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RESUMO 

 

FERREIRA, Luciana Brandão. Relações entre imagem de cidade-sede e de destino-mãe: um 

estudo dos Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil. 2018. 199 f. Tese (Doutorado em 

Administração de Organizações) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 

Ribeirão Preto/USP, Ribeirão Preto, 2018 

 

Um megaevento esportivo pode modificar o cenário de um país e influenciar na sua imagem 

como destino turístico, bem como na imagem da cidade que o sedia. Megaeventos, como os 

Jogos Olímpicos, envolvem mudanças: sociais, investimentos financeiros e de infraestrutura, 

e maior visibilidade internacional. A avaliação da imagem da cidade-sede pode impactar na 

imagem do destino ao qual ela faz parte (efeito recíproco). Partindo desse pressuposto, da 

importância do turismo na economia mundial/brasileira e da relação entre megaeventos 

esportivos e o aquecimento dessa atividade, o objetivo desta tese foi verificar os efeitos 

recíprocos de imagem entre a cidade-sede de um megaevento esportivo e o destino turístico 

ao qual ela faz parte (destino-mãe). O foco foram os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de 

Janeiro-Brasil. Foi realizada pesquisa descritiva/ quantitativa por meio de questionários 

fechados, com estrangeiros de 48 países (n=340), utilizando escala Likert de sete pontos. A 

escala foi baseada nas dimensões de imagem de destino: cognitiva e afetiva, tendo como 

variáveis moderadoras: a familiaridade e a animosidade com o destino-mãe e o envolvimento 

com os jogos. Para a análise dos dados foi utilizada a modelagem de equações estruturais VB-

SEM por meio do software SmartPLS 3. Os resultados apontaram para avaliações positivas da 

imagem de destino, do Rio e do Brasil, identificando a dimensão cognitiva como a mais 

relevante. Foi confirmado efeito recíproco positivo e forte entre as imagens do Rio como sede 

da Olímpiadas de 2016 e Brasil como seu destino-mãe e também o contrário, contudo não 

foram encontrados efeitos de moderação. No caso especfício da animosidade não houve 

presença dessa variável em relação ao Brasil, o que é um resultado positivo. Este trabalho traz 

contribuições teóricas por estudar os efeitos recíprocos de imagem em destinos, especialmente 

considerando um contexto de megaevento esportivo e contribuições práticas para o 

desenvolvimento de políticas de turismo mais integrativas entre destino-mãe e cidade/ regiões 

do seu território e até mesmo para a captação e realização de novos grandes eventos.  

 

 Palavras Chaves: Cidade-sede de Jogos Olímpicos. Destino-mãe. Imagem de destino 

turístico. Megaeventos Esportivos. Efeitos Recíprocos. 
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FERREIRA, Luciana Brandão. Relations between image of host city and the mother-

destination: a study of the 2016 Olympic Games in Brazil. 2018. 199 f. Tese (Doutorado em 

Administração de Organizações) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 

Ribeirão Preto/USP, Ribeirão Preto, 2018 

 

A sport mega event can modify a country’s scenery and influence its image as a tourist 

destination, as well as the host city image. Sports mega events such as the Olympic Games 

involve a series of changes:  social, financial and infrastructure investments and a greater 

international visibility. The host city image evaluation can have an impact on the destination 

image to which it belongs (reciprocal effect). Based on this assumption and the importance of 

tourism activity in the world and Brazilian economies and the relationship between sport 

mega events and the warming of this activity, the objective of this thesis was to verify the 

image reciprocal effects between a sport mega event host city and the national tourist 

destination (mother-destination). The focus was the 2016 Olympic Games held in Rio de 

Janeiro- Brazil. Descriptive/quantitative research was performed with foreigners from 48 

countries (n = 340) using structured questionnaires and a Likert seven-point scale. The scale 

was adapted based on the cognitive and affective destination image dimensions, having as 

moderating variables: familiarity and the animosity with the mother-destination and games 

involvement. For data analysis, PLS structural equations modeling was performed using the 

software SmartPLS 3. The results pointed to positive evaluations of Rio and Brazil destination 

images, identifying the cognitive dimension as the most relevant. A positive and strong 

reciprocal effect was confirmed between the images of Rio as the 2016 Olympics host city 

and Brazil as the mother-destination. However, no moderation effects were found and in the 

specific case of animosity, there was no presence of this variable related to Brazil, which was 

a good result. This work brings theoretical contributions because it studies the reciprocal 

effects in destination images, considering the context of a sport mega event, as well as 

practical contributions for the development of more integrative tourism policies between 

mother-destination, cities / regions and for the hosting of new major events. 

 

Keywords: Olympic Games host city. Mother-destination. Tourist destination image. Sport 

Megaevents. Reciprocal effects. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O turismo é uma atividade que tem se desenvolvido mundialmente. Seu crescimento tem 

superado patamares do crescimento econômico mundial nos últimos anos. Em 2017, o 

turismo mundial teve um crescimento de 7% (OMT, 2018) enquanto o crescimento da 

economia global foi de 3,1% (THE WORLD BANK, 2018). O continente americano cresceu 

3% em turismo, sendo liderado pela América do Sul, com crescimento de 7% (OMT, 2018).  

 

No caso do Brasil, também houve crescimento da atividade e aumento da entrada de turistas 

internacionais no país nos últimos anos. Em 2011, a entrada foi de 5,4 milhões de turistas 

estrangeiros, em 2012 de 5,6 milhões, 2013 chegou à marca dos 6 milhões, em 2014 6,4 

milhões, em 2015 uma leve queda com entrada 6,3 milhões e em 2016 um total de 6,6 

milhões (BRASIL, 2015, 2016, 2017). Um dos fatores motivadores do incremento do fluxo 

turístico no Brasil nos últimos anos tem sido a realização de megaeventos internacionais no 

país: Rio +20 em 2012 – chegada de 110 mil turistas, 50% a mais do que o estimado para o 

evento, 274 milhões em movimentação no setor de turismo e 95% de ocupação hoteleira 

(BARRETO, 2012); Jornada Mundial da Juventude em 2013 - dois milhões de turistas e 1,2 

bilhão de reais movimentados na economia (JORNAL DO BRASIL, 2013); Copa das 

Confederações também em 2013 - 270 mil turistas e gastos de 321 milhões e (G1 TURISMO 

E VIAGEM, 2013) Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2014 – 600 mil turistas estrangeiros, 

3,1 milhões de turistas brasileiros e movimentação de 6,7 bilhões na economia (PORTAL DA 

COPA, 2014). Da mesma forma em 2016 o Rio de Janeiro recebeu 1,17 milhões de turistas 

para os Jogo Olímpicos e Paraolímpicos, com gastos de 4,1 bilhões e 410 mil turistas 

estrangeiros (FOLHA DE SÃO PAULO, 2016). 

 

Megaeventos são eventos que geram impactos profundos no longo prazo, tanto positivos 

como negativos, nas comunidades de acolhimento (JIE; YAN, 2010). A maior razão para que 

os governos aceitem arcar com os custos da realização de megaeventos esportivos vem da 

ideia de que isso irá estimular negócios e trazer benefícios para a comunidade do país 

(AURUSKEVICIENE et al., 2010). Entre os negócios que se destacam nesses eventos está o 

turismo. Segundo Nadeau et al. (2008) alguns megaeventos podem ser especificamente 

direcionados para aumentar o turismo, como é o caso dos esportivos, com repercussões 

também para outros usos da imagem de país como exportações e atração de investimentos.   
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Partindo desse pressuposto, um megaevento esportivo pode ser considerado um instrumento 

de desenvolvimento urbano, acelerando projetos de melhorias das cidades e ajudando o local 

de realização a ter um melhor posicionamento na economia global (MAENNIG; 

ZIMBALIST, 2012). Dentre os impactos positivos da realização de um megaevento, a 

literatura tem destacado os ganhos de imagem do país que o sedia e os ganhos em fluxos 

turísticos (LEE; LEE; LEE, 2005). Os autores destacam o caso da Copa do Mundo da Coreia 

do Sul, onde o país teve a oportunidade de projetar uma imagem positiva para o mundo, o que 

no longo prazo fez seu turismo tornar-se mais competitivo. 

 

Em um megaevento ocorre uma alavancagem estratégica de imagens que são mostradas para 

o mundo em conjunto com o evento (pré, durante e depois), o nível de consciência de uma 

determinada cidade e/ou país pode ser elevado, que por sua vez pode impulsionar a visitação 

em algum momento no futuro, ou, no mínimo, ser usado para educar o mundo sobre a 

localidade específica (GIBSON, QI, ZHANG, 2008).  

 

Os estudos sobre os impactos dos megaeventos são recentes, datam da década de oitenta como 

Marris (1987), Ritchie (1985), Merlo (1988), sendo inicialmente voltados especialmente à 

área de turismo.  Atualmente, de um modo geral, os estudos têm variado o seu foco em mais 

aspectos, sendo os principais: impactos econômicos/infraestrutura (MALHADO; ARAÚJO; 

LADLE, 2013; FEDDERSEN; MAENNIG, 2012; HALL, 2012; ALLMERS; MAENNIG, 

2009; BOHLMANN, VAN  HEERDEN, 2008; HILLER, 2006; MATHESON, 2006;  

CHALIP, 2004; BAADE; MATHESON, 2001; CROMPTON, 1999;  GAMAGE; HIGGS, 

1997); imagem interna/percepções da população residente do local sede do evento (CHEN,  

2012; KIM; PETRICK, 2005; DECCIO; BALOGLU, 2002; MIHALIK;  SIMONETTA, 

1999; JEONG, JAFARI; GARTNER, 1990; RITCHIE; LYONS, 1987; e relação com a 

imagem de destino turístico no país-sede do megaevento (CHEN; FUNK, 2010; GIBSON, QI, 

ZHANG, 2008; KAPLANIDOU, 2006; BERKOWITZ et al., 2007;  KAPLANIDOU; VOGT, 

2007; LEE; LEE; LEE, 2005).  

 

Por todo esse impacto e importância, a atividade turística merece destaque em relação a 

estudos acadêmicos, em especial no que tange à imagem de destino e à realização de 

megaeventos (ULVNES; SOLBERG, 2016; SINGH; ZHOU, 2016; KNOTT; FYALL; 

JONES, 2015; NADEAU et al., 2008). Bigné Alcañiz, Garcia e Blas (2009) definiram a 
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imagem de um destino como sendo a percepção global, a representação na mente de um 

turista, do que ele sabe e sente em relação a um destino.   

 

Alguns dos estudos que esta tese toma como base se relacionam com a imagem de destino 

turístico e com megaevento esportivos, de forma conjunta e separada como Brown, Assaker e 

Reis (2018); Singh e Zhou (2016); Ulvnes e Solberg, (2016); Knott, Fyall e Jones (2015); 

Deng e Li, (2013); Moon et al. (2011); Chen e Funk (2010); Gibson, Qi, Zhang (2008); 

Kaplanidou (2006); Kaplanidou e Vogt (2007); Lee, Lee e Lee (2005); Chalip, Green e Hill 

(2003). Os trabalhos abordam uma série de variáveis relacionadas à imagem, principalmente 

questões sobre a influência do evento na imagem do destino, a experiência no evento e a 

imagem do destino; e a influência da realização do evento em fatores comportamentais como 

a intenção de revisitação, avaliação de qualidade. As pesquisas são em geral quantitativas e 

voltadas a turistas internacionais e/ou residentes do país-sede.  

 

No entanto, não foram encontrados estudos que abordassem as relações entre a imagens de 

destinos turísticos que sediam megaeventos, como por exemplo a cidade-sede do megaevento 

esportivo e o destino nacional ou seja, o país onde a cidade está localizada. Esse efeito de um 

destino regional ou cidade no seu destino nacional, é o equivalente ao que Kapferer (2008) 

propõe entre o produto e marca, denominado de efeito recíproco. Aaker e Keller (1990), 

enfatizam que os estudos sobre efeitos recíprocos ainda são muito voltados a marcas e bens o 

que foi corroborado pelo levantamento teórico realizado nesta tese. A ideia do efeito 

recíproco é de que não só a marca influencia no comportamento do consumidor em 

relação ao produto, mas também o produto pode influenciar a avaliação do consumidor 

sobre a marca. 

  

Acompanhando a agenda de estudos internacionais, em relação ao Brasil, os estudos voltados 

a megaeventos esportivos no país, enfatizam principalmente o resultado dos eventos em 

termos de infraestrutura, impactos sociais para a população local e legado do megaevento para 

o esporte: Penna e Bovy (2014); Gaffney (2013); Sousa-Mast et al. (2013); Gaffney (2010), 

Malhado, Araújo e Ladle (2013); Sanchez e Broudehoux (2013); Millington e Darnell (2014). 

Foram encontrados poucos estudos sobre imagem, como o de Maiello e Pasquinelli (2015) 

que tratam da análise do Rio de Janeiro como uma marca de megaeventos esportivos. Porém, 

trata-se de uma pesquisa qualitativa com base em análise de conteúdo da internet que 
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descreve a representação da cidade ao longo das etapas preparatórias para os megaeventos 

esportivos, cuja proposta é diferente desta tese.  

 

Outro exemplo é o estudo de Rocha e Fink (2017), que descreveu os impactos da interação 

entre as imagens das Olimpíadas e das marcas brasileiras (como destino turístico) e as atitudes 

para participar dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e visitar o país após o evento. Os resultados 

mostraram que a interação entre a hospitalidade dos Jogos Olímpicos e a do Brasil afetou 

positivamente as atitudes em relação à visita ao país após os Jogos. Ainda assim, mesmo esse 

exemplo trata dos impactos das Olímpiadas no destino e não de um destino no outro.  

 

As publicações sobre megaeventos esportivos realizados no Brasil se relacionam 

principalmente às Olímpiadas de 2016, Copa do Mundo de Futebol da Fifa de 2014 e Jogos 

Pan-Americanos de 2007. Foi realizado um levantamento teórico, em que se utilizaram as 

palavras-chave: “megaeventos esportivos”; “imagem de destino turístico megaeventos 

esportivos”; “impactos megaeventos esportivos”; “efeitos recíprocos megaeventos 

esportivos”, “jogos olímpicos”, “jogos olímpicos imagem destino turístico”; “impactos 

megaeventos esportivos”; "sport megaevents"; "tourist destination image sport megaevents"; 

"sport megaevents impacts"; "sports megaevents reciprocal effects", "olympic games", 

"olympics tourist destination image"; " sports megaevents impacts". As bases utilizadas para 

pesquisas foram: (1) Google Scholar, (2) Science Direct, (3) Web of Science e (4) Scopus. A 

partir desse levantamento não foi encontrado nenhum estudo que abordasse os efeitos da 

imagem de uma cidade-sede (como o Rio de Janeiro) na imagem do destino nacional (como o 

Brasil), tanto em estudos internacionais quanto nacionais. 

  

Mesmo os estudos sobre efeitos recíprocos em marca-país encontrados focam no efeito 

para bens (CLIFTON, 2014; LEE, LOCKSHIN, 2012; MAGNUSSON et al., 2014). Esta tese 

se diferencia, portanto, por propor um estudo desses efeitos em imagens de destino, 

considerando o destino nacional ou destino-mãe como uma marca-mãe e a cidade-sede do 

megaevento como o produto, essa é, inclusive, uma das contribuições teóricas do trabalho.  

