

A apresentação dos resultados descritivos será quantitativa, exibidos através de quadros 

ou tabelas, ou através de gráficos ou histogramas.   

6.3.2. Análise de relações entre variáveis  

A análise de relações entre variáveis irá permitiu determinar a influência de determinadas 

variáveis sobre outras, recorrendo a vários testes estatísticos considerados os mais 

adequados e ajustados a cada situação e de acordo com a distribuição dos dados.  

Para a análise das relações entre variáveis sociodemográficas recorreu-se à análise de 

variância com recurso ao teste Kruskal-Wallis. Para a análise da experiência on-line 

recorreu-se a testes Qui-quadrado de independência. Para avaliar a influência da 

autoeficácia na imagem, de destinos foi estudada a correlação entre as variáveis ou seja a 

análise de covariâncias utilizando o coeficiente de Spearman para avaliar as correlações 

entre as respetivas variáveis. 

 

Análise de Variância 

A análise da variância consiste numa técnica estatística que avalia afirmações com base 

nas médias de populações, com o objetivo de verificar a existência de diferenças 

significativas entre as médias das variáveis, que se acredita serem independentes, com 

vários níveis ou grupos, e analisar se estas exercem influência sobre alguma variável 

dependente.  

Este tipo de análise permite a comparação de médias de dois ou mais grupos amostrais 

ou populações e pode ser realizada através de uma metodologia genericamente 

designada por ANOVA (Analysis of Variance), pois compara as variâncias entre diferentes 

grupos com a variabilidade dentro de cada grupo (Fisher, 1935; Marôco, 2011). No entanto 

a utilização de testes paramétricos exigem que a distribuição da amostra seja normal. 

Quando não se verifica a normalidade aplicam-se em alternativa os testes não-

paramétricos. 
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Para avaliar o pressuposto da distribuição normal das variáveis dependentes, utiliza-se o 

teste de Kolmogorov-Smirnov, considerado o mais adequado para amostras de grandes 

dimensões (n>50). Para avaliar a normalidade deve ser analisado o valor de p-value. Se o 

valor Sig. é maior que 0.05 (p-value < 0.05 rejeita H0) a distribuição dos dados é normal. 

Se for inferior a 0,05, os dados desviam-se significativamente a partir de uma distribuição 

normal.  

Não sendo verificados os testes de normalidade recorre-se a testes não-paramétricos. O 

teste não-paramétrico alternativo ao teste ANOVA a um fator (ANOVA one-way) é o teste  

Kruskal-Wallis (Kruskal & Wallis, 1952). 

Após concluir que existem uma amostra populacional que é significativamente diferente 

das restantes é essencial identificar em qual dos grupos ou em quais dos grupos as 

distribuições são significativamente diferentes. Para tal será necessário proceder à 

comparação múltipla da média das ordens, criando uma variável auxiliar que contem a 

ordem das observações. Prossegue-se então com um teste Kruskal-Wallis seguido do 

teste post-hoc LSD para analisar a posteriori quais os pares de ordens que são diferentes 

(Marôco, 2011). 

6.3.3. Análise fatorial exploratória  

A Análise Fatorial (AF) é uma técnica da estatística baseada em MLG, destinada à 

identificação de fatores ou variáveis latentes, que expliquem a estrutura correlacional 

observada entre um conjunto de itens (variáveis manifestas ou observadas). Por outras 

palavras, a análise fatorial estuda os inter-relacionamentos entre as variáveis, com o 

objetivo de encontrar um conjunto de fatores (em nº mais reduzido que o conjunto de 

variáveis originais) e que exprima o que as variáveis originais partilham em comum. Os 

fatores representam as dimensões latentes (constructos), que resumem ou explicam o 

conjunto de variáveis observadas (Hair Jr et al., 2011). O princípio básico da AF reside no 

facto do comportamento correlacional das variáveis manifestas ser o reflexo do fator 

latente. 
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Atribui-se aos trabalhos de Charles Spearman e Karl Pearson os primeiros passos da 

análise fatorial (Zeller & Carmines, 1980). Spearman (1904) iniciou a AF com o objetivo de 

determinar se um fator de inteligência geral, conhecido como Coeficiente de Inteligência 

(QI), poderia explicar a performance de uma criança em vários testes de avaliação. 

A AF pode classificar-se em dois tipos, de acordo com a existência ou não de teorias que 

suportam as hipóteses sobre a estrutura correlacional: (i) Análise Fatorial Exploratória 

(AFE) e (ii) Análise Fatorial Confirmatória (AFC).  

A AFE analisa o padrão de correlações existentes entre as variáveis e utiliza esses padrões 

de correlações para agrupar as suas variáveis em fatores, as quais são variáveis não-

observadas ou latentes que se pretendem medir a partir das variáveis observadas. Este 

método exploratório deve ser utilizado quando não existe informação prévia sobre a 

estrutura fatorial que pode explicar as correlações entre as variáveis manifestas, ou seja, 

permite explorar que fatores latentes são responsáveis pelo comportamento de quais 

variáveis manifestas (Marôco, 2014). 

Para determinar a adequação da utilização de métodos de AFE, utilizam-se os seguintes 

critérios apresentados na Tabela 6.5. 

 

Tabela 6.5 - Teste de adequação dos dados à AF 

Critério de adequação  Recomendação relativamente à AF Autor/referência 

Bartlett’s test of sphericity Amostras de pequena dimensão (Bartlett, 1954) 

KMO measure of sample 

adequacy  

]0,9  - 1.0] Excelente 

]0,8 – 0,9] Boa 

]0,8 – 0,9] Média 

]0,8 – 0,9] Medíocre 

]0,8 – 0,9] Mau mas aceitável 

≤ 0,05 

(Kaiser & Rice, 1974) 

Fonte: resumo obtido de estudos anteriores (Bartlett, 1954; Kaiser & Rice, 1974)  
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6.3.4. Modelos de análise de equações estruturais 

A Análise de Modelos de Equações Estruturais ou Análise de Equações Estruturais (AEE), 

em inglês SEM-Structural Equation Modelling, constitui um extensão aos Modelos 

Lineares Generalizados (MLG), que reúne mais do que uma técnica e que é utilizada para 

testar a validade de modelos teóricos que definem relações causais entre variáveis, 

também referidas com hipóteses de estudo (Marôco, 2014).  

A AEE é uma técnica de modelação generalizada, que recorrendo a modelos teóricos 

avalia a forma como diferentes variáveis latentes são operacionalizadas e como estas 

estão relacionados entre si. A AEE tem ainda a particularidade de considerar erros de 

medida de forma explícita (Kline, 1998; Kline, 2011). 

A AEE pode ser descrita de forma mais simplista, como uma combinação das técnicas 

clássicas de Análise Fatorial (AF), – que define um modelo de mediada que operacionaliza 

fatores, variáveis latentes ou constructos, e de Regressão Linear (RL) – que define o 

modelo ou relação estrutural, causal ou associações entre as diferentes variáveis latentes 

do estudo.  

O modelo de equações estruturais apresenta geralmente duas componentes, o modelo 

de medida, que define a forma como os constructos hipotéticos ou variáveis latentes são 

operacionalizados pelas variáveis observadas ou manifestas o modelo estrutural, que 

define as relações causais ou de associação entre as variáveis latentes, tal como 

representado na Figura 6.2. 
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Figura 6.2 - Exemplo de um modelo de equações estruturais (A) modelo de medida (B) modelo estrutural 

 x1 .. y4      Variável latente (variável não observável, constructo);  

e1 .. e10     Fator de erros 

V1, V2 Variáveis Endógenas (dependentes) 

V4, V5 Variáveis Exógenas (independentes) 

 Variável manifesta (variáveis observáveis, itens) 

 Relação causal 

 Correlação 

 Pesos fatoriais (loadings) 

Fonte: Elaboração própria  

 

Uma característica comum na MEE como forma de especificação, é a representação 

gráfica dos modelos estruturais. Essa representação possui uma simbologia 

convencionada de nomenclatura das relações estruturais entre variáveis representadas 

num diagrama: as variáveis observadas são representadas por retângulos ou quadrados; 

as variáveis latentes são representadas por círculos ou elipses; o caminho ou a relação de 

causa entre duas variáveis é representado por uma seta com uma ponta; uma relação 

bidirecional entre duas variáveis é representada por duas setas em sentidos opostos; a 

correlação ou covariância entre duas variáveis é representada por uma seta com duas 

pontas. 

(A) Modelo de Medida (B) Modelo Estrutural (A) Modelo de Medida 
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Existe no entanto uma diferença entre os modelos equações estruturais e a estatística 

clássica conforme ilustrado na Figura 6.3.  

Figura 6.3 - Análise estatística clássica versus Análise de equações estruturais adaptado de Marôco (2014) 

(A) Análise estatística clássica   (B) Análise de equações estruturais 

Fonte: Elaboração própria  

 

Na perspetiva do modelo clássico o objetivo consiste em encontrar um modelo teórico 

que descreva os dados, ou seja, o modelo que se adequa aos dados observados e que 

levam à dedução de teorias, numa estratégia de análise exploratória. Por outro lado e em 

oposição à estatística clássica, na perspetiva da AEE, a teoria ou quadro teórico são a base 

do processo, cujos dados posteriormente recolhidos permitem confirmar, ou não, esse 

quadro teórico.  

Neste caso teorias diferentes podem ser testadas por formalização e avaliação de 

modelos distintos.  

A AEE é atualmente extremamente popular em várias áreas científicas, nomeadamente 

nas ciências sociais e humanas, onde se verificou nos últimos anos um acréscimo 

exponencial de publicações ISI Web of Knowledge, cujos autores recorrem à sua 

utilização (Marôco, 2014).  

Os modelos de equações estruturais (MEE) são, segundo Klem (1995), uma extensão da 

regressão múltipla (X influencia Y), se for considerado que na aplicação da regressão o 

investigador está interessado em prever uma única variável dependente, enquanto, nos 

MEE podem existir múltiplas variáveis dependente (por exemplo: X influencia Y e Y 

influencia Z). 
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A AEE permite validar as relações entre variáveis, relações essas, representadas por 

parâmetros que indicam a importância do efeito que as varáveis independentes 

apresentam sobre as variáveis independentes. Este tipo de modelação permitir testar uma 

teoria de ordem causal entre um conjunto de variáveis, pois permite observar de que 

forma as variáveis independentes explicam a variável dependente, bem como, a sua 

importância relativa, podendo incorporar variáveis latentes na análise. Uma das 

características destas técnicas estatísticas consiste na possibilidade de considerar vários 

tipos de variáveis em simultâneo, nomeadamente, as variáveis observáveis e as variáveis 

latentes. Outra das características é a de permitir calcular simultaneamente todas as 

relações entre os fatores associados a um determinado fenómeno. 

As variáveis observadas ou variáveis manifestas são variáveis medidas ou observadas 

diretamente. Por exemplo, resposta a um item do tipo “Qual a frequência com que utiliza 

a Internet por dia” com opções “1- menos de uma hora a 7- mais de cinco horas” (Byrne, 

2010).  

As variáveis latentes, fatores ou constructos, são variáveis que não são diretamente 

observáveis ou mensuráveis. A variável latente é um constructo teórico e não observado 

que, por conseguinte, não pode ser medido ou diretamente observado, mas pode ser 

representado ou medido por duas ou mais variáveis observadas. Estas variáveis são 

normalmente estimadas por escalas constituídas por um conjunto de itens ou indicadores 

que captam o efeito das variáveis latentes. Por exemplo a variável imagem virtual de 

destino cognitiva é operacionalizada por um conjunto de itens do tipo likert, com 7 

pontos (Byrne, 2010).  

As variáveis latentes podem ser classificadas como variáveis independentes ou exógenas 

quando as causas destas residem fora do modelo, ou seja não são influenciadas por 

nenhuma outra variável do modelo. Por outro lado. As variáveis dizem-se dependentes 

ou endógenas quando as causas das variações é explicada pelas variáveis presentes no 

modelo. 
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A avaliação e validação do modelo estrutural são realizadas pela análise de caminhos 

entre as variáveis latentes, medidas a partir de indicadores ou varáveis observadas. São 

várias as técnicas usadas nos MEE, sendo as mais conhecidas aquelas que se baseiam em 

ajustes de covariâncias ou matriz covariância (AMOS ou LISREL) e que serão utilizadas 

para validar o modelo obtido no âmbito deste estudo.  

A MEE revela-se muito útil quando se pretendem testar modelos complexos, com 

múltiplas variáveis simultâneas e traços latentes, cuja principal utilidade é a de possibilitar 

a resolução de problemas de pesquisa relacionados com relações causais entre 

constructos latentes que são medidos através de variáveis observadas, sendo apresentada 

por vários autores como uma mistura de análise fatorial com a regressão múltipla 

(Tabachnick & Fidell, 2001).  

Vários autores sugerem e recomendam a utilização de MEE quando existem constructos 

latentes; quando as variáveis observadas contêm erros de mensuração e a relação 

desejada é entre as variáveis observáveis; quando existe interdependência entre as 

variáveis observadas.  

Existem várias técnicas que permitem aplicar o método de equações estruturais, sendo as 

mais conhecidas aquelas que se baseiam em ajustes de covariância ou matriz de 

covariância, como é o caso do AMOS (Analysis of Moments Structures), LISREL (Linear 

Structural Relations) ou EQS (Structural Equation System). Outras são as que utilizam 

mínimos quadrados parciais conhecidos como PLS (Partial Least Squares). 

O desenvolvimento da SEM tem ocorrido em paralelo com o aparecimento de software 

específico, que permitem com relativa rapidez, o ajustamento de modelos com algum 

grau de complexidade. Assim, a democratização e utilização cada vez mais intensiva 

destas metodologias está associada à expansão deste tipo de softwares. 

 

 



CAPÍTULO 6. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

148

6.3.4.1. AMOS (Analysis of Moments Structures) 

O AMOS (Analisys of Moments Structures) é um software da autoria de James Arbuckle 

(Arbuckle, 2013), desenvolvido em 1994, no Departamento de Psicologia da Temple 

University, que permite a modelização de equações estruturais através da extensão dos 

métodos mais comuns de análise multivariada, incluindo regressões, análises fatoriais, 

correlações e análises da variância.  

Numa fase inicial, o desenvolvimento deste software teve como principal objetivo, o 

ensino de AEE na área das ciências sociais e humanas. A sua facilidade de utilização e 

compreensão contribuiu para a sua expansão noutras áreas de estudo, incluindo, saúde, 

educação, marketing, psicologia, sociologia, gestão e administração, biologia e genética. 

A utilização visual e interativa do Amos torna facilita e simplifica a sua utilização e 

aprendizagem. 

O AMOS oferece um interface gráfico amigável que permite a construção do modelo de 

forma gráfica recorrendo às ferramentas de desenho, permitindo a partir dessa 

representação, resolver problemas de estimação e ajustamento de modelos teóricos de 

forma acessível a qualquer utilizador com conhecimentos básicos de AEE. O interface do 

AMOS permite criar diagramas representativos da análise com recurso a ferramentas de 

desenho em vez de escrever equações ou usar linguagem de comandos. No entanto o 

software permite a utilização de linguagens de programação, como o Microsoft Visual 

Basic e o C#, para aumentar as suas funcionalidades (Byrne, 2010; Marôco, 2014).  

Concluído o modelo, é possível verificar o seu ajustamento com um simples clique do 

rato, e imprimi-lo em variados formatos de apresentação com elevada qualidade. Os 

resultados são apresentados em janelas de output, com conteúdos e mensagens em 

linguagem clara e de fácil leitura. No AMOS é possível especificar, estimar e apresentar o 

modelo através de um diagrama intuitivo onde estão representadas as hipotéticas 

relações entre variáveis.    

  A partir de versão 7, o AMOS passou a ser comercializado pela IBM – SPSS Inc, 

integrado no seu menu como um módulo nativo. O Amos é um produto que pode ser 

utilizado autonomamente, ou como complemento às capacidades analíticas do IBM SPSS 

Statistics. 
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6.3.4.2. Análise fatorial confirmatória 

Tal como referido anteriormente AF pode classificar-se em dois tipos, a Análise Fatorial 

Exploratória (AFE) descrita na secção 4.4.3 e a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) que a 

seguir se expõe.  

A AFC parte da premissa que já existe uma teoria sobre quais as variáveis que medem 

determinados fatores, também conhecidos como constructos, e que se pretende 

confirmar o grau de ajuste dos dados observados à teoria e às hipóteses do estudo. Para 

tal, utiliza-se a AEE, ao qual as relações entre variáveis observadas e fatores, são 

modeladas com base numa série de regressões lineares e utilizando matriz de 

covariâncias. A AFC avalia a qualidade de ajustamento de um modelo de medida teórico 

à estrutura correlacional observada entre as variáveis manifestas (itens). Com este tipo de 

abordagem é possível rever e alterar o modelo teórico ajustando as ligações entre 

constructos e variáveis de outras formas (Netemeyer, Bearden, & Sharma, 2003). 

O modelo de AFC consiste simplesmente no modelo de medida do modelo de equações 

estruturais. Para identificar o modelo (1) fixam-se as trajetórias dos erros em 1, (2) fixa-se a 

trajetória dos fatores para um dos itens e fixa-se a variância dos fatores em 1. Neste 

estudo optou-se pela AFC uma vez que, o objetivo recai sobre a análise de fatores já 

testados na literatura. A qualidade do ajustamento do modelo de medida ou de AFC é 

avaliado de acordo com os índices de qualidade descritos na Tabela 6.6 da secção 

seguinte. Para além disso, na AFC é necessário avaliar a (i) fiabilidade de um fator ou 

constructo e a (ii) validade de constructo do modelo ou instrumento de medida. 

 

 (i) Fiabilidade dos instrumentos de medida ou consistência interna, consiste na avaliação 

do modelo de medida. A fiabilidade de um fator ou de um constructo refere-se à medida 

de consistência e reprodutividade da medida. Um instrumento diz-se fiável e consistente 

se mede uma determinada característica ou fator de interesse. Uma das medidas mais 

utilizadas de fiabilidade e consistência interna é o Alpha de Cronbach (Cronbach, 1951).   

A fiabilidade é uma função da consistência interna da inter-relação de itens que são 

reflexo da variável latente ou constructo, (Schmitt, 1996).  
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Vários autores têm sugerido medidas alternativas, no entanto o coeficiente alfa é referido 

como o mais apropriado para avaliar a fiabilidade de escalas (instrumentos de medida) 

(Anderson & Gerbing, 1982; Cortina, 1993). Peterson (1994) resume o nível aceitável de 

fiabilidade. Os autores sugerem que o nível de fiabilidade deve situar-se nos 0,60 no 

mínimo.  

 (ii) Validade dos instrumentos de medida 

A validade é a propriedade do instrumento ou escala de medida que avalia se esta mede 

o constructo que realmente se pretende avaliar. No âmbito da AEE a validade é 

determinada por 3 componentes: validade fatorial, validade convergente, validade 

discriminante.  

6.3.5. Estratégias de análise 

Para os nossos propósitos, utilizaremos análise fatorial confirmatória (AFC) para 

demonstrar como diferentes indicadores de imagem virtual de destino em ambiente 

digital podem ser sumarizados para representar as dimensões do modelo. 

 O processo inicia-se com a formulação do modelo teórico que estabelece as relações 

causais entre um conjunto de variáveis. A MEE começa pelo enunciar dos aspetos teóricos 

do estudo e por conseguinte, a elaboração teórica de modelos hipotéticos é 

fundamental. 

 As relações entre as variáveis a estabelecer pelo investigador devem basear-se em 

pressupostos teóricos consistentes ou em evidências empíricas anteriores. Por 

conseguinte, o modelo teórico proposto, teve por base uma extensa revisão de literatura 

conforme explicitado nos capítulos 2 e 3 e os seus componentes devidamente 

fundamentados na secção 4.2. 

Uma vez que o modelo depende fortemente da teoria torna-se adequada a análise 

confirmatória. Pelas características da população a dimensão da amostra é elevada o que 

significa que os MEE baseados em covariância se adaptam a este estudo sendo 

considerados adequados para grandes amostras.  
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A Figura 6.4 ilustra a sequência de etapas e procedimentos seguidos no âmbito 

metodológico deste estudo. Um dos primeiros passos consiste na (1) recolha de 

informação baseada em teorias precedentes do estudo que culminou na revisão de 

literatura apresentada nos capítulos 2 e 3. De seguida, e com base na literatura revista, 

procedeu-se à (2) elaboração da proposta de modelo teórico apresentado na secção 4.2. 

o terceiro passo consistiu na (3) especificação e identificação do modelo. 
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Figura 6.4 - Etapas da análise em modelos de equações estruturais 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

ESPECIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO MODELO. 

A especificação do modelo, segundo (Cooley, 1978; Marôco, 2014) e uma das etapas mais 

complexas da AEE. Uma dificuldade comum é escolher o tipo de modelo de medida 

apropriado. 
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 Para proceder à correta especificação do modelo é necessário distinguir se os 

constructos são medidos por indicadores formativos ou reflexivos. Nos modelos reflexivos 

as variáveis latentes refletem-se nos itens, as variáveis latentes manifestam-se através das 

variáveis manifestas e os itens devem estar correlacionados positivamente.  

Nos modelos formativos as variáveis latentes são formadas pelas manifestas e os itens 

podem estar ou não correlacionados, positivamente ou negativamente. A diferença entre 

os dois tipos de modelos em termos de representação a reside no sentido da orientação 

das setas que ligam as variáveis manifestas ao constructo ou variável latente.   

Distinguir estes dois tipos de modelos/indicadores é de extrema importância porque a 

cada um tem as suas formas de tratamento e análise. O estudo prevê, de acordo com a 

revisão de literatura, apenas indicadores reflexivos. Logo, a escolha da metodologia de 

análise recaiu sobre os MEE, pois s modelos reflexivos são estimáveis pelos MEE e são 

suportados pelo AMOS. 

Na especificação da AFC, o número de fatores é estabelecido à partida pela teoria e de 

acordo com estudos anteriores. A especificação envolve o uso de toda a teoria disponível, 

a pesquisa e informação relevantes para construir o modelo teórico. Na modelação de 

equações estruturais, isso resulta em especificar as relações entre as variáveis relevantes 

que descrevem o fenómeno em causa.  

Em MEE os parâmetros estimados são funções das covariâncias amostrais, por esse 

motivo é necessário incluir conhecimento prévio sobre o valor dos parâmetros de forma 

que o modelo global seja ajustável aos dados recolhidos, i.e. que exista pelo menos uma 

estimativa única para cada parâmetro do modelo. Ou seja, o sistema é um conjunto de 

equações, em que os parâmetros são as incógnitas. Se as incógnitas podem ser resolvidas 

de forma única, diz-se que o modelo que é identificado, determinado ou ainda saturado. 

Caso contrário, é considerado sub-identificado ou indeterminado.  

A medida destes fatores tem que ser especificada para identificar o modelo. A 

identificação faz-se fixando a trajetória do fator para um dos itens, geralmente fixado 

com o valor 1, o que significa que o fator tem a mesma medida do item, ou em 

alternativa estandardizando o fator, fixando a sua variância em 1.  
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A especificação do modelo envolve duas etapas (Etapa 1) - avaliação do modelo de 

medida e a (Etapa 2) - validação do modelo estrutural. Em primeiro lugar é necessário 

assegurar se são cumpridos os pressupostos das MEE, verificando os índices de 

ajustamento.  

A avaliação do modelo de medida é efetuada através de análise fatorial confirmatória 

AFC. Esta análise realiza-se em relação à fiabilidade (i) Fiabilidade dos instrumentos de 

medida, ou seja, fiabilidade individual do item e fiabilidade das escalas ou consistência 

interna e à (ii) Validade dos instrumentos de medida, ou seja, validade convergente e 

validade discriminante, descritos na secção anterior. 

 

CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO OU ACEITAÇÃO DE MEDIDAS 

A retenção ou eliminação duma medida, depende de vários critérios (referidos 

anteriormente), é uma decisão muito subjetivo (Netemeyer et al., 2003). A simplicidade e 

brevidade da escala é uma importante preocupação dos investigadores, pois a adição de 

itens desnecessários tornam os questionários longos e maçadores para o respondente. 

No entanto, a literatura sugere no mínimo dois a 3 itens por constructo, condição para 

um modelo ser considerado identificado ou não identificado.  

 

ESTIMAÇÃO DO MODELO 

Em MEE assume-se que matriz de correlação observada é S e o modelo implícito (teórico) 

matriz de correlação é Σ, que é uma função dos parâmetros do modelo. 

 A estimativa consiste em encontrar os valores dos parâmetros em que a matriz de 

covariância teórica Σ são o mais próximo possível da matriz de covariância empírica S.  

 

ÍNDICES DE QUALIDADE DO AJUSTAMENTO  

Os índices de qualidade permitem quantificar a qualidade de ajustamento do modelo 

face a modelos de referência. Um dos testes mais utilizado para avaliar o ajustamento é o 

teste qui-quadrado (2), que avalia se a matriz de covariância populacional difere 

significativamente ou não da matriz de covariância estimada pelo modelo.  
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Quanto maior for o 2, pior será o ajustamento, por isso consideram-se valores baixos 

para avaliar a uma boa qualidade do ajustamento, ou seja, quanto menor for o valor 

melhor. Apesar de ser um teste usado com frequência, são necessários outros índices que 

complementam e são uma alternativa ao teste 2, que são os designados índices de 

qualidade.  

A Tabela 6.6 reúne as estatísticas e índices de qualidade de ajustamento, com respetivos 

valores de referência, utlizados com maior frequência e que a maioria dos autores reporta 

em AEE, de acordo com a literatura (Marôco, 2014). 

 

Tabela 6.6 - Estatísticas e índices de qualidade de ajustamento usadas em AEE 

Estatística  Valores de referência 


2  

p-value 

Quanto menor melhor 

 

p>0.05 


2 / gl 

Qui quadrado /Graus de liberdade 

<5 – Ajustamento mau 

] 2;5] - Ajustamento suportável 

] 1;2] - Ajustamento bom 

~ 1 - Ajustamento muito bom 

CFI (Comparative Fit Index) 

GFI (Goodness of Fit Index) 

TLI (Tucker-Lewis Index) 

< 0.8 – Ajustamento mau 

[0.8;0.9[ - Ajustamento suportável 

[0.9;0.95[ - Ajustamento bom 

 0.95 - Ajustamento muito bom 

PGFI (Parsimony Goodness of Fit Index) 

PCFI (Parsimony Comparative Fit Index) 

< 0.6 – Ajustamento mau 

[0.6;0.8[ - Ajustamento bom 

 0.8 - Ajustamento muito bom 

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) 

(Intervalo Confiança 90%) 

 

p-value (H0: rmsea ≤ 0.05) 

> 0.10 – Ajustamento inaceitável 

]0.05;0.10] - Ajustamento aceitável 

≤ 0.05 - Ajustamento muito bom 

p-value  0.05 

Fonte: adaptado de Marôco (2014) 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE GLOBAL DE AJUSTAMENTO DO MODELO 

Na regressão o ajuste global é frequentemente medido com o R2 (R-quadrado) também 

chamado de coeficiente de determinação.  O R² varia entre 0 e 1 e indica, em 

percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. Quanto 

maior o R², mais explicativo é modelo, ou seja, melhor se ajusta à amostra. 

6.4. Seleção do website  

Como já referido anteriormente, na revisão de literatura, o avançado das TIC melhora o 

desempenho do site e aumenta o seu sucesso no ambiente competitivo da web. A 

sofisticação dos recursos disponibilizados aos utilizadores/visitantes desempenha um 

papel importante na comunicação com os potenciais turistas, facilitando a avaliação e 

seleção de destinos antes da visita real. As características do website influenciam o 

formato de apresentação das informações, que inclui diferentes níveis de interatividade e 

vivacidade do conteúdo do site e consequentemente contribuem para a criação de uma 

experiência virtual interativa (Almeida & Rafael, 2014; Rafael & Almeida, 2014).  

6.4.1. Recursos avançados de websites de OMD 

A Web é uma das principais ferramentas de marketing utilizadas para promover destino 

turístico. Em particular os recursos avançados do website desempenham um papel 

importante na comunicação com os potenciais turistas, aumentando a compreensão e 

experiência dos utilizadores e, assim, facilitam a sua avaliação e seleção de destinos antes 

da visita real (Sigala, 2007). As pesquisas realizadas pelos investigadores indicam que os 

recursos do site têm um impacto sobre mudança de crenças e expectativas dos 

utilizadores sobre um destino (Zahedi & Song, 2009). A avançada tecnologia melhora o 

desempenho que sustenta o site e aumenta o seu sucesso num ambiente web 

competitivo. A apresentação da informação utilizando tecnologias avançadas, tais como 

vistas panorâmicas, animações e fotos interativas, proporcionam um ambiente virtual que 

permite aos utilizadores experienciar o destino na Internet. 

As visitas virtuais desempenham um papel importante no marketing de destino, devido à 

sua capacidade de proporcionar uma experiência virtual, que por sua vez permite aos 

turistas avaliar a verdadeira experiência de viagem com mais precisão (Cho, 2002). 



CAPÍTULO 6. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

157

O Tour Virtual é uma ferramenta útil para fornecer uma experiência de viagem sem 

realmente viajar para o destino. Combina sequência de imagens de vídeo com 

hiperligações ou imagem do destino reais com suporte de elementos multimédia (por 

exemplo, som, narração e texto). Para além disso, os roteiros virtuais podem incluir 

imagens panorâmicas 360º, fotos interativas e animação. Com os avanços da tecnologia, 

o ambiente simulado por computador torna-se cada vez mais parecido com a realidade. 

Para as OMD e a indústria do turismo, este recurso ajuda os viajantes a tomar melhores 

decisões de compra proporcionando-lhes imagens reais do destino (Lee & Wicks, 2010). 

As aplicações de TIC em sites de OMD usadas para apresentar as informações referentes 

a viagens incluem textos, gráficos, fotografias e galeria de imagens / biblioteca, áudio, 

vídeo, animação, mapas interativos, passeios virtuais em 3D, informações sobre itinerários 

de viagens planeados e organizados pelas OMD, planos de autoimagem virtual 

personalizados por informações on-line, mapas interativos, vídeo de viagens e roteiro 

visual, calendário de eventos interativos, e outras ferramentas de valor acrescentado, tais 

como e-brochura, e guias turísticos. 

O estudo recente de Giannopoulos & Mavragani (2011) apresenta uma análise qualitativa 

que fornece um conjunto de recursos com base num número de estudos de caso do 

mercado de turismo na Europa (National Oficial Turismo Sites-ONT). Deste estudo 

destaca-se a categoria da interatividade, apontada como a dimensão usada como auxilio 

às mais recente TIC "de ponta" investigadas e aplicadas a ONT. Destacam-se algumas 

tecnologias avançadas, inovadoras e que marcam as tendências atuais, pois estas 

manifestam um forte impacto nas estratégias de marketing e são referenciadas como 

elementos importantes para a formação e expansão de conhecimento dos profissionais 

de turismo (Lee & Wicks, 2010). São exemplo disso, os mapas com funções inovadoras My 

Places, Street View, Google Earth e Mash-up. Uma das características mais notáveis do 

Google Maps é a função de vista de rua que mostra locais da perspetiva de um pedestre 

e fornece uma visão muito realista e tour virtual a partir de uma variedade de ângulos, i.e. 

imagem panorâmicas 360° ao nível da rua. Em conjunto com o Street View, potenciais 

turistas podem experimentar a verdadeira imagem do destino através do Google Earth, 

antes de viajar. Mash-up é uma tecnologia de agregação de conteúdo, ou seja, o 

conteúdo de duas ou mais aplicações é agregado num único site.  
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Um exemplo útil para OMD é um mapa interativo ligado a sites relacionados que são 

usados para ajudar os viajantes encontrar o máximo de informações quanto possível, 

sobre viagens, num só local (website), fazendo uma combinação perfeita entre múltiplas 

fontes de conteúdo e software para criar um novo e valioso serviço aos turistas (Sigala, 

2007). 