Apenas um estudo de efeitos recíprocos em destinos foi encontrado, Santos e Giraldi (2017), 

mas que não abordou esse efeito em um contexto de megaevento esportivo. Tal estudo 

analisou como as percepções do consumidor sobre destinos turísticos afetavam a marca 

nacional de turismo, mostrando que os destinos que levam a atitudes mais positivas do que a 

média podem fortalecer a marca nacional de turismo, enquanto os destinos que levam a 
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atitudes abaixo da média podem enfraquecê-la, indicando que há sim um efeito recíproco 

entre os destinos. 

 

Esta tese propõe a terminologia de “destino-mãe” para indicar o destino nacional. O intuito é 

usar uma terminologia que faça alusão à área de turismo, representando de forma mais clara e 

didática o destino turístico principal ou destino nacional como uma marca-mãe que contém 

outros produtos (destinos regionais, cidades) que estão no seu território e sobre sua influência. 

Neste estudo, o destino-mãe é representado pelo Brasil, tornando mais fácil diferenciá-lo do 

Rio de Janeiro, nesta tese denominado de cidade-sede, uma vez que este, também é um 

destino turístico, embora esteja sendo estudado do ponto de vista de um destino que sediou 

um megaevento esportivo. 

 

 A ideia da proposição e utilização desta terminologia, a qual ressalta-se que não foi 

encontrada em uso por outros trabalhos, vem da lógica do termo do marketing “marca-mãe”. 

Segundo Mozota, Klöpsch e Costa (2011) uma das formas de arquitetura das marcas é a 

existência de duas principais: marca-mãe e marca do produto, sendo a primeira a marca que 

funciona como abrigo para todos os produtos. No entanto, em todos os estudos pesquisados 

para concepção desta tese e considerando ainda pesquisa específica em bases de dados 

nacionais e internacionais (Google acadêmico, Scielo, Web of Science, Science Direct, 

Scopus) com o termo em inglês e português - destino-mãe e mother destination, parent 

destination- o mesmo não foi encontrado. Logo, a proposição e a utilização desse termo 

também contribuem para novidade desta tese, uma vez que, propor termos que melhor 

expressem conceitos dentro de áreas específicas, como a do turismo, colabora para a literatura 

do mesmo. 

 

Entender as influências de uma cidade-sede de um megaevento esportivo (que também é um 

destino turístico) no destino-mãe, abre novas perspectivas dos estudos sobre imagem de 

destino aliando três pontos importantes: imagem de destino turístico, megaeventos esportivos 

e efeitos recíprocos de imagem. Isso implica em entender novos aspectos que podem 

influenciar a imagem de um destino turístico. Ampliar esse entendimento contribui em última 

análise para aumentar a compreensão sobre o comportamento do consumidor turista em 

relação aos destinos, sobretudo os que abrigam megaeventos esportivos e também contribui 

por abordar a relevância e consequências intangíveis de recepcionar um megaevento dessa 

natureza.  
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Esses efeitos recíprocos, que podem ser positivos ou negativos, podem influenciar a imagem 

do destino-mãe uma vez que ela é formada por um modelo de integração abrangendo tanto 

origens estáticas quanto dinâmicas, e que tem se desenvolvido pela interação entre fatores 

internos/ motivações psicológicas/ fatores do ambiente externo, entre outros (HUNG et al., 

2012). Como a imagem do destino turístico tem sido enfatizada pela literatura como um 

determinante importante na decisão de visitá-lo (REZEND-PARKER, MORRISON, ISMAIL, 

2003) e considerando que a imagem do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos gere 

efeitos na imagem do Brasil como destino turístico, pode-se dizer que esses efeitos recíprocos 

exercem indiretamente influência na escolha do destino pelo turista, visto que influenciam na 

imagem.   

 

Além da relação entre as imagens do Brasil e do Rio de Janeiro, cabe destacar variáveis que 

eventualmente podem ter um papel moderador nesse contexto. Não há um consenso em 

pesquisas de imagem de destino turísticos sobre a variáveis utilizadas quanto ao seu papel 

moderador ou formador, uma vez que, elas tanto aparecem como antecedentes na formação da 

imagem do lugar, contribuindo para a construção da imagem pelo turista ou como 

consequentes e moderadoras dos efeitos de uma imagem formada e suas influências. Entre 

elas destacam-se as utilizadas neste trabalho como variáveis moderadoras: familiaridade com 

o destino turístico (BALOGLU, 2001; BALOGLU; MANGALOGLU, 2001; CHON, 1991; 

FAKEYE; CROMPTON, 1991; HU; RITCHIE 1993; MILMAN; PIZAN 1995; PHELPS, 

1986), animosidade com o destino turístico (ALVAREZ; CAMPO, 2014; 

AURUSKEVICIENE et al., 2010; WANG, WANG, 2007) e envolvimento com os jogos 

(MCGEHEE; YOON; CARDENAS, 2003; FUNK; TOOHEY; BRUNN, 2007; WALKER et 

al., 2013).   

 

As três variáveis foram escolhidas por abordarem aspectos que a literatura tem indicado como 

influenciadores no processo de formação e/ou mudança de imagem de destino: a familiaridade 

e a animosidade com o destino-mãe (Brasil) e o envolvimento com os jogos olímpicos. Logo, 

por serem variáveis que eventualmente podem interferir na imagem do destino, pode ser que 

também interfiram nos efeitos da imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) no destino-mãe 

(Brasil), potencializando-o ou diminuindo-o e vice-versa. 

 

 A familiaridade com o destino faz alusão ao conhecimento, contato com o mesmo, não 

necessariamente atrelada a um sentimento em relação a ele. A animosidade com o destino, por 
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sua vez, envolve um sentimento negativo em relação ao destino, está ligada com alguma 

forma de antipatia em relação ao país/destino geralmente em função de questões militares, 

políticas ou eventos econômicos (KLEIN, ETTENSON, MORRIS, 1998). E finalmente, a 

terceira variável, trata do envolvimento pessoal do consumidor, podendo ser associada com 

aspectos racionais e emocionais do comportamento do consumidor (VAUGHN, 1980).  

 

Apesar de os trabalhos encontrados indicarem que há uma melhoria da imagem do destino em 

função da realização de um megaevento esportivo, há controvérsias, pois, aspectos negativos 

dessa realização também são destacados (TAVARES, 2005; KAPLANIDOU, 2009; 

BROUDEHOUX, 2011; MINNAERT, 2012; PAPPALEPORE, DUIGNAN, 2015).   

 

Além disso, sobretudo por ser uma literatura recente, a grande maioria dos estudos se 

concentra a partir dos anos 2000, existindo ainda lacunas que merecem atenção da academia. 

Uma delas diz respeito aos efeitos desses eventos em países emergentes, em especial na 

América Latina, que é a região foco desse projeto, visto que este estudo será voltado para os 

Jogos Olímpicos de 2016 que ocorreram no Brasil. A partir do levantamento bibliográfico já 

mencionado, não foram encontrados estudos sobre a imagem de destino turístico de países em 

desenvolvimento da região da América Latina relacionadas à realização de megaeventos 

esportivos, sobretudo da magnitude de Jogos Olímpicos, visto que é a primeira vez que esse 

megaevento foi realizado em um país dessa região.  

 

Existem alguns estudos que dizem respeito a países em desenvolvimento, mas foram 

realizados no continente africano e asiático, os quais possuem características sociais e 

culturais diferentes da América Latina: (1) África do Sul – Bresler (2011), Knott, Fall e Jones 

(2015), Walker et al. (2013), Donaldson e Ferreira (2009), e na Ásia (1) Coreia do Sul – Lee, 

Lee, Lee (2005), Kim, Petrick (2005); Kim, Gursoy e Lee (2006), Lee e Taylor (2005); (3) 

China – Gibson, Qi, Zhang (2008), Berkowitz et al. (2007), Chen (2012).  

 

Os megaeventos esportivos têm sido predominantemente realizados em países desenvolvidos, 

logo é natural que existam mais estudos sobre esses países. Além das Olímpiadas no Brasil 

em 2016, dentre os dois maiores megaeventos esportivos (Jogos Olímpicos de Verão e Copa 

do Mundo de Futebol), nos últimos 24 (vinte e quatro) anos, apenas quatro ocorreram em 

países em desenvolvimento: três desses foram Copas do Mundo de Futebol – Coreia do Sul 

2002 (sediou junto com o Japão), África do Sul 2010 e recentemente Rússia em 2018, e 
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apenas um foi de Jogos Olímpicos de Verão, realizado na China em 2008. O fato de ser um 

país em desenvolvimento exige maiores esforços não só para a preparação do evento, mas 

também para construção e solidificação de uma imagem positiva sobre a realização do mesmo 

e do país-sede como destino turístico. Isso pode resultar em diferenças no processo de 

construção da imagem por parte dos diversos públicos de interesse, sobretudo os turistas reais 

e potenciais.  

 

Além disso, no caso de países em desenvolvimento, pode haver conflito entre as necessidades 

da grande maioria da população, que historicamente sofre com a precariedade de suas 

condições de vida, e as demandas de investimentos para os eventos. Esse é um 

questionamento bastante válido por ser o Brasil um país emergente com muitas demandas 

sociais não atendidas, um dos motivos pelos quais é importante estudar o efeito dos 

megaeventos em países nessas condições.  

 

Um segundo questionamento, que é o ponto principal desta tese, diz respeito aos efeitos da 

imagem do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos na imagem do destino-turístico 

Brasil. Esses efeitos entre cidade-sede e destino-mãe, ainda não foram estudados. Pode-se 

dizer que a imagem de destino se relaciona diretamente com a percepção do indivíduo sobre 

uma determinada localidade como destino turístico. E a imagem sobre a sede do megaevento 

é relativa à percepção da capacidade do país/cidade de realizar megaeventos. Sendo essa 

relação causal comprovada, fortalecer a imagem do Rio de Janeiro como sede de megaeventos 

esportivos pode ajudar a fortalecer a imagem do Brasil como destino turístico e atrair novos 

megaeventos, assim como o oposto.   

 

Dessa forma, este trabalho busca verificar os efeitos recíprocos entre a imagem do Rio de 

Janeiro como cidade-sede e a imagem do Brasil como o destino ao qual ela faz parte, do ponto 

de vista de potenciais turistas internacionais. Verificar como esses potenciais turistas veem 

essa relação é uma contribuição importante ao estudo de imagem de destinos, principalmente 

considerando variáveis moderadoras relevantes como: familiaridade e animosidade em 

relação ao destino-Brasil e nível de envolvimento com o megaevento esportivo.   

 

Esta pesquisa contribui ainda de forma prática, tanto para o Brasil como para outros países em 

desenvolvimento, com informações mais profundas sobre os resultados de um megaevento 

esportivo na imagem de um país nessa condição e com um fluxo turístico ainda incipiente se 
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comparado aos maiores receptores de turistas no mundo e sobretudo ao tamanho do país. Na 

prática, isso pode influenciar no desenvolvimento de políticas de turismo mais específicas 

voltadas a esse segmento, tanto no âmbito público como privado e até mesmo para a captação 

e realização de novos grandes eventos.  

 

Além disso, colabora para melhorar a comunicação do destino em associação à imagem do 

evento, uma vez que ao se conhecer os fatores que influenciam a imagem do destino 

associada a um megaevento, pode ser mais fácil identificar mercados-alvo e decidir qual 

aspecto da imagem deve ser promovido para cada segmento e que aspectos de estrutura 

precisam ser melhorados.  

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Diante do contexto apresentado, a questão de pesquisa desta tese é: “Quais são os efeitos 

recíprocos de imagem entre o Rio de Janeiro como a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 

2016 e o seu destino-mãe, Brasil?” 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral é: “Verificar quais são os efeitos recíprocos de imagem entre o Rio de 

Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos 2016 e o seu destino-mãe, Brasil”.  Por sua 

vez, os objetivos específicos são: 

1- Comparar a imagem geral e as dimensões de imagem da cidade-sede dos Jogos 

Olímpicos de 2016 (Rio de Janeiro) com as do destino-mãe (Brasil); 

2- Identificar quais dimensões de imagem são mais relacionadas com a imagem do 

destino-mãe e da cidade-sede;  

3- Identificar como é avaliada a imagem do Rio de Janeiro como cidade-sede e sua 

influência na imagem do destino-mãe (Brasil). 

4- Identificar como é avaliada a imagem do Brasil como destino turístico e sua influência 

na imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro). 

5- Aferir se a familiaridade com o Brasil tem efeito moderador na relação de influência 

entre as imagens da cidade-sede e destino-mãe e vice-versa.  

6- Aferir se a animosidade com o Brasil tem efeito moderador na relação de influência 

entre as imagens da cidade-sede e do destino-mãe e vice-versa.  



 
24 
 

7- Verificar se o envolvimento com os jogos tem efeito moderador na relação de 

influência entre as imagens da cidade-sede e destino-mãe e vice-versa.  

 

1.3  Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em seis partes. A primeira parte corresponde à introdução, onde 

foi abordada a contextualização do problema de pesquisa, os objetivos propostos, bem como a 

justificativa, relevância do estudo, suas lacunas e contribuições teóricas/práticas. 

 

Na segunda parte é apresentado o referencial teórico utilizado para embasar a pesquisa 

empírica. Foram utilizados artigos internacionais, nacionais bem como teses para a construção 

e apresentação das hipóteses ao longo desse tópico, as quais se basearam em três pilares 

conceituais: imagem de destino turístico, englobando conceitos, formação, antecedentes de 

imagem de destino e formas de mensuração;  efeitos recíprocos, destacando o destino como 

um marca e os estudos sobre efeitos recíprocos de imagem; e, finalmente, o terceiro pilar que 

trata dos megaeventos esportivos e sua influência na imagem de destinos turísticos.  

 

A terceira parte é composta pelo plano e método de trabalho destacando o tipo de pesquisa 

realizada, os construtos e as hipóteses, os procedimentos de adaptação das escalas e realização 

do pré-tese, o plano amostral, a coleta de dados, os procedimentos de análises e o modelo 

conceitual da pesquisa. 

 

A quarta parte contempla os resultados, iniciando pelo perfil sociodemográfico e perfil de 

viajante dos respondentes. Em seguida são apresentados o teste de normalidade da amostra, a 

avaliação do modelo de mensuração, seguida pela avaliação do modelo estrutural, o resultado 

das análises das variáveis moderadoras e por fim a verificação das hipóteses e discussões. 

 

As conclusões do trabalho são apresentadas na quinta parte, onde são indicados o alcance dos 

objetivos, a contribuição do estudo, assim como as limitações e sugestões para estudos 

posteriores.  

 

Finalmente, a sexta e última parte é composta por todas as referências utilizadas para 

embasamento teórico desta tese. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES  

 

A revisão da literatura realizada é composta por três partes que dão sustentação teórica ao 

desenvolvimento desse trabalho. A primeira parte aborda de forma ampla “Imagem de 

Destino Turístico”, objetivando situar o leitor sobre os principais conceitos e discussões 

acerca do assunto. Aborda aspectos como formação de imagem, dimensões, mensuração, 

antecedentes e variáveis moderadoras de imagem de destino turístico, com destaque para as 

variáveis que foram utilizadas nesse estudo: familiaridade com o destino-mãe, animosidade 

com o destino-mãe e envolvimento com os jogos. 

 

A segunda parte diz respeito aos “Efeitos recíprocos sobre marcas” abordando inicialmente 

marcas turísticas de destinos Em seguida, estudos sobre efeitos recíprocos em marcas e em 

imagem de destinos turísticos são apresentados. 

 

A terceira e última parte dessa revisão inclui os estudos sobre “Megaeventos esportivos”, 

desde a evolução e importância desse tipo de evento com destaque para os Jogos Olímpicos 

até a relação entre megaeventos esportivos e a imagem de destinos turísticos. No Quadro 1 é 

possível ver um resumo dos principais tópicos abordados. 
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Quadro 1 – Revisão da Literatura 

Temas Tópicos 

relacionados 

Conceitos abordados  Principais autores selecionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Imagem 

de 

destino 

turístico 

2.1.1  

Imagem de 

destino 

turístico: 

marcos 

conceituais 

 

Destino turístico; 

imagem; imagem de 

destino turístico 

Leiper (1979); Cooper (2001); Framke 

(2002); OMT (2016); Echtner e Ritchie 

(1991); Poiesz (1989); Santaella e Nöth 

(1998); Gartner, (1993); Baloglu e McCleary 

(1999); Hunt (1971); Fakeye e Crompton 

(1991); Beerli e Martín (2004); Tasci, Gartner 

e Cavusgil (2007) 

 

2.1.2 

Formação de 

imagem de 

destino e suas 

dimensões 

Modelos de formação de 

imagem; diferenças PCI 

e TDI; imagem orgânica, 

induzida e complexa; 

primária e secundária; 

componentes cognitivos, 

afetivos, conativos e 

imagem global 

 

Gunn (1972); Fakeye e Cromptom (1991); 

Baloglu e McCleary (1999); Echtner e Ritchie 

(1991), Tasci, Gartner e Cavusgil (2007); 

Phelps (1986); Roth e Diamantopoulos 

(2009); Nadeau et al. (2008); Elliot, 

Papadopoulos e Kim (2011) 

 

2.1.3 Fatores 

antecedentes 

da imagem de 

destino e 

variáveis 

moderadoras 

 

Aspectos 

sociodemográficos, 

cultura, estereótipos, 

familiaridade e 

animosidade com o 

destino e envolvimento 

com os jogos 

Echtner e Ritchie (1991); Gutiérrez (2005); 

Gunn (1972); Baloglu (2001); Gartner (1993); 

Klein, Etteson e Morris (1998); Nes, Yelkur e 

Silkoset (2012); Alvarez e Campos (2014); 

Heslop. Lu e Cray (2008); Lee e Lockhsin 

(2012); Gartner e Shen (1992); Hall, Timothy 

e Duval (2004); Hall; O'sullivan, (1996); 

Podoshen e Hunt (2011); Auruskeviciene et 

al. (2010); Zaichkowsky (1985); Prayag e 

Ryan (2012); Trauer e Ryan (2005); Mcgehee, 

Yoon e Cardenas (2003); Funk, Brunn e 

Toohey (2008) 

 

2.1.4 

Mensuração 

de imagem de 

destino 

turístico 

 

Métodos estruturados e 

não estruturados de 

mensuração de destino; 

atributos de imagem de 

destino; qualidades 

afetivas de lugares 

Gallarza, Saura e Garcia (2002); Pike e Page 

(2014); Baloglu e Mangaloglu (2001); 

Echtner; Ritchie, (1991); Hankinson (2004); 

Kaplanidou e Vogt (2006); Chalip, Green e 

Hill (2003); Fakeye e Crompton (1991); 

Beerli e Martín (2004); Lee, Lee e Lee 

(2005); Baloglu e McCleary (1999); Pan, Lee 

e Tsai. (2014); Russell e Pratt (1980) 

 

 

 

 

 

2.2 Efeitos 

recíprocos 

em marcas 

 

2.2.1  

O destino 

como uma 

marca/produto 

 

 

Marca;  marca-país; 

marca de destino 

turístico 

Kapferer (2008); Keller e Aaker (1992); 

Sheinin (2000); Martinez e Chernatony 

(2004); Li et al. (2012); Magnusson et al. 

(2014); Clifton (2014), Lee e  Lockshin 

(2012); Anholt (2010); Kotler e Gertner 

(2004); Fetscherin (2010); Capellaro (2013); 

Cai, Gartner e Munar (2009); Morgan e 

Pritchard (2014); Qu, Kim, Im (2011) 

2.2.2 Efeitos 

recíprocos em 

produtos e em 

destinos 

turísticos 

 

Efeitos recíprocos em 

produtos e em destinos 

turísticos  

Aaker (1998); Aaker e Keller (1990); Ries e 

Trout (1996); Czellar (2003); Morrin (1999); 

Balancher e Ghose (2003); Zimmer, Bath, 

(2003); Chen e Chen (2000); John, Loker e 

Joiner (1998) 

 

2.3 

Megaeventos 

esportivos 

2.3.1 

Megaeventos 

esportivos e 

imagem de 

destino 

turístico 

Impactos de imagem de 

destino e megaeventos 

esportivos 

Gibson, Qi e Zhang (2008); Lee, Lee e Lee 

(2005); Almmers; Maening (2009); Berkowitz 

et al. (2007); Floreck, Breitbarth e Conejo 

(2008); Hiller (2006); Plessis e Maening 

(2011); Pfluger, Quitzau, Vöpel (2014); 

Müller e Moesch (2010); Davies (2009);  

Fonte: Elaborado pela autora  
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2.1 Imagem de destino turístico 

 

Identificar como a imagem de destino é formada e como pode ser medida é um meio de ajudar 

na elaboração de políticas voltadas ao desenvolvimento do turismo. Para Beerli e Martín 

(2004) a compreensão global do processo de formação da imagem e a intensidade da relação 

entre os fatores que a influenciam podem ajudar as instituições públicas responsáveis pela 

gestão de vendas a projetar uma imagem adequada para seus mercados por meio da melhor 

escolha do mix de comunicação. 

 

É preciso entender, antes de tudo, não só o conceito de imagem de destino (como é feita a sua 

formação na mente do consumidor turista, quais são os antecedentes da imagem, os atributos, 

dimensões e formas de mensuração considerados pelos estudiosos), mas também o próprio 

conceito de destino, como será destacado no tópico que segue. 

 

2.1.1  Imagem de destino turístico: marcos conceituais 

 

Nas seis últimas décadas, o turismo tem experimentado uma continua expansão e 

diversificação, convertendo-se em um dos setores econômicos de maior envergadura e 

crescimento (OMT, 2015). As estatísticas da OMT destacam que, aos destinos tradicionais 

como Europa e América do Norte, estão sendo somados muitos outros, sobretudo em países 

emergentes onde a participação do mercado que era de 30% em 1980, já passou para 45% em 

2014 e tem previsão de 57% até 2030 (OMT, 2015)  

 

O destino turístico é sem dúvida a principal atração da atividade turística. Segundo Framke 

(2002) o termo ‘Destino’ é percebido de formas diferentes, sendo enfatizados aspectos 

diversos, conforme os atores que utilizam a definição, o destino como: uma narrativa, uma 

atração, uma unidade geográfica, uma relação empírica, um objeto de marketing, um lugar 

onde o turismo acontece e assim por diante. Para Leiper (1979), o destino turístico é definido 

como o lugar em que os turistas viajam a partir de sua região de residência, o qual possui 

recursos naturais ou construídos pelo homem, que contribuem para atraí-los criando um fluxo 

de turismo (demanda) no tempo e no espaço (Figura 1).  
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Fonte: Leiper (1979, p. 404) 

 

Pode-se dizer que essa é uma visão comum de destino turístico, de um território ou área 

geográfica, possuindo diferentes características naturais ou mesmo construídas pelo homem, 

que atraem turistas para uma visita. Dessa forma, sob o ponto de vista geográfico, o destino 

turístico apresenta-se como uma área com limites físicos definidos. Partindo desse 

pressuposto, existem destinos turísticos menores inseridos em destinos maiores. Tais destinos 

maiores, sob o status de país, foram aqui nesta tese denominados de destino-mãe, 

contemplando várias micro e macrorregiões, e cidades turísticas, cidades estas nem sempre 

atreladas a uma região turística (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Para Cooper (2001), o destino são as atrações de uma localização geográfica que fazem os 

Figura 1 - Sistema Turístico de Leiper 

Figura 2 - Destino-mãe (destino nacional) 
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turistas desejarem visitá-la. Contudo, ele enfatiza que a geração de ofertas a partir das 

demandas modifica a estrutura e o caráter do destino. Framke (2002) corrobora com essa 

visão destacando que os principais fatores causais de fluxos turísticos se encontram nas 

regiões geradoras do viajante, ou seja, nos lugares onde as viagens começam. Esse raciocínio 

faz sentido ao se pensar, por exemplo, na motivação de visita de uma turista a uma cidade 

realizadora de um megaevento esportivo, como as Olimpíadas. Tal motivação pode não estar 

na cidade em si, mas no fato da realização do evento, ou mesmo no grau de envolvimento que 

o turista tem com a atividade recreacional, ou seja, com os jogos. 

 

Ainda sobre essa perspectiva geográfica, Vianna, Anjos e Anjos (2012) colocam que um 

destino turístico é um local geográfico, em direção ao qual deve dirigir-se a demanda, para 

desfrutar de uma viagem, bem como inclui nesse conceito o caminho percorrido entre a 

origem e o destino, que faz parte da experiência turística; o lugar para onde se encaminha o 

turista que é o núcleo turístico exemplificando com um parque temático, uma zona turística 

como a Serra Gaúcha, um município turístico ou uma região, sendo todos eles considerados 

como destinos turísticos, como local que serve de objetivo da viagem. Partindo desse 

pressuposto, esta tese engloba o estudo de um destino turístico nacional, um país (Brasil) e 

uma cidade turística (Rio de Janeiro) e a influência que um terá no outro considerando a 

realização de um megaevento esportivo. Para a Organização Mundial do Turismo (OMT), 

destino turístico é:  

 

Um espaço físico no qual um visitante pernoita pelo menos uma noite.  Inclui   

produtos turísticos tais como, serviços de suporte, atrações e recursos turísticos 

a um dia de viagem de regresso. Tem fronteiras físicas e administrativas que 

definem a sua gestão, e tem também imagens e percepções que definem a sua 

competitividade no mercado. Os destinos turísticos incorporam vários 

stakeholders que geralmente incluem a comunidade local, e podem ainda, 

abrigar e formar, uma rede maior de destinos (OMT, 2016, p.1).  

 

Observa-se que a OMT adota uma abordagem holística, incluindo aspectos das perspectivas 

geográfica, econômica, sociocultural, psicológica e de gestão, atribuindo maior amplitude ao 

termo destino turístico. Tal concepção será considerada nesse trabalho, sobretudo porque o 

destino nesta tese será pesquisado do ponto de vista do marketing, considerando-o um produto 

a ser gerido. Assim como para Echtner e Ritchie (1991), o termo destino no contexto desse 

trabalho será limitado ao estudo de países, regiões ou grandes cidades e não relacionado a 

pequenas atrações individuais. 

 

Embora não haja a necessidade de um aprofundamento grande sobre as diversas óticas da 
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definição de destino turístico, a discussão acerca da sua definição é importante para situar o 

leitor, uma vez que o objeto desta tese são destinos turísticos, uma cidade turística que é 

também um destino, dentro de um destino turístico maior que é o próprio país. 

 

Pensando ainda sobre o desenvolvimento da atividade turística e por ser o destino a sua 

principal atração, à medida que o turismo cresce e aumenta o número de pessoas se 

deslocando, são ampliados também as opções de destinos, ficando mais aparente a 

necessidade de se tornarem competitivos. Uma das formas de um destino assumir uma 

posição competitiva é por meio do desenvolvimento de uma imagem positiva (GARTNER, 

1993; BALOGLU; MCCLEARY, 1999), sobretudo, considerando que há um processo de 

seleção, pelo potencial turista, de onde ele pretende visitar. Para Baloglu e Mangaloglu 

(2001), os destinos turísticos competem pela sua imagem percebida em relação a outros 

destinos, por isso a importância dos estudos sobre imagem. Fakeye e Crompton (1991) 

argumentam que a primeira meta na promoção de um destino é projetar imagens para 

potenciais turistas. 

 

Ao se pensar em imagem, de um modo geral, existem vários conceitos que permeiam sua 

concepção, os quais envolvem campos de conhecimentos distintos como psicologia, 

semiótica, história, marketing e outros. Para Poiesz (1989), a imagem é definida como um 

sistema de pensamento, um conjunto de atitudes, impressões e percepções de objetos. Para 

Santaella e Nöth (1998) a imagem, seja ela concreta ou imaginária, designa algo, que surge 

em função de um observador que lhe atribui algum significado, ou seja sem observador, não 

há imagem. Por isso a importância de estudos que enfoquem o observador. 

 

São muitas as contribuições conceituais sobre imagem de destino turístico, embora os 

conceitos sejam até certo ponto similares. Tais estudos iniciaram-se com Hunt em 1971 

(GALLARZA; SAURA; GARCIA, 2002). Para Hunt (1971) imagem de destino turístico está 

relacionada às impressões que uma pessoa possui acerca de um país em que não reside. 

Crompton (1979, p. 18) define imagem de destino turístico como “a soma de crenças, ideias e 

impressões que uma pessoa tem de um destino”. Beerli e Martín (2004) como uma mistura 

dos atributos culturais, naturais e sociais, bem como a infraestrutura turística de um 

determinado destino.  
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Para Baloglu e McCleary (1999), a imagem de destino turístico é um construto atitudinal, uma 

representação mental das crenças e sentimentos e impressão global que o indivíduo tem sobre 

um determinado destino turístico. Mais recentemente, Tasci, Gartner e Cavusgil (2007, p. 

200) sugeriram que “imagem de destino é um sistema interativo de pensamentos, opiniões, 

sentimentos, visualizações e intenções em direção a um destino”, que não só reconhece a 

multiplicidade de elementos (cognitivo, afetivo e conativo) formando a construção, mas 

também a sua influência no processo de decisão de compra.   

 

Para Iordanova (2015, p. 49), a imagem de destino é "... um construto que consiste em 

impressões, crenças, ideias, expectativas e sentimentos acumulados em relação a um lugar ao 

longo do tempo a partir de uma variedade de fontes de informação e moldado pelas 

características sociodemográficas e psicológicas de um indivíduo". No Quadro 2 é possível 

ver algumas das principais definições relacionadas à imagem de destino turístico. 

 

Quadro 2 -  Conceitos de imagem de destino turístico 

 

  Hunt  (1971) 

 
Impressões que uma pessoa ou pessoas detêm acerca de um lugar em que 

não residem.  

Lawson e Bond-Bovy 

(1977) 

Expressão de conhecimentos, impressões, pré-conceitos, imaginação e 

pensamentos emocionais que um indivíduo tem de um objeto ou lugar 

específico. 
Crompton  (1979) Soma de crenças, ideias e impressões que uma pessoa tem de um destino  

Embacher  e Buttle  (1989) Ideias ou concepções guardadas individual ou coletivamente do destino 

sob investigação.  