Outras tecnologias são marcantes pelas suas características de utilização crescente e 

massiva das quais se destacam o youtube e as redes socias. O YouTube é um site de 

partilha de vídeos da comunidade, com base no conteúdo gerado pelo utilizador. 

Utilizadores de todo o mundo podem enviar e partilhar vídeos com breves histórias ou 

comentários. O YouTube tem sido reconhecido como uma das mais eficazes formas de 

marketing de destino. Juntamente com campanhas de nível nacional e como turistas 

individuais a fazer upload dos vídeos obtidos de uma ampla variedade de destinos, 

ajudam os futuros viajantes a saber mais sobre possíveis destinos. De modo similar 

também as redes sociais têm forte impacto no marketing do destino. Segundo 

(Rheingold, 2000) as redes sociais (comunidades virtuais) são um grupo de pessoas com 

interesses comuns que partilham ideias, comentários, sugestões e opiniões através da 

plataformas e sites on-line. Os utilizadores ao fazerem upload de conteúdo relacionado 

com viagens em sites de redes sociais tornaram-se os co- produtores, co-designers, 

profissionais de marketing e co-distribuidores de informações sobre viagens, para a 

indústria do turismo (Sigala, 2007).  

Dada a importância do webmarketing, nesta era da informação, é necessário investigar o 

nível de funcionalidades avançadas do site oficial de promoção do destino. Recursos do 

site influenciam o formato de apresentação das informações, que por sua vez incluem 

diferentes níveis de interatividade e vivacidade de conteúdo do website. 
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6.4.2. Marketing de destinos na Internet - Caso de Espanha 

Espanha é um dos destinos mais visitados e preferidos no mundo inteiro, registando uma 

entrada de cerca 65 milhões de turistas no ano de 2014, de acordo com os dados de 

movimentos turísticos nas fronteiras (FRONTUR)33.Os destinos mais populares para os não 

residentes (turistas estrangeiros) foram as regiões insulares espanholas das Canarias e 

Ilhas Baleares e da região espanhola da Catalunha, com 81,1 milhões de dormidas, 91,2 

milhões de dormidas e 63,3 milhões de noites foram passadas pelos turistas estrangeiros 

em 2012, respetivamente, segundo o relatório das estatísticas do turismo a nível regional 

EUROSTAT 34. 

O turismo em Espanha tem um forte contributo para economia nacional (6.4% do PIB 

Nacional) (World Travel and Tourismo Council [WTTC], 2013) e é um destino de férias 

bastante popular, principalmente entre os turistas britânicos, Portugueses e Franceses, 

europa central e Escandinávia. Espanha ocupou posição forte no turismo mundial. Em 

2007, Espanha tornou-se o segundo país mais visitado no mundo depois da França, 

ocupando atualmente o quarto lugar no ranking dos mais visitados, segundo dados da 

Organização Mundial de Turismo (OMT).  

De acordo com o Plano Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 (PNIT)35 a TURESPAÑA, 

organismo nacional de Turismo responsável pelo marketing de Espanha no mundo, 

pretende afirmar a marca turística “España” com forte aposta nos meios de comunicação 

digitais. Neste sentido a web é uma das principais ferramentas de marketing utilizadas 

para promover Espanha. Segundo a mesma fonte, atenta aos desenvolvimentos no 

mundo digital, a utilização de aplicações para dispositivos móveis, a presença no canal 

temático YouTube e a cadeia de audiovisuais de Espanha, devem ser explorados e 

potenciados para que o destino Espanha chegue progressivamente a um maior número 

de potenciais turistas. 

33
  http://www.iet.tourspain.es/WebPartInformes/paginas, consultado em 02.09.2015 

 
34

  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ 

File:Top_20_tourism_destinations_(NUTS_2_regions)_in_terms_of_nights_spent_in_tourist_accommodation_establishme

nts,_2014_new.png, consultado em 02.09.2015 

 
35

  http://www.tourspain.es/es-es/  

File: National and Integral Tourism Plan.pdf, consultado nem 03.12.2013 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
http://www.tourspain.es/es-es/VDE/Documentos%20Vision%20Destino%20Espaa/
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Desenvolver uma imagem virtual de destino pode ajudar as OMD de Espanha a 

estabelecer marca de destino na web. Além disso, os sites OMD espanhóis estão a tornar-

se uma das fontes de informação mais populares entre os viajantes internacionais que 

visitam Espanha. 

Em média, 22% dos visitantes internacionais (por exemplo, Alemanha 36%, Reino Unido 

27%) utilizou a Internet antes de ir para o destino Espanha, em comparação com 12% em 

2000 (Market Insights Tourism Facts, 2003).  

Segundo dados disponíveis no site da ONT36 de Espanha, dos turistas que visitam 

Espanha 80% são utilizadores da Internet e seis em cada dez pesquisas na web estão 

relacionadas com viagens e destinos. A mesma fonte refere que 40% do comércio 

eletrónico corresponde à venda de produtos turísticos. Nesta perspetiva a organização 

nacional responsável pela gestão e marketing do destino (Turespaña) aposta há já algum 

tempo em reforçar a sua presença no mundo digital.  

A Internet também parece ter-se tornado uma das principais ferramentas para pesquisa 

de informação entre os viajantes domésticos, considerando a alta penetração (76,9%)37 da 

Internet em Espanha em 2014. Portanto, a web é uma importante ferramenta de 

marketing para OMD regionais em Espanha, de modo a atrair o maior número de 

viajantes internacionais e nacionais quanto possível. 

Uma vez que o objetivo deste estudo na análise do nível de interatividade propícios a 

ambientes que proporcionam experiências virtuais turísticas próximas do real com foco 

na imagem virtual de destino, explorar uma OMD Espanhola será apropriado. 

De acordo com a organização geográfica e regional, foi realizada uma análise aos 

websites das OMD para dar uma revisão da adoção de recursos. Sendo um dos destinos 

mais visitados do mundo e escolha da amostra dos websites a analisar neste trabalho de 

pesquisa recaiu sobre Espanha.  

36
  http://www.tourspain.es/en-us/Marketing/MarketingOnline/Paginas/default.aspx 

Consultado em 10.01.2014 

37
  Website de estatística sobre a utilização da Internet a nível mundial. http://www.internetworldstats.com 

Site consultado em 22.agosto.2015. 

http://www.tourspain.es/en-us/Marketing/MarketingOnline/Paginas/default.aspx
http://www.internetworldstats.com/
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Foram analisados 17 sites oficiais correspondentes às comunidades autónomas de Espanha, conforme lista da  

Tabela 6.7.  

 

Tabela 6.7 - Websites oficiais das comunidades autónomas de Espanha 

# Autonomous community WebSite 
1  Andaluzia http://www.andalucia.org/es/ 
2  Aragão http://www.turismodearagon.com  
3  Astúrias http://www.turismoasturias.es  
4  Ilhas Baleares http://www.illesbalears.es  
5  País Basco http://tourism.euskadi.net  
6  Ilhas Canárias http://www.turismodecanarias.com  
7  Cantábria http://www.turismodecantabria.com  
8  Castilla-La Mancha http://www.turismocastillalamancha.es  
9  Castela e Leão http://www.turismocastillayleon.com  
10  Catalunha http://www.act.cat  
11  Estremadura http://www.turismoextremadura.com  
12  Galiza http://www.turgalicia.es  
13  La Rioja http://www.lariojaturismo.com  
14  Madrid http://www.turismomadrid.es  
15  Múrcia http://www.murciaturistica.es  
16  Navarra http://www.turismo.navarra.es  
17  Valência http://www.turisvalencia.es  

 

Em primeiro lugar, os foi necessário identificar os recursos relevantes no que concerne ao 

foco do estudo.  

A aplicação das TIC em sites de OMD para apresentar informações relacionadas com 

viagens e destinos turísticos incluem textos, gráficos, fotografias, áudio, vídeo, animação, 

passeios virtuais e outros recursos de valor acrescentado, apresentações multimédia, são 

introduzidas em termos de passeios virtuais baseadas na Web para o propósito deste 

estudo. 

http://www.andalucia.org/es/
http://www.turismodearagon.com/
http://www.turismoasturias.es/
http://www.illesbalears.es/
http://tourism.euskadi.net/
http://www.turismodecanarias.com/
http://www.turismodecantabria.com/
http://www.turismocastillalamancha.es/
http://www.turismocastillayleon.com/
http://www.act.cat/
http://www.turismoextremadura.com/
http://www.turgalicia.es/
http://www.lariojaturismo.com/
http://www.turismomadrid.es/
http://www.murciaturistica.es/
http://www.turismo.navarra.es/
http://www.turisvalencia.es/
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Recorrendo à pesquisa de literatura enumerada nas secções anteriores, foi identificada 

uma infinidade de itens pertencentes a diversas categorias, que permitem avaliar a 

qualidade de websites em diversas perspetivas. No entanto, não se encontra na literatura, 

uma estrutura unificada de recursos devido à abrangência e particularidades de cada 

estudo. Em consequência foi indispensável gerar uma matriz de recursos que se 

considera crítica no design do website com foco na interatividade e vivacidade, baseada 

nos estudos de (Griffith & Palmer, 1999; Ho, 2006; Hyun, 2007). 

Esses itens foram posteriormente agrupados para representar diferentes categorias, mais 

especificamente, de acordo com a base teórica do estudo, com especial enfase dada às 

características interativas e funcionalidades do site com relevância para o envolvimento 

do utilizador na experiência virtual. 

Resultante da revisão de literatura, foram consideradas os seguintes recursos com base 

no envolvimento e ambiente interativo que proporcionam ao utilizador: informação 

multimédia (galeria de áudio, galeria de vídeo, galeria de imagem); comunicação 

interativa (fórum ou chat); aplicações avançadas e-turismo (por exemplo sistema de vídeo 

em tempo real através de Webcam, passeios virtuais 360º, jogos, mapas interativos); 

serviços integrados com dispositivos móveis digitais (aplicações para dispositivos móveis); 

mapas e roteiros interativos, informação sobre atividades turísticas, recursos para 

planeamento de viagem ou visita virtual (roteiros ou mapas virtuais 3D), fotografias 

panorâmicas 360º e sistemas de reserva e bilhetes eletrónicos (Giannopoulos & 

Mavragani, 2011; Patrizia Riganti, 2007). 

Embora não diretamente incorporadas no website, foi também observada a presença de 

tendências e recentes tecnologias avançadas relacionadas com o alvo de estudo e 

referenciadas anteriormente, pelo forte impacto que têm no marketing das OMD.   

Seguindo a linha de Steuer (1992) adaptou-se e atualizou-se a grelha desenvolvida por 

(Hyun, 2007), que permite avaliar o website quanto à sua sofisticação relativamente aos 

níveis de imersão e a sensação de realidade virtual através da avaliação da telepresença. 

Esta avaliação foi realizada a partir da análise e quantificação dos cinco fatores divididos 

em duas dimensões: vivacidade (fator amplitude e fator profundidade) e interatividade 

(fator velocidade, fator, dimensão, fator magnitude).  
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O grau de vivacidade e interatividade são critérios usados em vários estudos para a 

classificação de informação virtual (Li et al., 2001; Shih, 1992; Steuer, 1992). 

Neste estudo foi utilizado um índice de classificação de conteúdo cuja pontuação foi 

atribuída por observação e análise de conteúdo de 17 OMD websites espanhóis. A 

consulta e visualização dos sites para classificação dos vários critérios adotados, foi 

realizada no período de 20 de dezembro de 2013 a 31 de janeiro de 2014. 

A seguir são enumerados e descritos com maior detalhe, os critérios utilizados na grelha: 

 A breadth/amplitude compreende basicamente os cinco sentidos: auditivo, tátil, 

paladar, olfato e os sentidos visuais (Klein, 2003; Steuer, 1992). Apenas dois destes 

sentidos podem ser considerados em ambiente web. Logo foi atribuído um ponto 

para ponderação do sentido auditivo e para o sentido visual respetivamente. Estes 

sentidos são amplamente utilizados por exemplo através de fotos e áudio 

disponibilizados em websites OMD. 

 A profundidade varia de texto simples até gráficos 3D (Palmer, 2002). Este estudo 

utiliza três categorias para avaliar o grau de profundidade: Texto simples (baixao 

vivacidade) tem peso de 1 ponto, o efeito 2D (vivacidade médio) tem peso de 2 

pontos e efeitos gráficos 3D ou de vídeo (alta nitidez) tem um peso de 3 pontos.  

 A velocidade é conhecida como interação em tempo real, tais como chats on-line, 

a qual se atribui peso de um ponto. Por exemplo a imagens transmitidas por uma 

webcam em tempo real a partir de um destino, são dadas peso um ponto.  

 Range considera a possibilidade de interação virtual com o produto por rotação, 

alteração de estilo (1 ponto) ou zoom-in e-out (1 ponto), tal como descrito por 

Klein (2003) e Li et al. (2001, 2002), 

 "Mapping" resulta da navegação (Palmer, 2002) e imitação da ação humana 

(Steuer, 1992).  

 Este estudo avaliou se existem links disponíveis para conteúdo texto ou imagens, 

e se informações podem ser obtidas em sequência, e a ação mediada pode imitar, 

tanto quanto possível as ações do ser humano através dos recursos da Web. Estas 

categorias têm peso igual de 1 ponto. 
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 A dimensão vivacidade é representada por uma escala de 0 a 7 pontos e a 

interatividade é representada através duma escala de 0 a 8 pontos.  

 Embora não diretamente incorporadas no website foram também considerada a 

presença de recursos ou ligação a recursos externos, com forte impacto no 

marketing das OMD.  

6.4.3. Resultado da seleção do website 

Entre os 17 websites oficiais/regionais espanhóis analisados, o site das Ilhas Canárias foi 

considerado o que mais proporciona uma experiência virtual próxima do real, devido ao 

seu nível de sofisticação, que vai desde: fornecer conteúdo fortemente interativo 

incorporados no site até recursos avançados externos ao site (Almeida & Rafael, 2014). 

O gráfico apresentado na Figura 6.5, demonstra a posição de cada site em relação às 

dimensões vivacidade e interatividade. Cada posição resulta dos somatórios das 

pontuações dos vários critérios (vivacidade e interatividade) totalizando uma pontuação 

ponderada para cada dimensão (ver Apêndice II). Por exemplo, considerando que a 

pontuação para a vivacidade das Ilhas Canárias 29; e a pontuação da interatividade é de 

16, o site tem a posição mais destacada e dominante em relação aos demais. 

 Os sites oficiais de Turismo de Ilhas Canárias, País Basco e Valência fornecem uma 

experiência de viagem virtual on-line que permite aos viajantes simular uma viagem real 

com recursos multimédia avançados, visitas virtuais através de stree view ou tour 360º 

panorâmicos, em comparação com os recursos limitados fornecidos por outros sites 

regionais de turismo em Espanha. 

De referir que algumas OMD permitem a utilização de recursos avançadas, mas não 

diretamente incorporadas no site o que exige uma ligação a sites externos e a 

dependência de serviços disponibilizados por terceiros. Neste estudo apenas foram 

classificados os serviços e recursos integradas no respetivo site, o que comprometeu a 

classificação de determinadas OMD, nomeadamente das Baleares, Catalunha e Madrid. 

Alguns sites disponibilizam um menu de acesso a uma área específica multimédia, onde 

são colocadas à disposição dos utilizadores conteúdos multimédia avançados.  
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Figura 6.5 - Níveis de interatividade e vivacidade dos sites das regiões autónomas de Espanha 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Em conclusão, e por observação da Figura 6.5, a dispersão dos websites analisados segue 

uma tendência linear, o que significa que à medida que se verifica elevada interatividade 

nos sites também se verifica elevada vivacidade e vice-versa. Podemos ainda constatar 

que existem alguns OMD das comunidades espanholas que apresentam resultados 

reduzido quanto ao nível de interatividade e vivacidade (La Rioja, Castilla-La Mancha, 

Catalunha). 

Verificou-se ainda que a grande maioria dos sites segue as tendências dos avanços 

tecnológicos no que respeita à ligação para as mais variadas redes sociais (facebook, 

twitter, toutube, Google+, flickr, tripadviser, entre outros) e mesmo na disponibilização de 

aplicações para dispositivos móveis. 



CAPÍTULO 6. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

166

Do resultado deste estudo selecionou-se o website da Ilha da Canárias, como alvo de 

estudo uma vez, apresentou um maior nível de vivacidade e interatividade em 

comparação com os restantes. Este website será utilizado pelos respondentes durante a 

realização do questionário como fator de estímulo, permitindo avaliara a influência das 

experiências virtuais sobre a perceção e formação da imagem de destino. 

6.5. Conclusão  

Esta pesquisa examina como os componentes do modelo interagem uns com os outros e 

estabelece uma abordagem teórica pela integração de uma teoria da imagem baseada na 

Web. Os fatores refletivos do modelo foram identificados através de revisões de literatura. 

Para a obtenção de constructos válidos e confiáveis foi necessário estabelecer uma base 

teórica. Neste capítulo estão identificadas as dimensões de cada fator ou constructo em 

relação ao modelo. 

Foram identificadas as metodologias de investigação que mais se adequam aos objetivos 

gerais e específicos. Sendo que o estudo pretende identificar fatores influentes sobre 

componentes de imagem e avaliar diferenças de componentes de imagem entre os 

grupos de dados demográficos e Webographics, foram identificados os métodos 

científicos e as metodologias que permitem examinar a validade de constructos 

relevantes para o modelo com base numa amostra da população nacional (Portugueses) 

sobre um website de um destino Espanhol (Ilhas Canárias). 

A análise fatorial confirmatória será conduzida usando o software IBM® SPSS® Amos 

21.0.0, a fim de determinar se as hipotéticas relações estabelecidas à priori, entre os 

indicadores observados e um constructo ou variável latente, podem representar um 

significado para os fatores estimados (Anderson & Gerbing, 1988). 

Este capítulo apresenta ainda os resultados da análise de um pré-teste, que contribuem 

para a otimização do questionário definitivo e determinação do formato final das 

perguntas. A análise dos resultados do estudo principal será descrita no próximo capítulo. 
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O presente estudo está focado num destino particular e num website especificamente 

selecionado, em vez de aplicar o estudo à web em geral como se verifica na maioria dos 

estudos anteriores. De referir ainda que, o estudo considera os fatores associados ao 

website e às características particulares e individuais dos seus visitantes. Tal como refere 

Marchionini (1995), a navegação em páginas web está dependente da interação entre o 

conteúdo, características e experiência individual do utilizador e da interface.   

A conclusão sobre a metodologia a adotar permite determinar os procedimentos a seguir 

na análise de resultados apresentado no capítulo seguinte. Assim avaliação de um 

conjunto de metodologias permitiu determinar a ordem de execução da análise 

estatística, revelando a necessidade de uma análise fatorial exploratória previa com o 

objetivo de extrair fatores relevantes para o modelo. Este estudo basear-se-á numa 

abordagem em duas etapas para alcançar os objetivos de estudo. A primeira etapa 

consiste numa abordagem confirmatória para avaliar o modelo de medida, para verifica 

se as métricas são confiáveis e válidas e para a identificação de fatores relevantes. A 

segunda etapa consiste na construção e análise do modelo estrutural examinando 

hipóteses através das relações estruturais estabelecidas no modelo e identificação de 

relações estruturais significativas. Com efeito, estas etapas serão detalhadas no capítulo 

seguinte. 
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Capítulo 7. 

RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO  

SUMÁRIO 

Os resultados da investigação empírica, levada a cabo neste estudo, são descritos neste 

capítulo. É apresentada a análise estatística que permite inferir os resultados e extrair conclusões, a 

partir dos dados recolhidos. Em primeiro lugar é feita a caraterização da amostra através de 

estatística descritiva e uma análise da influência de várias variáveis na perceção da imagem virtual 

de destino, recorrendo a testes de hipóteses não paramétricos para avaliar a associação existente 

entre fatores. Em segundo lugar é realizada uma análise exploratória dos dados relevantes para o 

modelo. Na fase seguinte são utilizados os MEE, nomeadamente a análise confirmatória para 

avaliação do modelo de medida e análise de modelos estruturais para confirmação ou rejeição das 

hipóteses de estudo.  

7.  
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O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados da pesquisa com base nos dados 

recolhidos do questionário on-line. De acordo com os objetivos deste trabalho de 

investigação, os resultados podem ser agrupados em várias áreas. A primeira incide sobre 

a caracterização da amostra, nomeadamente no que respeita aos dados 

sociodemográficos e experiência dos utilizadores na utilização da web e análise variáveis 

de influentes na formação da imagem de destino. A segunda área de análise tem com 

objetivo demonstrar que fatores ou constructos podem contribuir para o 

desenvolvimento do modelo estrutural verificando as hipóteses. Por fim, este estudo visa 

estimar e determinar e ajustar o modelo. Vários estágios foram usados até encontrar o 

melhor modelo. Primeiro, foi determinado um modelo baseado nas trajetórias ou 

caminhos hipotéticos que provaram ser significativos. Em segundo lugar, o modelo final 

foi modificado e afinado pela adição e eliminação de relações verificadas através da 

análise estatística do modelo estrutural e do peso das relações estruturais. 

A primeira parte apresenta as características dos perfis dos entrevistados de acordo com 

os dados sociodemográficos recolhidos, a sua experiência na Web, e os resultados da 

avaliação da autoeficácia, utilizando análise descritiva. Foi ainda analisada a influência dos 

fatores sociodemográficos, da experiência web e da autoeficácia na perceção da imagem 

de destino.  

Na segunda parte, foi usada a Análise Fatorial Exploratória (AFE), para reconhecer as 

dimensões e a forma como os itens se agrupam em fatores, optando pela exclusão de 

itens que não apresentem pesos fatoriais elevados e Análise Fatorial Confirmatória (AFC), 

para confirmar se determinados fatores latentes são responsáveis pelo comportamento 

de determinadas variáveis manifestas, eliminando itens cujos erros de correlação 

apresentam valores elevados nos índices modificação (IM). A terceira vertente diz respeito 

à unidimensionalidade e validade de constructo. A quarta parte inclui testes de hipóteses 

relevantes para o modelo e validação do modelo estrutural, ajustando o modelo e 

comparando os respetivos valores depois de cada ajustamento.  
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7.1. Análise descritiva 

A análise de dados com base em estudos quantitativos envolve a utilização de estatística 

descritiva que permite observar as características da amostra através da medida das 

respetivas variáveis.  

Neste estudo foram analisados os dados sociodemográficos como género, idade, estado 

civil, nível de escolaridade, situação profissional e rendimento, para caracterizar o perfil 

dos participantes.  

De igual modo foram utilizadas variáveis que permitem analisar qual a experiência de 

utilização da Internet e em particular da utilização e consulta de sites sobre destinos 

turísticos. Também foram recolhidos dados que permitem analisar qual o grau de 

autoeficácia na utilização destas novas tecnologias, nomeadamente a nível profissional ou 

doméstico de acordo com tipo de utilização. 

7.1.1. Dados sociodemográficos 

As características dos respondentes que permitem traçar o perfil da amostra estão 

apresentadas na Tabela 7.1. A tabela contém os dados sociodemográficos dos 

intervenientes da amostra. 
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Tabela 7.1 - Caracterização sociodemográfica da amostra  

Variável Frequência  
(n =381) 

Percentagem (%) 

Género 
   Masculino  
  Feminino 

 
120 
261 

 
31,5 
68,5 

Idade 
   18-20 
   21-29 
   30-39 
   40-49 
   50-59 
   60-69 
   +70 

 
44 

123 
112 
73 
24 

3 
2 

 
11,5 
32,3 
29,4 
19,2 

6,3 
,8 
,5 

Estado Civil 
Solteiro  
Casado 
União de facto 
Viúvo  
Divorciado 

 
227 
108 
27 

0 
19 

 
59,6 
28,3 

7,1 
0 

5,0 
Nível Escolaridade 

Ensino Básico 
Ensino Secundário 
Ensino Superior 

 
1 

100 
280 

 
,3 

26,2 
73,5 

Situação Profissional 
Trabalhador por conta própria 
Trabalhador por conta de outrem 
Estudante 
Desempregado/sem ocupação 
Reformado 

 
31 

224 
113 

9 
4 

 
8,1 

58,8 
29,7 

2,4 
1,0 

Rendimentos 
Sem rendimentos 
Rendimento abaixo da média 
Rendimento médio 
Rendimento acima da média 

 
99 
77 

138 
67 

 
26,0 
20,2 
36,2 
17,6 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise descritiva, por análise das tabelas de frequências, revela que dos 381 

respondentes uma larga percentagem de participantes é do sexo feminino (65,5%). O 

intervalo de idades varia predominantemente entre os 21 e 49 anos de idade, sendo que 

o intervalo de base considerado abrangia desde os 18 a +70 anos de idade. 

Maioritariamente os respondentes estão no intervalo dos 21-29, com 32,3,7%.  

Os resultados sobre o estado civil dos participantes revelam que os solteiros são grupo 

dominante com 59,6%. No que respeita ao nível de escolaridade, a formação superior 

destaca-se com uma elevada percentagem (73,5%).  

Os dados, apresentados na Gráfico 7.1 permitem uma análise visual dos resultados 

obtidos e da caracterização sociodemográfica dos indivíduos da amostra.  
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Gráfico 7.1 - Gráficos da caracterização sociodemográfica 

 

 

  

Fonte: Elaboração própria. Output SPPS. 
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7.1.2. Experiência na web  

A experiência na utilização da web permite caracterizar o perfil dos participantes 

enquanto utilizadores da web, nomeadamente no que respeita à regularidade e 

frequência de utilização da Internet (Frequência de utilização da Internet e Frequência de 

acessos à Internet), à duração da experiência (Tempo de navegação em cada acesso) e à 

experiência com sites de turismo (Experiência com sites de turismo) e sites de turismo 

interativos similares ao alvo do estudo (Experiência com sites interativos de destinos 

turísticos) bem como a frequência de experiências de compra de produtos turísticos on-

line (Compra de viagens on-line nos últimos 12 meses).  

Os resultados desta análise descritiva são apresentados na Tabela 7.2. A tabela contém os 

dados sobre a experiência de utilização da Internet dos intervenientes da amostra. 
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Tabela 7.2 - Caracterização da amostra de acordo com a experiência 

Variável Frequência  
(n=381) 

Percentagem 
(%) 

Frequência de utilização da Internet 
   1 vez por mês (mensalmente) 
   1 vez por semana (semanalmente) 
   2 a 3 vezes por semana 
   4 a 5 vezes por semana 
   Diariamente 

 
0 
3 
7 
7 

364 

 
0 

,8 
1,8 
1,8 

95,5 
Frequência de acessos à Internet 
  1 vez por dia 
   2 a 3 vezes por dia 
   3 a 4 vezes por dia 
   4 a 4 vezes por dia 
   Mais de 5 vezes por dia 

 
24 
54 
51 
25 

227 

 
6,3 

14,2 
13,4 

6,6 
59,6 

Tempo de navegação em cada acesso 
  Menos de 1 hora 
   1 a 2 horas 
   2 a 3 horas 
   3 a 4 horas 
   4 a 4 horas 
   Mais de 5 horas 

 
143 
119 
45 
22 
18 
34 

 
37,5 
31,2 
11,8 

5,8 
4,7 
8,9 

Experiência com sites de turismo  
   Nunca 
   Uma vez por mês 
   Uma Vez por semana 
   Mais de uma vez por semana 
   Diariamente 
   Várias vezes por dia 

 
30 

200 
84 
49 
11 

7 

 
7,9 

52,5 
22,0 
12,9 

2,9 
1,8 

Experiência com sites interativos de destinos turísticos  
   Nunca 
   Uma vez  
   2 a 3 vezes 
   4 a 6 vezes  
   7 a 8 vezes 
   9 a 10 vezes 
   Mais que 10 vezes 

 
94 
48 

123 
40 
11 

7 
58 

 
24,7 
12,6 
32,3 
10,5 

2,9 
1,8 

15,2 
Compra de viagens on-line nos últimos 12 meses 
   Nunca 
   Uma Vez  
   2 a 3 vezes 
   4 a 6 vezes  
   7 a 8 vezes 
   9 a 10 vezes 
   Mais que 10 vezes  

 
159 
110 
83 
16 

5 
2 
6 

 
41,7 
28,9 
21,8 

4,2 
1,3 
,5 

1,6 

Fonte: Elaboração própria. Output SPPS. 

 

Como pode ser observado, a maioria das pessoas tem experiência com a utilização da 

Internet, sendo que, quase todos os intervenientes indicam que utilizam a Internet 

diariamente (95,5%) e na sua grande maioria com vários acessos ao dia. Uma reduzida 

percentagem indica que utiliza a Internet apenas 1 vez por mês ou semanalmente, 

conforme pode observar-se no Gráfico 7.2.  
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Gráfico 7.2 - Gráficos de frequência da experiência on-line ( utilização e acessos à Internet) 

  

Fonte: Elaboração própria. Output SPPS. 

 

Relativamente ao tempo de acesso, os dados revelam que a maioria dos respondentes 

permanece em cada acesso menos de 1 hora (37,%%) e entre 1 a duas horas (31,2%), 

conforme Gráfico 7.3. 

 

Gráfico 7.3 - Gráfico de duração da experiência on-line ( tempo de navegação em cada acesso à Internet) 

 

Fonte: Elaboração própria. Output SPPS. 
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Os dados obtidos revelem que ainda existe uma percentagem de pessoas que nunca 

utilizaram sites de turismo ou sites com informação sobre destinos turísticos (7,9%) sendo 

que a restante grande maioria revela uma frequência de utilização moderada, sendo que, 

cerca de 52,5% utiliza este tipo de sites apenas 1 vez por mês, 

Verifica-se que a percentagem de utilizadores que nunca teve experiência com sites 

interativos de destinos aumenta para 24,67%, e os restantes já o fizeram com na sua 

maioria com alguma regularidade, ou seja 2 a 3 vezes (32,3%).  

A percentagem de utilizadores que nunca teve qualquer experiência com sites interativos 

de destinos turísticos interativos ronda os 25%, o que significa que ainda assim uma 

grande percentagem já realizou este tipo de experiência pelo menos uma (12,6%) e os 

restantes por várias vezes (cerca de 64%), como pode ser observado na Gráfico 7.4. De 

notar que uma percentagem significativa usa com muita regularidade este tipo de sites. 

 

Gráfico 7.4 - Gráficos da experiência on-line em sites com informação sobre destinos turísticos 

  

Fonte: Elaboração própria. Output SPPS. 

 

A imagem do Gráfico 7.5 mostra a percentagem da frequência de compras on-line de 

viagens nos últimos 12 meses, sendo possível observar que mais de metade dos 

respondentes da amostra compraram, viagens on-line pelo menos uma vez durante o 

período de um ano. No entanto uma grande percentagem nunca realizou compra de 

viagens on-line recentemente (41,7%).  
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Gráfico 7.5 - Gráfico da experiência de compra on-line de viagens 

 

Fonte: Elaboração própria. Output SPPS. 

7.1.3. Autoeficácia na utilização da Internet  

A autoeficácia na utilização da internet, ou seja, a forma como os indivíduos desenvolvem 

competências no uso de novas ferramentas, como as tecnologias da informação e 

comunicação será determinante para a caracterização do perfil dos respondentes da 

amostra, enquanto utilizadores da web (Kim & Glassman, 2013).  

As crenças de autoeficácia correspondentes à confiança na utilização das TIC em geral, 

assim como na procura através de sistemas de informação eletrónicos, afetam o número 

e o tipo de estratégias usadas na procura de informação, pelo que são analisadas neste 

estudo, no sentido de entender qual o nível de confiança na utilização de sites para 

consulta de informação on-line e aquisição de produtos turísticos. Os resultados desta 

análise descritiva são apresentados na Tabela 7.3. A tabela contém os dados sobre a 

experiência de utilização e avaliação da autoeficácia na utilização da Internet dos 

intervenientes da amostra. 
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Como pode ser observado a maioria considera ter competência na utilização da web quer 

a nível pessoal quer a nível profissional. Uma larga percentagem utiliza a Internet 

eficazmente para a pesquisa de informação e para comunicar.  