Fakeye e  Crompton  

(1991) 

Construção mental desenvolvida por um turista potencial com base em 

algumas impressões selecionadas entre as inundações do total de 

impressões  

Kotler, Haider e Rein (1993) Soma de crenças, ideias e impressões que uma pessoa detém de um lugar. 

Gartner (1993) São desenvolvidas por três componentes hierarquicamente inter-

relacionados: cognitivo, afetivo e conativo. 

Parenteau  (1995) É um pré-conceito favorável ou desfavorável que o público e os 

distribuidores têm de um produto ou destino. 

Baloglu e McCleary (1999) Representação mental das crenças, sentimentos e impressão global que o 

indivíduo tem sobre um determinado destino turístico. 

Beerli e Martín 

(2004) 

Mistura dos atributos culturais, naturais e sociais, bem como a 

infraestrutura turística de um determinado destino. 

Tasci, Gartner e 

Cavusgil (2007) 

Sistema interativo de pensamentos, opiniões, sentimentos, visualizações 

e intenções em direção a um destino 

Bigné Alcaniz, 

Garcia e Blas 

(2009) 

Percepção global, uma representação na mente de um turista, do que ele 

(a) conhece / sente sobre o lugar. 

Nghiêm-Phú (2014) Aspectos cognitivos/raciocinados e afetivos/emocionais formados a partir 

de uma variedade de fontes de informação  

Iordanova (2015) Impressões, crenças, ideias, expectativas e sentimentos acumulados em 

relação a um lugar ao longo do tempo formado por uma variedade de 

fontes de informação e moldado pelas características sociodemográficas 

e psicológicas de um indivíduo 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Assim como ocorre com o entendimento sobre imagem de país (ROTH; 

DIAMANTOPOULOS, 2009), o conceito de imagem de destino também está relacionado 

com a noção de atitude, uma vez que os construtos de imagem de país se valem de 

componentes da teoria de atitude. Roth e Diamantopoulos (2009) propõem que a melhor 

forma de mensurar imagem de país seria por meio da teoria da atitude. A abordagem de 

avaliação da imagem a partir da teoria de atitude pode ser válida ao se considerar que o 

consumidor apresente algum nível de elaboração mental, resultante da elaboração cognitiva 

em relação ao destino (POIESZ, 1989).   

 

De acordo com Baloglu e McCleary (1999), as pesquisas das duas últimas décadas 

demonstraram que a imagem é um conceito valioso para a compreensão do processo de 

seleção de destino pelo turista. Para os autores, o conceito de imagem tem sido geralmente 

considerado como um construto de atitude que consiste em representação mental de 

conhecimentos (crenças), sentimentos e impressão global sobre um objeto ou destino.  Outros 

autores corroboram com essa ideia enfatizando ser a imagem um importante aspecto no 

processo de tomada de decisão para visitar um local (REZEND-PARKER; MORRISON; 

ISMAIL, 2003; CROUCH, 2011; STEPCHENKOVA; EALES, 2011; CHANG et al. 2015). 

 

Gutierrez, Rodríguez e Casielles (2006), em uma análise sobre os conceitos de imagem de 

destino destacam que tais construções partem de um conceito subjetivo, uma vez que há uma 

predominância de expressões como: “impressão”, “percepção”, “representação” nas 

definições de imagem de destino turístico dadas pela maioria dos autores da área.  

 

Em função disso, os autores levantam a importância da medição da imagem de destino para 

verificar as divergências entre a imagem real (na mente dos indivíduos) e o posicionamento 

que é feito pelos gestores do destino turístico nos mercados consumidores. De modo que a 

maioria dos estudos sobre destino turístico tem investigado o conceito de imagem 

(GARTNER; RUZZIERS, 2011). Para Gutierrez (2005) entre todas as definições de imagem 

de destino turístico, a de Baloglu e McCleary (1999) se destaca por sua amplitude e precisão, 

sendo a que será considerada nesta tese. 

 

Observa-se que, embora não haja um consenso entre os autores sobre a definição específica de 

imagem de destino turístico, principalmente ao se alargar a discussão sobre seus componentes 

e dimensões, há um consenso já estabelecido quanto à importância dessa imagem turística 
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para o processo decisório do consumidor ao selecionar um destino (GARTNER, 1993; 

BALOGLU; MCCLEARY, 1999; BALOGLU; MANGALOGLU, 2001, FAKEYE; 

CROMPTON, 1991).  

 

Rezend-Parker, Morrison e Ismail (2003) enfatizam que a falta de consenso nas discussões 

sobre imagem de destino se dá em função dos variados modelos e ênfases que são sugeridas 

na literatura para medi-la, no entanto todas se baseaiam na teoria da atitude.  Tais modelos 

serão vistos com mais detalhes no tópico que segue. 

 

2.1.2  Formação de imagem de destino e suas dimensões  

 

Uma vez discutidos os conceitos sobre destino e imagem de destino, esta seção tem como 

objetivo um maior aprofundamento nas teorias a esse respeito, sobretudo no que tange ao 

processo de formação da imagem e suas dimensões. 

 

Uma área de pesquisa que de alguma forma influenciou os estudos de imagem de destino 

turístico foi a de imagem de país. Com os trabalhos de Hunt (1971, 1975), as pesquisas sobre 

imagem de destino turístico surgiram paralelamente aos estudos sobre imagem de país – 

Nagashima (1970), ambos na década de 1970. Apesar de um país ser também um destino 

turístico, imagem de país e de destino são conceitos diferentes, a imagem de país pode ser 

vista como um conceito mais abrangente, que inclusive engloba a imagem de destino.  

 

No entanto, tanto a imagem do país pode ser importante para a imagem do destino, quanto o 

contrário. Segundo Heslop et al. (2004) isso ocorre porque a imagem de um país pode não só 

afetar a avaliação de produtos daquele local, mas também outros resultados importantes, 

como investimentos, visitas e laços com outros países.  

 

Roth e Diamantopoulos (2009), em seu estudo sobre imagem de país, organizaram os 

conceitos em três grupos de definições: (1) definições da imagem (geral) dos países onde a 

imagem do país é considerada um construto amplo que consiste em imagens generalizadas, 

criadas não só pelos produtos representativos, mas também pelo grau de maturidade 

econômica e política, eventos históricos e relacionamentos, cultura e tradições, grau de 

tecnologia e industrialização (Country Image –  CoI); (2) definições da imagem de países e 

seus produtos (Product Country Image – PCI), considera que a imagem do produto e a 
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imagem do país são dois conceitos distintos (mas relacionados) e que a imagem do país afeta 

as imagens dos produtos daquele país; e (3) definições das imagens de produtos de um país 

(Product Image –  PI), esse último grupo remonta à definição de Nagashima (1970), ou seja, 

que a imagem do produto (PI) afeta a imagem do país (CoI). 

 

Alguns trabalhos relacionam os estudos sobre PCI e imagem de destino turístico (TDI – 

Tourism Destination Image). Segundo Elliot, Papadopoulos e Kim (2011), PCI e TDI são dois 

campos de pesquisa que evoluíram separadamente por meio de comunidades de literatura e de 

pesquisa distintas, mas a evolução da primeira, contribue para esta última. Observa-se essa 

contribuição em artigos de TDI que utilizam escalas ou dimensões de PCI. 

 

Segundo Auruskeviciene et al. (2010), alguns autores de TDI utilizam dimensões de imagem 

de PCI. Embora existam dimensões específicas de TDI, ambas são parecidas, e talvez isso 

justifique o uso de dimensões e escalas para mensurar PCI nos estudos de TDI. No caso da 

imagem de país, algumas dimensões citadas pelo autor são: Obermiller e Spangenberg (1989) 

– dimensões: cognitiva, afetiva e normativa; Laroche et al. (2005) – dimensões de 

componente cognitivo, crenças dos consumidores sobre o desenvolvimento industrial do país; 

componente afetivo, resposta afetiva dos consumidores para o país, pessoas, e um 

componente de conativo, nível desejado de interação com o país.  

 

Em suma, a literatura destaca algumas semelhanças entre as pesquisas de PCI e TDI. O elo 

comum entre os dois campos é a aplicação da teoria da atitude para explicar a influência da 

imagem sobre avaliações e comportamento. Portanto, um modelo baseado em atitude, 

incorporando construções PCI, pode fornecer uma explicação ampla para a influência do país 

de destino e imagens sobre as intenções turísticas (NADEAU et al., 2008). 

 

Apesar das nomenclaturas parecidas, as dimensões de TDI e PCI podem guardar ainda outra 

diferença, uma vez que as relacionadas à mensuração de destino turístico não focam tanto em 

atributos gerais do país, sendo mais voltadas a atributos relacionados ao turismo. Essa é a 

principal limitação em usar dimensões/atributos de PCI em um estudo de TDI e justifica a 

escolha de utilizar teóricos e dimensões/atributos exclusivas de imagem de destino neste 

trabalho.   
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Apesar de existir uma revisão sistemática de autores que tratam de dimensões de PCI, esse 

não é o foco dessa tese, uma vez que irá utilizar dimensões específicas da literatura de TDI, 

no entanto é interessante verificar as diferenças e semelhanças desses aspectos (Quadro 3). 

 

Quadro 3 -  Diferenças e semelhanças TDI e PCI 

 
Tópicos TDI PCI 

Conceito 

Referências à percepção (como imagens) de um 

destino;  

  

Percepções sobre os países com relação à 

compra de produtos, cuja produção está 

relacionada a eles; 

Ideia de 

lugar 

Consideram lugar em termos amplos incluindo 

vários níveis (províncias ou estados, cidades, 

regiões); 

Consideram lugar em termos amplos 

incluindo vários níveis (províncias ou 

estados, cidades, regiões); 

Publicações 
Trabalhos publicados em revistas específicas de 

turismo; 

Trabalhos publicados em revistas de 

marketing e de negócios internacionais; 

Produto 

No contexto do turismo, a construção do 

produto é definida como a própria experiência 

com o destino. 

Uso de modelos PCI como uma 

construção representante do produto de 

bens tangíveis ou serviços como 

resultados associados às atividades de um 

país. 

Atributos 

Atributos do produto específico para o contexto 

do turismo, que não têm sido exploradas nas 

investigações PCI (atrações culturais, vida 

noturna / entretenimento e compras). 

Atributos do produto. 

Teoria 

Aplicação da teoria da atitude para explicar a 

influência da imagem, crenças sobre avaliações 

e comportamento. Modelo baseado em atitude 

incorporando construções de PCI que podem 

fornecer uma explicação ampla para a 

influência do país de destino e imagens sobre as 

intenções turísticas.  

Aplicação da teoria da atitude para 

explicar a influência da imagem, crenças, 

sobre avaliações e comportamento. 

Portanto, um modelo baseado em atitude.  

 

Dimensões/ 

Componentes 

Modelo de imagem é baseado em três 

componentes da teoria da atitude: cognitiva, 

afetiva e conativa. 

Modelo é baseado em três componentes 

da teoria da atitude: cognitiva, afetiva e 

conativa. 

 Fonte: Adaptado de Nadeau et al. (2008) 

 

Apesar das dimensões da imagem citadas por Nadeau et al. (2008) cognitiva, afetiva e 

conativa, de igual nomenclatura para TDI e PCI, existem outras dimensões específicas 

propostas na literatura de TDI. Entre os principais estudos voltados especificamente à 

formação da imagem de destino turístico, algumas contribuições se destacam na literatura 

como as de Gunn (1972); Fakeye e Cromptom (1991); Baloglu e McCleary (1999); Echtner e 

Ritchie (1991).  

 

Gunn (1972) fez um trabalho seminal sobre imagem de destino turístico, sugerindo que as 

imagens são formadas de duas maneiras: (a) imagens orgânicas -  aquelas que têm a sua 

origem nos indivíduos a partir de uma exposição geral sobre os lugares, leituras diversas, 

televisão, ou até mesmo filmes que abordem de alguma forma o destino em questão, por meio 

de fontes não turísticas e (b) imagens induzidas – aquelas que são mais refinadas e  formadas 
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por meio dos materiais promocionais produzidos pela indústria do turismo especificamente 

para divulgar o destino. 

 

Observa-se que à medida que o estudo sobre imagem de destino vai evoluindo, os autores 

acrescentam novas contribuições aos teóricos anteriores como no caso de Gunn (1972) que foi 

complementado por Fakey e Crompton (1991). Os autores contribuíram com o trabalho de 

Gunn (1972) estendendo a imagem, a um terceiro tipo, que denominaram de imagem 

complexa, a qual seria formada a partir da experiência real no destino turístico. Considerando 

que nesses três estágios diferentes da imagem (orgânica, induzida e complexa), formas de 

abordagem promocionais seriam mais eficientes: informativa, persuasiva e de reforço, 

respectivamente. Na Figura 3 é possível observar o esquema de formação de imagem que 

inclui tanto o estágio de formação da imagem orgânica e induzida até chegar à imagem 

complexa, após a visitação do destino. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

    

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fakeye e Crompton (1991, p.11) 

 

Assim como para Fakey e Crompton (1991), para Phelps (1986), a visitação ou não do destino 

também diferencia o tipo de imagem que o turista forma, denominando de imagem primária 
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Figura 3- Modelo de processo de formação de imagem pelo turista 
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aquela somente formada pela visitação e de secundária, a formada por outras formas de 

contato com o destino turístico.  

 

Echtner e Ritchie (1991) enfatizam que a maioria dos autores, ao tratar de formação de 

imagem, apenas se baseavam em uma lista de atributos e não em uma visão mais abrangente 

do destino. Os autores contribuem trazendo um conceito adicional de atributo da imagem do 

destino, baseado no que denominaram de componente holístico da imagem. Os autores fazem 

uma crítica aos pesquisadores que consideram atributos para mensuração da imagem, não 

dando conta de incluir um componente holístico, ou seja, da visão do destino como um todo.  

 

Essa crítica é pertinente e esclarecida quando os autores explicam que, enquanto, 

individualmente pode haver uma imagem mental do destino como algo de único, igualmente 

existe uma figura mental pública do destino na forma de estereótipo. Ou seja, a imagem de 

destino pode ser considerada em termos tanto de componentes de atributos específicos quanto 

de um componente holístico. Na figura 4 é possível verificar as dimensões propostas por 

Echtner e Ritchie (1991). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Fonte: Echtner e Ritchie (1991, p. 7)  

 

Em seu modelo, os autores sugerem que na formação da imagem de destino existem tanto 

atributos funcionais e psicológicos comuns a vários destinos como específicos de alguns 
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Figura 4 - Componentes da imagem de destino - Echtner e Ritchie 



 
38 
 

(únicos). Destacam principalmente a visão holística sobre a imagem de destino turístico, que 

seria uma imagem geral considerando todos os atributos.  

 

A dimensão atributo/holística é baseada na combinação e interação de atributos e, por sua vez, 

as percepções individuais dos atributos podem ser influenciadas pelas impressões gerais e 

sensações. A dimensão funcional/psicológica envolve a percepção de atributos funcionais 

como nível de preço, por exemplo, e atributos psicológicos como amabilidade das pessoas, 

sensação de segurança. Sobre a dimensão comum/ única, as imagens de destinos podem variar 

entre as baseadas em características funcionais e psicológicas “comuns” e as que se baseiam 

mais em recursos, eventos, sentimentos “originais” (ECHTNER; RITCHIE, 1991).  