Os dados revelam ainda, que os utilizadores não se consideram totalmente crentes nas 

suas capacidades para adquirir produtos on-line, quer de produtos genéricos, quer de 

produtos turísticos, com percentagens de 16,5% e 12,6% respetivamente, que indicam não 

concordar coma a afirmações “Uso a Internet para compra-on-line de produtos 

genéricos.” e “Uso a Internet para compra produtos turísticos (i.e: viagens, alojamento, 

…)”, respetivamente. 

Tabela 7.3 - Caracterização da amostra de acordo autoeficácia na utilização da Internet  

Variável (1) Discordo 
completamente 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) Concordo 
plenamente 

Uso a Internet para pesquisa 
de informação que necessito 

 ,5  
 

,5 ,3 ,5 5,5 16,5 76,1 

Uso a Internet para obter 
informações sobre viagens e 
destinos 

1,3 5,0 3,1 
 

12,3 
 

17,6 
 
22,3 

 
38,3 

Uso a Internet para compra on-
line de produtos genéricos 

16,5 
 

14,4 
 

7,6 
 

19,4 
 

15,5 
 

13,9 
 

12,6 

Uso a Internet para compra 
produtos turísticos (ex: 
viagens, alojamento, …) 

12,6 
 

8,1 
 

4,5 10,2 
 

19,7 
 

17,8 
 

27,0 

Uso a Internet para comunicar 
com os outros 

,8 
 

,8 
 

1,8 
 

4,7 
 

6,8 
 

22,0 
 

63,0 
 

Uso a Internet para partilhar 
conteúdo sobre destinos 

8,9 
 

10,8 
 

8,1 
 

16,5 
 

22,8 
 

15,2 
 

17,6 

Uso a Internet eficazmente a 
nível pessoal 

1,0 ,8 
 

,8 
 

5,8 
 

12,3 
 

27,3 
 

52,0 

Uso a Internet eficazmente a 
nível profissional 

1,0 
 

,8 
 

,8 
 

5,0 
 

10,5 
 

29,1 
 

52,8 

Valores em percentagem (%) 

 

Fonte: Elaboração própria. Output SPPS. 

 

Os itens da autoeficácia são classificados pelos respondentes numa escala de 1 a 7, onde 1 

representa discordo completamente e 7 representa concordo completamente. Como 

pode ser observado no Gráfico 7.6, as médias mais elevadas na classificação da 

autoeficácia verifica-se nos itens “Uso a internet para pesquisar informação” e “ Uso a 

internet para comunicar com os outros” o que significa que a maioria considera ter 

competência na utilização da web para pesquisa e para comunicação.  
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A seguir registam-se as médias de 6.2 na classificação da autoeficácia na utilização da 

Internet quer a nível profissional quer a nível pessoal ou utilização doméstica.  

 

Gráfico 7.6 - Gráfico das médias das pontuações obtidas pela avaliação da AEI 

 

Fonte: Elaboração própria. Output SPPS. 

 

As médias mais baixas registam-se nos itens “uso a Internet para compra de produtos 

genéricos” (4), “Uso a Internet para partilhar informação sobre destinos” (4.5) e “ Uso a 

internet para compra de produtos turísticos” (4,8). O item “Uso a Internet para obter 

informações sobre viagens e turismo” obteve uma classificação intermédia de 5,6. 
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7.2. Análise de relações entre variáveis 

A análise de relações entre variáveis permitiu determinar a influência de determinadas 

variáveis sobre outras, nomeadamente a influência de determinados fatores sobre a 

formação da imagem de destino.  

Para a análise das relações entre variáveis sociodemográficas foram usados vários testes 

de acordo com o tipo de dados. Recorreu-se ao teste Mann-Whitney para analisar a 

influência da variável género e à análise de variância com recurso ao teste Kruskal-Wallis 

para os restantes fatores (idade, estado civil, formação académica, situação profissional e 

rendimento).  

Para a análise da experiência on-line recorreu-se a testes Qui-quadrado de 

independência. Para avaliar a influência da autoeficácia na imagem, de destinos foi 

estudada a correlação entre as variáveis ou seja a análise de covariâncias utilizando o 

coeficiente de Spearman para avaliar as correlações entre as respetivas variáveis. 

7.2.1. Influência dos fatores sociodemográficos na imagem de destino  

Para avaliar se os fatores sociodemográficos afetam significativamente a perceção da 

imagem virtual de destino recorreu-se ao teste Kolmogorov-Smirnov, seguido do teste 

Wilcoxon-Mann-Whitney para o género e teste Kruskal-Wallis para os restantes itens 

sociodemográficos, quando se verificam diferenças estatísticas significativas.  

As análises estatísticas apresentadas nesta secção foram executadas com o software SPSS 

(v. 21, SPSS Inc, Chicago, IL).  

 

IMAGEM COGNITIVA – GÉNERO 

A hipótese de que os homens e mulheres apresentam scores significativamente diferentes 

em relação às variáveis que medem a imagem cognitiva é avaliada pelo teste Mann-

Whitney. 
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Sendo p=0.022<=0, rejeitamos a hipótese de não haver diferenças entre homens e 

mulheres na valorização da imagem cognitiva, concluindo que os scores da variável IC3- 

Património histórico (museus, monumentos,…)”, são significativamente diferentes nos 

para os dois géneros: masculino e feminino, conforme Tabela 7.4.  

 
Tabela 7.4 - Teste Mann-Whitney - Imagem cognitiva virtual e Género  

Test Statistics
a
 

 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 IC14 IC15 IC16 

Mann-Whitney U 
14247,

0 

13930,

50 

13455,

00 

14165,0

0 

14044,

00 

14555,

00 

14875,

00 

14021,5

0 

14650,

00 

14464,

50 

14424,

00 

15271,0

0 

14576,

00 

15314,0

0 

15624,

00 

15171,0

0 

Wilcoxon W 
21507,

0 

21190,5

0 

20715,

00 

21425,

00 

21304,

00 

21815,0

0 

22135,

00 

21281,5

0 

21910,0

0 

21724,

50 

21684,

00 

22531,

00 

21836,

00 

22574,

00 

22884,

00 

49362,

00 

Z -1,498 -1,841 -2,299 -1,547 -1,671 -1,148 -,813 -1,699 -1,049 -1,267 -1,307 -,407 -1,117 -,359 -,037 -,507 

Asymp.Sig.(2-

tailed) 

,134 ,066 ,022 ,122 ,095 ,251 ,416 ,089 ,294 ,205 ,191 ,684 ,264 ,720 ,970 ,612 

a. Grouping Variable: Género 

Fonte: Output gerado no software SPSS 21  

 

O género feminino regista os scores mais elevados, o que significa que as mulheres 

valorizam este fator cognitivo mais do que os homens, ou seja o género feminino valoriza 

mais os fatores culturais e históricos do que o género masculino.  

De acordo com o Gráfico 7.7, que ilustra a distribuição dos scores nos dois géneros, 

masculino e feminino. Pelo menos 75% das mulheres atribui uma classificação da imagem 

cognitiva virtual da variável IC3-“Património Histórico” superior ou igual a 5 e pelo menos 

50 % dos homens dão classificação inferior ou igual a 5. 

Nas restantes variáveis não se registam diferenças estatisticamente significativas entre o 

género e os itens relacionados com a formação de imagem cognitiva virtual. 
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Gráfico 7.7 - Diagrama de extremos e quartis dos scores da variável IC3  

 
1 – Imagem Extremamente Negativa 7- Imagem Extremamente Positiva  

Fonte: Elaboração própria. Output SPSS.  

 

IMAGEM COGNITIVA- IDADE 

Para testar se existem diferenças significativas na classificação da imagem cognitiva – 

variável medida numa escala ordinal de 7 pontos: 1- extremamente negativa, a 7-

extremanente positiva – e as diferentes faixas etárias ou grupos etários, foi usado o teste 

não paramétrico Kruskal-Wallis, seguido da comparação múltipla das médias das ordens.   

Os resultados revelam que a imagem de destino cognitiva virtual inclui variáveis que são 

influenciadas pela idade, como é o caso da IC4-“Hospitalidade e simpatia”, IC5-

“Infraestruturas, transportes e serviços”, IC6-“Qualidade de vida”, IC8-“Diferentes 

costumes e culturas”, IC9-“Atividades noturnas e entretenimento”, IC10-“Praias sol e mar”, 

IC12-“Animação Turísticas e atividades desportivas”, IC13-“Segurança”, IC14-“Eventos 

Festivais e Concertos,…” e IC16-“Costumes e formas de vida”. Isto é, a distribuição dos 

valores da imagem cognitiva, difere significativamente das distribuições observadas em 

pelo menos um dos grupos etários, com valores de p< 0.0,5, de acordo com a Tabela 7.5. 
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Tabela 7.5 - Teste Kruskal Wallis - Imagem cognitiva virtual e Idade 

Test Statistics
a,b

 

 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 IC14 IC15 IC16 

Chi-Square 5,88 10,48 5,87 26,36 14,25 22,06 7,86 22,48 19,00 13,79 8,019 13,93 16,87 12,80 6,59 19,03 

Df 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Asymp. Sig. ,436 ,106 ,438 ,000 ,027 ,001 ,248 ,001 ,004 ,032 ,237 ,030 ,010 ,046 ,360 ,004 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Idade [18-20], [21-29], [30-39], ], [40-49], ], [50-59],  [60-69], +de 70 

Fonte: Output gerado no software SPSS 21  

 

Os grupos etários foram reagrupados, por se verificarem valores de frequências reduzidos 

nas faixas a partir de 50 anos. Nas faixas etárias de 60-69 e mais de 70 anos a 

percentagem de respondentes é bastante reduzida (inferior a 1%), pelo que se agruparam 

numa nova variável que reúne os respondentes com mais de 50 anos. Realizado de novo 

o teste Kruskal Wallis os resultados não diferem da situação anterior, conforme Tabela 

7.6. 

Tabela 7.6 - Teste Kruskal Wallis - Imagem cognitiva virtual e Idade reagrupada 

Test Statistics
a,b

 

 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 IC14 IC15 IC16 

Chi-Square 
5,324 8,909 3,425 21,93

2 

10,14

7 

18,95

8 

7,726 18,18

8 

14,24

8 

13,05

1 

6,49

4 

11,36

3 

12,14

2 

12,06

1 

6,517 14,48

6 

Df 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. ,256 ,063 ,489 ,000 ,038 ,001 ,102 ,001 ,007 ,011 ,165 ,023 ,016 ,017 ,164 ,006 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Idade_reagrupada  [18-20], [21-29], [30-39], ], [40-49], + de 50 anos 

Fonte: Output gerado no software SPSS 21  

 

A idade teve um efeito estatisticamente significativo na maioria dos itens o que significa 

que a idade influencia os itens IC4, IC5, IC6, IC8, IC9, IC10, IC12, IC13, IC14 e IC16, 

associados à imagem cognitiva.  

Depois de realizado o teste ANOVA one-way sobre as variáveis das ordens da imagem 

cognitiva como variáveis dependentes e  a idade reagrupada como fator, avaliou-se a 

comparação múltipla das médias das ordens usando o teste Post-Hoc Tukey HSD. 
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Com valores de p<0.05 podemos concluir que existem diferenças estatisticamente 

significativas entre as idades jovens na faixa etária dos 18-20 e meia-idade na faixa etária 

30-49, na classificação da variável cognitiva IC4-“hospitalidade e simpatia”, da imagem de 

destino, sendo que os jovens valorizam mais este fator. Também se verifica uma diferença 

significativa entre a faixa dos 21-29 e 30-39, sendo que a faixa mais jovem valoriza mais o 

fator da hospitalidade e simpatia.  

Na variável IC6-“Qualidade de vida” existe uma diferença significativa ente as faixa doa 

18-20 e 30-39, com os mais jovens a valorizar mais este item. Também as classes mais 

jovens 21-29 classificam mais positivamente a imagem, no que respeita à qualidade de 

vida.   

O mesmo se verifica para IC8-“diferentes costumes e culturas”, sendo que os indivíduos 

nas faixas etárias entre os 18 a 29 anos de idade valorizam mais este fator do que nas 

faixas etárias 40-49.  

Na variável IC12-“Animação Turísticas e atividades desportivas”, verificam-se efeitos 

significativos entre os extremos, as classes muito jovens e com mais de 50 anos, sendo as 

classes mais jovens a classificar este item mais positivamente que os indivíduos as idades 

acima dos 50. Também as classes mais jovens 18-20, valorizam mais a variável de imagem 

IC14-“Eventos Festivais e Concertos,…” do que as faixas etárias dos 40-49. Quanto à 

variável IC16-“Costumes e formas de vida”, mais uma vez as idades jovens a classificar 

melhor este fator nas faixas 18-29 em relação à faixa 40-49. Consultar Apêndice III – 

Tabela III1.  

De acordo com a análise, a faixa etária dos 18-20, apresenta uma distribuição da 

classificação da imagem significativamente diferente das restantes faixas etárias, sendo 

que nesta idade se observam os maiores níveis de classificação, ou seja são os jovens que 

avaliam mais positivamente os atributos da imagem cognitiva, tais com IC4, IC6, IC8, IC12, 

IC14 e IC16. O Gráfico 7.8 ilustra a distribuição das variáveis de imagem cognitiva (1-

extremamente negativa a 7-extremamente positiva) com os grupos etários que 

compreendem as idades 18-20, 24-29, 30-39, 40-49 e mais de 50 anos de idade. 
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Gráfico 7.8 - Distribuição das variáveis de imagem cognitiva com os diferentes grupos etários (idades)   

  
 

  
 

  

Fonte: Elaboração própria. Output SPPS. 
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Em conclusão, de modo geral, são os jovens que avaliam mais favoravelmente as variáveis 

que medem a imagem de destino cognitiva em ambiente on-line, em particular nas 

dimensões da imagem de destino artificias. No que respeita aos fatores naturais não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas, pelo que é possível concluir que a 

idade não influencia esta dimensão (variáveis de imagem cognitiva- elementos natureza), 

ou seja as diferentes faixas etárias classificam estes fatores de forma semelhante. 

 

IMAGEM COGNITIVA- ESTADO CIVIL 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre o estado civil e os itens 

relacionados com a formação de imagem cognitiva. 

 

IMAGEM COGNITIVA- NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre o nível de escolaridade 

e os itens relacionados com a formação de imagem cognitiva. 

 

IMAGEM COGNITIVA- SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre o estado civil e os itens 

relacionados com a formação de imagem cognitiva. 

 

IMAGEM COGNITIVA- RENDIMENTO 

Com valores de p<0.05 podemos concluir que existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os respondentes que não têm rendimentos com os que auferem 

rendimentos acima da média, e entre respondentes que auferem baixos rendimentos com 

os que auferem rendimentos médios ou acima da média, conforme dados da Tabela 7.7.  

Conclui-se que os que auferem baixos rendimentos valorizam todas as variáveis que 

contribuem para a formação da imagem de destinos cognitiva, exceto nas variáveis IC7-

“Relação qualidade preço” e IC11-“Clima” (Apêndice III – Tabela III2). 
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Tabela 7.7 - Output do teste Kruskal Wallis - Imagem Cognitiva e Rendimento 

Test Statistics
a,b

 

 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 IC14 IC15 IC16 

Chi-Square 
17,67

4 

17,41

3 

21,39

1 

18,81

7 

8,825 21,56

3 

7,284 23,24

2 

14,70

1 

16,13

9 

6,487 18,29

2 

8,833 12,943 10,563 20,378 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,001 ,001 ,000 ,000 ,032 ,000 ,063 ,000 ,002 ,001 ,090 ,000 ,032 ,005 ,014 ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Rendimento 

Fonte: Output gerado no software SPSS 21  

 

Pela análise dos dados podemos concluir que a imagem cognitiva é fortemente 

influenciada pela nível de rendimento, ou seja os indivíduos que auferem rendimentos 

acima da média tendem a valorizar menos os elementos de imagem cognitiva, quer 

naturais quer artificiais. Os que não têm rendimentos que auferem rendimentos mais 

baixos classificam mais positivamente estes elementos da imagem de destino. 

 

IMAGEM AFETIVA e GLOBAL – GÉNERO 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre o género e os itens 

relacionados com a imagem afetiva e a imagem global. 

 

IMAGEM AFETIVA e GLOBAL – IDADE 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre o género e a imagem 

afetiva e os itens relacionados com a imagem global. 

 

IMAGEM AFETIVA e GLOBAL - ESTADO CIVIL 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre o estado civil e a 

imagem afetiva e os itens relacionados com a imagem global. 

 

IMAGEM AFETIVA e GLOBAL - NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre a formação académica 

e os e os itens relacionados com a imagem afetiva e imagem global. 
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IMAGEM AFETIVA e GLOBAL - SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

A situação profissional teve um efeito estatisticamente significativo nos itens: IG1 (2 (4) 

=9,71: p=0,045; IG2 (2 (4) =12,96: p=0,011; IG3 (2 (4) =10,74: p=0,030 o que significa que 

a situação profissional influencia os itens de imagem global IG1, IG2 e IG3, conforme 

Tabela 7.8. 

Tabela 7.8 - Output do teste Kruskal Wallis - Imagem Afetiva e Global e Situação profissional 

Test Statistics
a,b

 

 IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IG1 IG2 IG3 

Chi-Square 6,755 8,666 3,521 6,177 8,430 9,721 12,961 10,739 

Df 4 4 4 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. ,149 ,070 ,475 ,186 ,077 ,045 ,011 ,030 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ocupação/Situação profissional 

Fonte: Output gerado no software SPSS 21  

 

A situação profissional influencia a perceção geral ou impressão global sobre o destino. 

Os indivíduos desempregados ou sem ocupação classificam mais favoravelmente a 

imagem global de destino em relação às restantes situações profissionais, nomeadamente 

aos trabalhadores por conta própria, trabalhadores por conta de outrem e estudantes. Os 

resultados do teste pos-hoc estão disponíveis em anexo. Consultar (Apêndice III – Tabela 

III3). 

 

IMAGEM AFETIVA e GLOBAL - RENDIMENTO 

Os resultados da Tabela 7.9 revelam que a imagem de destino afetiva e imagem global 

incluem variáveis que são influenciadas pelo rendimento, como é o caso da variável que 

avalia a imagem afetiva do destino, depois de visitar o site e realizar a experiência virtual, 

nas escalas “maçador- divertido” (IA1), “deprimente-emocionante” (IA2) e “artificial-

autêntico” (IA5). Também na resposta à avaliação global sobre o destino foram verificadas 

diferenças quer na classificação da impressão global sobre o destino (Apêndice III– Tabela 

III4).  
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Tabela 7.9 - Output do teste Kruskal Wallis - Imagem Afetiva, Global e Rendimento 

 
Test Statistics

a,b
 

 IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IG1 IG2 IG3 

Chi-Square 11,953 8,863 6,248 6,209 7,819 7,584 5,402 8,076 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,008 ,031 ,100 ,102 ,050 ,055 ,145 ,044 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Rendimento 

Fonte: Output gerado no software SPSS 21  

 

Analisados os resultados das comparações das médias das ordens dos fatores, conclui-se 

que existem diferenças estatisticamente significativas entre os respondentes com baixos 

rendimentos e os que auferem rendimentos acima da média, sendo que os primeiros têm 

uma perceção mais positiva da imagem afetiva e global do destino 

Em suma apenas três fatores sociodemográficos influenciam significativamente a 

formação da imagem de destinos virtual: a idade, o rendimento e a situação profissional. 

A idade e o rendimento influenciam a imagem cognitiva virtual e o rendimento e a 

situação profissional influenciam a formação da imagem de destino afetiva e global. 

  

7.2.2. Influência da experiência web na imagem de destino 

Para avaliar a influência da experiência na formação da imagem destino cognitiva, afetiva 

e global, recorreu-se ao teste Qui-quadrado de independência implementado no 

software SPSS (v. 21, SPSS Inc, Chicago, IL). Considerou-se uma probabilidade de erro de 

tipo I () de 0.05 em todas as análises inferenciais. 

Para a frequência da experiência EXP1 – Frequência de utilização da Internet não se 

realizaram os testes uma vez que a quase totalidade dos respondentes usa a Internet com 

regularidade diária (95,5%). 

Verificou-se que em todas as situações não se verificam os pressupostos do teste do Qui-

quadrado: frequências esperadas superiores a 1 e que pelo menos 80% das frequências 

esperadas sejam superiores ou iguais a 5. 



CAPÍTULO 7. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

191

Esta situação ocorre por haver categorias de resposta com reduzido número de 

observações. Para que o teste Qui-quadrado possa ser aplicado em rigor, as classes com 

baixas frequências foram reagrupadas de forma a aumentar a frequência esperada.  

7.2.3. Influência da autoeficácia na imagem de destino 

Pela análise de covariâncias é possível determinar o nível de correlação entre variáveis. 

Neste caso foi utilizado o coeficiente de Spearman para avaliar a correlação existente 

entre a autoeficácia do utilizador na utilização da Internet e a imagem de destinos. As 

correlações entre a imagem de destinos (medida pela escala de medida da imagem 

cognitiva, afetiva e global) e as variáveis de autoeficácia (mediadas pela escala de 

autoeficácia) foram investigadas utilizando o coeficiente de correlação de Spearman.  

Verifica-se que há uma correlação estatisticamente significativa entre as variáveis que 

constituem a imagem cognitiva baseada em atributos naturais e as variáveis de avaliação 

da autoeficácias, nomeadamente:  AE1-“Uso a Internet para pesquisa de informação que 

necessito”; AE5-“Uso a Internet para comunicar com os outros”; AE7- “Uso a Internet 

eficazmente a nível pessoal” e AE8-“Uso a Internet eficazmente a nível profissional”.  

Existe uma correlação positiva o que significa que as variáveis seguem tendencialmente o 

mesmo sentido, ou seja, a tendência é que a elevados níveis de classificação da 

autoeficácia estejam associados elevados níveis na classificação da imagem cognitiva. 

Significa isto que os indivíduos que utilizam a internet para pesquisa de informação e 

para comunicar e os que usam eficazmente quer a nível pessoal quer a nível profissional, 

tendem a atribuir uma maior classificação dos atributos naturais que formam a imagem 

cognitiva (ver Tabela 7.10). 
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Tabela 7.10 - Output do teste de correlação de Spearman’s – Atributos naturais da imagem cognitiva e 

autoeficácia 

Correlations 

 Spearman's rho IC1 IC2 IC10 IC11 

 AE_[AE1] Uso a Internet para pesquisa de 

informação que necessito 

Correlation Coefficient ,228
**
 ,222

**
 ,179

**
 ,165

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 

N 381 381 381 381 

AE_[AE2] Uso a Internet para obter 

informações sobre viagens e destinos 

Correlation Coefficient -,009 ,048 ,048 ,063 

Sig. (2-tailed) ,856 ,348 ,351 ,223 

N 381 381 381 381 

AE_[AE3] Uso a Internet para compra on-

line de produtos genéricos 

Correlation Coefficient -,020 -,005 -,003 ,026 

Sig. (2-tailed) ,694 ,924 ,946 ,612 

N 381 381 381 381 

AE_[AE4] Uso a Internet para compra 

produtos turísticos (ex: viagens, 

alojamento, …) 

Correlation Coefficient ,047 ,007 ,094 ,070 

Sig. (2-tailed) ,356 ,888 ,067 ,173 

N 381 381 381 381 

AE_[AE5] Uso a Internet para comunicar 

com os outros 

Correlation Coefficient ,267
**
 ,308

**
 ,221

**
 ,187

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 381 381 381 381 

AE_[AE6] Uso a Internet para partilhar 

conteúdo sobre destinos 

Correlation Coefficient ,091 ,053 ,095 ,065 

Sig. (2-tailed) ,077 ,302 ,063 ,207 

N 381 381 381 381 

AE_[AE7] Uso a Internet eficazmente a 

nível pessoal 

Correlation Coefficient ,267
**
 ,224

**
 ,220

**
 ,224

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 381 381 381 381 

AE_[AE8] Uso a Internet eficazmente a 

nível profissional 

Correlation Coefficient ,142
**
 ,145

**
 ,103

*
 ,080 

Sig. (2-tailed) ,005 ,005 ,044 ,121 

N 381 381 381 381 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Fonte: Output gerado no software SPSS 21  

 

Também se verifica que há uma correlação estatisticamente significativa entre 

particamente todas as variáveis que constituem a imagem cognitiva baseada em atributos 

artificiais e todas as variáveis de avaliação da autoeficácias. Os indivíduos que mais 

utilizam a internet para obter informações sobre viagens e destinos, para partilhar 

conteúdo sobre destinos os que usam eficazmente a nível pessoal valorizam todos os 

atributos artificiais que formam a imagem de destino cognitiva (ver Tabela 7.11Tabela 

7.11). 

  



CAPÍTULO 7. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

193

Tabela 7.11 - Output do teste de correlação de Spearman’s – Atributos artificiais da imagem cognitiva e 

autoeficácia 

Correlations 

 Spearman's rho IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC12 IC13 IC14 IC15 IC16 

 AE_[AE1] Uso a 

Internet para 

pesquisa de 

informação que 

necessito 

Correlation 

Coefficient 
,113

*
 ,041 ,089 ,089 ,055 ,075 ,083 ,111

*
 ,129

*
 ,068 ,104

*
 ,048 

Sig. (2-tailed) ,027 ,425 ,083 ,082 ,285 ,145 ,104 ,030 ,012 ,188 ,043 ,348 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE2] Uso a 

Internet para 

obter 

informações 

sobre viagens e 

destinos 

Correlation 

Coefficient 

-

,005 
-,016 -,005 ,017 -,002 -,035 ,024 ,035 ,060 -,011 

-

,035 

-

,086 

Sig. (2-tailed) ,922 ,761 ,917 ,746 ,967 ,490 ,646 ,501 ,240 ,834 ,493 ,095 

N 
381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE3] Uso a 

Internet para 

compra on-line 

de produtos 

genéricos 

Correlation 

Coefficient 
,055 ,152

**
 ,117

*
 ,147

**
 

,206
*

*
 

,096 ,092 ,082 ,126
*
 ,092 ,053 ,082 

Sig. (2-tailed) ,280 ,003 ,022 ,004 ,000 ,061 ,073 ,111 ,014 ,074 ,306 ,109 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE4] Uso a 

Internet para 

compra 

produtos 

turísticos (ex: 

viagens, 

alojamento, …) 

Correlation 

Coefficient 
,019 ,043 ,094 ,078 ,113

*
 ,082 ,130

*
 ,060 ,077 ,098 ,071 ,055 

Sig. (2-tailed) ,719 ,399 ,068 ,131 ,028 ,111 ,011 ,240 ,134 ,057 ,164 ,283 

N 

381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE5] Uso a 

Internet para 

comunicar com 

os outros 

Correlation 

Coefficient 

,219
*

*
 

,148
**
 ,202

**
 

,223
*

*
 

,043 ,072 ,131
*
 ,171

**
 ,195

**
 

,204
*

*
 

,106
*
 ,084 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,000 ,000 ,397 ,159 ,010 ,001 ,000 ,000 ,039 ,103 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE6] Uso a 

Internet para 

partilhar 

conteúdo sobre 

destinos 

Correlation 

Coefficient 
,126

*
 ,205

**
 ,136

**
 ,196

**
 ,178

**
 ,153

**
 ,158

**
 ,148

**
 ,160

**
 ,123

*
 ,124

*
 

,179
*

*
 

Sig. (2-tailed) ,014 ,000 ,008 ,000 ,000 ,003 ,002 ,004 ,002 ,017 ,015 ,000 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE7] Uso a 

Internet 

eficazmente a 

nível pessoal 

Correlation 

Coefficient 

,162
*

*
 

,139
**
 ,159

**
 

,228
*

*
 

,118
*
 ,166

**
 ,196

**
 ,179

**
 ,178

**
 ,148

**
 ,158

**
 

,140
*

*
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,007 ,002 ,000 ,021 ,001 ,000 ,000 ,000 ,004 ,002 ,006 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE8] Uso a 

Internet 

eficazmente a 

nível 

profissional 

Correlation 

Coefficient 
,079 -,008 ,052 ,091 -,002 ,076 ,055 ,060 ,090 ,051 ,068 ,043 

Sig. (2-tailed) ,126 ,871 ,307 ,076 ,968 ,139 ,288 ,242 ,078 ,319 ,184 ,406 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 

Fonte: Output gerado no software SPSS 21  

 

Verifica-se que existe uma correlação positiva estatisticamente significativa entre as 

variáveis AE5-“ Uso a Internet para comunicar com os outros” e AE7-“Uso a Internet 

eficazmente a nível pessoal”  e as variáveis das componentes de imagem afetiva e global. 

Os indivíduos que usam eficazmente a Internet a nível pessoal e para comunicar com os 

outros tendem a valorizar mais fortemente a imagem afetiva e global.  
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Também os indivíduos que usam a eficazmente a Internet para pesquisa de informação, 

para comunicar com os outros, para compra produtos turísticos ou para partilhar 

conteúdo sobre destinos tendem a ter uma imagem global mais elevada ou positiva do 

destino, conforme Tabela 7.12. 

Tabela 7.12 - Output do teste de correlação de Spearman’s - Imagem Global e autoeficácia 

Correlations Imagem Afetiva Imagem Global 

 Spearman's rho IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IG1 IG2 IG3 

 AE_[AE1] Uso a Internet para 

pesquisa de informação que 

necessito 

Correlation 

Coefficient 
,042 ,087 ,118

*
 ,074 ,059 ,112

*
 ,086 ,077 

Sig. (2-tailed) ,417 ,089 ,021 ,148 ,252 ,029 ,093 ,133 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE2] Uso a Internet para 

obter informações sobre 

viagens e destinos 

Correlation 

Coefficient 
-,042 -,032 -,030 -,021 -,027 ,077 ,096 ,046 

Sig. (2-tailed) ,409 ,538 ,557 ,687 ,594 ,134 ,060 ,368 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE3] Uso a Internet para 

compra on-line de produtos 

genéricos 

Correlation 

Coefficient 
,069 ,091 -,013 ,017 -,058 ,067 ,100

*
 ,041 

Sig. (2-tailed) ,178 ,075 ,794 ,740 ,262 ,189 ,050 ,429 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE4] Uso a Internet 

para compra produtos 

turísticos (ex: viagens, 

alojamento, …) 

Correlation 

Coefficient 
,061 ,125

*
 ,087 ,081 ,058 ,158

**
 ,155

**
 ,095 

Sig. (2-tailed) ,237 ,015 ,090 ,115 ,257 ,002 ,002 ,064 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE5] Uso a Internet para 

comunicar com os outros 

Correlation 

Coefficient 
,122

*
 ,113

*
 ,149

**
 ,178

**
 ,102

*
 ,151

**
 ,140

**
 ,137

**
 

Sig. (2-tailed) ,017 ,028 ,004 ,000 ,048 ,003 ,006 ,007 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE6] Uso a Internet para 

partilhar conteúdo sobre 

destinos 

Correlation 

Coefficient 
,137

**
 ,206

**
 ,032 ,000 ,052 ,119

*
 ,123

*
 ,058 

Sig. (2-tailed) ,007 ,000 ,533 ,994 ,309 ,020 ,016 ,255 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE7] Uso a Internet 

eficazmente a nível pessoal 

Correlation 

Coefficient 
,114

*
 ,154

**
 ,174

**
 ,174

**
 ,138

**
 ,149

**
 ,143

**
 ,162

**
 

Sig. (2-tailed) ,026 ,003 ,001 ,001 ,007 ,004 ,005 ,002 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 

AE_[AE8] Uso a Internet 

eficazmente a nível 

profissional 

Correlation 

Coefficient 
,071 ,073 ,096 ,108

*
 ,056 ,096 ,089 ,090 

Sig. (2-tailed) ,167 ,158 ,062 ,036 ,275 ,061 ,082 ,078 

N 381 381 381 381 381 381 381 381 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Fonte: Output gerado no software SPSS 21  

 

Pela análise dos dados resultantes podemos concluir que a autoeficácia influência 

positivamente a imagem cognitiva, afetiva e global em ambiente on-line virtual. 
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7.3. Análise Fatorial Exploratória 

Neste estudo foram utilizadas escalas de perceção de imagem de destinos, validadas por 

estudos anteriores e recentemente publicadas no manual de escalas para investigação em 

turismo e hotelaria (Gursoy, 2015). Embora se tenha recorrido à literatura considera-se 

que o âmbito de estudo difere das dos casos anteriormente investigados, pelo que se 

procedeu de novo à validação do instrumento de avaliação da perceção de imagem em 

ambiente virtual. Pretende-se com esta análise reter apenas as variáveis com pesos 

fatoriais elevados e com forte relevância para o estudo, eliminando as que apresentam 

pouca relevância. 