 

Isto é, em um extremo do continuum, a imagem de um destino pode ser composta das 

impressões de um grupo central de traços em que todos os destinos são comumente 

classificados e comparados. Por exemplo, a imagem de um destino pode incluir avaliações 

sobre determinadas características funcionais comuns, tais como níveis de preços, transporte 

infraestrutura, tipos de alojamento, clima, entre outros. Assim como características 

psicológicas comuns: nível de uso, segurança, qualidade de serviço esperada, fama, e na outra 

extremidade do continuum, essas imagens podem incluir características únicas e eventos 

(características funcionais) ou auras (características psicológicas) únicas. Para os autores, 

dentro do processo de mensuração de imagem é importante não só obter informações 

referentes a aspectos comuns de todos os destinos, mas também capturar as percepções únicas 

que distinguem um destino em particular de outros. 

 

Baloglu e McCleary (1999) sugerem a existência de três tipos de imagem: 

perceptual/cognitiva, afetiva e imagem global. A cognitiva diz respeito à percepção que o 

indivíduo tem sobre os atributos do destino, afetiva diz respeito aos sentimentos e sensações 

em relação ao destino e a global seria a junção da duas. Os autores destacam ainda que a 

imagem é derivada de dois fatores: pessoais e de estímulo. Os fatores pessoais são as 

características sociais e psicológicas do indivíduo que formam a imagem, já os fatores de 

estímulo, como o próprio nome sugere são derivados de estímulos externos, como exposição 

na mídia e experiência anterior com o lugar. 

 

No que tange aos fatores pessoais, estes são constituídos pelas características psicológicas, ou 

seja, valores culturais, motivação e personalidade, assim como pelas características 
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sociodemográficas: idade, educação, status ou classe social, estado civil entre outros. Essas 

variáveis, junto com as do item anterior, possuem grande relevância no processo de formação 

da imagem. 

 

Baloglu e McCleary (1999) testaram um modelo que identificou tanto variáveis exógenas 

quanto endógenas relacionadas à formação da imagem. Variáveis exógenas referem-se à 

quantidade e tipo de fontes de informação, idade, educação e motivações de viagem 

sociopsicológicas; enquanto que as variáveis endógenas se referem às dimensões perceptual / 

cognitiva, afetiva e imagens globais do indivíduo.  

 

Eles descobriram que as imagens perceptivas/cognitivas e afetivas são extremamente 

importantes para a compreensão das imagens globais do destino e que idade, nível de 

escolaridade, motivações e fontes de informação influenciam estas imagens, mas esses fatores 

exógenos ainda requerem mais estudos, indicando que os elementos que influenciam a 

imagem de destino são multidimensionais. O modelo de Baloglu e McCleary (1999) pode ser 

visto na Figura 5: 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baloglu e McCleary (1999, p. 870) 

 

Tasci, Gartner e Cavusgil (2007) formularam um outro modelo baseado em Echtner e Ritchie 

(1991) e Gartner (1993), distinguindo três componentes principais da imagem de destino: 

cognitivo; afetivo e conativo.  Este último referente às ações em relação ao destino a partir da 

simbiose entre o conhecimento (cognitivo) e os sentimentos (afetivo). Apesar dos dois 

primeiros componentes serem influenciados separadamente, eles possuem uma 

interconectividade, cujo ponto principal é o conhecimento cognitivo dos atributos comuns e 

únicos do destino com os sentimentos afetivos em relação a esses atributos. Essa inter-relação 

forma a imagem geral do destino que influenciará nas decisões em relação ao destino.  

 

Uma abordagem recente é a de Kim e Chen (2016) que propõem uma formação de imagem 

baseada na teoria do esquema (estrutura mental de percepção e classificação da informação ou 
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Figura 5 - Formação de imagem de destino - Baloglu e McCleary 
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conhecimento adquirido), com cinco tipos de esquemas que incluem: (1) esquemas de lugar, 

(2) esquemas de megaevento, (3) esquemas de crise, (4) autoesquemas e (5) esquemas 

emocionais. Eles destacam que a imagem de destino não é resultado de causalidade, mas sim 

formada simultaneamente com componentes cognitivos e afetivos. As impressões comuns dos 

destinos turísticos entre os turistas são os esquemas locais. 

 

Os esquemas de megaeventos são algumas impressões particulares e ocasionalmente 

formadas de destinos. Já os esquemas de crise estão relacionados a impressões associadas aos 

destinos em que ocorrem situações desagradáveis. Autoesquemas relacionam-se com o 

conceito de autopercepção que orienta a visão do indivíduo sobre o objeto, as pessoas e o 

ambiente. Finalmente, os esquemas emocionais estão intrinsecamente ligados a todos os 

quatro esquemas. É um modelo complexo, mas é interessante notar que esses autores incluem 

o megaevento como um esquema que contribui para a formação da imagem do destino. No 

Quadro 4 é possível verificar um resumo dos principais teóricos de formação de imagem de 

destino turístico citados. 

 

Quadro 4 -  Principais abordagens sobre formação de imagem de destino turístico 

 

Autores Componentes/ Dimensões/Tipos de Imagem 

Gunn (1972) 
 Imagem Orgânica – fontes não turísticas  

 Imagem Induzida – fontes turísticas 

Phelps (1986) 
 Imagem Primária – formada pela visitação 

 Imagem Secundária – formada por outras formas de contato 

Fakey e Crompton 

(1991) 

 Imagem Orgânica – fontes não turísticas  

 Imagem Induzida – fontes turísticas  

 Imagem Complexa – experiência real no destino 

Echtner e Ritchie 

(1991) 

 Dimensão atributo/holística – combinação/interação dos atributos 

 Dimensão funcional/psicológica – percepção de atributos funcionais como 

nível de preço, transporte, alojamento e psicológicos como amabilidade das 

pessoas, qualidade, segurança 

 Dimensão comum/única – atributos comuns aos destinos e percepções únicas 

que os distinguem 

Baloglu e McCleary 

(1999) 

 Dimensão cognitiva – percepção sobre os atributos do destino 

 Dimensão afetiva – sentimentos e sensações em relação ao destino 

 Dimensão global – junção da cognitiva e afetiva 

Tasci, Gartner e 

Cavusgil (2007) 

 Componente Cognitivo – atributos do destino 

 Componente Afetivo – sentimentos em relação aos atributos do destino 

 Componente Conativo – ações em relação ao destino a partir da simbiose entre 

o conhecimento (cognitivo) e os sentimentos (afetivo). 

Kim, Chen (2016) 
 (1) esquemas de lugar, (2) esquemas de megaevento, (3) esquemas de crise, (4) 

autoesquemas e (5) esquemas emocionais. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Embora por vezes os construtos propostos pelos autores sejam diferentes, guardam algumas 

semelhanças. Uma delas, por exemplo, é a influência dos fatores externos e internos, na 
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formação da imagem que é citada por praticamente todos. Para Gunn (1972), por exemplo, o 

processo de formação da imagem de destino começa com a imagem orgânica, ou seja, aquela 

baseada em outras fontes de informação do destino, fontes histórias, revistas, escola, filmes, 

livros, entre outros.  

 

Já a imagem induzida é uma etapa posterior, que envolve a aquisição de informações mais 

específicas oriundas de campanhas promocionais dos destinos turísticos.  Para Gunn (1972), 

um destino pode mudar pouco sua imagem orgânica, mas pode influenciar uma mudança na 

imagem induzida por meio de esforços promocionais do destino. 

 

Contribuindo para essa visão de Gunn (1972), para Phelps (1986) Echtner e Ritchie (1991) os 

indivíduos podem ter uma imagem do destino, mesmo sem nunca o ter visitado ou tido 

qualquer outra forma de exposição. Contudo, Echtner e Ritchie (1991) destacam também a 

existência de atributos únicos em cada destino, servindo de base para o modelo proposto por 

Tasci, Gartner e Cavusgil (2007). 

 

Para Baloglu e McCleary (1999) a imagem de destino é formada a partir de fatores de 

estímulo e características dos turistas. As fontes de informação possuem uma posição 

destacada no processo de formação da imagem do destino, podendo ser divididas em duas 

vertentes, a simbólica e a social. 

 

A primeira se refere aos aspectos de divulgação promovidos pelo destino interessado, 

enquanto que a social está relacionada à influência de amigos, parentes e pessoas do convívio 

social (BALOGLU; MCCLEARY, 1999). A percepção da imagem a partir desses estímulos 

externos, de certa forma guarda relação com a imagem orgânica e induzida de Gunn (1972). 

 

Segundo Nghiêm-Phú (2014), três modelos foram mais adotados em estudos de imagens de 

destino: o modelo cognitivo, afetivo e conativo (GARTNER, 1993); o modelo baseado em 

atributos holístico, funcional/psicológico e comum/único (ETCHNER; RITCHIE, 1991); e o 

modelo de imagem cognitiva, afetiva e global (BALOGLU; MCCLEARY, 1999). 

 

Para o alcance dos objetivos propostos neste trabalho, são consideradas as dimensões 

indicadas por Baloglu e McCleary (1999) para adaptação de escala e mensuração dos efeitos 

recíprocos da imagem da cidade-sede de um megaevento esportivo no destino-mãe. A escolha 
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se deu por ser um modelo consolidado e utilizado por vários autores na literatura de imagem 

de destino e especificamente na temática de megaeventos e imagem de destino 

(FEKHRETDINOVA, 2011; DENG, LI, 2013; GIBSON; QI; ZHANG, 2008; 

KAPLANIDOU; VOGT, 2007; LEE; LEE; LEE, 2005).  

 

Baseado nesse modelo e nos pressupostos teóricos abordados até aqui e considerando que: 

Brasil e Rio de Janeiro, são destinos turísticos; (2) O Brasil é o destino-mãe em relação ao Rio 

de Janeiro e; (3) ainda que o Rio de Janeiro seja estudado sob a perspectiva de cidade-sede de 

um megaevento esportivo e o Brasil seja um país com dimensões continentais e regiões 

distintas, a percepção da imagem dos dois destinos pelos turistas, no que tange a crenças e 

sentimentos (BALOGLU; MCCLEARY, 1999) se originam de aspectos similares, vez que se 

trata de um único país e um destino nacional pode influenciar na imagem de seus destinos 

regionais e locais (HERRERO et al., 2017). A partir desse raciocínio foi construída a primeira 

hipótese desta tese e seus desdrobramentos: 

 

- H1: A imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) é similar à imagem do destino-mãe (Brasil); 

 

- H1A: A dimensão cognitiva da imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) é similar à 

dimensão cognitiva da imagem do destino-mãe (Brasil); 

 

- H1B: A dimensão afetiva da imagem da cidade-sede (Rio Janeiro) é similar à dimensão 

afetiva da imagem do destino-mãe (Brasil); 

  

Apesar de estudos mais atuais de imagem de destino privilegiarem o modelo 

multidimensional considerando tanto a dimensão cognitiva quanto a afetiva, a maioria dos 

pesquisadores de imagem tem se concentrado mais nos aspectos cognitivos do que nos 

afetivos, especialmente no início dos estudos de imagem de destino (HANYU, 1993). A 

literatura indica que o componente cognitivo influencia a imagem afetiva e ambos 

influenciam a imagem global (NGHIÊM-PHÚ, 2014; BALOGLU; MCCLEARY, 1999; 

BEERLI; MARTIN 2004). Para Gartner (1993), Ryan e Cave (2005), Vogt e Andereck 

(2003) imagem cognitiva é um antecessor da imagem afetiva. No estudo de Huh, Uysal e 

McCleary (2006) foi verificado que os aspectos cognitivos e afetivos podem afetar 

significativamente a imagem geral de destino, embora os fatores cognitivos tenham um 

impacto melhor.  Partindo desse pressuposto, a hipótese 2 desta tese é: 
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H2: O construto mais relacionado à imagem do Brasil como destino-mãe é o cognitivo. 

 

Por outro lado, apesar da importância da dimensão cognitiva como predecessora da imagem 

afetiva e global de destino (GARTNER 1993; RYAN; CAVE 2005; VOGT; ANDERECK 

2003), o afeto também tem sua importância indicando inclusive maior influência em intenções 

comportamentais dos turistas e lealdade do que a imagem cognitiva (IORDANOVA, 2017) e 

desempenhando um papel crucial na tomada de decisão (RUSSEL; SNODGRASS, 1987). No 

caso do contexto de megaeventos esportivos a literatura demonstra ainda que a influência da 

imagem do evento na imagem de destino se refere a um fenômeno complexo, com 

manifestações diversas em diferentes contextos e a dimensão afetiva de imagem tem sido 

mais enfatizada (LAI, 2016). Segundo o levantamento desse mesmo autor, a imagem afetiva 

do destino aparece em 10/16 estudos, e seis estudos examinaram tão somente a imagem 

afetiva do evento com a imagem do destino, o que mostra que, no caso da realização de 

megaeventos, a dimensão afetiva é bastante relevante. Assim, no caso da imagem de uma 

cidade-sede de um megaevento esportivo essa dimensão poderia ter alguma diferença sendo 

mais forte, levando à hipótese 3: 

 

 - H3: O construto mais relacionado com a imagem do Rio de Janeiro como cidade-sede é o 

afetivo. 

 

Para Gallarza, Saura, García (2002, p. 69) “o modelo de Baloglu e McCleary é uma excelente 

abordagem global e abrangente para o tema formação de imagem”. Além disso Beerlí e 

Martin (2004) enfatizam que o trabalho de Baloglu e McCleary (1999) é um dos poucos da 

área de imagem de destino cuja confiabilidade foi determinada. 

 

Um ponto importante é que embora tenham sido encontrados vários estudos sobre imagem de 

destino turístico que focam em modelos ou formas de medir imagem, como Hung et al. 

(2012); Baloglu e McCleary (1999); Rezende-Parker, Morrison e Ismail (2003); Giraldi e 

Mariutti (2012); Pérez-Nebra (2005), Baloglu e Mangaloglu (2001), Beerli e Martin (2004), 

entre outros, não foram identificados estudos na literatura nacional e internacional que 

investigassem o efeito de reciprocidade entre imagem da cidade-sede de um megaevento 

esportivo e do destino turístico, que é o propósito dessa tese. Esse efeito é importante de ser 

estudado, pois, identificar a sua existência, e se há um transbordamento positivo ou negativo 
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de imagem de um destino para o outro pode servir de subsídio para a elaboração de políticas 

públicas e ações de marketing associando os dois destinos e tirando o melhor proveito de um 

contexto de megaevento esportivo.  

 

Estudos como os de Cubillo, Sánchez e Cerviño (2006); Herrero et al. (2015); Herrero et al 

(2017) confirmam a influência da imagem de país/ destino nacional nas percepções das 

cidades. No entanto, Anholt (2006) destaca que cidades específicas podem ter uma 

notoriedade muito forte, produzindo o efeito oposto como nos casos de Nova York, Paris, 

Londres ou Tokyo, cidades que desempenham um grande poder de marca. No caso do Rio de 

Janeiro, esta é também considerada uma cidade famosa mundialmente, tanto por aspectos 

positivos quanto negativos (crime) (ANHOLT, 2007). No entanto, não foram ainda realizados 

estudos que realmente comprovassem essa influência dessas cidades em seus destinos-mães. 

 

Em estudos sobre imagem do Brasil como destino, o Rio tem aparecido como relevante, 

sobretudo em atrativos turísticos como o carnaval (REZEND-PARKER; MORRISON; 

ISMAIL, 2003). Pérez-Nebra e Torres (2010) ressaltam que as atrações turísticas mais 

populares do Brasil estão localizadas no Rio de Janeiro, indicando uma imagem positiva. 

Aliado a isso e considerando que vários estudos têm indicado melhorias de imagem de destino 

a partir da realização de megaeventos (LEE; LEE; LEE, 2005; KNOTT; FYALL; JONES, 

2015; KAPLANIDOU, VOGT 2007), imagina-se que pode haver um efeito positivo de 

transbordamento de imagem. Esses argumentos embasam as hipóteses 4 e 5 descritas abaixo:  

 

- H4: A imagem geral do Rio de Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016 é 

positiva.  

 

- H5: A imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) influencia positivamente a imagem do 

destino-mãe (Brasil). 

 

Para compreender e avançar nesse ponto, o tópico a seguir detalha as principais variáveis e 

antecedentes que têm sido estudados na literatura de imagem de destino com foco especial na 

literatura de megaeventos esportivos. Serão destacadas também as variáveis moderadoras que 

utilizadas nesta tese. 
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2.1.3  Fatores antecedentes da imagem de destino e variáveis moderadoras   

 

Como já abordado, a imagem de destino turístico tem a ver com a percepção que o turista 

possui de uma determinada localidade, considerando-a como um lugar a ser escolhido em 

uma decisão de viagem. Partindo dessa premissa é que os estudos de imagem de destino se 

diferem até certo ponto dos de imagem de país, uma vez que o turista ou potencial turista 

pode ter uma imagem positiva do país em relação a aspectos como tecnologia, economia, 

produtos, entre outros, mas não necessariamente uma imagem positiva daquele país como um 

destino turístico e vice-versa.  

 

Contudo, um aspecto não está totalmente desatrelado ao outro. Para Litvin e MacLaurin 

(2001), por exemplo, a imagem de um país (incluindo o que ele produz e a qualidade desses 

produtos) pode afetar diretamente a intenção de visitá-lo. O contexto da imagem de país 

demonstra que crenças sobre o país e sobre as pessoas do país tem influência direta sobre as 

crenças e avaliações do destino (NADEAU et al. 2008). O estudo de Herrero et al. (2017) 

encontrou influência positiva da imagem de um destino nacional em um destino regional do 

mesmo território. Considerando esses argumentos, o destino-mãe que corresponde ao próprio 

país, influencia seus destinos regionais ou cidades-destino. No caso do Brasil, estudos sobre 

sua imagem enquanto destino turístico apresentaram mais pontos positivos que negativos 

como em Rocha e Fink (2017), Mariutti, Giraldi e Crescitelli (2013), Awuah e Reinert (2011), 

Pérez-Nebra (2010), Leal (2004), Oneil (2006), Rezend-Parker, Morrison e Ismail (2003) tais 

como a hospitalidade das pessoas, a comida, a diversão, a natureza. Com base nisso foram 

formuladas as hipóteses 7 e 8: 

 

H6: A imagem geral do Brasil como destino turístico é positiva. 

 

H7: A imagem do destino-mãe (Brasil) influencia positivamente a imagem da cidade-sede 

(Rio de Janeiro).  

 

Seja do ponto de vista de país ou de destino, existem aspectos importantes que antecedem a 

imagem, ou seja, influenciam na sua formação e/ou moderam ou modificam uma imagem já 

formada.  Alguns desses fatores antecedentes que contribuem para a formação da imagem de 

uma país, são destacados por Guina e Giraldi (2012): maior ou menor contato entre países, 

similaridade da língua, fatores demográficos, estilo de vida, cultura e valores pessoais.  



 
46 
 

 

Embora as autoras destaquem esses aspectos relacionados à imagem de país, eles são 

igualmente importantes na formação da imagem de destino, como é ressaltado em trabalhos 

da área: Baloglu; McCleary (1999); Chagas (2008); Beerlí e Martin (2004); Firmino, Santos e 

Carneiro (2006); San Martin, Rodriguez (2008). Govers e Go (2003) e Stern e Krakover 

(1993) enfatizam que um dos aspectos mais importantes para a formação da imagem de um 

destino turístico é identificar as variáveis mais relevantes consideradas pelos turistas na 

avaliação do mesmo. 

 

Para Dinnie (2008), os estereótipos dos países também influenciam no processo de formação 

de imagem, tais como desempenho das equipes desportivas nacionais, eventos políticos, 

retratos do país em produções cinematográficas, televisão ou outros meios de 

comunicação, a qualidade das marcas do país, o comportamento de indivíduos associados 

com um determinado país, entre outros. As informações acessadas sobre o destino são 

destacados pelos principais autores sobre imagem de destino turístico como importantes na 

sua formação (GUNN, 1972; FAKEYE; CROMPTOM,1991; PHELPS, 1986) 

 

Considerando o modelo de formação da imagem proposto por Baloglu e McCleary (1999), 

para Beerli e Martin (2004) do ponto de vista teórico, há um consenso de que o componente 

cognitivo é um antecedente do componente afetivo na formação da imagem e ambos 

influenciam a imagem global/geral. 

 

Além dos fatores que antecedem a formação da imagem, a existência de variáveis que podem 

influenciá-la ao longo do tempo, contribui para que realizar a sua medição seja um desafio. 

Inclusive, por vezes, fatores antecedentes em um modelo de formação de imagem podem ser 

considerados variáveis moderadoras em outro. O volume de variáveis que podem influenciar 

diretamente e/ou moderar a formação de uma imagem positiva ou negativa, faz com que a 

imagem projetada do destino nem sempre corresponda à imagem recebida, o que entre outras 

consequências, pode interferir no fluxo turístico esperado.  

 

De acordo com Baloglu e McCleary (1999), entre as várias pesquisas realizadas por 

estudiosos em relação à imagem de destino, algumas variáveis têm sido destacadas pela 

literatura como moderadoras: o  impacto da visitação anterior, a familiaridade com a imagem 

do  destino, a localização geográfica dos turistas; as influências temporais nas mudanças de 
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imagem do destino, a finalidade da viagem, as variáveis sociodemográficas, as diferenças 

entre a imagem turística  (imagem real) e a que é projetada pelos destinos. 

 

A influência da visitação anterior ao destino, por exemplo, é uma variável que tem sido 

estudada pelos teóricos, mas com resultados por vezes divergentes. Nos estudos de Richards 

(2001); Baloglu (2001); Baloglu e McCleary (1999) e Dann (1996), por exemplo, foi 

observado que os visitantes possuem melhores respostas afetivas quando visitaram 

anteriormente o destino, assim como isso faz com que mantenham imagens mais precisas e 

positivas sobre o mesmo (BALOGLU; MCCLEARY 1999; CHON, 1991).  

 

Por outro lado, Fakeye e Crompton (1991) e Hu e Ritchie (1993) encontraram resultados 

mistos. Chen (2012), Santos e Giraldi (2017) e Herrero et al. (2017) não encontraram 

influência significativa da familiaridade e /ou visitação anterior na imagem do destino.  

Apesar de uma pequena variação nos resultados, os pesquisadores concordam que a visitação 

prévia resulta em imagens mais realistas, devido à experiência com o produto.  

 

A cultura também é uma variável relevante. Para Reisinger e Turner (2002, p. 347), em 

relação ao turismo, a cultura diz respeito às “diferenças e semelhanças nos valores, regras de 

comportamento, percepções e influências interpessoais no contato de turistas e anfitriões e sua 

satisfação um com o outro”.   

 

Os autores argumentam que a cultura, com suas intrincadas relações com várias outras 

construções, pode ser um fator determinante na percepção das pessoas e suas impressões e 

interpretações acerca de lugares, ressaltando serem construtos muito úteis na promoção do 

turismo internacional, podendo fornecer bons critérios de segmentação e posicionamento. 

 

Beerli e Martín (2004) estudaram a influência de alguns fatores na formação da imagem de 

destino baseados no modelo de Baloglu e McCleary (1999): fontes de informação primária e 

secundária, motivações, experiência de viagens de lazer e características sociodemográficas 

relacionadas a sexo, idade, grau de instrução, classe social e país de origem. Um dos achados 

desse estudo foi a relação entre os componentes afetivos, ou seja, as emoções em relação à 

imagem, e cognitivos, aqueles relacionados aos atributos do local, com as características 

sociodemográficas: sexo, idade, nível de educação e classe social. Um exemplo foi o fato de 

mulheres tenderem a avaliar o destino de forma mais favorável que os homens. 
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 As características sociodemográficas tiveram influência tanto nos componentes cognitivos 

quanto nos afetivos. Além disso, os autores observaram diferenças na imagem percebida 

dependendo de fatores culturais a partir do país de origem dos pesquisados, inclusive uma das 

recomendações feitas por eles para estudos futuros foi verificar influência dos valores 

culturais sobre a imagem percebida. Contudo, os autores não deixam claro quais seriam as 

diferenças. 

 

O país de origem foi uma característica sociodemográfica que exerceu a maior influência 

tanto sobre o fator cognitivo quanto sobre os componentes afetivos, tanto no caso da primeira 

vez dos turistas na localidade como na repetição da visitação (BALOGLU; MCCLEARY, 

1999). Isso demonstra a importância dos aspectos pessoais e do ambiente relacionados aos 

indivíduos na formação da imagem de destino e também dá uma visão da necessidade de 

seguir estratégias de comunicação diferentes dependendo do país de origem dos turistas. 

 

 Observa-se que a imagem de destino é influenciada não só pelas informações obtidas a partir 

de fontes externas, mas também por características individuais, incluindo sociodemográficas, 

experiência de viagens passadas e nacionalidade. A Figura 6 mostra o modelo utilizado por 

Beerli e Martin (2004) baseado em Baloglu e McCleary (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Beerli e Martin (2004, p.660) 

 

Outras variáveis estudadas são: consciência, qualidade e lealdade ao destino. Gartner e 
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Figura 6 - Modelo de formação de imagem – Beerli e Martin 
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Ruzzier (2011) propuseram um modelo teórico abrangendo as dimensões de consciência, 

imagem, qualidade e lealdade em relação ao destino. Foi verificada empiricamente para o 

destino turístico europeu Eslovênia a partir da perspectiva de turistas alemães. Os resultados 

sugeriram que as dimensões da imagem e da qualidade desempenham o papel mais importante 

na avaliação de um destino por turistas, independentemente se são visitantes de primeira 

viagem ou repetidores. Os resultados também revelaram diferenças de importância para as 

dimensões de consciência e lealdade entre renovação e repetição de turistas.  Tasci, Gartner e 

Cavusgil (2007) destacam ainda a receptividade, pontuando que visitantes que têm uma 

imagem positiva de um destino em termos da dimensão receptividade são mais propensos a 

querer revisitar o mesmo. 

 

Um aspecto importante que é destacado nesta tese é a influência da imagem de um destino 

(cidade) dentro de outro (país) gerando efeitos recíprocos de imagem, isso implica dizer que 

um destino pode ser considerado uma variável dependente em relação ao outro. Significa 

considerar que os destinos também se influenciam entre si, e o fato de um deles ter uma 

imagem positiva ou negativa, pode gerar efeitos na imagem do outro.  

 

O estudo da influência de um destino como uma variável dentro de outro é algo atual na 

literatura de imagem de destino tendo em vista que na ampla revisão realizada foi encontrado 

apenas um estudo que abordasse esse aspecto, Santos e Giraldi (2017). Aliado a isso, outro 

tópico que tem sido estudado só mais recentemente pela literatura de imagem de destino é o 

contexto de realização de megaeventos esportivos nos respectivos destinos, e como isso tem 

influenciado na imagem do mesmo e na decisão de visitá-lo (BERKOWITZ et al., 2007; 

WALKER et al., 2013; DENG; LI, 2013; LEE; LEE; LEE, 2005; KAPLANIDOU; VOGT, 

2007).  

 

No entanto, existem variáveis que podem influir na relação de reciprocidade entre as imagens. 

Nesta tese, foram consideradas como variáveis moderadoras três aspectos que a literatura tem 

indicado como influenciadores no processo de formação de imagem e/ou mudança de imagem 

de destino: a familiaridade com o destino turístico Brasil, a animosidade em relação ao 

destino turístico Brasil e o envolvimento com os jogos olímpicos. 

 

A primeira diz respeito ao conhecimento e contato com o país, seja por meio de fontes de 

informação ou pela visitação, estando mais relacionada com os aspectos cognitivos da 
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imagem. Já a animosidade está mais relacionada aos aspectos afetivos, uma vez que trata de 

alguma aversão em relação ao país e uma vez que ela exista isso pode interferir na imagem 

formada e nas suas influências. 

 

As mesmas foram consideradas variáveis moderadoras e não antecedentes de imagem, pois o 

intuito é verificar como e se elas moderam os efeitos recíprocos de imagem entre o Rio de 

Janeiro e o Brasil e não a formação da imagem. Tais variáveis serão mais bem detalhadas 

adiante, inclusive destacando-se o porquê dessa escolha. 

 

Por fim, a terceira variável moderadora considerada nesta tese foi o envolvimento com os 

jogos. A escolha dessa variável se baseia no contexto de realização dos Jogos Olímpicos. 

Muitos turistas e/ou potenciais turistas podem ter tido mais conhecimento sobre o Brasil em 

função do seu interesse pelos jogos e pelo simples fato de o país ter recebido este megaevento 

esportivo. Acredita-se que essa variável possa afetar a relação entre as imagens, contribuindo 

para potencializar aspectos positivos e/ou minimizar negativos. A seguir as três variáveis 

moderadoras escolhidas serão melhor detalhadas. 

 

2.1.3.1 Familiaridade com o destino 

 

De acordo com Campbell e Keller (2003), a familiaridade diz respeito ao conhecimento que o 

consumidor tem sobre uma marca na sua memória. Considerando que o destino turístico pode 

ser trabalhado como uma marca, seria o conhecimento desse destino pelo consumidor. Para 

Aaker (1998) a familiaridade pode direcionar a compra quando se trata de produtos de baixo 

envolvimento. Contudo, apesar de a decisão de viagem ser uma compra de alto envolvimento 

(BOWEN, 2002), a familiaridade pode exercer influência positiva na imagem do destino em 

questão (BALOGLU, 2001) contribuindo indiretamente para a decisão de compra. 

 

Contudo, não existe ainda uma delimitação confirmada por todos os estudiosos do que poderia 

ser considerado como familiaridade. Dito de outra maneira, os estudiosos que contemplam o 

tema se dividem entre os que consideram como familiaridade a simples experiência prévia no 

destino e os que a consideram como sendo formada também pelas informações recebidas de 

forma direta ou indireta.  
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Para esse trabalho, iremos considerar familiaridade como conhecimento do lugar, não estando 

este vinculado necessariamente a experiências prévias (GUTIÉRREZ, 2005), pois o 

consumidor pode ter contato com o destino turístico por meio de outras fontes, secundárias, 

sejam elas induzidas ou orgânicas (GUNN, 1972).  