Primeiro foi realizada uma AFE com os itens de imagem para identificar as dimensões 

subjacentes à imagem de destinos. De referir que os itens foram recolhidos da literatura 

de acordo com o âmbito do estudo, tendo em conta particularidade de perceção da 

imagem com base em fontes de informação on-line. 

Foi utilizada a rotação ortogonal para revelar as dimensões da imagem utilizando o 

método Varimax.  

Como resultado foram identificados 9 fatores como solução ideal (Total variância 

explicada =71,539; KMO=,941; Cronbach  =,960 (Apêndice IV- Tabelas IV1, IV4 e IV5). As 

variáveis iniciais ficaram agrupadas em nove grupos distintos de variáveis ou dimensões: 

IMCOG_ART – Imagem Cognitiva – Elementos Artificiais 

IMCOG_NAT – Imagem Cognitiva – Elementos Naturais 

IMAF/ IMG – Imagem Afetiva e Imagem Global 

INFON – Informação on-line 

TEL – Telepresença 

RCI – Resposta de comportamento integrada 

EXP1 – Frequência da experiência on-line  

EXP2 – Frequência de utilização de websites específicos de turismo 

EXP2 – Duração da experiência on-line 



CAPÍTULO 7. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

196

 

O valor de KMO = 0.94 > 0.9 indica que a recomendação face à AFE é excelente (Sharma, 

2006). O teste de esfericidade de Bartlet apresenta um p-value < 0.001, concluindo 

portanto que as variáveis estão correlacionadas significativamente (ver Tabela 7.13).  

 

Tabela 7.13 – Resultados do teste KMO e teste Bartlett 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,941 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
14989,45

5 

df 1275 

Sig. ,000 

Fonte: Output gerado no software SPSS 21  

 

O coeficiente alfa de Cronbach é um teste psicométrico que permite validar a consistência 

interna ou fiabilidade dos dados obtidos pelo questionário (Cronbach, 1951). A Tabela 7.14 

apresenta um resultado excelente (>0,9), com valor de =,960 o que permite validar o 

instrumento de medida. 

 

Tabela 7.14 - Output coeficiente alfa de Cronbach - fiabilidade ou consistência interna 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,960 51 

Fonte: Output gerado no software SPSS 21  

 

Os resultados apresentados na Tabela 7.15, representam o sumário dos resultados da, 

variância explicada,  eigenvalues iniciais, alfa de cronbach de cada fator e comunalidades 

e pesos fatoriais (loadings) de cada item extraídos dos outputs em Apêndice IV-Tabelas 

IV1, IV2, IV3, IV4, IV5) . 
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Como se pode verificar, para todos os fatores, o Alfa de Cronbach situa-se entre 0,8 e 1, 

considerando-se, portanto, de acordo com (Pestana & Gageiro, 2008) que a consistência 

interna do grupo de itens associado a cada um dos fatores retidos é excelente.  

Embora a maioria dos autores refira os valores loading < 0.5 como candidatos à exclusão, 

neste estudo consideram-se apenas os itens com pessoas fatoriais elevados, ou seja, com 

valores acima dos 0,65. Assim foram excluídos os itens IC3, IC6 e IC12 do fator 

IMCOG_ART, o item IC11 do fator IMAF os itens, INFON7 e INFON8 do fator INFON, o 

item TEL4 do fator TEL e os itens RCI13 e RCI8 do fator RCI, assinalados na Tabela 7.15.  

 



CAPÍTULO 7. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

198

Tabela 7.15 - Resultados da Análise Fatorial Exploratória 

Factor Communality % Variance 
Explained 

Initial 
Eigenvalues 

 
Cronbach 

Item Loading 

 ,808    IC12 ,640 
F1 ,783 38.513 19,642 0,954 IC13 ,803 
 ,663    IC14 ,790 
IMCOGN-ART ,741    IC15 ,799 
Artificial ,750    IC16 ,778 
 ,636    IC3 ,569 
 ,712    IC4 ,800 
 ,727    IC5 ,790 
 ,705    IC6 ,652 
 ,763    IC7 ,786 
 ,703    IC8 ,790 
 ,698    IC9 ,777 
F2 ,695    IC1 ,681 
IMCOG-NT  ,703  1.596 0.887 IC10 ,664 
Imagem Cognitiva ,741    IC11 ,555 
Natural ,753    IC2 ,672 
 ,661    IA1 ,638 
F3 ,787    IA2 ,768 
 ,834 5.983 3,051 0,940 IA3 ,835 
IMAF ,812    IA4 ,820 
Imagem Afetiva e ,660    IA5 ,756 
Global ,718    IG1 ,597 
 ,781    IG2 ,724 
 ,765    IG3 ,736 
 ,697    INFON1 ,708 
F4 ,772  2.497 0.896 INFON2 ,805 
 ,670    INFON3 ,757 
INFON ,687    INFON4 ,697 
Informação on-
line 

,672 4.896   INFON5 ,778 

 ,688    INFON6 ,732 
 ,638    INFON7 ,611 
 ,536    INFON8 ,589 
F5 ,800    TELEPR1 ,749 
 ,817  1.764 0.931 TELEPR2 ,718 
TEL ,793    TELEPR3 ,706 
Telepresença  ,805    TELEPR4 ,604 
 ,660 3.459   TELEPR5 ,734 
F6 ,723    RCI1 ,760 
 ,778    RCI2 ,806 
RCI ,675 46.649 4.150 0.941 RCI3 ,695 
Resposta  ,791    RCI4 ,743 
comportamento ,782    RCI5 ,783 
Integrada ,724    RCI6 ,706 
 ,786    RCI7 ,703 
 ,744    RCI8 ,673 
F7 ,616 2.766 1.411  EXP4 ,704 
EXP ,665    EXP5 ,716 
Experiência on-
line 

,595    EXP6 ,705 

 ,608 3.130 1,341  EXP1 ,761 
 ,624    EXP2 ,792 
 ,543 2.630 1.034  EXP3 .747 
       
  71,379 %  0,960   
 KMO =,941    
Bartlett's Test of 

Sphericity 
Chi-Square(X2)  =  14989,455 

 
df 

 
= 1275  p <,000 

Fonte: Elaboração própria. Outputs SPSS. 
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De acordo com a literatura a imagem global resulta de fatores racionais e fatores 

emocionais, no entanto nesta análise os itens relativos às perceções de imagem afetiva 

agrupam-se com a imagem global. Uma nova análise fatorial foi realizada forçando o 

agrupamento destes itens em dois fatores distintos, aqui designados de Imagem Afetiva e 

Imagem Global.  

Nesta análise os fatores relacionados com os aspetos emocionais da imagem de destinos 

(imagem afetiva e imagem global) foram agrupados num só fator. Porque neste estudo 

se pretende analisar particularmente as variáveis que influenciam a formação da imagem 

de destino afetiva, cognitiva e global, optou-se por realizar uma nova análise fatorial 

apenas a estes itens de imagem afetiva e global. Como resultado temos que, os itens IA1-

IA4 se agrupam no fator Imagem Afetiva (IMAF) e os itens IG1 ao IG3, agrupam-se no 

fator Imagem Global (IMG), porque há uma variância explicada comum. Como solução 

foram identificados 2 fatores que agrupam os componentes de imagem relacionados 

com a componente emocional e afetiva (KMO=,941; Total variância explicada = ,894; 

Cronbach  =,940). Os valores dos pesos fatoriais assumem valores elevados, acima dos 

0,7, pelo que, todos os itens foram preservados. A Tabela 7.16 apresenta os resultados da 

análise da imagem afetiva e global fixando o número de fatores em dois. Os resultados 

dos outputs do SPSS encontram-se reportados em apêndice (Apêndice IV - Tabelas IV6 a 

IV9). 

 

Tabela 7.16 - Resultados da Análise Fatorial Exploratória – Fatores de imagem afetiva e global 

Factor Communality % Variance 

Explained 

Initial 

Eigenvalues 

 Cronbach Item Loading 

F1  ,674 71,532 5,723 0,924 IA1 ,733 

Imagem Afetiva ,814    IA2 ,813 

 ,855    IA3 ,824 

 ,844    IA4 ,829 

 ,662    IA5 ,729 

       

F2  ,835 10,063 .805  IG1 ,845 

Imagem Global ,933    IG2 ,884 

 ,910    IG3 ,864 

  81,595 %  0,951   

  KMO =,940    

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Chi-Square (X2) = 2721,262 df=120  p<,000 

Fonte: Elaboração própria. Outputs SPSS. 
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Consideram-se então, para o próximo passo da análise, 10 fatores no total. 

IMCOG_ART – Imagem Cognitiva – Elementos Artificiais 

IMCOG_NAT – Imagem Cognitiva – Elementos Naturais 

IMAF– Imagem Afetiva 

IMG – Imagem Global 

INFON – Informação on-line 

TEL – Telepresença 

RCI – Resposta de comportamento integrada 

EXP1 – Frequência da experiência on-line  

EXP2 – Frequência de utilização de websites específicos de turismo 

EXP2 – Duração da experiência on-line 

 

7.4. Análise do modelo de investigação com recurso a AEE 

A utilização de Análise de Equações Estruturais é um processo complexo, e por isso exige 

o uso de técnicas que devem ser conduzidas de forma ordenada e por fases. Alguns 

autores mostram os passos para se conduzir a AEE (Hair Jr et al., 2011; R. B. Kline, 1998). 

O estudo envolve a análise de um modelo que melhor se adequará aos dados, segundo a 

teoria de AEE, e os estágios e etapas sugeridos para a sua utilização propostas na 

literatura. Serão considerados nesse trabalho as sete etapas sugeridas por (Hair Jr et al., 

2011), que abaixo se descrevem: 

Etapa 1: Elaboração do modelo teórico, onde se avalia o papel na estratégia de análise 

confirmatória, se especificam as relações causais e tenta se evitar o erro de especificação. 

Etapa 2: Construção de um diagrama de caminhos, onde se definem os constructos 

endógenos e exógenos, se faz a conexão das relações no diagrama de caminhos ou 

trajetórias também designado de path analysis. 
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Etapa 3: Conversão do diagrama de caminhos ou trajetórias, onde se traduzem as 

equações estruturais, se especifica o modelo de medidas, se determina o número de 

indicadores, se explica a confiabilidade do constructo (medidas de itens isolados, uso de 

escalas validadas e análise de dois estágios) e se identificam as correlações de constructos 

(fatores) e variáveis observadas (indicadores). 

Etapa 4: Escolha do tipo de matriz de entrada de dados, onde se verificam os 

pressupostos de AEE/SEM, normalidade dos dados, remoção de outliers; se avalia a 

adequação do tamanho da amostra, má especificação do modelo; se seleciona o método 

de estimação do modelo (bootstraping, simulações, jackknifing). 

Etapa 5: Identificação do modelo ou avaliação da identificação do modelo, onde se 

determinam os graus de liberdade e se verificam e se corrigem problemas de 

identificação. 

Etapa 6: Estimação do modelo ou avaliação das estimativas do modelo e qualidade do 

ajuste, onde se identificam e corrigem estimativas transgressoras, se faz o ajuste no 

modelo estrutural e se pode comparar com modelos concorrentes. 

Etapa 7: Interpretação e modificação do modelo, onde se verificam as modificações são 

indicadas caso haja justificativa teórica para as mudanças do modelo proposto 

Na Figura 7.1 encontra-se o fluxograma resumido com os sete estágios para aplicação da 

AEE. Cada uma das etapas será detalhada nas próximas secções.  
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Figura 7.1 - Etapas da AEE propostas por (Hair Jr et al., 2011) 

 

Fonte: adaptado de Hair et al. (2011) 

 

Nesta secção irá proceder-se à análise do modelo proposto utilizando uma abordagem 

confirmatória, de acordo com o descrito no capítulo anterior. A Figura 7.2 corresponde à 

representação gráfica do modelo teórico, ou seja, a representação das relações entre 

constructos ou variáveis latentes e as relações entre os indicadores ou variáveis 

observadas e os constructos devidamente sustentados em estudos anteriores e 

fundamentados pela revisão de literatura. No modelo estrutural estão representados 

constructos com indicadores refletivos, representados graficamente por círculos e 

retângulos, respetivamente. As relações entre os constructos e os indicadores são 

representados por setas direcionais que indicam a sua relação reflexiva com o respetivo 

constructo.  

 



CAPÍTULO 7. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

203

Figura 7.2 - Modelo teórico proposto  

 

Fonte: Elaboração própria (output do software AMOS) 

 

O modelo teórico pretende descrever fatores sobre a perceção da imagem de destinos 

turísticos em ambiente virtual. Para tal foi utilizado o questionário anteriormente citado, 

composto por 7 grupos de questões num total de 22 questões, cujas respostas, 

inicialmente, pretendem ser explicadas por 6 dimensões: a) Informação On-line (INFON); 

b) Telepresença (TELEPR); c) Imagem destino cognitiva virtual (IMCOG); d) Imagem 

destino afetiva virtual (IMAF); e) Imagem destino global virtual (IMG); e f) Resposta 

Comportamental Integrada (RCI). 

 

O modelo inicial é assim postulado: 

 Fator INFON -> medido pelas questões Q9.1 até Q9.8; 

 Fator TELEPR -> medido pelas questões Q10.1 até Q10.4; 

 Fator IMCOG -> medido pelas questões Q11.1 até Q11.16; 

 Fator IMAF -> medido pelas questões Q12.1 até Q12.5; 

 Fator IMG -> medido pelas questões Q13.1 até Q13.3 e 

 Fator RCI -> medido pelas questões Q14.1 até Q14.8 e 

todos os fatores estão intercorrelacionados. 
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7.5. Análise Confirmatória 

O objetivo da análise fatorial é identificar um conjunto de variáveis latentes (fatores ou 

constructos) que expliquem a estrutura correlacional observada entre um conjunto de 

variáveis manifestas (itens) (Marôco, 2014). Neste sentido a análise fatorial confirmatória, é 

usada para ajustar a qualidade de ajustamento de um modelo de medida teórico à 

estrutura correlacional observada entre as variáveis manifestas (itens).  

O número de fatores é determinado de acordo com a teoria e baseado em estudos 

anteriores e neste caso validado por uma análise fatorial exploratória prévia, descrita na 

secção anterior (7.3). 

A par de uma análise fatorial exploratória prévia, este estudo utiliza uma abordagem 

confirmatória o que significa que cada hipótese foi apoiada por evidências empíricas ou 

teóricas que levaram à validação e teorização do modelo.  

A análise confirmatória é a primeira etapa de validação do modelo com base análise de 

equações estruturais que inclui o modelo de medida e o modelo causal.  

7.5.1. Avaliação e identificação do modelo de medida 

A identificação do modelo foi feita pela especificação da medida dos fatores fixando a 

trajetória do fator para um dos itens num valor definido, neste caso =1, e fixando as 

trajetórias dos erros também em 1. Do ponto de vista formal o modela da AFC é 

simplesmente o modelo de mediada do modelo de equações estruturais. 

Também nesta fase é feita a avaliação do modelo de medida com base nos índices de 

qualidade de ajustamento. 

Os valores de assimetria (Sk) e achatamento (ku) de todos os itens individuais apresentam 

valores que não se afastam excessivamente dos valores considerados adequados para 

assumir o pressuposto de normalidade sk<|3|; ku<|10| (Kline, 2011).  



CAPÍTULO 7. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

205

Em todos eles Sk é negativo, o que se deve ao facto de a maioria dos respondentes ter 

dado respostas elevadas aos itens (Apêndice V- Tabela V1). Em nenhum dos itens Sk teve 

valor absoluto superior a 3 e em nenhum dos itens ku tem valor absoluto superior a 10, 

indicando que não houve desvios severos da distribuição normal, o que colocaria em 

causa a aplicação de análise fatorial e modelos de equações estruturais (Maroco, 2010). 

Considerando os fatores associados à imagem percebida do destino, informação on-line, 

telepresença e resposta comportamental integrada, procedeu-se a uma análise fatorial 

confirmatória do modelo de medida.  

O modelo de mediada apresenta índices de qualidade de ajustamento considerados 

sofríveis (2 /df = 3.032, GFI=.791), aceitáveis ( RMSEA =0.78 ; p[rmsea <= 0.05] <0.001] e 

bons (CFI = .905, PCFI=.817). O modelo de medida original apresenta-se em apêndice 

(Apêndice V – Figura V1). 

Para melhorar a qualidade de ajustamento do modelo, alguns itens foram removidos de 

acordo com os índices de modificação estimados (IM). Foi verificado se existem itens com 

valores fatoriais < 0.5. Valores elevados nos IM (estimam a redução da estatística de 2) 

revelam que uma fração do comportamento dos itens não é explicada pelos respetivos 

fatores.  

Foram identificados valores elevados nos IM. Tendo em conta os índices de modificação 

do modelo estimado, foram consideradas no modelo de medida correlações entre erros 

de itens, como está representado em apêndice (Apêndice V - TabelaV2).  

Através dos IM foi possível identificar um item [IC9] cujos resíduos dos erros têm uma 

correlação com vários resíduos de erros de outros itens no mesmo fator noutros fatores. 

Quando tal situação acontece significa que os itens são manifestações de fatores 

diferentes e que partilham parte da informação.  

A informação obtida pelos IM, mostra a existência de um correlação com os resíduos dos 

erros do item [IC14] “eventos festivais e concertos” o que leva a concluir que os dois itens 

estão a medir a mesma coisa ou coisas semelhantes. Por outro lado, o item IC9 “ 

atividades noturnas e entretenimento” não contribui de forma única para o mesmo fator.  
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Refira-se que a maioria das correlações assinaladas verifica-se entre erros associados à 

mesma dimensão. Não se foram assinaladas correlações entre erros associados a itens de 

fatores distintos. 

7.5.1.1. Fiabilidade individual dos indicadores (na AFC modelo ajustado) 

Verifica-se que todos os itens apresentam pesos fatoriais elevados (0.5) e fiabilidades 

individuais adequadas (R20,25) conforme Tabela 7.17, Tabela 7.18 e  

Tabela 7.19. 

 

Tabela 7.17 - Coeficientes de trajetória ou pesos fatoriais estandardizados (Estimates) 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) (0.5) 

   
Estimate ()     Estimate () 

IC2 <--- IMCOG_NAT ,931  INFON_INFON1 <--- INFO ,85 

IC14 <--- IMCOG_ART ,788  INFON_INFON2 <--- INFO ,913 

IC13 <--- IMCOG_ART ,812  INFON_INFON3 <--- INFO ,789 

IC8 <--- IMCOG_ART ,846  INFON_INFON5 <--- INFO ,667 

IC7 <--- IMCOG_ART ,810  INFON_INFON6 <--- INFO ,643 

IC5 <--- IMCOG_ART ,839  TELEPR_T1 <--- TEL ,832 

IC4 <--- IMCOG_ART ,824  TELEPR_T2 <--- TEL ,877 

IA2 <--- IMAGEM_AFETIVA ,868  TELEPR_T3 <--- TEL ,896 

IA4 <--- IMAGEM_AFETIVA ,912  TELEPR_T5 <--- TEL ,85 

IA5 <--- IMAGEM_AFETIVA ,725  RCI_RCI1 <--- RCI ,828 

IC10 <--- IMCOG_NAT ,710  RCI_RCI2 <--- RCI ,866 

IG1 <--- IMAGEM_GLOBAL ,828  RCI_RCI4 <--- RCI ,814 

IG2 <--- IMAGEM_GLOBAL ,977  RCI_RCI5 <--- RCI ,83 

IG3 <--- IMAGEM_GLOBAL ,954  RCI_RCI6 <--- RCI ,805 

IC11 <--- IMCOG_NAT ,637  RCI_RCI7 <--- RCI ,818 

IA1 <--- IMAGEM_AFETIVA ,765  INFON_INFON4 <--- INFO ,646 

IA3 <--- IMAGEM_AFETIVA ,935      

IC16 <--- IMCOG_ART ,861      

IC15 <--- IMCOG_ART ,837      

IC1 <--- IMCOG_NAT ,939      

Fonte: Elaboração própria. Outputs AMOS. 
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Tabela 7.18 - Erros padrão ou correlações múltiplas ao quadrado (R
2
) 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) (R
2
0,25) 

 

 
Estimate     Estimate 

IC1 ,881  TELEPR_T5   0,743 
IA3 ,875  TELEPR_T3   0,777 
IA1 ,585  TELEPR_T2   0,74 
IC11 ,405  TELEPR_T1   0,71 
IG3 ,910  RCI_RCI7   0,669 
IG2 ,954  RCI_RCI6   0,648 
IG1 ,685  RCI_RCI5   0,69 
IC10 ,504  RCI_RCI4   0,663 
IA5 ,526  RCI_RCI2   0,75 
IA4 ,832  RCI_RCI1   0,685 
IA2 ,754  INFON_INFON6   0,413 
IC4 ,679  INFON_INFON5   0,445 
IC5 ,703  INFON_INFON4   0,418 
IC7 ,656  INFON_INFON3   0,622 
IC8 ,716  INFON_INFON2   0,834 
IC13 ,660  INFON_INFON1   0,723 
IC14 ,622      
IC15 ,701      
IC16 ,742      
IC2 ,867      

Fonte: Elaboração própria. Outputs AMOS. 

 

Tabela 7.19 - Pesos de regressão 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

IC2 <--- IMCOG_NAT 1,000 
    

IC14 <--- IMCOG_ART ,898 ,050 18,124 *** par_1 

IC13 <--- IMCOG_ART ,982 ,052 19,066 *** par_2 

IC8 <--- IMCOG_ART ,929 ,045 20,479 *** par_3 

IC7 <--- IMCOG_ART ,950 ,050 18,959 *** par_4 

IC5 <--- IMCOG_ART ,937 ,046 20,162 *** par_5 

IC4 <--- IMCOG_ART ,943 ,048 19,530 *** par_6 

IA2 <--- IMAGEM_AFETIVA 1,000 
    

IA4 <--- IMAGEM_AFETIVA 1,132 ,047 24,216 *** par_7 

IA5 <--- IMAGEM_AFETIVA ,837 ,052 16,057 *** par_8 

IC10 <--- IMCOG_NAT ,821 ,050 16,464 *** par_9 

IG1 <--- IMAGEM_GLOBAL 1,000 
    

IG2 <--- IMAGEM_GLOBAL 1,310 ,053 24,879 *** par_13 

IG3 <--- IMAGEM_GLOBAL 1,308 ,054 24,050 *** par_14 

IC11 <--- IMCOG_NAT ,756 ,055 13,856 *** par_17 

IA1 <--- IMAGEM_AFETIVA ,811 ,046 17,471 *** par_18 

IA3 <--- IMAGEM_AFETIVA 1,079 ,042 25,522 *** par_19 

IC16 <--- IMCOG_ART 1,000 
    

IC15 <--- IMCOG_ART ,976 ,049 20,093 *** par_21 

IC1 <--- IMCOG_NAT 1,020 ,035 29,115 *** par_22 

Coeficientes de trajetória não estandardizados (Estimates), erros-padrão (S.E.),rácios críticos (C.R.) e p-values (P) 

Fonte: Elaboração própria. Outputs AMOS. 
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A Tabela 7.20 apresenta os valores dos pesos fatoriais estandardizados, a fiabilidade 

individual de cada um dos itens e as correlações entre fatores e entre erros 

correlacionados no modelo final considerado, de acordo com a descrição feita 

anteriormente. Pode observar-se que os pesos fatoriais variam entre 0,6 e 0,95 

aproximadamente. 

Tabela 7.20 - Resultados da Análise Fatorial Confirmatória 

Constructo  Pesos 
fatoriais 

C.R FC  
Fiabilidade 
Compósita 

VEM/AVE 

  0,81 18,788   
  0,826 19,28   
IMCOGN-ART  0,844 20,13   
Imagem Cognitiva  0,852 1 0,960 0,798 
Artificial  0,8 18,358   
  0,825 19,331   
  0,816 18,881   
  0,842 20,064   
  0,786 17,866   
IMCOG-NT  0,947 29,468   
Imagem Cognitiva  0,684 15,585 0,938 0,838 
Natural  0,935 1   
IMAF  0,851 24,764   
  0,952 23,157 0,906 0,897 
Imagem Afetiva e  0,914 29,468   
IMG  0,83 1   
  0,975 25,036 0,969 0,914 
Imagem Global  0,955 24,234   
  0,85 21,526   
  0,913 17,313   
  0,789 13,06 0,751 0,698 
INFON  0,646 13,609   
Informação on-line  0,667 12,944   
  0,642 1   
  0,843 1   
  0,86 17,696 0,861 0,843 
TEL  0,881 30,923   
Telepresença   0,862 17,1   
  0,828 1   
RCI  0,866 17,662   
  0,814 18,214 0,826 0,798 
Resposta  0,83 17,419   
comportamento  0,805 17,83   
integrada  0,818 19,458   
      
2 = 1190,802;  2 /df = 2.386; CFI=.936; RMSEA =0.64; p[rmsea <= 0.05] <0.001]; GFI = .829, PCFI=.833 

Fonte: Elaboração própria. Outputs AMOS. 

7.5.1.2. Fiabilidade dos constructos – Fiabilidade compósita 

A fiabilidade e a viabilidade dos constructos, do modelo de medida apresentado, foram 

avaliadas pela fiabilidade compósita e pela variância extraída média. 
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Os valores obtidos para os fatores considerados são apresentados na Tabela 7.20. A 

tabela mostra na coluna FC a Fiabilidade compósita dos fatores depois de análise fatorial 

confirmatória dos itens retidos. 

Os resultados mostram que todos os fatores têm fiabilidade compósita (CR) superior a 

0.7.  

7.5.1.3. Validade dos constructos - Validade convergente e discriminante  

A Variância Média Extraída (VEM) também designada de Average Variance Extracted 

(AVE) dos constructos permite validar qual a percentagem da variância do constructo que 

é explicada pelos seus indicadores (Hair Jr et al., 2011). Este valor deve ser de pelo menos 

0,5, o que significa que 50% da variância dos constructos é explicada pelos respetivos 

indicadores.  

Os valores obtidos para os fatores considerados são apresentados na Tabela 7.20. A 

tabela mostra na coluna VEM a variância extraída média (VEM) dos fatores associados à 

imagem percebida depois de análise fatorial confirmatória dos itens retidos. A variância 

média extraída (VEM/AVE) está acima dos 0.5, indicando validade convergente dos 

fatores. 

A validade discriminante, no contexto da AEE, avalia se os itens que refletem um fator não 

estão correlacionados com outros fatores. A validade discriminante verifica-se por várias 

condições (Anderson & Gerbing, 1988).  

7.6. Validação do modelo estrutural 

Validado o modelo de medida analisou-se modelo e relação causal que se conjeturou 

existir entre os constructos de imagem, telepresença informação on-line e respostas de 

comportamento integrado. Portanto, a análise do modelo estrutural irá permitir validar as 

relações de dependência entre constructos.  

Os índices de ajustamento revelaram uma boa validade fatorial para esta estrutura 

fatorial, 
2=12073,078; 

2/df=2,273; CFI=0,942; GFI=0,839; RMSEA=0,061; 

P[rmsea0,05)=0,0 . A seguir analisaremos os pesos ou coeficiente estruturais dos fatores, 

avaliando se são estatisticamente significativos.  
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Analisando as trajetórias podemos concluir quais são as que são estatisticamente 

significativas. A FiguraV3–ApêndiceV, mostra o diagrama com estimativas 

estandardizadas das trajetórias e dos R2 dos itens e dos fatores ou variáveis endógenas.   

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (output AMOS) 
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7.6.1. Análise dos coeficientes estruturais  

Os coeficientes estruturais são apresentados na Tabela 7.21. Os pesos amostrais são 

classificados de acordo as seguintes categorias: valores de .000 a .1, são classificados 

como fracos e marginalmente suportados, valores de pesos de relações estruturais entre 

.1 a .30 são considerados moderadamente suportados e valores entre .301 a 1.00, são 

fortemente suportados. De acordo com os valores apresentados conclui-se que existem 

fatores com fortes relações causais, como é o caso: 

IMAGEM_AFETIVA<-IMCOG_NAT,  

IMAGEM_GLOBAL<-IMAGEM_AFETIVA,  

IMCOG_NAT<-IMCOG_ART,  

RCI<-IMAGEM_GLOBAL e 

RCI<-TEL.  

Outros fatores apresentam pesos fatoriais moderados, o que significa que existe uma 

relação entre os fatores como é o caso: 

IMAGEM_AFETIVA<-TEL,  

IMAGEM_GLOBAL<-IMCOG_NAT.  

Um dos fatores apresenta peso para a trajetória RCI<-IMAGEM_AFETIVA, considerado 

reduzido, ainda assim considerado marginalmente suportado. Testaram-se ainda outras 

relações causais que apresentaram valores que determinam a rejeição da hipótese de 

existir uma relação entre eles como é o caso: 

IMAGEM_AFETIVA<-IMCOG_ART, 

IMAGEM_GLOBAL<-IMCOG_ART, 

IMAGEM_GLOBAL<-IMCOG_ART,  

RCI<-IMCOG_NAT e  

RCI<-IMCOG_ART.   

Foram ainda identificadas outras relações que não estavam previstas no modelo teórico 

inicialmente proposto, mas que pela significância dos valores dos pesos fatoriais se 

interessa analisar. 
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Tabela 7.21 - Pesos das relações estruturais  

Relação Estrutural 
Pesos 

Estruturais 
Hipóteses 

Confirmação 

da Hipóteses 
Observações 

IMAGEM_AFETIVA <--- IMCOG_NAT 0,45 H5.1 Confirmada 
 IMAGEM_AFETIVA <--- TEL 0,206 H3 Confirmada moderadamente 
suportada 

IMAGEM_AFETIVA <--- IMCOG_ART 0,068 H5.2 Rejeitada 
 IMAGEM_GLOBAL <--- IMAGEM_AFETIVA 0,606 H7 Confirmada 
 IMAGEM_GLOBAL <--- TEL 0,051 H4 Rejeitada 
 IMAGEM_GLOBAL <--- IMCOG_NAT 0,222 H6.2 Confirmada moderadamente 
suportada 

IMAGEM_GLOBAL <--- IMCOG_ART -0,011 H6.1 Rejeitada 
 IMCOG_NAT <--- TEL 0,351 H2.1 Confirmada 
 IMCOG_ART <--- TEL 0,653 H2.2   

IMCOG_NAT <--- IMCOG_ART 0,344  Confirmada não incluída no 
estudo 

RCI <--- IMAGEM_GLOBAL 0,346 H9 Confirmada 
 RCI <--- TEL 0,423  Confirmada não incluída no 
modelo 

RCI <--- IMCOG_NAT 0,1 H8.1 Confirmada marginalmente 
suportada 

RCI <--- IMAGEM_AFETIVA 0,075 H10 Rejeitada 
 RCI <--- IMCOG_ART 0,013 H8.2 Rejeitada 
 TEL <--- INFO 0,517 H1 Confirmada 
 ,000 - .05 *marginalmente suportada, .051-.30**moderadamente suportada, *.301-1.00***fortemente suportada 

Fonte: Elaboração própria (output AMOS) 

7.7. Discussão e interpretação de resultados 

Depois do modelo de medida foi desenvolvido o modelo estrutural. Com base no modelo 

estrutural obtido procedeu-se à confirmação das hipóteses examinando se os coeficientes 

das trajetórias hipotéticas são ou não significantes, tendo em conta a significância das 

trajetórias.  

H1 – A informação virtual on-line influência significativamente a telepresença 
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Tabela 7.22 - Teste de hipótese H1  

Hipóteses Relação causal 
Trajetória entre fatores 

Pesos 
fatoriais 

() 
Rácio 
crítico 

Resultado  

H1 INFON --> TEL 0,51*** 8,96 Confirmada 
     
     

*p<0,05  **p<0,01 

Fonte: Elaboração própria (output AMOS) 

 

Confirma-se a hipótese H1 de que a informação on-line influência a telepresença. A 

informação on-line (INFON) foi identificada com um fator único, tal como, a telepresença 

(TEL). Isto significa que os potenciais turistas quando expostos a conteúdos on-line com 

informação sobre destinos e viagens, como vídeo, fotos, roteiros virtuais 3D, ou qualquer 

tipo de conteúdo multimédia interativo, se sentem envolvidos com a visita virtual de 

destino no ciberespaço.  

 

H2 - A telepresença influencia significativamente a imagem de destino cognitiva virtual.  

H3 - A telepresença influencia significativamente a imagem de destino afetiva virtual. 

H4 - A telepresença influencia significativamente a imagem de destino global virtual. 

 

Tabela 7.23 - Testes de hipótese H2, H3 e H4 

Hipóteses Relação causal 
Trajetória entre fatores 

Pesos 
fatoriais  

() 
Rácio 
crítico 

Resultado  

H2 TEL --> IMCOG    
H2.1 TEL --> IMCOG-NAT 0,351 4,743 Confirmada 
H2.2 TEL --> IMCOG-ART 0,653 11,919 Confirmada 

H3 TEL --> IMAF 0,206 2,992 Confirmada 
H4 TEL --> IMG 0,051 0,91 Rejeitada 
     

*p<0,05  **p<0,01 

Fonte: Elaboração própria (output AMOS) 
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A telepresença influência significativamente a imagem cognitiva, suportando H2. Os 

potenciais turistas on-line quando imersos na web avaliam positivamente quer os 

elementos de imagem naturais (paisagem e ambiente natural, sol e mar) como os 

artificiais (cultura, infraestruturas, entretenimento) do destino Ilhas Canárias. Por outro 

lado, a hipótese de influenciar a imagem afetiva é confirmada, embora apresente peso 

fatorial considerado moderado. Por fim rejeita-se que a telepresença influência a imagem 

global ( = 0.068; p>.01).  

 

H5 - A imagem de destino cognitiva virtual influencia significativamente a imagem de 

destino afetiva virtual. 

H6 - A imagem de destino cognitiva virtual influencia significativamente a imagem de 

destino global virtual. 

H7 - A imagem de destino afetiva virtual influencia significativamente a imagem de 

destino global virtual. 

 

Tabela 7.24 - Testes de hipótese H5, H6 e H7 

Hipóteses Relação causal 
Trajetória entre fatores 

Pesos 
fatoriais  

() 
Rácio 
crítico 

Resultado  

H5 IMCOG --> IMAF    
H5.1 IMCOG-NAT --> IMAF 0,45 7,469 Confirmada 
H5.2 IMCOG-ART --> IMAF 0,068 1.021 Rejeitada 

H6 IMCOG --> IMG    
H6.1 IMCOG-NAT --> IMG 0,222 4.186 Confirmada 
H6.2 IMCOG-ART --> IMG -0.011 -0,02 Rejeitada 

H7 IMAF --> IMG 0,606 10,532 Confirmada 
*p<0,05  **p<0,01 

Fonte: Elaboração própria (output AMOS) 

 
A imagem cognitiva influencia parcialmente a imagem afetiva, destinos confirmando a H6 

parcialmente.  
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Apenas se confirma que os turistas on-line quando têm uma imagem favorável dos 

elementos naturais também avaliam positivamente a imagem afetiva do destino. No 

entanto o mesmo não se verifica com imagem cognitiva baseada em atributos artificiais, 

rejeitando-se a H5.2. Significa que os elementos naturais do destino contribuem 

significativamente para a construção de uma imagem afetiva positiva, quando os 

potenciais turistas são envolvidos numa experiência on-line.  

De modo similar, apenas os atributos naturais do destino influenciam a imagem de 

destinos global, rejeitando-se a H6.2.   

Como se confirma existe uma forte relação positiva entre a imagem afetiva e imagem 

global (=0,606, p<.01). 

 

H8 - A imagem de destino cognitiva virtual influencia positivamente a resposta 

comportamental integrada (satisfação e lealdade com o site, satisfação e lealdade com o 

destino, aumento do conhecimento sobre o destino). 

H9 - A imagem de destino global virtual influencia positivamente a resposta 

comportamental integrada (satisfação e lealdade com o site, satisfação e lealdade com o 

destino, aumento do conhecimento sobre o destino). 

H10 - A imagem de destino afetiva virtual influencia positivamente a resposta 

comportamental integrada (satisfação e lealdade com o site, satisfação e lealdade com o 

destino, aumento do conhecimento sobre o destino). 

Tabela 7.25 - Teste de hipóteses H8, H9 e H10 

Hipóteses Relação causal 
Trajetória entre fatores 

Pesos 
fatoriais  

() 
Rácio 
crítico 

Resultado  

H8 IMCOG --> RCI    
H8.1 IMCOG-NAT --> RCI 0,1 1.78 Confirmada 
H8.2 IMCOG-ART --> RCI 0,013 1.021 Rejeitada 

H9 IMG --> RCI 0,346 5.146 Confirmada 
H10 IMAF -->RCI 0.075 1.13 Rejeitada 

*p<0,05  **p<0,01 

Fonte: Elaboração própria (output AMOS) 
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Foram testadas duas sub-hipóteses para H8: H8.1 (=0,1, p>.01).e H8.2. (=0,013, 

p<.01).Como se pode verificar H8 é parcialmente rejeitada, uma vez que, a hipótese que 

testa a influência direta da imagem cognitiva na resposta de comportamento do turista 

on-line com base em atributos naturais é confirmada, e em atributos artificiais é rejeitada,  

Confirma-se a influência da imagem de destinos global com a resposta comportamental 

(satisfação e lealdade com o site, satisfação e lealdade com o destino). 

Rejeita-se H10 concluindo-se que a imagem afetiva não tem influência significativa na 

satisfação e lealdada em relação ao destino e ao site. Observa-se que resposta de 

comportamento integrada não é diretamente influenciada pela imagem cognitiva e 

afetiva mas sim indiretamente através da imagem global.  

Embora não tivesse sido considerada a hipótese da influência da telepresença a na 

resposta comportamental em relação ao site e destino, os resultados sugerem a 

existência de uma relação direta entre a telepresença e a RCI e uma influência indireta 

entre a imagem cognitiva e afetiva em ralação ao comportamento do visitante on-line. 

 

A figura 7.3 do modelo final representa apenas as relações causais fortes e moderadas e 

excluindo as trajetórias rejeitadas pela validação e testes de hipóteses. 
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Figura 7.3 - Modelo com hipóteses validadas 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Capítulo 8. 

CONCLUSÕES E TRABALHO 

FUTURO  

SUMÁRIO 

Este capítulo apresenta as conclusões do estudo, as quais respondem às questões de 

investigação inicialmente estabelecidas. Em função dos resultados obtidos, são apresentadas as 

conclusões e os contributos teóricos e práticos da investigação. São, também, apresentadas 

recomendações, limitações e sugestões de trabalho futuro.  

8.  
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8.1. Conclusões do estudo 

A resposta aos objetivos inicialmente propostos é fundamental na investigação teórica e 

empírica. Esta investigação tem como objetivo geral avaliar o impacto da experiência 

virtual on-line na formação da imagem virtual de um destino turístico e, 

consequentemente, no comportamento do consumidor de turismo, nomeadamente na 

escolha do destino e na satisfação do visitante em relação à experiência de visita virtual. 

As conclusões da fundamentação teórica refletem a consecução do primeiro objetivo, 

que consiste na identificação de fatores com possível impacto na formação da imagem de 

destinos em ambiente virtual on-line, e do segundo objetivo, que consiste em analisar os 

conteúdos interativos de diversos sites de OMD, partindo de indicadores referidos na 

literatura, conduzindo à seleção de um site a usar no estudo experimental o qual 

permitirá validar o modelo conceptual de imagem virtual de destino. 

O terceiro objetivo e quarto objetivo estão implícitos nas conclusões da investigação 

empírica. 

 

CONCLUSÕES DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA     

A literatura permite concluir que é incipiente a pesquisa que explora esta abordagem da 

formação da imagem de destinos a partir de informações virtual fornecida por OMD, 

embora vários estudos de imagem de destino tradicional abordem esta perspetiva. A 

aplicação do conceito de imagem virtual de destino, com recurso à Web, apesar da 

evolução das tecnologias, é ainda limitada.  

Como resposta ao primeiro objetivo, este estudo identifica quais os fatores relacionados 

com a imagem virtual de destino que podem afetar o processo de tomada de decisão e 

as respostas de comportamento em relação ao destino e ao próprio site. Esta constatação 

permite um adequado planeamento de estratégias para a web, por parte das OMD, na 

promoção da imagem de destino.  
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Embora pouco explorada, a temática da realidade virtual e o impacto das experiências 

virtuais tem tido ultimamente alguma abordagem por parte da comunidade científica 

patente em alguns estudos recentemente reportados (Du, 2013; Neuhofer, Buhalis, & 

Ladkin, 2014; Zhou & Lin, 2012), nomeadamente em pesquisas sobre o impacto dos 

Virtual Tours na imagem de destino. 

As teorias clássicas analisadas pela revisão de literatura demonstram a importância da 

imagem de destinos no processo de escolha de um destino turístico. Não obstante, as 

novas tecnologias de informação podem propiciar ambientes e experiências virtuais com 

o destino que de igual modo terão implicações positivas na perceção de uma imagem 

virtual, de acordo com diferentes níveis de interatividade e de imersão propiciados. 

Em consequência do exposto, um dos fatores identificado como relevante é a 

telepresença que permite medir o grau de imersão na experiência e se revelou ter um 

papel mediador entre a informação virtual e a formação da imagem de destino. 

O conceito de telepresença foi identificado a partir do estudo de Cho (2002), um dos 

primeiros estudos à abordar o conceito e que explica como a imagem de destino se pode 

formar a partir de um tour virtual. O estudo anterior analisa as relações causais entre 

imagem de destino e telepresença, no entanto não estuda inteiramente as relações 

estruturais entre informação, telepresença, imagem de destino e comportamentos 

virtuais. Mais tarde (Hyun & O’Keefe, 2012) estudam o conceito de imagem virtual de 

destino testando um modelo que inclui a telepresença como fator mediador entre as 

informação virtual e a imagem cognitiva e afetiva e os resultados e implicações na 

imagem conativa marcada pela intenção de compra ou visita do destino. Foi portanto 

considerada a relevância da telepresença na formação da imagem de destino e 

considerada a pertinência da sua inclusão na proposta de modelo cobrindo a lacuna dos 

anteriores estudos. 

Da revisão de literatura sobre a formação de imagem de destinos resultou um 

levantamento de vários modelos, dos quais se destacam os modelos que consideram a 

imagem constituída por avaliações cognitivas e afetivas reproduzidas por outros autores 

em estudos baseados na formação de imagem virtual. 
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A recolha bibliográfica baseou-se na pesquisa de componentes antecedentes à formação 

da imagem virtual e consequentes que contribuem para respostas comportamentais, 

como sejam a satisfação e lealdade em relação à experiência e ao destino. Como tal, 

foram também identificados vários fatores que, por não estarem devidamente 

fundamentados são considerados como fatores complementares, como sejam, os fatores 

relacionados com o design e performance considerados na literatura com importantes 

para aumento do nível de telepresença mas que pela necessidade de uma análise prévia 

à sua integração no modelo. 

As conclusões da revisão bibliográfica constituíram o marco teórico fundamental para a 

determinar com rigor os constructos e as hipóteses que compõem o modelo estrutural 

proposto. Cumpriu-se, portanto, o primeiro objetivo de identificar na literatura fatores 

que têm impacto na formação da imagem de destinos em ambiente virtual on-line, 

suscetíveis de ser incluídos na proposta de modelo. 

O segundo objetivo resultou na seleção de um website com características adequadas à 

natureza do presente estudo. Para avaliar as hipóteses do modelo a que se propõe o 

objetivo seguinte (elaboração da proposta de modelo), foi necessário realizar um estudo 

experimental sujeitando os participantes a uma experiência de visita virtual através de um 

website promocional. Como tal, e para dar resposta a esta questão foi realizado um 

estudo prévio que permitiu selecionar um website de destino duma lista de 17 Websites 

oficiais das comunidades autónomas de Espanha. Conclui-se, que à data da elaboração 

do estudo prévio para escolha do website, as regiões que mais disponibilizavam recursos 

multimédia com forte componente interativa e que permitiam um elevado grau de 

imersão foram sites oficiais de Turismo de Ilhas Canárias, País Basco e Valência. As OMD 

através dos seus sites fornecem uma experiência de viagem virtual on-line que permite 

aos viajantes simular uma viagem real com recursos multimédia avançados, visitas virtuais 

através do recurso street view ou tour 360º panorâmicos. O que mais se estacou nas 

dimensões analisadas (vivacidade e interatividade) foi o site oficial das Ilhas Canárias, pelo 

que, foi objeto de estudo na fase experimental. 
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Foi assim alcançado o segundo objetivo de analisar os conteúdos interativos de diversos 

sites de OMD no sentido de validar o modelo conceptual de imagem virtual de destino 

turístico. 

 

CONCLUSÕES DA INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

O terceiro objetivo do estudo consiste em desenvolver uma proposta de modelo 

conceptual, partindo dos modelos de diversos autores e extraídos das conclusões da 

revisão de literatura, com o propósito de compreender o impacto da experiência virtual 

na perceção da imagem de destino em ambiente virtual on-line e, consequentemente, na 

escolha do destino e na satisfação do visitante. 

Este estudo empírico estabelece o modelo de formação de imagem virtual de destino em 

ambiente mediado pela Web. O modelo estabelece as relações causais entre informação 

on-line, telepresença, imagem virtual de destino e o processo de tomada de decisão. O 

modelo adota fatores relevantes de diversas áreas, tais como psicologia, comunicação e 

turismo.  

No modelo foram integradas diversas variáveis identificadas na literatura como 

incontornáveis para medir a perceção da imagem de destinos, nas dimensões cognitiva e 

afetiva e global. 

Os resultados da pesquisa, suportados em estudos anteriores, permitem concluir que a 

exposição a informação, e em particular a informação on-line, influencia a telepresença. 

Isto significa que os potenciais turistas quando expostos a conteúdos on-line com 

informação sobre destinos e viagens, nomeadamente, vídeo, fotos, roteiros virtuais 3D, ou 

qualquer tipo de conteúdo multimédia interativo, se sentem envolvidos com a visita 

virtual de destino no ciberespaço.  

Por conseguinte a telepresença influencia positivamente a formação da imagem do 

destino mas de forma diferenciada nas diferentes dimensões - imagem cognitiva, afetiva 

e global.  
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Conclui-se que a telepresença ou sentimento de imersão tem impacto positivo na 

formação da imagem virtual de destino cognitiva e afetiva, no entanto não se verifica essa 

relação positiva na formação da imagem global. Significa isto, que os sentimentos de 

imersão na experiência influenciam a perceção de uma imagem positiva de fatores que 

incluem elementos naturais (clima, natureza, paisagem) e artificias (monumentos, 

infraestruturas, atividades turísticas) sobre o destino.  

De forma mais moderada a telepresença também influencia a formação da imagem 

afetiva e baseada em avaliação de sentimentos em relação ao destino do destino, tendo 

um papel mediador entre a informação on-line e a formação da imagem global, 

exercendo um efeito direto sobre a imagem cognitiva e afetiva, e um efeito indireto sobre 

a imagem global. 

Por seu lado, a imagem cognitiva virtual desempenha um papel moderado na imagem 

afetiva virtual e na imagem global virtual. No entanto, a imagem cognitiva virtual não tem 

um efeito direto sobre o comportamento on-line. Claramente, as OMD devem considerar 

a importância dos componentes de imagens virtuais cognitivos e afetivos quando tentam 

construir uma imagem virtual favorável através de promoções on-line que terão um forte 

impacto na formação de uma imagem global positiva e que conduz a satisfação para com 

o destino. 

Esta pesquisa destaca a importância da imagem afetiva do destino, apoiando a alegação 

de que avaliação global positiva de um destino é maior quando o visitante do website 

associa sentimentos positivos sobre o destino, como por exemplo prazer e excitação, Kim 

e Yoon (2003) mostrando que a dimensão afetiva tem mais influência sobre a formação 

de imagem global de destino do que a componente percetual ou cognitiva.  

Estudos anteriores confirmam que a relação da componente afetiva ou emocional sobre 

o comportamento é mais significativa do que a cognitiva, embora o efeito altere 

conforme experiência anterior com o destino, de acordo com Baloglu & McCleary (1999) e 

Beerli & Martín (2004). Neste estudo rejeita-se a hipótese que a imagem afetiva tem 

influência direta sobre o comportamento em relação ao destino e ao site, mas por outro 

lado a imagem afetiva contribui muito significativamente para a formação de uma 

imagem global de destino, esta sim com forte impacto na resposta comportamental.  
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Será decisivo para as organizações que se trabalhe no sentido de produzir uma imagem 

global de destino positiva. Para tal, é importante investir numa imagem global, através da 

projeção de imagens cognitivas de elementos naturais do destino, como sejam o clima a 

paisagem e o ambiente natural, otimizados para construção de imagem em ambiente 

virtual e através da construção de conteúdos que produzam sentimentos positivos em 

relação ao destino. 

Conclui-se a existência de um efeito positivo da imagem de destinos global na resposta 

comportamental (satisfação e lealdade com o site, satisfação e lealdade com o destino), 

no entanto contrariamente a estudas anteriores, conclui-se que a imagem afetiva não tem 

influência significativa na satisfação e lealdada em relação ao destino e ao site. Observa-

se que resposta de comportamento integrada não é diretamente influenciada pela 

imagem cognitiva e afetiva, mas sim através da imagem global.  

O estudo empírico permitiu ainda concluir e determinar uma nova relação estrutural não 

prevista no modelo inicialmente proposto. Conclui-se que os utilizadores e potenciais 

turistas quando envolvidos na experiência têm respostas comportamentais muito 

positivas em relação a satisfação com o destino e ficam com vontade de repetir a 

experiência. Isto significa que quando quanto maior a sensação de presença maior será a 

determinação em concretizar a visita real ao destino. 

Foi assim, atingido o terceiro objetivo de desenvolver uma proposta de modelo 

conceptual com o propósito de compreender o impacto da experiência virtual na 

perceção da imagem de destino em ambiente virtual on-line. 

Por último, e a fim de concretizar o quarto objetivo foram analisados alguns fatores não 

representados no modelo que se designaram de fatores complementares, os quais foram 

analisados no sentido de perceber se existem relações estatisticamente que possam 

constituir relações estruturais à ser consideradas como extensões ao modelo.  

No que diz respeito a variações de imagem, os segmentos demográficos respondem de 

forma diferente a imagens virtuais, considerando que a experiência de compra on-line 

mostra diferentes perceções em relação a imagens virtuais.  
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O estudo permite concluir que fatores socidemográficos como idade e rendimento 

influem a imagem de destinos, pelo que a segmentação destes grupos deve ser 

considerada nas estratégias de promoção on-line. 

Foram ainda identificados fatores relacionados com a experiência do utilizador na 

Internet, nomeadamente a autoeficácia da utilização web, capazes de influenciar a 

perceção da imagem virtual de destinos. As relações entre estes fatores foram analisadas 

externamente ao modelo por forma a identificar possíveis relações que complementam o 

modelo proposto.  

Desta forma, cumpriu-se o quarto objetivo de avaliar fatores externos ao modelo. 

8.2. Contribuições do estudo 

Este estudo apresenta e analisa um modelo de formação da imagem virtual de destino no 

contexto da procura e seleção do destino turístico baseado na Web. Os resultados desta 

pesquisa fornecem vários contributos teóricos para a conceptualização do modelo, bem 

como contribuições práticas para os profissionais de marketing e gestão de destino em 

organizações oficiais responsáveis pelo planeamento estratégico de destino turístico. 

8.2.1. Contribuições teóricas 

Considerando a escassez de pesquisas que reflitam sobre a conceção e definição de 

imagem de destino em ambiente web, este estudo expande o conceito de imagem de 

destino tradicional e considera a imagem virtual do destino como a imagem de destino 

percebida em ambiente virtual on-line. Neste caso foram adicionadas dimensões 

adequadas à especificidade do estudo tais como a telepresença e informação on-line que 

diferem do contexto off-line, permitindo estudar a imagem de destino numa outra 

abordagem. 

Uma outra contribuição deste estudo consiste no uso de sofisticadas e atuais 

metodologias de análise para atestar com rigor o modelo proposto através da utilização 

de modelos de medida validos e confiáveis a partir de modelos convenientemente 

conjeturados e empiricamente testados.  
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Neste estudo foram considerados três componentes de imagem à semelhança dos 

estudos empíricos convencionais: imagem cognitiva, afetiva e global. Os referidos 

componentes foram a linhas de base tidas em conta para o desenvolvimento de um 

modelo de formação de imagem virtual de destino pela modificação de modelos 

anteriores que encaixam em ambiente on-line. 

No entanto, a maioria dos estudos de imagem de destino tradicional examinou as 

imagens de destino usando os atributos destino com base na cognição, como medidas 

que afetam globalmente a imagem de destino, com recurso normalmente a perguntas 

com único item para medir a imagem global (por exemplo, favorável - desfavorável). O 

estudo adiciona novos itens que permitem avaliar esta componente de forma mais 

precisa. 

A dimensão da imagem cognitiva, usada neste caso particular, foi estudada com base 

numa análise fatorial, recorrendo a escalas de medida adaptadas e já validadas por 

estudos anteriores. Como resultado foram determinadas duas dimensões que agrupam 

os itens relacionados com atributos naturais do destino, como sejam ambiente, natureza 

e paisagem, numa dimensão e os fatores artificiais, como sejam património, 

monumentos, atrações noturnas, infraestrutura, preço, numa outra dimensão. 

Conclui-se que os elementos naturais contribuem mais fortemente para a construção de 

uma imagem positiva global. O modelo que se analisou adiciona a dimensão afetiva que 

se comprava ser influenciada pelos fatores de imagem cognitiva virtual e com forte 

impacto formação de uma imagem global positiva do destino. 

Os resultados revelam que, embora existe um efeito que medeia a relação entre cognição 

e as intenções comportamentais (imagem destino global virtual), a componente cognitiva 

também pode influenciar diretamente, de forma moderada, a intenção comportamental, 

sugerindo que a teoria tradicional pode não se aplicar em alguns casos. Ainda que 

estudos anteriores confirmem que a relação da componente afetiva sobre o 

comportamento é mais significativa do que a cognitiva, embora o efeito altere em função 

de experiência anterior com o destino, de acordo com Baloglu & McCleary (1999) e Beerli 

& Martín (2004), neste estudo essa presunção não se confirma. 



CAPÍTULO 8. CONCLUSÕES 

228

Contudo, fica patente que a imagem cognitiva tem um forte efeito sobre a afetiva e 

consequentemente sobre a imagem global, funcionando como um fator mediador. Este 

estudo confirma assim que a imagem global em ambiente on-line é um dos fatores 

preponderantes na resposta comportamental do visitante on-line. 

O modelo estrutural obtido transforma o convencional modelo hierárquico de imagem de 

destino num modelo que compreende novos fatores: informações sobre viagens e 

destinos on-line (baseadas em conteúdos 3D e 2D interativos), telepresença, e imagem de 

destinos global virtual que afetam a resposta comportamental integrada dos potenciais 

consumidores de turismo, tendo em conta que a experiência previa virtual com o produto 

turístico, o que se traduz num derradeiro contributo do estudo. 

Como conclusão geral, podemos afirmar que a formação da imagem virtual de destinos 

pode ser estruturada em conjunto com o processo de tomada de decisão, de potenciais 

turistas, com base em informação virtual on-line. Ou seja, existem fatores que são 

antecedentes à formação da imagem virtual, nomeadamente a informação on-line 

interativa e a telepresença e fatores que são consequentes nomeadamente o 

comportamento do potencial consumidor de turismo. Os resultados comprovam que a 

telepresença tem um efeito mediador e moderador a ter em consideração nas ações de 

comunicação e promoção dos destinos, levadas a cabo pelas OMD. Assim, estas 

constatações podem fazer parte integrante das estratégias de comunicação de marketing 

na Web. 

8.2.2. Contribuições práticas 

Para analisar o modelo foi utilizado um site OMD, como tal, os resultados empíricos 

obtidos podem fornecer contributos significativos para as organizações responsáveis pela 

promoção e comunicação de destinos em websites oficiais. As implicações do estudo 

para a gestão e planeamento estratégico de marketing na web são: 
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(1) O estudo contribui para determinar as melhores ferramentas de comunicação de 

marketing on-line, a usar pelas OMD, a fim de maximizar o efeito de 

comunicações de marketing na Web integrada com a comunicação tradicional, 

reduzindo os custos globais de divulgação e promoção da imagem de destinos. 

Para além disso, as ferramentas de comunicação de marketing virtuais, com 

elevado grau de interatividade, devem ser consideradas e usadas como principais 

recursos de design a incorporar nos sites de OMD, uma vez que, contribuem 

fortemente para uma experiência prévia com o produto turístico e em 

consequência para a formação de uma imagem global positiva do destino. 

(2) Comprovado e efeito direto da informação on-line na telepresença e a sua 

influência na formação da imagem de destinos virtual cognitiva o nível de 

exposição a conteúdos 3D interativos deve aumentar de forma a maximizar as 

perceções favoráveis de telepresença e sentimentos imersivos nos websites OMD. 

A telepresença pode ser a chave para abreviar o processo de tomada de decisão 

on-line, o que leva os visitantes diminuíram o tempo de pesquisa on-line. 

(3) Devido à importância da dimensão afetiva na formação da imagem global e 

influência da imagem global virtual no comportamento dos turistas on-line, o 

estudo sugere que as OMD utilizem instrumentos e metodologias para uma eficaz 

segmentação do turismo, com base na avaliação dos sentimentos do turista on-

line em ralação aos destinos (Bigné & Andreu, de 2004; Chen, 2003). 

(4) Os resultados permitem compreender a experiência do consumidor de turismo. 

(5) Do ponto de vista dos profissionais de turismo, este estudo contribui para uma 

melhor compreensão sobre a forma de agir e de atuar na organização e 

construção de informação interativa sobre os destinos turísticos em mundos 

virtuais 3D para atrair potenciais turistas on-line. 
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(6) O estudo revela a influência de alguns fatores sociodemográficos na formação 

imagem de destinos virtual – género, idade, situação profissional e rendimento. 

De acordo com estes resultados a segmentação deve ser tomada em 

consideração nestes casos particulares, e no que respeita à imagem cognitiva com 

foco nos atributos artificiais e nos atributos naturais do destino. A influência de 

fatores socioeconómicos, como o rendimento e situação profissional refletem-se 

na formação de uma imagem global e afetiva de destino, mais ou menos forte, 

consoante o nível socioeconómico.     

(7) Constitui também um contributo prático do estudo, o facto das OMD na web 

poderem definir as suas estratégias com base no nível de autoeficácia do 

utilização da Internet. Ou seja, o estudo conclui que os visitantes de websites que 

utilizam eficazmente a internet para diferentes situações valorizam de forma 

distinta as várias dimensões da imagem virtual de destino. Por exemplo, se as 

OMD pretendem desenvolver imagens afetivas e sentimentos verdadeiramente 

positivos apelando às emoções, o design do site pode concentrar-se em fins de 

pesquisa e comunicação, pois de acordo com os resultados são estes utilizadores 

que avaliam de forma mais elevada a imagem afetiva. 

(8) Por último, conclui-se que os visitantes que utilizam a internet para pesquisa de 

informação, para comunicar e para uso pessoal valorizam mais os fatores 

cognitivos naturais em detrimento dos fatores artificiais, enquanto os utilizadores 

que recorrem à internet eficazmente para pesquisa, compra e partilha de 

conteúdos sobre destinos são mais moderados na classificação da imagem de 

destinos, no que respeita à avaliação da imagem cognitiva naturais, mas muito 

assertivos na classificação da imagem cognitiva artificial e imagem afetiva e 

global. Por se tratar de um segmento mais exigente e mais informado, os 

conteúdos destinados a quem procura informação específica sobre destinos deve 

ser cuidadosamente planeada e com conteúdos virtuais 3D mais sofisticados, 

apelativos e estimulantes invocando a todos os sentidos, e com elevados níveis de 

interatividade.  
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O estudo comprova que a disponibilização de recursos de visita virtuais por parte dos 

agentes de marketing de destinos pode ser uma excelente forma de atração e divulgação 

em marketing digital, pois atrai visitantes a conhecer o destino, contribuindo para a 

geração de potenciais turistas, para a fidelização e para a satisfação originada pela visita 

remota. Atesta-se a importância de incluir estes recursos no plano de Inbound 

Marketing das entidades responsáveis pelo destino com o objetivo de atrair novos 

contatos (leads), criando o interesse pelo destino e um relacionamento de acordo com os 

vários públicos ou segmentos turísticos. 

8.2.3. Recomendações 

As ferramentas multimédia avançadas da Web permitem às OMD integrar toda uma 

gama de funcionalidades, provendo informação mais interativa, mais rica e mais atrativa 

de destinos e de viagens, por exemplo através de roteiros de visita virtuais em 3D, vídeos 

personalizados ou em tempo real ou simples brochuras digitais. Em muitos casos esta 

informação on-line substitui ou complementa as atividades promocionais, tipicamente 

usados pelos meios tradicionais de marketing. Assim, OMD são cada vez mais aliciadas e 

incentivadas a explorar e utilizar o potencial oferecido pelo ambiente digital na inclusão 

de Destination Management Systems (DMS) nos sites oficiais de destino. 

As OMD podem melhorar a imagem de um destino através da conceção e da 

disponibilização de informação 3D interativa e em tempo real, aproximando a experiência 

virtual à experiência direta. Este tipo de informação on-line virtual incentiva e estimula os 

viajantes, que acedem aos sites OMD, a experimentar virtualmente um destino 

convergindo para que os turistas on-line se sintam imersos num destino. Em 

consequência, as atitudes favoráveis e positivas em relação aos destinos de viagem 

evoluem, conduzindo assim, a um elevado grau de satisfação, lealdade e intenção de 

visita. 

http://www.360mix.net/inbound-marketing/
http://www.360mix.net/inbound-marketing/
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O turismo virtual aleado às experiências virtuais propiciadas pelas novas tecnologias e 

aplicações de realidade virtual proporcionam ao setor do turismo uma variedade de 

soluções úteis que merecem especial atenção por parte dos investigadores e profissionais 

de turismo (Guttentag, 2010). O turismo virtual e a realidade virtual podem tornar-se 

particularmente relevantes em áreas específicas do turismo como a gestão e 

planeamento estratégico, marketing de destino turístico, entretenimento, educação, 

acessibilidade e preservação do ambiente e património.  

Vários autores reconhecem as contribuições do turismo virtual e da realidade virtual para 

o marketing de destinos (Perry Hobson & Williams, 1995; Sussmann & Vanhegan, 2000) 

principalmente no que concerne à disponibilização de ampla informação sensorial, o que 

é particularmente adequado para o setor do turismo. A experiência antecipada de 

produtos turísticos permite ao turista “testar” com antecedência o “produto turístico” e 

tomar uma decisão fundamentada e não simplesmente baseada em fontes informação 

meramente descritiva (Liu, 2005). O marketing na Internet é, portanto, muito importante 

para o setor do turismo (Buhalis & Law, 2008; Doolin et al., 2002) bem como a natureza 

experiencial do turismo virtual on-line, ferramenta ideal para fornecer dados ricos em 

multimédia e fortemente interativos, aos potenciais turistas que pesquisam informações 

sobre o destino. Consequentemente, estas experiências prévias permitem tomar melhores 

e mais informadas decisões de compra, bem como, criar expectativas mais realistas que 

podem levar a uma experiência real no destino mais satisfatória.  