 

Alguns pesquisadores argumentam que a familiaridade com um destino por meio de 

informações turísticas (fontes induzidas) desempenha um papel importante nas preferências 

de destino pelos turistas (GALLARZA, SAURA e GARCÍA, 2002; BALOGLU, 2001; 

COURT; LUPTON 1997; WOODSIDE; LYSONSKI, 1989).  Court e Lupton (1997), 

reconhecem a importância do marketing bem orientado e da comunicação bem formulada, 

pois as informações turísticas influenciam a escolha do destino por meio da geração de 

conhecimento e interesse, o que estimula o desejo e pode resultar em ação.  

 

No caso da realização de um megaevento esportivo no destino turístico, como os Jogos 

Olímpicos, a familiaridade é uma variável importante uma vez que em virtude da magnitude 

do evento,  tanto as fontes de informação orgânicas (informações em geral sobre o destino) 

quanto as induzidas (informações de fontes turísticas comerciais) chegarão em uma proporção 

bem maior aos turistas e potenciais turistas devido à megaexposição ao qual o destino 

turístico é submetido, um dos motivos pela qual essa variável está sendo considerada no 

modelo deste estudo. 

 

Baloglu (2001) demonstrou em seu estudo que consumidores familiarizados com a Turquia 

tiveram imagens mais prazerosas, despertas, relaxantes e excitantes. Para Echtner e Ritchie 

(1993), a familiaridade com o destino cria imagens mais holísticas, psicológicas e únicas 

baseadas nos atributos comuns e no conhecimento sobre o mesmo.  

 

No entanto, embora muitos autores enfatizem a importância da familiaridade para gerar 

interesse no destino, para Gutiérrez (2005) e Chagas (2008) ela é benéfica até certo ponto, 

indicando que a familiaridade em excesso, sobretudo com a visitação, pode a reduzir 

benefícios, na medida em que o fator novidade é deixado de lado e muitos turistas buscam 

destinos inexplorados.  

 

Igualmente, MacKay e Fesenmaier (1997) destacam que quanto mais familiar um destino é, 

mais atrativo ele se torna, contudo a partir de um certo ponto, a familiaridade se torna menos 
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atrativa, pois em um contexto de turismo uma alta familiaridade pode refletir o desejo de ver 

algo exótico ou diferente. 

 

Além disso, Milman e Pizam (1995) argumentam que a consciência obtida a partir da 

familiaridade, por si só, pode não gerar interesse e, em última instância, a própria decisão de 

compra. Os autores propõem que a consciência significa ter uma imagem de um destino, que 

pode, no melhor dos casos, resultar na curiosidade para aprender mais sobre ele. 

 

“Essa consciência implica em uma imagem do destino existente nas mentes dos tomadores de 

decisão”, o que coloca o destino como um conjunto de oportunidades de realização no 

momento da tomada de decisão. Salvo se o destino tem “uma imagem forte para os tipos de 

atividades consideradas importantes para o grupo de tomada de decisão ou individualmente” 

será eliminado do conjunto de oportunidades (GARTNER, 1993, p. 193).  

 

Quando é detectada a influência, em geral ela tem se destacado como uma variável que afeta 

positivamente a imagem do destino (PRENTICE, 2004). Byon, Zhang (2010) destacam que é 

interessante pesquisar a familiaridade tanto como uma variável antecedente da formação do 

destino como moderadora na relação entre o destino e as intenções comportamentais.  

 

Nesta tese destaca-se a importância de utilizá-la com como uma variável moderadora que 

pode interferir nas relações de imagem entre os destinos estudados. Sirakaya, Sonmez e Choi 

(2001) destacam que a familiaridade pode ser considerada uma variável moderadora em 

modelos de processo de decisão relacionados a vários componentes da imagem do destino. 

 

Partindo do pressuposto de que nos estudos em que a famililaridade de fato é identificada com 

um papel moderador há mais resultados indicando que ela pode ser benéfica para a imagem de 

um destino (PRENTICE, 2004; MILMAN; PIZAM, 1995; BALOGLU, 2001) do que 

maléfica, (MACKAY; FESENMAIER, 1997) acredita-se que a existência dessa variável pode 

influenciar nos efeitos recíprocos de imagem de forma positiva também entre dois destinos 

como no caso do Rio de Janeiro e do Brasil. Além disso, pelo objeto de pesquisa desta tese 

focar-se principalmente em turistas potenciais, ou seja, turistas que não fizeram visitação ao 

destino e portanro não ultrapassaram um limite tão alto de familiaridade que pudesse de 

alguma forma gerar um certo desinteresse em função da falta de por novidade, chegou-se às 

seguintes hipóteses: 
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-  H8: Quanto maior a familiaridade com o destino-mãe (Brasil), maior a influência positiva, 

em termos de imagem, da cidade-sede (Rio de Janeiro) no destino-mãe. 

 

-  H9: Quanto maior a familiaridade com o destino-mãe (Brasil), maior a sua influência 

positiva em termos de imagem na cidade-sede (Rio de Janeiro). 

 

Andsager e Drzewiecka (2002) destacam que a familiaridade é um construto complexo e 

necessita de mais estudos.  Os autores acreditam que por sua complexidade, os estudos de 

turismo têm focado na sua medição por meio de escalas de diferencial semântico.  

 

Contudo, das escalas envolvendo familiaridade utilizadas na literatura de imagem de destino 

turístico pesquisadas, a mesma tem sido colocada como item dentro da escala de medição de 

imagem do destino (BALOGLU, 2001; BEERLI, MARTÍN, 2004; ELLIOT, 

PAPADOPOULOS; KIM, 2011; MACKAY; FESENMAIER, 1997). Os estudos avaliaram a 

variável familiaridade por meio de uma escala unidimensional, medindo o grau de 

familiaridade com uso de escala likert por meio de uma afirmação sobre a familiaridade ou de 

diferencial semântico em uma escala com opostos “nada familiar”, “extremamente familiar”.  

 

Em um estudo em que foi avaliada também a familiaridade do país como uma variável 

moderadora, Giraldi (2016) usou uma pergunta que exige respostas para indicar seu nível de 

conhecimento sobre o Brasil em uma escala de intervalo de sete pontos com os extremos “Eu 

não sei nada sobre o Brasil” e “Eu sei muito sobre o Brasil”. Essa mesma escala foi utilizada 

nesta tese, com adaptação para escala Likert. 

 

No caso de megaeventos, no estudo de Walker et al. (2013) foi utilizada a variável 

familiaridade como variável moderadora, mas com o foco no programa social da FIFA 

referente à Copa do Mundo de Futebol de 2010 na África do Sul e como ele teve efeitos na 

imagem do evento e consequentemente na intenção em relação ao destino.  

 

As sentenças sobre familiaridade foram formuladas por meio de declarações pedindo aos 

entrevistados que afirmassem quão familiar eles estavam com aspectos do programa em uma 

escala de concordância de cinco pontos, variando de “não muito familiar” para “muito 

familiar”, contendo um sexto item âncora – “nunca ouvi falar”.  
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Considerando o contexto da realização de um megaevento esportivo, a influência da 

familiaridade com o destino que o recebe ainda é uma variável pouco considerada como 

moderadora na medição da imagem do mesmo, o que é uma das contribuições teóricas desta 

tese, sendo mais uma justificativa para sua a escolha desta variável, bem como das demais 

moderadoras. 

 

2.1.3.2 Animosidade com o destino 

 

Além da variável familiaridade, outra variável considerada neste estudo é a “animosidade” em 

relação ao destino turístico. Klein, Ettenson e Morris (1998, p. 90) definem animosidade 

como “os restos de antipatia relacionados a processos militares anteriores ou em curso, 

políticos ou eventos econômicos” que são percebidos como “dolorosos e difíceis de perdoar”. 

Para Nes, Yelkur e Silkoset (2012) quando os consumidores experimentam animosidade em 

relação a um país, em particular, por causa de eventos passados ou atuais, eles podem recusar-

se a comprar produtos oriundos desse lugar.   

 

As tensões de cunho político, econômico e militar de um país além de gerarem uma imagem 

negativa e conflitos diplomáticos, influenciam na atitude e no comportamento dos seus 

cidadãos (ALVAREZ; CAMPO, 2014). Logo, o principal efeito da “animosidade” para a 

literatura de marketing internacional e estudos sobre o tema é sua influência na intenção de 

compra de produtos oriundos de um determinado lugar e na intenção de visitação (BAHAEE; 

PISANI, 2009; HESLOP; LU; CRAY, 2008; ALVAREZ; CAMPO, 2014).  

 

Lee e Lockhsin (2012) afirmam que a memória humana é organizada como uma rede de nós 

ou links e que, ao se pensar sobre o produto de um país, o indivíduo recupera informações 

anteriores sobre aquele lugar armazenadas na memória. Para os países que estão sujeitos a 

conflitos em curso, se uma pessoa já possui uma atitude negativa sobre o lugar, memórias 

desfavoráveis anteriores surgirão e o efeito da nova informação ou incidentes prejudiciais 

podem atuar como reforço para esta imagem negativa (HESLOP; LU; CRAY, 2008). A 

literatura também tem demonstrado que, depois de um evento negativo, como instabilidade 

política (CLEMENTS; GEORGIOU, 1998; GARTNER; SHEN, 1992; STEINER, 2007), a 

demanda para o turismo é afetada negativamente.  
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Alvarez e Campo (2014) afirmam que incidentes internacionais, ataques terroristas ou 

catástrofes naturais também desempenham um papel na formação da imagem de um lugar, 

uma vez que alteram o conhecimento existente que uma pessoa pode ter sobre determinada 

localidade. Afirmam ainda, baseados no resultado do seu estudo que, quando as pessoas têm 

animosidade anterior  em relação a uma nação, a imagem desse país é formada principalmente 

por meio do componente afetivo e não do cognitivo e a ocorrência de um conflito político 

aumenta a animosidade anteriormente detida. Logo, o incidente aumenta a influência negativa 

da imagem afetiva na imagem global e na intenção de visitar o local. Especificamente, a 

investigação dos autores centra-se sobre o efeito adicional de um conflito político dentro de 

uma situação pré-existente de animosidade e percepções negativas que foi o caso de Israel e 

Turquia.  

 

Tal pesquisa confirma a importância do componente afetivo na formação da imagem de 

lugares em crise e que sofrem de percepções negativas, uma vez que esse componente tem um 

maior peso sobre a imagem global do país.  Nesses exemplos específicos, contudo, não se 

enquadra o caso do Brasil, que não possui conflitos internacionais. Contudo, ainda assim, 

verifica-se a importância da inclusão dessa variável no estudo uma vez que nos últimos anos o 

país foi alvo de muitas notícias negativas envolvendo alto nível de corrupção, sobretudo na 

preparação para os dois maiores eventos esportivos do mundo: Copa do Mundo de Futebol 

2014 e Jogos Olímpicos de 2016.  Além disso, houve outras questões políticas e econômicas 

no país, como denúncias e notícias de corrupção nas obras de infraestrutura e preparação para 

receber tais eventos (KONCHINSKI; SEGALLA, 2014; JORNAL DO BRASIL, 2015).  

 

Somado a isso, tiveram impacto internacional, escândalos de corrupção na Petrobrás, 

investigados pela operação anticorrupção denominada “Lavajato” (THE ECONOMIST, 2015; 

THE GUARDIAN, 2015, 2016); além do processo de impedimento da presidente Dilma 

Roussef (THE NEW YORK TIMES, 2016; THE GUARDIAN, 2016). Logo, considerando 

que o grande diferencial deste trabalho é estudar os efeitos de reciprocidade entre imagens de 

destinos considerando a realização de um megaevento esportivo, acredita-se que essa possa 

ser uma variável importante, dentro desse contexto.  

 

Além disso, o fato de ser um país em desenvolvimento com muitas desigualdades sociais, por 

si só, pode de certa forma influenciar em um sentimento de animosidade em relação ao 

destino, podendo ser visto pelos turistas como um local perigoso ou com pouca infraestrutura, 



 
56 
 

gerando esse sentimento. Outro ponto que ainda pode contribuir com a possível existência de 

animosidade em relação ao destino é a questão da epidemia de Zika Vírus no Brasil, que 

ocorreu poucos meses antes da realização dos Jogos Olímpicos (CORRÊA et al., 2016; 

ARRIBAS, 2016).  

 

Em particular, os estudos de Gartner e Shen (1992); Heslop, Lu e Cray (2008) determinaram 

que os conflitos políticos e outros eventos podem alterar a imagem de um país negativamente 

ou positivamente (como o caso da organização dos Jogos Olímpicos da China). Os meios de 

comunicação também podem modificar a imagem de um lugar uma vez que, em face de um 

evento internacional, eles podem transmitir imagens que aumentam ou reduzem o risco 

percebido de visitar o destino (HALL; O’SULLIVAN, 1996). 

 

No contexto do turismo, Podoshen e Hunt (2011) analisaram o efeito da animosidade sobre a 

intenção de visitar uma área turística histórica.  Os autores concluíram que a animosidade é 

um fator chave que contribui para a decisão de visitar um destino em que ocorreu um evento 

que conduz à atitude negativa. Auruskeviciene et al. (2010) em seu estudo sobre mudanças de 

imagem de país após a realização de um megaevento esportivo, analisou os Jogos Olímpicos 

de Inverno ocorridos na Itália em 2006 e verificou o nível de animosidade em relação ao país 

em função da realização do evento. Os autores realizaram um estudo longitudinal com 

estudantes da Lituânia antes e depois do evento e o resultado indicou que após o megaevento 

o nível de animosidade em relação ao país aumentou. 

 

Contudo, além de serem ainda poucos estudos que abordam a influência desta variável no 

contexto de realização de um megaevento esportivo, esta tese traz uma contribuição não só 

em auxiliar a consolidar a análise dessa variável, mas sobretudo por estudar o seu efeito 

também no contexto de reciprocidade de imagens de cidade-sede e seu destino-mãe. Além de 

contribuir para verificar a presença de animosidade em relação ao Brasil. Acredita-se que a 

presença dessa variável, pode influenciar nos efeitos de reciprocidade de imagem  entre os 

destinos de forma negativa, uma vez que o sentimento pode transbordadr de um para o outro 

dando origem às hipóteses:  

 

- H10: Quanto maior a animosidade com o destino-mãe (Brasil) menor é a influência positiva 

da cidade-sede (Rio de Janeiro) no próprio destino-mãe, em termos de imagem. 
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- H11: Quanto maior a animosidade com o destino-mãe (Brasil) menor é a sua influência 

positiva na cidade-sede (Rio de Janeiro), em termos de imagem. 

 

As escalas Alvarez e Campo (2014) utilizadas para medir a animosidade, foram baseadas em 

um estudo anterior dos mesmos autores – Campo e Alvarez (2010). A variável foi incluída na 

medição da imagem de país por meio da construção de uma escala baseada nos estudos de – 

Baloglu e Brinberg (1997); Baloglu e McCleary, 1999; Beerli e Martin (2004); Han (1989, 

1990); Lin et al. (2007); Martin e Eroglu (1993); Tasci, Gartner e Cavusgil (2007).  A 

animosidade foi avaliada de forma indireta baseada nas crenças e sentimentos em relação ao 

país, em escala Likert de 5 pontos com assertivas que incluíam “Respeito pelos direitos 

humanos”; “Respeito pelas leis internacionais”, envolvendo também a percepção de nível de 

desenvolvimento econômico, entre outros.  