Na Internet é possível encontrar websites de destinos que disponibilizam tours virtuais 

(Cho et al., 2002; Wan et al., 2007), que permitem "passeios virtuais", muitas vezes 

resultantes de um conjunto fotografias panorâmicas que não permitem qualquer 

navegação livre, outas vezes com incorporação recursos interativos, cuja utilização é 

recomendada por vários estudos (Cho et al., 2002; Doolin et al., 2002). 
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Numa outra perspetiva, o turismo virtual contribui para aumento da '' acessibilidade'' ao 

destinos por parte do público e turistas em geral. O acesso a um mundo virtual pode ser 

preferível a qualquer alternativa de visita real, que em muitos casos, pode ser impossível 

pelos mais diversos motivos. Por exemplo, um destino de turismo pode ser muito remoto 

e distante, a deslocação ao destino pode ser financeiramente muito dispendioso, por ser 

muito inóspito, muito perigoso, muito frágil, ou simplesmente não existem mais. Além de 

proporcionar uma melhor alternativa perante estes cenários, os modelos virtuais também 

pode permitir interação única com objetos históricos ou outros itens frágeis que não 

podem ser examinados ao detalhe no mundo real. 

As potencialidades do turismo em ambiente virtual são igualmente particularmente 

benéficas para pessoas com capacidade reduzida, ou com algum tipo de incapacidade ou 

deficiência. As pessoas com incapacidade para viajar, ou que gostariam de viajar, 

abrangem um vasto segmento de mercado mas muitas vezes esquecido. Algumas 

barreiras de acesso físico podem ser eliminadas com a colaboração dos fornecedores de 

turismo, mas em alguns destinos, as alterações necessárias para acomodar os visitantes 

com capacidade reduzida é impossível devido às exigências de conservação ou custos 

proibitivos. É nestes casos que o turismo virtual pode assumir especial relevância 

propiciando aos visitantes com incapacidade formas alternativas de acesso ao destino 

(Cheong, 1995; Ford, 2001;. Goodall et al, 2004; Hobson & Williams, 1995). 

Uma outra potencialidade do turismo virtual é a sua utilização como um instrumento de 

preservação da natureza e patrimônio e deriva da sua capacidade para criar experiências 

virtuais que os turistas podem aceitar como substitutos da visita real aos destinos e locais 

ameaçados. Os tours virtuais podem ser usados para ajudar a preservar o património 

dando a oportunidade aos visitantes de ter acesso ao local ou destino sem o colocar em 

rico de desgaste ou degradação, provocada pela visita massiva e constante de um 

número elevado de visitantes (Arnold, 2005). 

No entanto esta aceitação de substituir a visita real pela visita virtual dependerá da 

autenticidade e qualidade da experiência da motivação do turista e dos seus 

constrangimentos (limitações físicas ou restrições financeiras). 
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Recomenda-se que as OMD se mantenham atentas a esta nova realidade e que 

preparem as suas estratégias tendo em conta estes fatores. 

8.3. Limitações e trabalho futuro 

O estudo apresenta inovações para a comunidade científica e contribuições para as 

organizações de marketing de destino, no entanto foram identificadas algumas 

limitações.  

O estudo restringe a amostra à população portuguesa e as características 

sociodemográficas dizem respeito à população nacional, uma vez que a população 

portuguesa tem um forte potencial para a procura de destinos pertencentes ao 

arquipélago espanhol das Canárias. Sugere-se que o estudo seja aplicado a grupos 

amostrais distintos de diferentes nacionalidades, coma finalidade de comparar se existem 

variações de acordo com a nacionalidade. O estudo é abrangente e pode ser aplicado a 

nível internacional. A escolha do destino e do site alvo do estudo também pode constituir 

uma limitação, pois trata-se de um destino com características particulares classificado 

como um destino mais vocacionado para os turistas que procuram sol e mar. Sugere-se 

em trabalho futuro a aplicação da metodologia a outro tipo de destino.  

O estudo não analisa de forma distinta a perceção dos utilizadores que já visitaram o 

destino da perceção dos utilizadores que não visitam o destino, em relação à formação 

da imagem do mesmo. Em trabalho futuro sugere-se a analise de amostras significativas 

de potenciais turistas que nunca visitaram o destino e de turistas que revisitam o destino 

uma ou mais vezes.  

Sugere-se ainda que em estudos futuros se proceda a uma análise comparativa deste 

modelo com os modelos convencionais combinando e integrando outras fontes de 

informação. Sugere-se ainda que os fatores relacionados com o design e a performance 

do site venham a ser testados por forma a acrescentar valor ao modelo e a ampliar as 

suas potencialidades.  

 



CAPÍTULO 8. CONCLUSÕES 

235

Como encerramento deste trabalho, pretende-se que fique patente a importância do 

cruzamento das duas áreas de investigação, o turismo e as tecnologias informação e 

comunicação, na gestão estratégica e no marketing de destinos turísticos, 

Deparamo-nos hoje com uma nova realidade ao nível do turismo, do mercado turístico e 

de um novo perfil de consumidor com mais formação e informação, o que desperta cada 

vez mais o interesse e estimula a procura de novas experiências de consumo e de pré-

consumo de produtos de destino. Portanto, a imagem de destino deve ser 

estrategicamente construída e comunicada, com recursos interativos e atrativos, 

geradores de satisfação e de vontade de visitar o destino. 
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Apêndice I - Questionário 

 

I1- Questionário final 
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1 - Experiência na Web 
Experiência na Web  
 

1 Com que frequência utiliza a Internet? * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Diariamente  

 4 a 5 vezes por semana  

 2 a 3 vezes por semana  

 1 vez por semana (Semanalmente)  

  1 vez por mês (Mensalmente)  

 

2 Quantas vezes acede diariamente à Internet? * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 1 vez por dia  

 2-3 vezes por dia  

 3-4 vezes por dia  

 4-5 vezes por dia  

  mais de 5 vezes por dia  

 

3 Quantas horas navega na Internet em cada acesso? * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Menos de 1 hora  

 1 a 2 horas  

 2 a 3 horas  

  3 a 4 horas  

  4 a 5 horas  

  mais de 5 horas  

 

4 Com que frequência visita websites com informação sobre destinos turísticos? * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Nunca  

 1 vez por mês  

 1 vez por semana  

 Mais do que 1 vez por semana  

 Diariamente  

 Várias vezes por dia  

  



APÊNDICES 

259

 

5 Quantas vezes já visitou sites com informação interativa sobre destinos como por 

exemplo tours virtuais)?  * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

  Nenhuma  

  1 vez  

  2 a 3 vezes  

  4 a 6 vezes  

  7 a 8 vezes  

 9 a 10 vezes  

 mais de 10 vezes  

 

6 Quantas vezes adquiriu viagens on-line nos últimos 12 meses? * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Nunca  

 1 vez  

 2 a 3 vezes  

 4 a 6 vezes  

 7 a 8 vezes  

 9 a 10 vezes  

 mais de 10 vezes  
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7 Avalie em que medida concorda com as seguintes afirmações: *  

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item: 
 

  
Discordo 

completamente 

1 2 3 

Indiferente 

4 5 6 

Concordo plenamente 

7 

Uso a Internet para 

pesquisa de 

informações que 

necessito. 

       

Uso a Internet para 

obter informações 

sobre viagens e 

destinos. 

       

Uso a internet para 

compra-online de 

produtos genéricos. 
       

Uso a Internet para 

compra produtos 

turísticos (ex: viagens, 

alojamento, …). 

       

Uso a Internet para 

comunicar com os 

outros. 
       

Uso a Internet para 

partilhar conteúdo 

sobre destinos. 
       

Uso a Internet 

eficazmente a nível 

pessoal. 
       

Uso a Internet 

eficazmente a nível 

profissional. 
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ATENÇÃO 

8   

 

Antes de responder às seguintes questões, por favor aceda ao site oficial de turismo das Ilhas 

Canárias:   

http://www.turismodecanarias.com/canary-islands-spain/web/, navegue por todo site e em especial 

pela área multimédia. 

 

Certifique-se que tem o áudio ligado. 

Na área multimédia realize um tour virtual 360
0 
. 

 

 

 

9 Já alguma vez visitou o destino Ilhas Canárias? * 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 

 Sim  

  Não  

  

http://www.turismodecanarias.com/canary-islands-spain/web/
http://www.turismodecanarias.com/canary-islands-spain/web/photo-image-360/index.html


APÊNDICES 

262

2 - Performance e Design 

Antes de responder às seguintes questões, por favor aceda ao site oficial de turismo das Ilhas 

Canárias:  http://www.turismodecanarias.com/canary-islands-spain/web/, navegue por todo site pela área 

multimédia. Na área multimédia realize um tour virtual 360
0 
. 

  

 

10 Indique em que medida avalia a sua perceção em relação ao website: * 

 
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item: 

 

  

Discordo 

completamente 

1 2 3 
Indiferente 

4 5 6 

Concordo 

plenamente 

7 

A resposta do website 

é rápida no 

carregamento e 

navegação 

 

Existe pouco tempo de 

espera no 

carregamento de 

páginas na Web. 

A resposta do Web 

site às minhas ações 

(como clicar em um 

link) foi rápida. 

O website é 

interessante.  

O design do website é 

atrativo. 

A navegação no 

website é simples e 

fácil. 

Não tive problemas 

em encontrar 

informação que 

pretendia. 

Senti que tinha total 

liberdade de 

navegação no site. 

A interação com o site 

foi fácil. 

No geral gostei do 

tour virtual disponível 

através do site. 

 

  

http://www.turismodecanarias.com/canary-islands-spain/web/
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3 - Informação e conteúdo interativo on-line 

Informação e conteúdo interativo on-line  

 

 

 

  

11 Indique em que medida as seguintes funcionalidades web, disponibilizadas no 

website, influenciam a imagem que tem do destino.  * 

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item: 

 

  
Não 

aplicável 

1 

Nada 

importante 

2 

Pouco 

importante 

3 

Indiferente 

4 

Importante 

5 

Muito 

importante 

6 

Extremamente 

importante 

7 

Tours Virtuais 

Interativos 

360º 

Guias 

interativos 

Mapas 

interativos 

Postais 

eletrónicos 

Galeria de 

vídeos 

Galeria de 

fotos 

Galeria de 

áudio 

Aplicações 

para 

telemóveis 
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4 - Envolvimento na Experiência Virtual 

Telepresença  

 

12 Indique em que medida concorda com as seguintes afirmações, baseando-se 

na sua experiência no website de turismo das Ilhas Canárias e em particular na 

experiência de navegação nos Tours Virtuais 360º. * 

 
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item: 
 

  

Discordo 

completamente 

1 2 3 
Indiferente 

4 5 6 

Concordo 

plenamente 

7 

Esqueci por 

momentos o que 

me rodeava, 

enquanto visitava 

o tour virtual. 

Senti-me 

abstraído do 

mundo real, 

enquanto visitava 

o tour virtual. 

Senti que estava 

no destino virtual. 

Senti-me 

envolvido no 

conteúdo. 

Senti que visitei 

virtualmente o 

destino. 
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5 - Imagem de Destino 

Imagem de Destino Cognitiva, Afetiva e Global  

 

13 Baseando-se na experiência de navegação no website, como classifica a 

imagem de destino nos seguintes aspetos? * 

 
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item: 

 

  

Extremamente 

Negativa 

1 2 3 4 5 6 
Extremamente Positiva 

7 

Paisagem 

Ambiente Natural 

Património histórico 

(museus, 

monumentos, …) 

Hospitalidade e 

simpatia  

Infraestruturas, 

transportes e 

serviços 

Qualidade de vida 

Relação qualidade 

preços (preços) 

Diferentes costumes 

e culturas 

Atividades noturnas 

e entretenimento 

Praias sol e mar 

Clima 

Animação turística e 

atividades 

desportivas 

Segurança 

Eventos, Festivais, 

concertos, … 

Gastronomia 

Costumes e formas 

de vida        
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14 Depois de visitar o site e realizar a experiência de visita virtual, como considera 

a imagem geral do destino? * 

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item: 

 
1 2 3 4 5 6 7  

Maçador Divertido 

Deprimente Emocionante 

Desagradável Agradável 

Stressante Relaxante 

Artificial Autêntico 

 

15 Como avalia a sua perceção geral ou impressão global sobre o destino? * 

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6   7 

Muito 

Negativa  
Muito positiva 

Desfavorável  Favorável 

Má  Boa 
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6 - Respostas comportamentais integradas 

Respostas comportamentais integradas  

 

16  

Indique em que medida concorda com as seguintes afirmações: 

Depois de visitar o website... * 

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item: 
 

  

Discordo 

completamente 

1 2 3 
Indiferente 

4 5 6 

Concordo 

plenamente 

7 

Fiquei com 

vontade de 

procurar mais 

informação sobre 

o destino. 

Fiquei com 

vontade de visitar 

o destino e estou 

interessado em 

visitar o destino. 

Senti que adquiri 

conhecimento e 

aprendi mais sobre 

o destino. 

Senti vontade de 

permanecer mais 

tempo no site 

Fiquei com 

vontade de 

regressar ao 

website para obter 

mais informação 

sobre o destino. 

Recomendarei o 

destino a outras 

pessoas. 

Achei o destino 

atrativo. 

Gostei do destino. 
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7 - Fatores Sociodemográficos 

Dados Sociodemográficos  

 

17 Género/Sexo * 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 Feminino  

 Masculino  

 

 

18 Idade * 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 

 18-20  

 21-29  

 30-39  

 40-49  

 50-59  

 60-69  

 mais de 70 anos  

 

 

 

19 Estado Civil * 

 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 

 Solteiro  

 Casado  

 União de facto  

 Viúvo  

 Divorciado  
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20 Nível de escolaridade * 

 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 

 Ensino Básico  

 Ensino Secundário  

 Ensino Superior  

 

 

21 Ocupação Profissional * 

 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 

 Trabalhador por conta própria  

 Trabalhador por conta de outrem  

 Estudante  

 Desempregado/sem ocupação  

 Reformado  

 Doméstica  

 

 

22 Rendimento: 

 

Como classifica o seu rendimento em relação ao rendimento médio? 

Rendimento médio de referência em Portugal em 2013 segundo o Eurostat -980 

Euros. * 

 
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

 

 Sem rendimento  

 Rendimento abaixo da média  

 Rendimento médio  

 Rendimento acima da média  

 

 

23 Nacionalidade * 
Selecione pelo menos uma resposta  

 

Por favor, selecione todas as que se aplicam: 

 

 Portuguesa  

 Outra:  
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 pela sua colaboração e participação! 

 

Submeter o seu inquérito 

Obrigado por ter concluído este inquérito. 
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I2- Fontes utilizadas para elaboração do questionário – Referências e fator de impacto JCR 

Referências Bibliográficas  

 

Citations Impact 

Factor 

 

JCR® Category Rank in 

Category 

Quartile in 

Category 

Baloglu, S., & Brinberg, D. (1997). Affective Images of Tourism Destinations. Journal of 

Travel Research, 35(4), 11–15. 

758 in google 

academic 

1.884   HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & 

TOURISM 

6 out of 39 Q1 

Beck, L., & Cable, T. T. (2002). Interpretation for the 21st century: fifteen guiding 

principles for interpreting nature and culture. Retrieved from 

http://books.google.pt/books/about/Interpretation_for_the_21st_century.html?id

=H_IcAQAAIAAJ&pgis=1 

 

Book     

Beerli, A., & Martín, J. (2004). Factors influencing destination image. Annals of Tourism 

Research, 31, 657–681. doi:10.1016/j.annals.2004.01.010 

 

191  in Web of 

Science Core 

Collection 

211 in All Databases  

2.795 HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & 

TOURISM 

SOCIOLOGY 

2 of 39 

 

 

4 of 138 

Q1 

 

 

Q1 

Cho, Y. H. (2002). Exploring Web-based Virtual Tour Experience: The Effects of 

Telepresence on the Destination Image. University of Illinois at Urbana-

Champaign. Retrieved from http://books.google.pt/books?id=wQBCywAACAAJ 

Book     

Chon, K. S. (1991). Tourism destination image modification process - marketing 

implications. Journal of Travel Research. 

421 in google 

academic 

2.377    

Echtner, C. M., & Ritchie, J. R. B. (1993). The Measurement of Destination Image: An 

Empirical Assessment. Journal of Travel Research, 31(4), 3–13.  

 1.884   HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & 

TOURISM 

6 out of 39  

Echtner, C. M., & Ritchie, J. R. B. (2003). The Meaning and Measurement of Destination 

Image, The Journal of Tourism Studies 14(1), 37–48.  

1075 in google 

academic 

    

Fiore, A. M., Kim, J., & Lee, H.-H. (2005). Effect of image interactivity technology on 

consumer responses toward the online retailer. Journal of Interactive Marketing, 

19(3), 38–53. 

183 in google 

academic 

2.341    

Griffith, D. A., & Palmer, J. W. (1999). Leveraging the web for corporate success. 

Business Horizons, 42(1), 3–10. 

83 in google 

academic 

1.284    

Hsu, M.-H., & Chiu, C.-M. (2004). Internet self-efficacy and electronic service 

acceptance. Decision Support Systems, 38(3), 369–381. 

432 in google 

academic 

2.036    

Hyun, M. Y., & O’Keefe, R. M. (2012). Virtual destination image: Testing a telepresence 

model. Journal of Business Research, 65(1), 29–35. doi:10.1016/j.jbusres.2011.07.01 

4 Cited in Web of 

Science 

 BUSINESS 58 of 111 Q3 

Hyun, Y.-H. (2007). Developing the Virtual Destination Image Formation Model. 

University of Surrey. 

Doctoral Thesis     

Kim, H., & Fesenmaier, D. R. (2008). Persuasive Design of Destination Web Sites: An 

Analysis of First Impression. Journal of Travel Research, 47(1), 3–13. 

doi:10.1177/0047287507312405 

38 Cited in Web of 

Science 

1.884   HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & 

TOURISM 

6 out of 39  

https://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?REFID=47873373&SID=Z1NX9MLT3HvtbyPjAwH&search_mode=CitingArticles&parentProduct=UA&parentQid=10&parentDoc=8&product=UA&betterCount=211&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&fromPID=WOS&toPID=UA
http://scholar.google.pt/scholar?cites=8211025457795470397&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=pt-PT
http://scholar.google.pt/scholar?cites=8211025457795470397&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=pt-PT
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Kim, Y., & Glassman, M. (2013). Beyond search and communication: Development and 

validation of the Internet Self-efficacy Scale (ISS). Computers in Human 

Behavior, 29(4), 1421–1429.  

6 Cited in Web of 

Science 

2.273 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 

 

PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 

30 of 83 

 

 

24 of 129 

Q2 

 

 

Q1 

Klein, L. R. (2003). Creating  virtual product experiences: The role of telepresence. 

Journal of Interactive Marketing, 17, 41–55.  

 2.341    

Lin, C.-T., & Huang, Y.-L. (2009). Mining tourist imagery to construct destination image 

position model. Expert Systems with Applications, 36(2), 2513–2524. 

doi:10.1016/j.eswa.2008.01.074 

3 Cited in Web of 

Science 

37 in google 

academic 

1.965    

Perdue, R. R. (2001). Internet Site Evaluations: The Influence of Behavioral Experience, 

Existing Images, and Selected Website Characteristics. Journal of Travel & 

Tourism Marketing, 11(2-3), 21–38.  

114 in google 

academic 

0.695    

Russell, J. A., Ward, L. M., & Pratt, G. (1981). Affective Quality Attributed to 

Environments: A Factor Analytic Study. Environment and Behavior, 13(3), 259–

288.  

100 in Web of 

Science 

 ENVIRONMENTAL STUDIES 

 

PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 

22 of 98 

 

31 of 129 

Q1 

 

Q1 

Skadberg, Y. X., & Kimmel, J. R. (2004). Visitors’ flow experience while browsing a Web 

site: its measurement, contributing factors and consequences. Computers in 

Human Behavior, 20(3), 403–422.  

83 in Web of 

Science 

 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 

 

PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 

30 of 83 

 

 

24 of 129 

Q2 

 

 

Q1 

Smith, R. E., & Swinyard, W. R. (1982). Information response models: An integrated 

approach. Journal of Marketing, 46, 81–93. 

145 in all databases 

143 in Web of 

Science 

3.819 BUSINESS 5 of 111 Q1 

Tu, Y.-H. (2009). Evaluating the effectiveness of telepresence in cultural tourism 

websites: panoramic virtual tours for the promotion of tourism and cultural 

identity in Taiwan.  

Doctoral Thesis     
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Apêndice II – Avaliação de recursos interativos-website oficial de turismo das Ilhas Canárias 

 

Canary Island Official Website features evaluation (http://www.turismodecanarias.com)  

Other external features Yes/No 

Download features 

ScreenSaver E-postcard 

Mp3, maps, brochures, guides 

 

Booking services  

Mobile application  

Social Networks link 

(facebook, twitter, youtube, flickr) 

 

Website Resources 

Vividness Interactivity 

Breadth Depth Speed Range Mapping 

Audio 

Sense 

(1) 

Vision 

sense 

(1) 

 

Text 

(1) 

2D 

effect(

2) 

3D 

effect 

(3) 

Real time 

response  

(1) 

 

Changing 

(1) 

 

Rotating 

(1) 

 

Zooming 

(1) 

 

Links  

(1) 

 

Sequence 

(1) 

Simulation 

/imitation (1) 

Sound/Audio 1           1 

Travel video tour  

Travel  visual tour 
1 1  1       1  

Interactive Communication 

Forum/chat 

            

Webcam             

Interactive map   1 1 1     1 1 1  

Image gallery  1 1 1      1 1  

Travel itineraries info  1 1 1      1 1  

Attraction info  1 1 1      1 1  

Virtual self-trip planner             

3D virtual Tour  

     Panoramic 360º 

     Street View 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

TOTAL 29 16 

http://www.turismodecanarias.com/
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Apêndice III- Resultados testes não paramétricos (SPSS) 

 

Resultados parciais das médias com diferenças estatisticamente significativas na imagem 

cognitiva virtual que ocorrem em várias faixas etárias. Comparação múltipla de médias 

das ordens para =0.05. 

Tabela III1- Comparação múltipla de médias das ordens para IMAGEM COGNITIVA – IDADE  (reagrupada) 

Multiple Comparisons 

Tukey HSD 

       

Dependent Variable 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Rank of IC4 18-20 21-29 30,044161 18,274990 ,470 -20,04872 80,13704 

30-39 74,273945
*
 18,509930 ,001 23,53709 125,01080 

40-49 68,012142
*
 19,855598 ,006 13,58672 122,43756 

+ 50 anos 56,185737 24,883640 ,161 -12,02186 124,39333 

21-29 18-20 -30,044161 18,274990 ,470 -80,13704 20,04872 

30-39 44,229784
*
 13,587832 ,011 6,98470 81,47487 

40-49 37,967981 15,370637 ,100 -4,16388 80,09985 

+ 50 anos 26,141576 21,475736 ,741 -32,72474 85,00789 

30-39 18-20 -74,273945
*
 18,509930 ,001 -125,01080 -23,53709 

21-29 -44,229784
*
 13,587832 ,011 -81,47487 -6,98470 

40-49 -6,261803 15,649240 ,995 -49,15733 36,63373 

+ 50 anos -18,088208 21,676011 ,920 -77,50349 41,32708 

40-49 18-20 -68,012142
*
 19,855598 ,006 -122,43756 -13,58672 

21-29 -37,967981 15,370637 ,100 -80,09985 4,16388 

30-39 6,261803 15,649240 ,995 -36,63373 49,15733 

+ 50 anos -11,826405 22,835865 ,986 -74,42092 50,76811 

+ 50 anos 18-20 -56,185737 24,883640 ,161 -124,39333 12,02186 

21-29 -26,141576 21,475736 ,741 -85,00789 32,72474 

30-39 18,088208 21,676011 ,920 -41,32708 77,50349 

40-49 11,826405 22,835865 ,986 -50,76811 74,42092 

Rank of IC6 18-20 21-29 10,226811 18,267569 ,981 -39,84572 60,29934 

30-39 53,073864
*
 18,502412 ,035 2,35761 103,79012 

40-49 54,401775 19,847535 ,050 -,00154 108,80509 

+ 50 anos 61,545846 24,873534 ,099 -6,63405 129,72574 

21-29 18-20 -10,226811 18,267569 ,981 -60,29934 39,84572 

30-39 42,847053
*
 13,582314 ,015 5,61709 80,07701 

40-49 44,174964
*
 15,364395 ,034 2,06021 86,28972 

+ 50 anos 51,319036 21,467014 ,120 -7,52338 110,16145 

30-39 18-20 -53,073864
*
 18,502412 ,035 -103,79012 -2,35761 

21-29 -42,847053
*
 13,582314 ,015 -80,07701 -5,61709 

40-49 1,327911 15,642884 1,000 -41,55020 44,20602 

+ 50 anos 8,471983 21,667208 ,995 -50,91917 67,86314 

40-49 18-20 -54,401775 19,847535 ,050 -108,80509 ,00154 

21-29 -44,174964
*
 15,364395 ,034 -86,28972 -2,06021 

30-39 -1,327911 15,642884 1,000 -44,20602 41,55020 

+ 50 anos 7,144072 22,826591 ,998 -55,42502 69,71317 

+ 50 anos 18-20 -61,545846 24,873534 ,099 -129,72574 6,63405 

21-29 -51,319036 21,467014 ,120 -110,16145 7,52338 

30-39 -8,471983 21,667208 ,995 -67,86314 50,91917 

40-49 -7,144072 22,826591 ,998 -69,71317 55,42502 

Rank of IC8 18-20 21-29 11,058574 18,333998 ,975 -39,19605 61,31319 

30-39 39,160308 18,569695 ,218 -11,74037 90,06099 

40-49 66,189601
*
 19,919709 ,009 11,58845 120,79075 

+ 50 anos 55,356583 24,963986 ,175 -13,07124 123,78441 

21-29 18-20 -11,058574 18,333998 ,975 -61,31319 39,19605 

30-39 28,101735 13,631706 ,239 -9,26361 65,46708 

40-49 55,131028
*
 15,420267 ,004 12,86313 97,39893 

+ 50 anos 44,298010 21,545078 ,242 -14,75838 103,35440 

30-39 18-20 -39,160308 18,569695 ,218 -90,06099 11,74037 

21-29 -28,101735 13,631706 ,239 -65,46708 9,26361 

40-49 27,029293 15,699769 ,422 -16,00474 70,06333 

+ 50 anos 16,196275 21,746000 ,946 -43,41085 75,80340 

40-49 18-20 -66,189601
*
 19,919709 ,009 -120,79075 -11,58845 

21-29 -55,131028
*
 15,420267 ,004 -97,39893 -12,86313 

30-39 -27,029293 15,699769 ,422 -70,06333 16,00474 
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+ 50 anos -10,833018 22,909599 ,990 -73,62964 51,96361 

+ 50 anos 18-20 -55,356583 24,963986 ,175 -123,78441 13,07124 

21-29 -44,298010 21,545078 ,242 -103,35440 14,75838 

30-39 -16,196275 21,746000 ,946 -75,80340 43,41085 

40-49 10,833018 22,909599 ,990 -51,96361 73,62964 

Rank of IC12 18-20 21-29 44,325296 18,344173 ,113 -5,95722 94,60781 

30-39 42,103896 18,580002 ,158 -8,82504 93,03283 

40-49 53,689757 19,930765 ,057 -,94170 108,32121 

+ 50 anos 78,425940
*
 24,977841 ,016 9,96014 146,89174 

21-29 18-20 -44,325296 18,344173 ,113 -94,60781 5,95722 

30-39 -2,221400 13,639271 1,000 -39,60748 35,16468 

40-49 9,364462 15,428825 ,974 -32,92690 51,65582 

+ 50 anos 34,100645 21,557035 ,510 -24,98852 93,18981 

30-39 18-20 -42,103896 18,580002 ,158 -93,03283 8,82504 

21-29 2,221400 13,639271 1,000 -35,16468 39,60748 

40-49 11,585861 15,708482 ,948 -31,47206 54,64378 

+ 50 anos 36,322044 21,758069 ,454 -23,31817 95,96225 

40-49 18-20 -53,689757 19,930765 ,057 -108,32121 ,94170 

21-29 -9,364462 15,428825 ,974 -51,65582 32,92690 

30-39 -11,585861 15,708482 ,948 -54,64378 31,47206 

+ 50 anos 24,736183 22,922314 ,817 -38,09529 87,56766 

+ 50 anos 18-20 -78,425940
*
 24,977841 ,016 -146,89174 -9,96014 

21-29 -34,100645 21,557035 ,510 -93,18981 24,98852 

30-39 -36,322044 21,758069 ,454 -95,96225 23,31817 

40-49 -24,736183 22,922314 ,817 -87,56766 38,09529 

Rank of IC14 18-20 21-29 26,438840 18,485015 ,608 -24,22973 77,10741 

30-39 48,988636 18,722654 ,069 -2,33131 100,30859 

40-49 58,339664
*
 20,083788 ,032 3,28876 113,39057 

+ 50 anos 59,113636 25,169614 ,132 -9,87783 128,10510 

21-29 18-20 -26,438840 18,485015 ,608 -77,10741 24,22973 

30-39 22,549797 13,743990 ,472 -15,12333 60,22292 

40-49 31,900824 15,547283 ,244 -10,71524 74,51689 

+ 50 anos 32,674797 21,722545 ,560 -26,86804 92,21763 

30-39 18-20 -48,988636 18,722654 ,069 -100,30859 2,33131 

21-29 -22,549797 13,743990 ,472 -60,22292 15,12333 

40-49 9,351027 15,829088 ,976 -34,03748 52,73953 

+ 50 anos 10,125000 21,925121 ,991 -49,97311 70,22311 

40-49 18-20 -58,339664
*
 20,083788 ,032 -113,39057 -3,28876 

21-29 -31,900824 15,547283 ,244 -74,51689 10,71524 

30-39 -9,351027 15,829088 ,976 -52,73953 34,03748 

+ 50 anos ,773973 23,098305 1,000 -62,53991 64,08785 

+ 50 anos 18-20 -59,113636 25,169614 ,132 -128,10510 9,87783 

21-29 -32,674797 21,722545 ,560 -92,21763 26,86804 

30-39 -10,125000 21,925121 ,991 -70,22311 49,97311 

40-49 -,773973 23,098305 1,000 -64,08785 62,53991 

Rank of IC16 18-20 21-29 12,164357 18,435576 ,965 -38,36870 62,69741 

30-39 41,331169 18,672580 ,177 -9,85152 92,51386 

40-49 61,064290
*
 20,030073 ,021 6,16062 115,96796 

+ 50 anos 34,730799 25,102297 ,639 -34,07615 103,53775 

21-29 18-20 -12,164357 18,435576 ,965 -62,69741 38,36870 

30-39 29,166812 13,707231 ,210 -8,40555 66,73918 

40-49 48,899933
*
 15,505702 ,015 6,39785 91,40202 

+ 50 anos 22,566442 21,664447 ,836 -36,81714 81,95003 

30-39 18-20 -41,331169 18,672580 ,177 -92,51386 9,85152 

21-29 -29,166812 13,707231 ,210 -66,73918 8,40555 

40-49 19,733121 15,786752 ,722 -23,53934 63,00558 

+ 50 anos -6,600369 21,866482 ,998 -66,53775 53,33701 

40-49 18-20 -61,064290
*
 20,030073 ,021 -115,96796 -6,16062 

21-29 -48,899933
*
 15,505702 ,015 -91,40202 -6,39785 

30-39 -19,733121 15,786752 ,722 -63,00558 23,53934 

+ 50 anos -26,333491 23,036528 ,783 -89,47804 36,81106 

+ 50 anos 18-20 -34,730799 25,102297 ,639 -103,53775 34,07615 

21-29 -22,566442 21,664447 ,836 -81,95003 36,81714 

30-39 6,600369 21,866482 ,998 -53,33701 66,53775 

40-49 26,333491 23,036528 ,783 -36,81106 89,47804 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Tabela III2- Comparação múltipla de médias das ordens para IMAGEM CONITIVA – RENDIMENTO 
Multiple Comparisons 

Tukey 

HSD 

       

Dependent Variable 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound 

Upper 

Bound 

Rank 

of IC1 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média -18,227273 15,496321 ,642 -58,21593 21,76138 

Rendimento médio 12,445652 13,432358 ,791 -22,21689 47,10820 

Rendimento acima da média 52,179104
*
 16,133711 ,007 10,54565 93,81256 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento 18,227273 15,496321 ,642 -21,76138 58,21593 

Rendimento médio 30,672925 14,506731 ,150 -6,76207 68,10792 

Rendimento acima da média 70,406377
*
 17,038592 ,000 26,43785 114,37490 

Rendimento médio Sem Rendimento -12,445652 13,432358 ,791 -47,10820 22,21689 

Rendimento abaixo da média -30,672925 14,506731 ,150 -68,10792 6,76207 

Rendimento acima da média 39,733452
*
 15,185714 ,045 ,54633 78,92058 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -52,179104
*
 16,133711 ,007 -93,81256 -10,54565 

Rendimento abaixo da média -70,406377
*
 17,038592 ,000 -114,37490 -26,43785 

Rendimento médio -39,733452
*
 15,185714 ,045 -78,92058 -,54633 

Rank 

of IC2 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média -5,126984 15,438013 ,987 -44,96517 34,71121 

Rendimento médio 24,279754 13,381816 ,268 -10,25237 58,81188 

Rendimento acima da média 58,183929
*
 16,073004 ,002 16,70713 99,66073 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento 5,126984 15,438013 ,987 -34,71121 44,96517 

Rendimento médio 29,406738 14,452146 ,177 -7,88740 66,70087 

Rendimento acima da média 63,310913
*
 16,974481 ,001 19,50783 107,11400 

Rendimento médio Sem Rendimento -24,279754 13,381816 ,268 -58,81188 10,25237 

Rendimento abaixo da média -29,406738 14,452146 ,177 -66,70087 7,88740 

Rendimento acima da média 33,904175 15,128574 ,114 -5,13550 72,94385 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -58,183929
*
 16,073004 ,002 -99,66073 -16,70713 

Rendimento abaixo da média -63,310913
*
 16,974481 ,001 -107,11400 -19,50783 

Rendimento médio -33,904175 15,128574 ,114 -72,94385 5,13550 

Rank 

of IC3 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média -12,160173 15,677692 ,865 -52,61686 28,29652 

Rendimento médio 10,956192 13,589572 ,852 -24,11205 46,02444 

Rendimento acima da média 63,869290
*
 16,322542 ,001 21,74855 105,99003 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento 12,160173 15,677692 ,865 -28,29652 52,61686 

Rendimento médio 23,116366 14,676520 ,394 -14,75677 60,98950 

Rendimento acima da média 76,029463
*
 17,238014 ,000 31,54632 120,51261 

Rendimento médio Sem Rendimento -10,956192 13,589572 ,852 -46,02444 24,11205 

Rendimento abaixo da média -23,116366 14,676520 ,394 -60,98950 14,75677 

Rendimento acima da média 52,913098
*
 15,363450 ,004 13,26732 92,55888 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -63,869290
*
 16,322542 ,001 -105,99003 -21,74855 

Rendimento abaixo da média -76,029463
*
 17,238014 ,000 -120,51261 -31,54632 

Rendimento médio -52,913098
*
 15,363450 ,004 -92,55888 -13,26732 

Rank 

of IC4 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média 24,121934 15,855329 ,426 -16,79315 65,03702 

Rendimento médio 26,097936 13,743550 ,230 -9,36765 61,56352 

Rendimento acima da média 72,865295
*
 16,507486 ,000 30,26730 115,46329 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento -24,121934 15,855329 ,426 -65,03702 16,79315 

Rendimento médio 1,976002 14,842813 ,999 -36,32626 40,27827 

Rendimento acima da média 48,743361
*
 17,433331 ,028 3,75620 93,73052 

Rendimento médio Sem Rendimento -26,097936 13,743550 ,230 -61,56352 9,36765 

Rendimento abaixo da média -1,976002 14,842813 ,999 -40,27827 36,32626 

Rendimento acima da média 46,767359
*
 15,537526 ,015 6,67237 86,86235 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -72,865295
*
 16,507486 ,000 -115,46329 -30,26730 

Rendimento abaixo da média -48,743361
*
 17,433331 ,028 -93,73052 -3,75620 

Rendimento médio -46,767359
*
 15,537526 ,015 -86,86235 -6,67237 

Rank 

of IC5 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média 4,791486 16,077854 ,991 -36,69783 46,28080 

Rendimento médio 8,845411 13,936436 ,921 -27,11792 44,80874 

Rendimento acima da média 46,724710
*
 16,739163 ,028 3,52887 89,92055 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento -4,791486 16,077854 ,991 -46,28080 36,69783 

Rendimento médio 4,053924 15,051127 ,993 -34,78590 42,89375 

Rendimento acima da média 41,933223 17,678002 ,084 -3,68532 87,55177 

Rendimento médio Sem Rendimento -8,845411 13,936436 ,921 -44,80874 27,11792 

Rendimento abaixo da média -4,053924 15,051127 ,993 -42,89375 34,78590 

Rendimento acima da média 37,879299 15,755590 ,078 -2,77841 78,53701 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -46,724710
*
 16,739163 ,028 -89,92055 -3,52887 

Rendimento abaixo da média -41,933223 17,678002 ,084 -87,55177 3,68532 

Rendimento médio -37,879299 15,755590 ,078 -78,53701 2,77841 

Rank 

of IC6 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média 23,383838 15,723369 ,446 -17,19072 63,95840 

Rendimento médio 42,423035
*
 13,629166 ,011 7,25262 77,59345 

Rendimento acima da média 74,552766
*
 16,370098 ,000 32,30930 116,79623 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento -23,383838 15,723369 ,446 -63,95840 17,19072 

Rendimento médio 19,039196 14,719280 ,568 -18,94429 57,02268 
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Rendimento acima da média 51,168928
*
 17,288238 ,017 6,55618 95,78167 

Rendimento médio Sem Rendimento -42,423035
*
 13,629166 ,011 -77,59345 -7,25262 

Rendimento abaixo da média -19,039196 14,719280 ,568 -57,02268 18,94429 

Rendimento acima da média 32,129732 15,408211 ,160 -7,63156 71,89102 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -74,552766
*
 16,370098 ,000 -116,79623 -32,30930 

Rendimento abaixo da média -51,168928
*
 17,288238 ,017 -95,78167 -6,55618 

Rendimento médio -32,129732 15,408211 ,160 -71,89102 7,63156 

Rank 

of IC8 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média 17,186147 15,726765 ,694 -23,39718 57,76947 

Rendimento médio 32,189723 13,632109 ,086 -2,98829 67,36773 

Rendimento acima da média 79,030303
*
 16,373633 ,000 36,77772 121,28289 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento -17,186147 15,726765 ,694 -57,76947 23,39718 

Rendimento médio 15,003576 14,722458 ,738 -22,98811 52,99526 

Rendimento acima da média 61,844156
*
 17,291971 ,002 17,22178 106,46653 

Rendimento médio Sem Rendimento -32,189723 13,632109 ,086 -67,36773 2,98829 

Rendimento abaixo da média -15,003576 14,722458 ,738 -52,99526 22,98811 

Rendimento acima da média 46,840580
*
 15,411539 ,013 7,07071 86,61045 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -79,030303
*
 16,373633 ,000 -121,28289 -36,77772 

Rendimento abaixo da média -61,844156
*
 17,291971 ,002 -106,46653 -17,22178 

Rendimento médio -46,840580
*
 15,411539 ,013 -86,61045 -7,07071 

Rank 

of IC9 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média -8,585137 15,882967 ,949 -49,57155 32,40127 

Rendimento médio 12,339482 13,767507 ,807 -23,18793 47,86689 

Rendimento acima da média 54,125660
*
 16,536261 ,006 11,45341 96,79791 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento 8,585137 15,882967 ,949 -32,40127 49,57155 

Rendimento médio 20,924619 14,868686 ,496 -17,44441 59,29365 

Rendimento acima da média 62,710797
*
 17,463720 ,002 17,64522 107,77638 

Rendimento médio Sem Rendimento -12,339482 13,767507 ,807 -47,86689 23,18793 

Rendimento abaixo da média -20,924619 14,868686 ,496 -59,29365 17,44441 

Rendimento acima da média 41,786178
*
 15,564610 ,038 1,62130 81,95106 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -54,125660
*
 16,536261 ,006 -96,79791 -11,45341 

Rendimento abaixo da média -62,710797
*
 17,463720 ,002 -107,77638 -17,64522 

Rendimento médio -41,786178
*
 15,564610 ,038 -81,95106 -1,62130 

Rank 

of IC10 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média 17,360750 15,538067 ,679 -22,73563 57,45713 

Rendimento médio 44,674791
*
 13,468544 ,005 9,91886 79,43072 

Rendimento acima da média 55,584049
*
 16,177174 ,004 13,83843 97,32967 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento -17,360750 15,538067 ,679 -57,45713 22,73563 

Rendimento médio 27,314041 14,545811 ,239 -10,22180 64,84988 

Rendimento acima da média 38,223299 17,084493 ,115 -5,86368 82,31028 

Rendimento médio Sem Rendimento -44,674791
*
 13,468544 ,005 -79,43072 -9,91886 

Rendimento abaixo da média -27,314041 14,545811 ,239 -64,84988 10,22180 

Rendimento acima da média 10,909258 15,226623 ,891 -28,38344 50,20195 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -55,584049
*
 16,177174 ,004 -97,32967 -13,83843 

Rendimento abaixo da média -38,223299 17,084493 ,115 -82,31028 5,86368 

Rendimento médio -10,909258 15,226623 ,891 -50,20195 28,38344 

Rank 

of IC12 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média -11,703463 15,696948 ,879 -52,20984 28,80292 

Rendimento médio ,720026 13,606263 1,000 -34,39129 35,83134 

Rendimento acima da média 56,856626
*
 16,342590 ,003 14,68415 99,02910 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento 11,703463 15,696948 ,879 -28,80292 52,20984 

Rendimento médio 12,423490 14,694546 ,833 -25,49617 50,34314 

Rendimento acima da média 68,560089
*
 17,259186 ,000 24,02231 113,09787 

Rendimento médio Sem Rendimento -,720026 13,606263 1,000 -35,83134 34,39129 

Rendimento abaixo da média -12,423490 14,694546 ,833 -50,34314 25,49617 

Rendimento acima da média 56,136600
*
 15,382319 ,002 16,44213 95,83107 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -56,856626
*
 16,342590 ,003 -99,02910 -14,68415 

Rendimento abaixo da média -68,560089
*
 17,259186 ,000 -113,09787 -24,02231 

Rendimento médio -56,136600
*
 15,382319 ,002 -95,83107 -16,44213 

Rank 

of IC13 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média 2,903319 16,144038 ,998 -38,75679 44,56343 

Rendimento médio 19,138450 13,993806 ,520 -16,97293 55,24983 

Rendimento acima da média 46,275969
*
 16,808070 ,031 2,90231 89,64963 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento -2,903319 16,144038 ,998 -44,56343 38,75679 

Rendimento médio 16,235131 15,113085 ,705 -22,76458 55,23484 

Rendimento acima da média 43,372650 17,750774 ,071 -2,43368 89,17898 

Rendimento médio Sem Rendimento -19,138450 13,993806 ,520 -55,24983 16,97293 

Rendimento abaixo da média -16,235131 15,113085 ,705 -55,23484 22,76458 

Rendimento acima da média 27,137519 15,820448 ,317 -13,68756 67,96260 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -46,275969
*
 16,808070 ,031 -89,64963 -2,90231 

Rendimento abaixo da média -43,372650 17,750774 ,071 -89,17898 2,43368 

Rendimento médio -27,137519 15,820448 ,317 -67,96260 13,68756 

Rank 

of IC14 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média 16,354978 15,949094 ,735 -24,80207 57,51203 

Rendimento médio 23,146904 13,824826 ,339 -12,52842 58,82222 

Rendimento acima da média 59,838987
*
 16,605107 ,002 16,98908 102,68889 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento -16,354978 15,949094 ,735 -57,51203 24,80207 

Rendimento médio 6,791925 14,930589 ,969 -31,73685 45,32070 

Rendimento acima da média 43,484009 17,536427 ,065 -1,76920 88,73721 
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Rendimento médio Sem Rendimento -23,146904 13,824826 ,339 -58,82222 12,52842 

Rendimento abaixo da média -6,791925 14,930589 ,969 -45,32070 31,73685 

Rendimento acima da média 36,692083 15,629411 ,089 -3,64002 77,02418 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -59,838987
*
 16,605107 ,002 -102,68889 -16,98908 

Rendimento abaixo da média -43,484009 17,536427 ,065 -88,73721 1,76920 

Rendimento médio -36,692083 15,629411 ,089 -77,02418 3,64002 

Rank 

of IC15 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média -11,980519 15,982672 ,877 -53,22422 29,26318 

Rendimento médio 10,974967 13,853932 ,858 -24,77546 46,72540 

Rendimento acima da média 42,859566 16,640067 ,051 -,08056 85,79969 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento 11,980519 15,982672 ,877 -29,26318 53,22422 

Rendimento médio 22,955487 14,962024 ,418 -15,65440 61,56538 

Rendimento acima da média 54,840085
*
 17,573348 ,010 9,49161 100,18856 

Rendimento médio Sem Rendimento -10,974967 13,853932 ,858 -46,72540 24,77546 

Rendimento abaixo da média -22,955487 14,962024 ,418 -61,56538 15,65440 

Rendimento acima da média 31,884599 15,662317 ,177 -8,53242 72,30161 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -42,859566 16,640067 ,051 -85,79969 ,08056 

Rendimento abaixo da média -54,840085
*
 17,573348 ,010 -100,18856 -9,49161 

Rendimento médio -31,884599 15,662317 ,177 -72,30161 8,53242 

Rank 

of IC16 

Sem Rendimento Rendimento abaixo da média -3,943723 15,796665 ,995 -44,70743 36,81998 

Rendimento médio 27,369565 13,692699 ,190 -7,96480 62,70393 

Rendimento acima da média 65,681592
*
 16,446409 ,000 23,24121 108,12198 

Rendimento abaixo da 

média 

Sem Rendimento 3,943723 15,796665 ,995 -36,81998 44,70743 

Rendimento médio 31,313288 14,787895 ,149 -6,84726 69,47383 

Rendimento acima da média 69,625315
*
 17,368828 ,000 24,80460 114,44603 

Rendimento médio Sem Rendimento -27,369565 13,692699 ,190 -62,70393 7,96480 

Rendimento abaixo da média -31,313288 14,787895 ,149 -69,47383 6,84726 

Rendimento acima da média 38,312027 15,480038 ,066 -1,63461 78,25867 

Rendimento acima da 

média 

Sem Rendimento -65,681592
*
 16,446409 ,000 -108,12198 -23,24121 

Rendimento abaixo da média -69,625315
*
 17,368828 ,000 -114,44603 -24,80460 

Rendimento médio -38,312027 15,480038 ,066 -78,25867 1,63461 
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Tabela III3- Comparação múltipla de médias das ordens para IMAGEM GLOBAL – SITUAÇÃO PROFISSIONAL 
Multiple Comparisons 

Tukey HSD   

Depend

ent 

Variable 

(I) Ocupação (J) Ocupação Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Rank of 

IG1 

Trabalhador por conta 

própria 

      

Estudante -31,614045 21,004978 ,560 -89,18999 25,96190 

Desempregado/Sem ocupação -89,086022 39,227349 ,157 -196,61061 18,43856 

Reformado -96,169355 55,040737 ,406 -247,03941 54,70070 

Trabalhador por conta de 

outrém 

Trabalhador por conta própria 12,635873 19,853007 ,969 -41,78245 67,05419 

Estudante -18,978172 11,953987 ,506 -51,74479 13,78844 

Desempregado/Sem ocupação -76,450149 35,220357 ,193 -172,99132 20,09103 

Reformado -83,533482 52,260611 ,499 -226,78304 59,71608 

Estudante 

Trabalhador por conta própria 31,614045 21,004978 ,560 -25,96190 89,18999 

Trabalhador por conta de outrém 18,978172 11,953987 ,506 -13,78844 51,74479 

Desempregado/Sem ocupação -57,471976 35,882319 ,497 -155,82763 40,88368 

Reformado -64,555310 52,709000 ,737 -209,03393 79,92331 

Desempregado/Sem 

ocupação 

Trabalhador por conta própria 89,086022 39,227349 ,157 -18,43856 196,61061 

Trabalhador por conta de outrém 76,450149 35,220357 ,193 -20,09103 172,99132 

Estudante 57,471976 35,882319 ,497 -40,88368 155,82763 

Reformado -7,083333 62,256039 1,000 -177,73098 163,56431 

Reformado 

Trabalhador por conta própria 96,169355 55,040737 ,406 -54,70070 247,03941 

Trabalhador por conta de outrém 83,533482 52,260611 ,499 -59,71608 226,78304 

Estudante 64,555310 52,709000 ,737 -79,92331 209,03393 

Desempregado/Sem ocupação 7,083333 62,256039 1,000 -163,56431 177,73098 

Rank of 

IG2 

Trabalhador por conta 

própria 

Trabalhador por conta de outrém -10,165899 19,864602 ,986 -64,61600 44,28420 

Estudante -15,708250 21,017246 ,945 -73,31782 41,90132 

Desempregado/Sem ocupação -94,673835 39,250259 ,114 -202,26122 12,91355 

Reformado -150,451613 55,072883 ,051 -301,40979 ,50656 

Trabalhador por conta de 

outrém 

Trabalhador por conta própria 10,165899 19,864602 ,986 -44,28420 64,61600 

Estudante -5,542351 11,960969 ,991 -38,32810 27,24340 

Desempregado/Sem ocupação -84,507937 35,240927 ,118 -181,10549 12,08962 

Reformado -140,285714 52,291133 ,058 -283,61894 3,04751 

Estudante 

Trabalhador por conta própria 15,708250 21,017246 ,945 -41,90132 73,31782 

Trabalhador por conta de outrém 5,542351 11,960969 ,991 -27,24340 38,32810 

Desempregado/Sem ocupação -78,965585 35,903275 ,182 -177,37868 19,44751 

Reformado -134,743363 52,739784 ,081 -279,30637 9,81964 

Desempregado/Sem 

ocupação 

Trabalhador por conta própria 94,673835 39,250259 ,114 -12,91355 202,26122 

Trabalhador por conta de outrém 84,507937 35,240927 ,118 -12,08962 181,10549 

Estudante 78,965585 35,903275 ,182 -19,44751 177,37868 

Reformado -55,777778 62,292399 ,899 -226,52509 114,96953 

Reformado 

Trabalhador por conta própria 150,451613 55,072883 ,051 -,50656 301,40979 

Trabalhador por conta de outrém 140,285714 52,291133 ,058 -3,04751 283,61894 

Estudante 134,743363 52,739784 ,081 -9,81964 279,30637 

Desempregado/Sem ocupação 55,777778 62,292399 ,899 -114,96953 226,52509 

Rank of 

IG3 

Trabalhador por conta 

própria 

Trabalhador por conta de outrém -11,817828 19,865917 ,976 -66,27153 42,63588 

Estudante -26,463174 21,018638 ,716 -84,07656 31,15021 

Desempregado/Sem ocupação -107,741935
*
 39,252858 ,049 -215,33644 -,14743 

Reformado -85,741935 55,076530 ,526 -236,71010 65,22623 

Trabalhador por conta de 

outrém 

Trabalhador por conta própria 11,817828 19,865917 ,976 -42,63588 66,27153 

Estudante -14,645346 11,961761 ,737 -47,43327 18,14258 

Desempregado/Sem ocupação -95,924107 35,243261 ,053 -192,52806 ,67985 

Reformado -73,924107 52,294595 ,619 -217,26682 69,41861 

Estudante 

Trabalhador por conta própria 26,463174 21,018638 ,716 -31,15021 84,07656 

Trabalhador por conta de outrém 14,645346 11,961761 ,737 -18,14258 47,43327 

Desempregado/Sem ocupação -81,278761 35,905653 ,159 -179,69837 17,14085 

Reformado -59,278761 52,743276 ,794 -203,85134 85,29382 

Desempregado/Sem 

ocupação 

Trabalhador por conta própria 107,741935
*
 39,252858 ,049 ,14743 215,33644 

Trabalhador por conta de outrém 95,924107 35,243261 ,053 -,67985 192,52806 

Estudante 81,278761 35,905653 ,159 -17,14085 179,69837 

Reformado 22,000000 62,296524 ,997 -148,75862 192,75862 

Reformado 

Trabalhador por conta própria 85,741935 55,076530 ,526 -65,22623 236,71010 

Trabalhador por conta de outrém 73,924107 52,294595 ,619 -69,41861 217,26682 

Estudante 59,278761 52,743276 ,794 -85,29382 203,85134 

Desempregado/Sem ocupação -22,000000 62,296524 ,997 -192,75862 148,75862 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Tabela III4- Comparação múltipla de médias das ordens para  

IMAGEM AFETIVA e IMAGEM GLOBAL – RENDIMENTO 

Multiple Comparisons 

LSD   

Dependent 

Variable 

(I) 

Rendimento 

(J) Rendimento Mean 

Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Rank of IA1 

Sem 

Rendimento 

Rendimento abaixo da média 13,112253 15,009422 ,383 -16,41266 42,63717 

Rendimento médio 4,080482 12,746296 ,749 -20,99265 29,15362 

Rendimento acima da média 46,373773
*
 15,384725 ,003 16,11060 76,63694 

Rendimento 

abaixo da 

média 

Sem Rendimento -13,112253 15,009422 ,383 -42,63717 16,41266 

Rendimento médio -9,031771 14,366318 ,530 -37,29164 19,22810 

Rendimento acima da média 33,261520
*
 16,751502 ,048 ,30978 66,21326 

Rendimento 

médio 

Sem Rendimento -4,080482 12,746296 ,749 -29,15362 20,99265 

Rendimento abaixo da média 9,031771 14,366318 ,530 -19,22810 37,29164 

Rendimento acima da média 42,293291
*
 14,757985 ,004 13,26298 71,32361 

Rendimento 

acima da 

média 

Sem Rendimento -46,373773
*
 15,384725 ,003 -76,63694 -16,11060 

Rendimento abaixo da média -33,261520
*
 16,751502 ,048 -66,21326 -,30978 

Rendimento médio -42,293291
*
 14,757985 ,004 -71,32361 -13,26298 

Rank of IA2 

Sem 

Rendimento 

Rendimento abaixo da média -3,002961 15,136664 ,843 -32,77817 26,77225 

Rendimento médio -9,267544 12,854352 ,471 -34,55324 16,01815 

Rendimento acima da média 34,800535
*
 15,515149 ,026 4,28081 65,32026 

Rendimento 

abaixo da 

média 

Sem Rendimento 3,002961 15,136664 ,843 -26,77225 32,77817 

Rendimento médio -6,264583 14,488109 ,666 -34,76403 22,23486 

Rendimento acima da média 37,803496
*
 16,893512 ,026 4,57240 71,03459 

Rendimento 

médio 

Sem Rendimento 9,267544 12,854352 ,471 -16,01815 34,55324 

Rendimento abaixo da média 6,264583 14,488109 ,666 -22,23486 34,76403 

Rendimento acima da média 44,068079
*
 14,883096 ,003 14,79166 73,34450 

Rendimento 

acima da 

média 

Sem Rendimento -34,800535
*
 15,515149 ,026 -65,32026 -4,28081 

Rendimento abaixo da média -37,803496
*
 16,893512 ,026 -71,03459 -4,57240 

Rendimento médio -44,068079
*
 14,883096 ,003 -73,34450 -14,79166 

Rank of IA3 

Sem 

Rendimento 

Rendimento abaixo da média -7,734211 14,964900 ,606 -37,17155 21,70312 

Rendimento médio -5,200877 12,708487 ,683 -30,19964 19,79789 

Rendimento acima da média 27,651383 15,339090 ,072 -2,52202 57,82478 

Rendimento 

abaixo da 

média 

Sem Rendimento 7,734211 14,964900 ,606 -21,70312 37,17155 

Rendimento médio 2,533333 14,323705 ,860 -25,64271 30,70938 

Rendimento acima da média 35,385593
*
 16,701813 ,035 2,53159 68,23960 

Rendimento 

médio 

Sem Rendimento 5,200877 12,708487 ,683 -19,79789 30,19964 

Rendimento abaixo da média -2,533333 14,323705 ,860 -30,70938 25,64271 

Rendimento acima da média 32,852260
*
 14,714210 ,026 3,90806 61,79646 

Rendimento 

acima da 

média 

Sem Rendimento -27,651383 15,339090 ,072 -57,82478 2,52202 

Rendimento abaixo da média -35,385593
*
 16,701813 ,035 -68,23960 -2,53159 

Rendimento médio -32,852260
*
 14,714210 ,026 -61,79646 -3,90806 

Rank of IA4 

Sem 

Rendimento 

Rendimento abaixo da média 2,765789 15,142652 ,855 -27,02120 32,55278 

Rendimento médio 5,819956 12,859438 ,651 -19,47574 31,11565 

Rendimento acima da média 31,083586
*
 15,521287 ,046 ,55179 61,61538 

Rendimento 

abaixo da 

média 

Sem Rendimento -2,765789 15,142652 ,855 -32,55278 27,02120 

Rendimento médio 3,054167 14,493840 ,833 -25,45655 31,56488 

Rendimento acima da média 28,317797 16,900196 ,095 -4,92644 61,56204 

Rendimento 

médio 

Sem Rendimento -5,819956 12,859438 ,651 -31,11565 19,47574 

Rendimento abaixo da média -3,054167 14,493840 ,833 -31,56488 25,45655 

Rendimento acima da média 25,263630 14,888984 ,091 -4,02437 54,55163 

Rendimento 

acima da 

média 

Sem Rendimento -31,083586
*
 15,521287 ,046 -61,61538 -,55179 

Rendimento abaixo da média -28,317797 16,900196 ,095 -61,56204 4,92644 

Rendimento médio -25,263630 14,888984 ,091 -54,55163 4,02437 

Rank of IA5 

Sem 

Rendimento 

Rendimento abaixo da média -2,833799 15,258007 ,853 -32,84770 27,18010 

Rendimento médio 10,580263 12,957399 ,415 -14,90813 36,06866 

Rendimento acima da média 40,018822
*
 15,639526 ,011 9,25444 70,78321 

Rendimento 

abaixo da 

média 

Sem Rendimento 2,833799 15,258007 ,853 -27,18010 32,84770 

Rendimento médio 13,414063 14,604252 ,359 -15,31384 42,14197 

Rendimento acima da média 42,852622
*
 17,028939 ,012 9,35513 76,35011 

Rendimento 

médio 

Sem Rendimento -10,580263 12,957399 ,415 -36,06866 14,90813 

Rendimento abaixo da média -13,414063 14,604252 ,359 -42,14197 15,31384 

Rendimento acima da média 29,438559 15,002406 ,051 -,07255 58,94967 

Rendimento 

acima da 

média 

Sem Rendimento -40,018822
*
 15,639526 ,011 -70,78321 -9,25444 

Rendimento abaixo da média -42,852622
*
 17,028939 ,012 -76,35011 -9,35513 

Rendimento médio -29,438559 15,002406 ,051 -58,94967 ,07255 

Rank of IG1 

Sem 

Rendimento 

Rendimento abaixo da média 26,138980 14,892856 ,080 -3,15664 55,43460 

Rendimento médio 13,625439 12,647306 ,282 -11,25298 38,50385 

Rendimento acima da média 43,282783
*
 15,265245 ,005 13,25464 73,31092 

Rendimento 

abaixo da 

média 

Sem Rendimento -26,138980 14,892856 ,080 -55,43460 3,15664 

Rendimento médio -12,513542 14,254748 ,381 -40,55394 15,52686 

Rendimento acima da média 17,143803 16,621407 ,303 -15,55203 49,83964 

Rendimento 

médio 

Sem Rendimento -13,625439 12,647306 ,282 -38,50385 11,25298 

Rendimento abaixo da média 12,513542 14,254748 ,381 -15,52686 40,55394 

Rendimento acima da média 29,657345
*
 14,643373 ,044 ,85248 58,46221 

Rendimento 

acima da 

média 

Sem Rendimento -43,282783
*
 15,265245 ,005 -73,31092 -13,25464 

Rendimento abaixo da média -17,143803 16,621407 ,303 -49,83964 15,55203 

Rendimento médio -29,657345
*
 14,643373 ,044 -58,46221 -,85248 



APÊNDICES 

281

Rank of IG2 

Sem 

Rendimento 

Rendimento abaixo da média 11,410033 15,005605 ,448 -18,10737 40,92744 

Rendimento médio ,850658 12,743055 ,947 -24,21610 25,91742 

Rendimento acima da média 33,803836
*
 15,380813 ,029 3,54836 64,05931 

Rendimento 

abaixo da 

média 

Sem Rendimento -11,410033 15,005605 ,448 -40,92744 18,10737 

Rendimento médio -10,559375 14,362665 ,463 -38,81206 17,69331 

Rendimento acima da média 22,393803 16,747242 ,182 -10,54956 55,33717 

Rendimento 

médio 

Sem Rendimento -,850658 12,743055 ,947 -25,91742 24,21610 

Rendimento abaixo da média 10,559375 14,362665 ,463 -17,69331 38,81206 

Rendimento acima da média 32,953178
*
 14,754233 ,026 3,93025 61,97611 

Rendimento 

acima da 

média 

Sem Rendimento -33,803836
*
 15,380813 ,029 -64,05931 -3,54836 

Rendimento abaixo da média -22,393803 16,747242 ,182 -55,33717 10,54956 

Rendimento médio -32,953178
*
 14,754233 ,026 -61,97611 -3,93025 

Rank of IG3 

Sem 

Rendimento 

Rendimento abaixo da média 21,898931 14,918565 ,143 -7,44726 51,24512 

Rendimento médio 3,330702 12,669138 ,793 -21,59066 28,25206 

Rendimento acima da média 38,488046
*
 15,291596 ,012 8,40807 68,56802 

Rendimento 

abaixo da 

média 

Sem Rendimento -21,898931 14,918565 ,143 -51,24512 7,44726 

Rendimento médio -18,568229 14,279354 ,194 -46,65703 9,52057 

Rendimento acima da média 16,589115 16,650100 ,320 -16,16316 49,34139 

Rendimento 

médio 

Sem Rendimento -3,330702 12,669138 ,793 -28,25206 21,59066 

Rendimento abaixo da média 18,568229 14,279354 ,194 -9,52057 46,65703 

Rendimento acima da média 35,157345
*
 14,668650 ,017 6,30276 64,01193 

Rendimento 

acima da 

média 

Sem Rendimento -38,488046
*
 15,291596 ,012 -68,56802 -8,40807 

Rendimento abaixo da média -16,589115 16,650100 ,320 -49,34139 16,16316 

Rendimento médio -35,157345
*
 14,668650 ,017 -64,01193 -6,30276 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Apêndice IV - Resultados Análise Fatorial Exploratória (SPSS) 

 

Tabela IV1- Output total variância explicada  

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative 

% 

Total % of Variance Cumulative 

% 

1 19,642 38,513 38,513 19,642 38,513 38,513 8,771 17,198 17,198 

2 4,150 8,137 46,649 4,150 8,137 46,649 6,331 12,415 29,613 

3 3,051 5,983 52,632 3,051 5,983 52,632 5,790 11,352 40,965 

4 2,497 4,896 57,528 2,497 4,896 57,528 5,025 9,854 50,819 

5 1,764 3,459 60,987 1,764 3,459 60,987 3,608 7,075 57,894 

6 1,596 3,130 64,117 1,596 3,130 64,117 2,727 5,346 63,241 

7 1,411 2,766 66,883 1,411 2,766 66,883 1,641 3,217 66,458 

8 1,341 2,630 69,512 1,341 2,630 69,512 1,421 2,786 69,244 

9 1,034 2,027 71,539 1,034 2,027 71,539 1,171 2,295 71,539 

10 ,941 1,845 73,385       

11 ,847 1,660 75,045       

12 ,757 1,484 76,529       

13 ,747 1,465 77,994       

14 ,688 1,348 79,342       

15 ,683 1,339 80,681       

16 ,643 1,260 81,941       

17 ,603 1,182 83,123       

18 ,563 1,104 84,227       

19 ,532 1,043 85,270       

20 ,506 ,993 86,262       

21 ,455 ,893 87,155       

22 ,440 ,863 88,018       

23 ,424 ,831 88,849       

24 ,400 ,783 89,633       

25 ,353 ,692 90,324       

26 ,339 ,664 90,988       

27 ,330 ,648 91,636       

28 ,319 ,625 92,262       

29 ,295 ,578 92,840       

30 ,290 ,568 93,408       

31 ,272 ,534 93,942       

32 ,265 ,520 94,462       

33 ,251 ,492 94,954       

34 ,232 ,454 95,408       

35 ,230 ,450 95,859       

36 ,219 ,430 96,289       

37 ,197 ,386 96,675       

38 ,180 ,353 97,028       

39 ,176 ,346 97,374       

40 ,174 ,341 97,715       

41 ,150 ,293 98,008       

42 ,146 ,285 98,294       

43 ,136 ,267 98,561       

44 ,125 ,244 98,805       

45 ,119 ,234 99,039       

46 ,107 ,210 99,250       

47 ,097 ,191 99,440       

48 ,084 ,165 99,606       

49 ,077 ,151 99,757       

50 ,071 ,139 99,897       

51 ,053 ,103 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

  



APÊNDICES 

283

Tabela IV2- Output comunalidades 

Communalities 

 Initial Extraction 

INFON_[INFON1] 1,000 ,697 

INFON_[INFON2] 1,000 ,772 

INFON_[INFON3] 1,000 ,670 

INFON_[INFON4] 1,000 ,687 

INFON_[INFON5] 1,000 ,672 

INFON_[INFON6] 1,000 ,688 

INFON_[INFON7] 1,000 ,638 

INFON_[INFON8] 1,000 ,536 

TELEPR_[T1] 1,000 ,800 

TELEPR_[T5] 1,000 ,817 

TELEPR_[T2] 1,000 ,793 

TELEPR_[T3] 1,000 ,805 

TELEPR_[T4] 1,000 ,660 

IC1 1,000 ,808 

IC2 1,000 ,783 

IC3 1,000 ,663 

IC4 1,000 ,741 

IC5 1,000 ,750 

IC6 1,000 ,636 

IC7 1,000 ,712 

IC8 1,000 ,727 

IC9 1,000 ,705 

IC10 1,000 ,763 

IC11 1,000 ,703 

IC12 1,000 ,698 

IC13 1,000 ,695 

IC14 1,000 ,703 

IC15 1,000 ,741 

IC16 1,000 ,753 

IA1 1,000 ,661 

IA2 1,000 ,787 

IA3 1,000 ,834 

IA4 1,000 ,812 

IA5 1,000 ,660 

IG1 1,000 ,718 

IG2 1,000 ,781 

IG3 1,000 ,765 

RCI_[RCI1] 1,000 ,723 

RCI_[RCI2] 1,000 ,778 

RCI_[RCI3] 1,000 ,675 

RCI_[RCI4] 1,000 ,791 

RCI_[RCI5] 1,000 ,782 

RCI_[RCI6] 1,000 ,724 

RCI_[RCI7] 1,000 ,786 

RCI_[RCI8] 1,000 ,744 

EXP1 1,000 ,616 

EXP2 1,000 ,665 

EXP3 1,000 ,595 

EXP4 1,000 ,608 

EXP5 1,000 ,624 

EXP6 1,000 ,543 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabela IV3- Output componentes matriz rodada pelo método de análise de componentes principais 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IC13 ,803 ,089 ,086 ,135 ,112 ,024 ,014 ,050 -,016 

IC4 ,800 ,165 ,100 ,145 ,108 ,039 -,016 ,019 ,170 

IC15 ,799 ,100 ,152 ,126 ,130 ,165 -,002 ,074 -,055 

IC8 ,790 ,141 ,172 ,109 ,167 ,091 -,011 -,023 ,061 

IC5 ,790 ,127 ,118 ,141 ,220 ,065 ,028 -,036 ,147 

IC14 ,790 ,134 ,118 ,167 ,100 ,041 ,012 ,033 -,081 

IC7 ,786 ,182 ,074 ,066 ,180 -,008 ,009 -,034 ,134 

IC16 ,778 ,171 ,213 ,162 ,170 ,097 -,070 ,054 -,010 

IC9 ,777 ,137 ,158 ,146 ,015 ,128 ,040 -,001 -,131 

IC6 ,652 ,285 ,178 ,097 ,193 ,220 -,025 ,016 ,050 

IC12 ,640 ,248 ,141 ,104 ,105 ,349 -,044 ,026 -,246 

IC3 ,569 ,082 ,169 ,216 ,300 ,273 -,097 -,062 ,282 

RCI_[RCI2] ,145 ,806 ,247 ,124 ,105 ,115 ,021 -,007 ,079 

RCI_[RCI5] ,194 ,783 ,171 ,119 ,277 ,096 -,007 ,025 -,036 

RCI_[RCI1] ,168 ,760 ,258 ,099 ,185 ,030 -,023 ,053 ,047 

RCI_[RCI4] ,234 ,743 ,175 ,139 ,356 ,030 ,055 ,048 -,036 

RCI_[RCI6] ,286 ,706 ,276 ,113 ,191 -,046 ,006 -,096 ,081 

RCI_[RCI7] ,213 ,703 ,327 ,215 ,054 ,301 ,027 -,017 ,012 

RCI_[RCI3] ,191 ,695 ,190 ,121 ,242 ,122 ,068 ,006 -,162 

RCI_[RCI8] ,193 ,673 ,309 ,183 ,057 ,341 -,044 -,038 ,044 

IA3 ,135 ,225 ,835 ,170 ,096 ,152 -,032 -,027 -,070 

IA4 ,202 ,161 ,820 ,186 ,125 ,119 -,023 -,032 -,082 

IA2 ,244 ,267 ,768 ,186 ,169 ,037 ,032 ,015 ,015 

IA5 ,169 ,091 ,756 ,134 ,179 ,001 -,001 -,024 -,039 

IG3 ,145 ,376 ,736 ,077 ,049 ,207 ,002 -,033 ,090 

IG2 ,152 ,391 ,724 ,079 ,045 ,248 ,016 ,007 ,109 

IA1 ,229 ,323 ,638 ,198 ,164 ,147 -,029 ,079 -,056 

IG1 ,186 ,502 ,597 ,155 ,027 ,201 -,013 ,002 ,100 

INFON_[INFON2] ,060 ,122 ,161 ,805 ,199 ,189 -,028 -,027 -,057 

INFON_[INFON5] ,164 ,028 ,111 ,778 ,069 ,127 ,040 ,063 -,001 

INFON_[INFON3] ,130 ,145 ,155 ,757 ,085 ,152 -,001 ,032 ,052 

INFON_[INFON6] ,173 ,124 ,138 ,732 -,056 ,227 ,085 ,144 -,071 

INFON_[INFON1] ,063 ,178 ,170 ,708 ,299 ,178 -,095 -,026 -,029 

INFON_[INFON4] ,204 ,229 ,183 ,697 ,121 -,213 -,113 ,013 -,018 

INFON_[INFON7] ,387 ,200 ,112 ,611 ,084 -,183 ,025 -,140 ,051 

INFON_[INFON8] ,280 ,020 ,029 ,589 ,131 ,020 ,039 -,075 ,291 

TELEPR_[T1] ,312 ,267 ,169 ,185 ,749 ,070 ,000 ,045 -,019 

TELEPR_[T5] ,348 ,281 ,147 ,211 ,734 ,097 -,043 ,029 -,025 

TELEPR_[T2] ,362 ,294 ,179 ,152 ,718 -,018 ,037 ,055 -,005 

TELEPR_[T3] ,322 ,325 ,198 ,187 ,706 ,140 ,036 ,022 ,048 

TELEPR_[T4] ,263 ,359 ,177 ,216 ,604 ,122 ,030 -,047 ,012 

IC1 ,230 ,257 ,333 ,233 ,183 ,681 -,102 -,024 ,126 

IC2 ,256 ,223 ,323 ,220 ,201 ,672 -,094 -,049 ,109 

IC10 ,357 ,235 ,287 ,192 ,001 ,664 ,036 -,024 -,133 

IC11 ,484 ,225 ,215 ,134 ,067 ,555 ,061 -,028 -,192 

EXP5 -,005 -,015 ,000 ,062 ,222 -,038 ,716 -,223 -,084 

EXP6 -,018 ,008 -,023 -,116 -,148 ,020 ,705 ,091 -,007 

EXP4 ,003 ,070 -,003 ,065 ,005 -,051 ,704 ,160 ,276 

EXP2 -,038 -,020 ,088 ,027 ,030 ,013 ,136 ,792 ,090 

EXP1 ,104 ,018 -,114 ,014 ,026 -,062 -,079 ,761 ,044 

EXP3 ,057 ,028 -,019 ,039 -,016 -,011 ,114 ,135 ,747 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 
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Tabela IV4- Output do teste KMO e teste Bartlett – Teste do pressuposto da distribuição normal multivariada 

(homogeneidade das variáveis) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,894 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2721,262 

df 28 

Sig. ,000 

 

Tabela II5- Output coeficiente alfa de Cronbach - fiabilidade ou consistência interna 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,940 8 

 
Tabela II6- Output comunalidades imagem afetiva e global 

Communalities 

 Initial Extraction 

IA1 1,000 ,674 

IA2 1,000 ,814 

IA3 1,000 ,855 

IA4 1,000 ,844 

IA5 1,000 ,662 

IG1 1,000 ,835 

IG2 1,000 ,933 

IG3 1,000 ,910 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 
Tabela IV7- Output total variância explicada  

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,723 71,532 71,532 5,723 71,532 71,532 3,611 45,133 45,133 

2 ,805 10,063 81,595 ,805 10,063 81,595 2,917 36,462 81,595 

3 ,482 6,028 87,623       

4 ,389 4,862 92,486       

5 ,222 2,769 95,254       

6 ,199 2,486 97,741       

7 ,116 1,450 99,191       

8 ,065 ,809 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabela IV8- Output componentes matriz rodada pelo método de análise de componentes principais – imagem 

afetiva e global 
Rotated Component Matrix

a
 

 Component 

1 2 

IA4 ,851 ,346 

IA3 ,830 ,409 

IA2 ,810 ,397 

IA5 ,769 ,267 

IA1 ,717 ,399 

IG2 ,390 ,884 

IG3 ,404 ,864 

IG1 ,348 ,845 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

 

Tabela IV9- Output coeficiente alfa de Cronbach - fiabilidade ou consistência interna  

(IA – Iamgem afetiva e IG – Imagem cognitiva) 

 

 
Reliability Statistics - IA 

Cronbach's Alpha N of Items 

,924 5 

 
Reliability Statistics - IG 

Cronbach's Alpha N of Items 

,940 3 
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Apêndice V - Análise de Equações Estruturais (AMOS) 

 

Tabela V1- Teste à normalidade  

- valores de assimetria (Sk) e achatamento (ku) 

 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

RCI_RCI8 2,000 7,000 -,827 -6,209 ,478 1,794 

RCI_RCI7 1,000 7,000 -,931 -6,985 1,006 3,775 

RCI_RCI6 1,000 7,000 -,627 -4,709 ,105 ,393 

RCI_RCI5 1,000 7,000 -,913 -6,853 ,570 2,138 

RCI_RCI4 1,000 7,000 -,702 -5,266 ,175 ,656 

RCI_RCI3 1,000 7,000 -,837 -6,282 ,974 3,656 

RCI_RCI2 1,000 7,000 -,776 -5,822 ,446 1,675 

RCI_RCI1 1,000 7,000 -,850 -6,377 ,712 2,671 

TELEPR_T5 1,000 7,000 -,656 -4,922 ,037 ,139 

TELEPR_T4 1,000 7,000 -,789 -5,920 ,663 2,490 

TELEPR_T3 1,000 7,000 -,852 -6,395 ,901 3,380 

TELEPR_T2 1,000 7,000 -,649 -4,869 ,049 ,185 

TELEPR_T1 1,000 7,000 -,723 -5,426 ,239 ,898 

INFON_INFON8 1,000 7,000 -,712 -5,342 ,205 ,770 

INFON_INFON6 1,000 7,000 -,979 -7,344 1,643 6,164 

INFON_INFON5 1,000 7,000 -,784 -5,886 ,863 3,237 

INFON_INFON3 1,000 7,000 -,901 -6,764 1,435 5,386 

INFON_INFON2 1,000 7,000 -1,034 -7,763 2,475 9,288 

INFON_INFON1 1,000 7,000 -,969 -7,270 1,625 6,098 

IMCOG_IC1 3,000 7,000 -,707 -5,309 -,019 -,073 

IMAF_IA3 1,000 7,000 -1,579 -11,848 2,608 9,787 

IMG_IG3 1,000 7,000 -1,383 -10,377 3,184 11,949 

IMG_IG2 1,000 7,000 -1,180 -8,856 2,406 9,030 

IMG_IG1 1,000 7,000 -,805 -6,039 1,201 4,509 

IMCOG_IC10 2,000 7,000 -,960 -7,206 ,838 3,144 

IMAF_IA4 1,000 7,000 -1,396 -10,481 1,791 6,720 

IMAF_IA2 1,000 7,000 -1,026 -7,699 1,256 4,712 

IMCOG_IC4 1,000 7,000 -,383 -2,871 ,141 ,530 

IMCOG_IC5 1,000 7,000 -,363 -2,723 ,212 ,797 

IMCOG_IC7 1,000 7,000 -,371 -2,782 -,015 -,058 

IMCOG_IC8 2,000 7,000 -,327 -2,451 -,350 -1,314 

IMCOG_IC13 1,000 7,000 -,495 -3,718 ,078 ,293 

IMCOG_IC14 1,000 7,000 -,554 -4,157 ,572 2,148 

IMCOG_IC15 1,000 7,000 -,737 -5,530 ,837 3,143 

IMCOG_IC16 1,000 7,000 -,706 -5,296 ,623 2,339 

IMCOG_IC2 2,000 7,000 -,835 -6,265 ,808 3,032 

Multivariate  
    

491,659 86,404 
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Resultados Análise Fatorial Confirmatória (AMOS) 

Modelo de medida 

 
Figura V1- Modelo de medida obtido no AMOS 

- Análise Fatorial Confirmatória 
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Análise fatorial Confirmatória - Modelo de medida depois do 

ajustamento 

 
Figura V- Modelo de medida depois de ajustado no AMOS 

- Análise Fatorial Confirmatória 
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Índices de modificação (1ª iteração) 

Tabela V2- Índices de modificação 1ª iteração- output AMOS 

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

e9 <--> TEL 4,198 -,086 

einfo4 <--> RCI 4,264 ,078 

einfo4 <--> IMCOG_ART 4,150 ,085 

einfo4 <--> IMCOG_NAT 12,861 -,116 

er7 <--> RCI 12,963 -,104 

er7 <--> INFO 4,482 ,067 

er7 <--> IMAGEM_GLOBAL 8,622 ,060 

er7 <--> IMCOG_NAT 9,476 ,077 

er7 <--> e9 4,082 ,062 

er6 <--> IMCOG_ART 9,529 ,123 

er6 <--> IMCOG_NAT 9,579 -,095 

er5 <--> er7 20,236 -,134 

er4 <--> TEL 17,272 ,174 

er4 <--> IMCOG_NAT 4,892 -,060 

er4 <--> er7 14,333 -,115 

er4 <--> er5 61,004 ,249 

er2 <--> RCI 4,129 ,062 

er2 <--> TEL 11,809 -,141 

er2 <--> er7 25,746 ,152 

er2 <--> er5 5,200 -,072 

er2 <--> er4 23,675 -,156 

er1 <--> einfo4 5,745 ,098 

er1 <--> er6 6,885 -,102 

er1 <--> er2 27,502 ,174 

et5 <--> er6 4,433 -,068 

et3 <--> RCI 4,773 ,066 

et3 <--> TEL 7,992 -,113 

et3 <--> et5 11,949 -,091 

et2 <--> IMCOG_ART 6,311 ,099 

et2 <--> einfo4 5,417 ,105 

et2 <--> er4 4,751 ,082 

et2 <--> et5 7,952 -,087 

et2 <--> et3 46,210 ,244 

et1 <--> TEL 4,037 ,073 

et1 <--> et5 24,456 ,111 

et1 <--> et3 8,273 -,080 

et1 <--> et2 9,785 -,102 

eio6 <--> TEL 7,106 -,103 

eio6 <--> IMCOG_ART 4,550 ,069 

eio6 <--> er7 5,607 ,067 

eio5 <--> einfo4 6,503 ,099 

eio5 <--> er2 4,474 -,067 

eio5 <--> er1 5,084 -,075 

eio5 <--> eio6 102,783 ,302 

eio3 <--> er4 7,266 -,077 

eio2 <--> IMCOG_ART 5,575 -,058 

eio2 <--> eio6 11,166 -,071 

eio2 <--> eio5 15,099 -,086 

eio1 <--> TEL 5,831 ,089 

eio1 <--> IMCOG_ART 5,931 -,075 

eio1 <--> et1 7,833 ,073 

eio1 <--> eio6 22,548 -,127 

eio1 <--> eio5 4,331 -,059 

eio1 <--> eio3 6,143 -,061 

eio1 <--> eio2 29,122 ,105 
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M.I. Par Change 

e1 <--> e9 6,731 -,045 

e1 <--> eio5 5,053 ,038 

e1 <--> eio2 4,379 -,025 

eia3 <--> IMCOG_ART 8,226 -,073 

eia3 <--> er4 7,900 -,068 

eia3 <--> er1 5,111 ,056 

eia3 <--> e1 6,041 ,031 

eg3 <--> IMAGEM_AFETIVA 4,210 ,033 

eg3 <--> e9 4,043 ,034 

eg3 <--> er2 4,513 -,035 

eg2 <--> e9 4,005 -,031 

eg2 <--> et2 5,235 -,040 

eg1 <--> RCI 22,699 ,109 

eg1 <--> IMAGEM_GLOBAL 9,275 -,048 

eg1 <--> einfo4 5,162 ,066 

eg1 <--> er7 8,549 ,065 

eg1 <--> er2 7,353 ,064 

eg1 <--> et5 5,132 -,046 

eg1 <--> et3 5,453 ,054 

e10 <--> IMCOG_ART 15,274 ,130 

e10 <--> IMCOG_NAT 14,249 -,096 

e10 <--> e9 31,594 ,177 

e10 <--> er7 20,992 ,134 

e10 <--> er1 7,460 -,089 

e10 <--> et1 5,305 -,064 

e10 <--> eio2 6,807 ,058 

e10 <--> eio1 8,085 -,079 

eia4 <--> RCI 4,389 -,057 

eia4 <--> et3 12,318 -,097 

eia4 <--> et1 5,157 ,058 

eia4 <--> e1 5,146 -,034 

eia2 <--> RCI 5,701 ,072 

eia2 <--> IMAGEM_AFETIVA 6,354 -,076 

eia2 <--> IMCOG_ART 6,063 ,083 

eia2 <--> IMCOG_NAT 12,209 -,090 

eia2 <--> einfo4 5,584 ,090 

eia2 <--> er4 5,692 ,076 

eia2 <--> et3 7,538 ,085 

eia2 <--> eg1 4,905 ,051 

eia2 <--> e10 4,421 ,064 

e4 <--> er5 5,348 -,070 

e4 <--> er2 4,463 ,064 

e4 <--> eio6 5,886 ,069 

e4 <--> eio5 4,974 ,067 

e4 <--> eio1 11,033 -,090 

e5 <--> e4 39,259 ,165 

e7 <--> er7 6,355 -,075 

e7 <--> er6 6,354 ,093 

e7 <--> er2 4,258 -,065 

e7 <--> e4 18,665 ,128 

e7 <--> e5 8,543 ,081 

e13 <--> eia4 5,912 ,070 

e13 <--> e7 8,528 ,094 

e14 <--> e9 42,297 ,204 

e14 <--> et2 4,695 ,077 

e14 <--> et1 6,222 -,070 

e14 <--> eio3 7,311 ,074 

e14 <--> e1 5,274 -,038 

e14 <--> eg2 6,529 -,037 

e14 <--> eg1 5,728 ,055 

e14 <--> e4 11,195 -,097 

e14 <--> e7 19,769 -,135 
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M.I. Par Change 

e15 <--> er7 9,858 ,087 

e15 <--> er6 5,522 -,080 

e15 <--> e4 8,783 -,081 

e15 <--> e5 4,487 -,054 

e15 <--> e7 6,712 -,075 

e15 <--> e8 4,168 -,051 

e15 <--> e14 15,394 ,111 

e16 <--> e9 4,284 -,059 

e16 <--> et1 5,347 ,059 

e16 <--> eio1 5,879 ,061 

e16 <--> e5 15,980 -,098 

e16 <--> e7 9,570 -,085 

e16 <--> e8 12,637 ,084 

e16 <--> e15 14,390 ,097 

e2 <--> er6 4,430 -,042 

e2 <--> eio1 4,713 ,033 

e2 <--> eia4 14,506 ,058 
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Índices de modificação (2ª iteração) 

Tabela V2- Índices de modificação 2ª iteração - output AMOS 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

einfo4 <--> RCI 5,006 ,088 

einfo4 <--> IMCOG_ART 5,035 ,096 

einfo4 <--> IMCOG_NAT 11,524 -,111 

er7 <--> RCI 10,633 -,092 

er7 <--> INFO 4,069 ,062 

er7 <--> IMAGEM_GLOBAL 6,270 ,048 

er7 <--> IMCOG_NAT 9,165 ,072 

er7 <--> e9 4,572 ,063 

er6 <--> IMCOG_ART 9,359 ,125 

er6 <--> IMCOG_NAT 11,445 -,106 

er5 <--> er7 4,980 -,059 

er4 <--> TEL 16,535 ,163 

er4 <--> IMCOG_NAT 6,020 -,061 

er4 <--> er6 5,736 ,084 

er2 <--> RCI 11,814 ,101 

er2 <--> TEL 10,872 -,135 

er2 <--> IMAGEM_GLOBAL 5,244 -,047 

er2 <--> er7 6,158 ,067 

er2 <--> er4 7,500 -,078 

er1 <--> einfo4 5,289 ,095 

er1 <--> er7 4,843 -,065 

er1 <--> er6 10,092 -,123 

er1 <--> er2 13,358 ,114 

et3 <--> TEL 6,974 -,104 

et3 <--> IMCOG_NAT 5,821 ,059 

et3 <--> einfo4 6,961 -,096 

et2 <--> IMCOG_ART 7,167 ,099 

et2 <--> IMCOG_NAT 5,221 -,065 

et2 <--> einfo4 9,610 ,132 

et2 <--> er6 5,038 ,091 

et2 <--> er4 6,025 ,079 

et2 <--> er2 5,256 -,075 

et2 <--> er1 5,107 ,081 

eio6 <--> TEL 6,225 -,085 

eio6 <--> er7 4,402 ,048 

eio5 <--> einfo4 9,282 ,102 

eio5 <--> er2 4,696 -,056 

eio3 <--> TEL 4,518 -,081 

eio3 <--> er4 6,138 -,066 

eio3 <--> eio6 9,072 ,068 

eio2 <--> RCI 4,059 -,044 

eio1 <--> TEL 4,842 ,082 

eio1 <--> IMCOG_ART 4,204 -,061 

eio1 <--> et3 5,572 ,060 

eio1 <--> et1 9,396 ,074 

eio1 <--> eio6 10,407 -,071 

eio1 <--> eio3 10,541 -,078 

eio1 <--> eio2 8,100 ,050 

e1 <--> e9 6,647 -,045 

e1 <--> eio5 4,509 ,031 

e1 <--> eio2 4,060 -,024 

eia3 <--> IMCOG_ART 8,266 -,074 

eia3 <--> er4 8,194 -,064 

eia3 <--> e1 6,052 ,031 

eg3 <--> IMAGEM_AFETIVA 4,431 ,034 

eg3 <--> e9 4,077 ,034 
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M.I. Par Change 

eg3 <--> er2 4,923 -,035 

eg1 <--> RCI 28,068 ,124 

eg1 <--> IMAGEM_GLOBAL 10,606 -,051 

eg1 <--> einfo4 5,546 ,069 

eg1 <--> er7 7,203 ,057 

eg1 <--> er2 6,017 ,055 

e10 <--> IMCOG_ART 15,211 ,130 

e10 <--> IMCOG_NAT 14,274 -,096 

e10 <--> e9 31,577 ,177 

e10 <--> er7 23,913 ,136 

e10 <--> er1 8,631 -,095 

e10 <--> et1 5,990 -,066 

e10 <--> eio6 4,150 ,050 

e10 <--> eio2 8,774 ,063 

e10 <--> eio1 9,550 -,083 

eia4 <--> RCI 5,224 -,064 

eia4 <--> et3 12,763 -,093 

eia4 <--> eio1 4,155 ,050 

eia4 <--> e1 5,072 -,034 

eia2 <--> RCI 5,730 ,074 

eia2 <--> IMAGEM_AFETIVA 6,403 -,077 

eia2 <--> IMCOG_ART 6,384 ,085 

eia2 <--> IMCOG_NAT 12,288 -,091 

eia2 <--> einfo4 5,754 ,093 

eia2 <--> er4 6,514 ,075 

eia2 <--> et3 11,351 ,097 

eia2 <--> et2 4,347 -,070 

eia2 <--> eg1 4,842 ,051 

eia2 <--> e10 4,404 ,063 

e4 <--> er5 7,145 -,074 

e4 <--> er2 4,649 ,062 

e4 <--> eio1 9,460 -,080 

e5 <--> e4 39,283 ,166 

e7 <--> er7 5,722 -,068 

e7 <--> er6 8,656 ,110 

e7 <--> e4 18,647 ,128 

e7 <--> e5 8,612 ,082 

e13 <--> et1 4,059 -,057 

e13 <--> eia4 5,872 ,070 

e13 <--> e7 8,548 ,094 

e14 <--> e9 42,338 ,204 

e14 <--> et1 5,054 -,061 

e14 <--> eio3 7,780 ,076 

e14 <--> e1 5,218 -,038 

e14 <--> eg2 6,623 -,038 

e14 <--> eg1 5,750 ,055 

e14 <--> e4 11,174 -,097 

e14 <--> e7 19,630 -,135 

e15 <--> er7 11,377 ,089 

e15 <--> er6 6,174 -,086 

e15 <--> e4 8,871 -,082 

e15 <--> e5 4,454 -,054 

e15 <--> e7 6,716 -,075 

e15 <--> e8 4,200 -,051 

e15 <--> e14 15,441 ,111 

e16 <--> e9 4,331 -,059 

e16 <--> et1 4,748 ,053 

e16 <--> eio5 4,153 -,048 

e16 <--> eio1 5,850 ,059 

e16 <--> e5 15,931 -,098 

e16 <--> e7 9,590 -,085 

e16 <--> e8 12,586 ,084 
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M.I. Par Change 

e16 <--> e15 14,319 ,096 

e2 <--> er6 4,717 -,044 

e2 <--> eio3 4,041 -,031 

e2 <--> eio1 4,076 ,030 

e2 <--> eia4 14,541 ,058 
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Modelo Estrutural ou causal 

Figura V3- Modelo Estrutural 
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Estimativas não estandardizadas e significância das trajetórias 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

     

        

      Estimate S.E. C.R. P Label 

TEL <--- INFO 0,674 0,075 8,96 *** par_30 

IMCOG_ART <--- TEL 0,566 0,048 11,919 *** par_49 

IMCOG_NAT <--- TEL 0,228 0,048 4,743 *** par_37 

IMCOG_NAT <--- IMCOG_ART 0,243 0,054 4,48 *** par_41 

IMAGEM_AFETIVA <--- IMCOG_NAT 0,591 0,079 7,469 *** par_33 

IMAGEM_AFETIVA <--- TEL 0,188 0,063 2,992 0,003 par_36 

IMAGEM_AFETIVA <--- IMCOG_ART 0,071 0,07 1,021 0,307 par_42 

IMAGEM_GLOBAL <--- IMAGEM_AFETIVA 0,436 0,041 10,523 *** par_32 

IMAGEM_GLOBAL <--- TEL 0,034 0,037 0,91 0,363 par_34 

IMAGEM_GLOBAL <--- IMCOG_NAT 0,21 0,05 4,186 *** par_35 

IMAGEM_GLOBAL <--- IMCOG_ART -0,008 0,04 -0,2 0,842 par_43 

RCI <--- IMAGEM_GLOBAL 0,46 0,089 5,146 *** par_31 

RCI <--- TEL 0,369 0,055 6,777 *** par_38 

RCI <--- IMCOG_NAT 0,126 0,071 1,78 0,075 par_39 

RCI <--- IMAGEM_AFETIVA 0,072 0,064 1,13 0,259 par_40 

RCI <--- IMCOG_ART 0,013 0,056 0,227 0,82 par_44 

IC2 <--- IMCOG_NAT 1 
 

  

  

IC14 <--- IMCOG_ART 0,86 0,047 18,283 *** par_1 

IC13 <--- IMCOG_ART 0,945 0,048 19,491 *** par_2 

IC8 <--- IMCOG_ART 0,906 0,042 21,631 *** par_3 

IC7 <--- IMCOG_ART 0,905 0,048 19,035 *** par_4 

IC5 <--- IMCOG_ART 0,913 0,049 18,479 *** par_5 

IC4 <--- IMCOG_ART 0,878 0,047 18,833 *** par_6 

IA2 <--- IMAGEM_AFETIVA 1 
 

  

  

IA4 <--- IMAGEM_AFETIVA 1,157 0,05 23,091 *** par_7 

IC10 <--- IMCOG_NAT 0,785 0,051 15,507 *** par_8 

IG1 <--- IMAGEM_GLOBAL 1 
 

  

  

IG2 <--- IMAGEM_GLOBAL 1,304 0,052 25,055 *** par_9 

IG3 <--- IMAGEM_GLOBAL 1,305 0,054 24,245 *** par_10 

IA3 <--- IMAGEM_AFETIVA 1,122 0,045 24,737 *** par_11 

IC16 <--- IMCOG_ART 1 
 

  

  

IC15 <--- IMCOG_ART 0,94 0,046 20,624 *** par_12 

IC1 <--- IMCOG_NAT 1,024 0,035 29,21 *** par_13 

INFON_INFON1 <--- INFO 1 
 

  

  

INFON_INFON2 <--- INFO 0,968 0,045 21,607 *** par_14 

INFON_INFON3 <--- INFO 0,845 0,049 17,157 *** par_15 

INFON_INFON6 <--- INFO 0,637 0,051 12,599 *** par_16 

INFON_INFON8 <--- INFO 0,75 0,071 10,522 *** par_17 

TELEPR_T1 <--- TEL 1 
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TELEPR_T2 <--- TEL 1,032 0,053 19,522 *** par_18 

TELEPR_T3 <--- TEL 0,931 0,046 20,299 *** par_19 

TELEPR_T5 <--- TEL 1,019 0,033 30,961 *** par_20 

RCI_RCI1 <--- RCI 1 
 

  

  

RCI_RCI2 <--- RCI 1,042 0,053 19,475 *** par_25 

RCI_RCI4 <--- RCI 1,07 0,061 17,666 *** par_26 

RCI_RCI5 <--- RCI 1,106 0,061 18,219 *** par_27 

RCI_RCI6 <--- RCI 1,054 0,06 17,427 *** par_28 

RCI_RCI7 <--- RCI 0,841 0,047 17,827 *** par_29 

INFON_INFON5 <--- INFO 0,715 0,054 13,235 *** par_45 

 