 

No trabalho de Auruskeviciene et al. (2010), que objetivou verificar mudanças de atitude em 

relação à imagem de um país após um megaevento esportivo, a animosidade foi medida com 

base em três afirmações: “Eu gosto desse país”; “Eu não gosto desse país”; “Eu sinto raiva 

desse país” em uma escala Likert de 7 pontos, a qual foi utilizada nesta tese.  

 

2.1.3.3 Envolvimento com os jogos  

 

Não se pode falar de envolvimento sem abordar o estudo de comportamento do consumidor.  

O envolvimento do consumidor influencia no processo de decisões de compra, dependendo do 

tipo e do nível de envolvimento (KRUGMAN, 1965; ROTHSCHILD, 1979). Solomon et al. 

(2006) corroboram com essa ideia por meio da concepção de hierarquia de aprendizagem 

padrão, o processo pelo qual a maioria das atitudes é construída, assumindo que o consumidor 

é altamente envolvido na tomada de decisão de compra. Primeiro, ele forma crenças sobre 

um produto e acumula conhecimento dos atributos relevantes, então avalia suas crenças e 

forma um sentimento (afeto) e só depois desenvolve intenções comportamentais (SOLOMON 

et al., 2006). 

 

De acordo com Houston; Rothschild (1977); Bloch e Richins (1983); Zaichkowsky (1985) o 

envolvimento do consumidor pode ser baseado em aspectos pessoais, físicos ou situacionais, 

os quais afetam o nível de envolvimento. O pessoal diz respeito aos interesses relacionados 

aos valores e necessidades que motivam um indivíduo em relação a algo; o físico às 
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características do objeto e o situacional representa o caráter temporário do qual depende a 

percepção de importância ou interesse em relação ao mesmo.   

 

Vaughn (1980) destaca ainda o conceito de envolvimento emocional, ou seja, aquele 

envolvimento relativo ao prazer e demais aspectos subjetivos presentes em uma situação.   

Essa definição   implica  em uma   contrapartida, o   chamado   envolvimento não emocional 

ou racional, aquele que preza especificamente a relação custo-benefício, sem levar em 

consideração a emoção ou prazer na decisão.  

 

Há ainda o envolvimento duradouro, que para Higie e Feick (1988), diz respeito à 

relevância pessoal, está relacionada com a autoimagem do consumidor, atribuindo ao 

produto qualidades hedônicas. Bloch (1982) define envolvimento duradouro como uma 

característica que representa o grau de interesse ou manifestação de um indivíduo por um 

produto, de forma constante e no longo prazo, também relacionado à sua autoimagem e não 

ao simples consumo do mesmo. 

 

No caso do destino turístico, a literatura tem discutido o envolvimento do consumidor com o 

próprio destino, que é o produto a ser consumido pelo turista (PRAYAG; RYAN, 2012; 

TRAUER; RYAN, 2005). Prayag e Ryan (2012) verificaram em seu estudo que a imagem de 

destino, o envolvimento pessoal e o apego ao local são antecedentes da lealdade dos 

visitantes, mas que esta relação é mediada por níveis de satisfação. Eles acrescentam ainda 

que há uma variedade de escalas de medição de apego ao lugar e envolvimento pessoal em 

diversas áreas, incluindo o turismo, bem como as semelhanças entre itens / dimensões de tais 

escalas com o componente afetivo da imagem de destino.  

 

Trauer e Ryan (2005) argumentam que os encontros de turismo são relações de serviços que 

podem estimular o apego emocional por meio do foco de interesse especial e um nível de 

envolvimento mais duradouro por parte dos participantes. Isso pode explicar a proliferação de 

escalas em áreas de lazer e recreação que medem a relação entre o local de fixação e o 

envolvimento pessoal. 

 

Contudo, a variável a ser considerada neste estudo é outra forma de envolvimento, uma vez 

que não diz respeito ao envolvimento direto com o destino, mas com os jogos ao qual ele foi 

cidade-sede. Sem dúvida, ao se considerar o envolvimento com os jogos, esse pode ser 
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classificado como um envolvimento pessoal e emocional podendo influenciar em aspectos da 

dimensão afetiva da imagem do destino.  

 

Sobre isso, McGehee, Yoon e Cardenas (2003) abordam o envolvimento com corridas e a 

frequência de participação em eventos dessa natureza, indicando não apenas o aumento de 

participação, mas também de gastos com produtos e serviços relacionados.  

 

Xing e Chalip (2006) em um estudo sobre efeitos de eventos esportivos sobre a marca do 

destino por meio de pesquisa em propagandas, verificaram que o envolvimento com os jogos 

não afetou a avaliação do evento e tampouco da marca do destino, tendo suas hipóteses 

iniciais rejeitadas. Os autores utilizaram a escala de envolvimento com esportes proposta e 

validada por Orlick (1974). Apesar desse resultado, Poira, Reichel e Biran (2006) 

argumentam que o mesmo local pode ter significados diferentes para pessoas diferentes. 

Dessa forma, os atributos podem ser identificados de forma diversa considerando sentimento 

e envolvimento pessoal.  

 

Para Funk, Toohey e Brunn (2007), o envolvimento representa uma construção de atitude, 

refletindo uma medida geral de um interesse duradouro. Em sua pesquisa, os autores revelam 

que a motivação para participar de um evento desportivo internacional surge a partir de fontes 

de envolvimento anterior com o desporto, com a imagem do destino anfitrião e com os 

benefícios percebidos pela própria viagem. Acrescentam ainda que o envolvimento anterior 

com o esporte reflete o nível de execução de envolvimento e o desejo de participar em 

eventos de corrida organizados, modalidade que foi pesquisada. 

 

Ainda assim, há uma diferença entre o trabalho de Funk, Toohey e Brunn (2007) e a proposta 

dessa tese. O trabalho dos autores se centra em pessoas que tem um alto grau de 

envolvimento, pelo fato de serem praticantes do esporte e ser ele a motivação para a viagem 

e, consequentemente, para a escolha do destino. Viajar para países estrangeiros participando 

de eventos de provas de distância de resistência, tais como maratonas e triatlos, caso dos 

eventos pesquisados, exige dedicação considerável e reflete um nível de permanente 

envolvimento com a atividade recreativa (FUNK; TOOHEY; BRUNN, 2007). Contudo, no 

modelo conceitual e metodológico desta tese, a ideia é estudar a mesma variável 

“envolvimento com os jogos”, isto é o envolvimento com a atividade recreativa, mas não 

necessariamente de esportistas, podendo ser com expectadores dos jogos.  
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Seguindo este raciocínio, Armenakyan et al. (2017) encontrou em seu estudo que o 

envolvimento com times nacionais e jogos olímpicos se relaciona positivamente com as 

crenças sobre os jogos e o próprio destino. Aliado a isso, o estudo de Kaplanidou (2006) 

encontrou relação entre o envolvimento com o esporte e a formação da imagem do evento. 

Por outro lado, vários estudos relacionam a imagem do evento com a imagem do destino que 

o recebe (ULVNES; SOLBERG, 2016; SINGH; ZHOU, 2016; KNOTT; FYALL; JONES, 

2015; NADEAU et al., 2008) e, se, o envolvimento com os jogos pode interferir 

positivamente na imagem do evento, e esta, por sua vez pode influenciar na imagem do 

destino, pode ser que exista relação de moderação desse envolvimento nos efeitos recíprocos 

de imagem entre uma cidade-sede de megaevento e seu destino-mãe. A partir disso, foram 

construídas as últimas hipóteses desse estudo, considerando que, um maior envolvimento 

com os jogos poderia gerar uma maior influência positiva entre a imagem da cidade-sede e 

do destino-mãe e vice-versa: 

 

- H12: Quanto maior o envolvimento com os jogos, maior a influência positiva da imagem da 

cidade-sede (Rio de Janeiro) na imagem do destino-mãe (Brasil). 

 

- H13: Quanto maior o envolvimento com os jogos, maior a influência positiva da imagem do 

destino-mãe (Brasil) na imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro). 

  

De acordo com Prayag e Ryan (2012) o envolvimento pessoal tem sido medido baseado no 

inventário de envolvimento pessoal de Zaichkowsky (1985) ou no perfil do consumidor de 

envolvimento pessoal de Laurent e Kapferer (1985). O inventário de envolvimento pessoal de 

Zaichkowsky (1985) se baseia em escala multidimensional ou unidimensional. Embora as 

escalas multidimensionais possibilitem maior validade, há discussões sobre esse tipo de 

escala pelos autores de estudos de lazer e recreação, vez que os autores ponderam que os 

componentes do envolvimento não o influenciam na mesma medida (FUNK; TOOHEY; 

BRUNN, 2007).  

 

Como resultado, muitos pesquisadores têm utilizado diferentes números de itens para medir o 

construto, mas a maioria utiliza a escala de perfil do envolvimento do consumidor que toma 

por base o uso de cinco dimensões: importância, prazer, sinal, a probabilidade de risco e a 

consequência do risco.  
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Abordando especificamente estudos que tratavam de envolvimento com os jogos e imagem 

de destino, Funk, Toohey e Brunn (2007) utilizaram uma escala de diferencial semântico de 

cinco itens baseada no estudo de Zaichkowsky (1985), que foi adaptada para o propósito 

desta tese, tanto por ser uma escala utilizada pela literatura de turismo como indicou Prayag e 

Ryan (2012) quanto pelo seu uso em estudos que relacionam imagem de destino e 

megaeventos como foi o caso de Funk, Toohey e Brunn (2007). 

  

2.1.4 Mensuração de imagem de destino turístico   

 

A formação e mensuração da imagem de destino é sem dúvidas um campo de estudo que tem 

tido cada vez mais importância para o turismo, uma vez que vários autores concordam que é 

um componente relevante para a decisão de viagem (HUNT, 1975; WOODSIDE; 

LYSONSKI, 1989; PEARCE, 1982; BALOGLU; MCCLEARY, 1999; PIKE; RYAN, 2004). 

Contudo, embora seja claro que a imagem desempenha um papel importante nas decisões de 

viagem, compreender sua formação e medi-la continua a ser um desafio.  

 

Gallarza, Saura e García (2002) fizeram um levantamento da evolução dos estudos sobre 

imagem de destino turístico destacando alguns dos principais temas abordados pelos 

estudiosos: conceituação e dimensões; processo de formação de imagem de destino; avaliação 

e mensuração de imagem de destino; influência da distância na imagem de destino; mudança 

de imagem de destino ao longo do tempo; papel ativo e passivo de residentes em estudos de 

imagem; gerenciamento de imagem de destino e políticas de posicionamento e promoção.  

 

Observa-se que entre as temáticas destacadas está a avaliação e mensuração de imagem de 

destino. Mensurar a imagem do destino está relacionada com o objetivo principal desta tese, 

contudo, o grande diferencial é que o foco não foi a mensuração da imagem do destino em si, 

mas as relações entre a imagem do destino sede de um megaevento em seu destino-mãe. Pike 

e Page (2014), em um estudo recente, indicam que a medição de imagem de destino tem sido 

o tópico mais popular na literatura de marketing de destino turístico.  Contudo, de acordo com 

os autores, a maioria dos estudos de imagem de destino concentraram-se em aspectos 

cognitivos, ou seja, aqueles relacionados com a percepção dos indivíduos sobre os atributos 

do destino.  
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Nota-se que não há muita mudança em relação a um estudo anterior de Pike (2002), que 

encontrou apenas 6 trabalhos com interesse explícito em imagens afetivas dos 142 artigos 

levantadas na literatura. Prebensen (2007) também concluiu que, a maioria dos estudos foca 

nas características funcionais diretamente observáveis e poucos em aspectos relacionados a 

características psicológicas. 

 

Um dos desafios em relação ao destino turístico é justamente que ele consiga uma posição 

estratégica se diferenciando dos seus competidores e adquirindo um lugar positivo na mente 

dos consumidores (ECHTNER; RITCHIE, 1991). Nesse sentido, para os autores, os 

pesquisadores de turismo se beneficiaram do acesso a metodologias de mensuração de 

imagem de produto utilizando-as em destino turísticos.  

 

Baseado nisso, eles enfatizaram em seu trabalho a necessidade do desenvolvimento de 

estruturas conceituais e metodologias mais complexas e específicas da área para assegurar e 

validar medidas de imagem de destino. Tais metodologias têm avançado desde então e sido 

propostas em outros estudos voltados à medição de imagem, baseados nas especificidades de 

imagem de destino como pode ser visto em Baloglu e Mangaloglu (2001); Gallarza, Saura e 

García (2002); Beerli e Martin (2004); Chagas (2008); Fekhretdinova (2011); Pike e Page 

(2014). 

 

No que tange às técnicas de medição, os estudos de imagem de destino têm utilizados tanto 

técnicas estruturadas quanto não estruturadas, com maior predominância dos estudos 

estruturados (PIKE; PAGE, 2014; GALLARZA; SAURA; GARCÍA, 2002; BALOGLU; 

MANGALOGLU, 2001; ECHTNER; RITCHIE, 1991). De acordo com os estudos, para 

medição estruturada, em geral, tem sido empregado o uso de escalas de diferencial semântico 

e / ou escalas Likert de cinco e sete pontos para medir os componentes cognitivos e afetivos 

da imagem de destino, com destaque para o uso de escalas Likert no caso de componentes 

cognitivos e de diferencial semântico nos afetivos. Já nos estudos não estruturados, têm sido 

utilizadas técnicas qualitativas para captar a essência complexa da imagem.  

 

Gallarza, Saura e García (2002) em seu levantamento observou dois grandes blocos de 

estudos que englobavam mensuração de imagem de destino (Figura 7). O primeiro bloco 

englobando técnicas qualitativas baseadas em elicitação livre, perguntas abertas, grupos 
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focais, entrevistas em profundidade e discussão com especialistas. Por sua vez, os métodos 

quantitativos basicamente se dividem no uso de métodos multivariados e bivariados. O 

primeiro grupo é dividido em três tipos de procedimentos estatísticos: técnicas de redução de 

informação, técnicas de agrupamento e análise de dependência. O segundo grupo, os métodos 

bivariados e multivaridos, inclui a análise de correlação, testes t, regressões.  

  

 

 

 

   

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

SD= Escala semântica, LK= Escala Likert 

Fonte: Gallarza, Saura e García. (2002, p. 65, 66) 

 

 

Figura 7 - Métodos de mensuração de imagem de destino não-quantitativos e quantitativos 
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Em alguns casos há a combinação de técnicas de análises multivariadas e bivariadas, com 

maior ou menor presença de técnicas qualitativas nas etapas preliminares. Gallarza, Sarau e 

García (2002) destacam ainda entre os procedimentos de coleta o uso de escalas Likert de 5, 7 

e 10 pontos (Lk 5, Lk 7, Lk10) e de diferencial semântico (DS) e a predominância de técnicas 

de análises multivariadas para a determinação da estrutura multidimensional da imagem de 

destino turístico.  

 

Echtner e Ritchie (1991) destacam a importância da combinação de métodos estruturados e 

não estruturados. Os autores ressaltam que a investigação qualitativa na sua forma de grupos 

de foco é bastante útil, pois ajuda a completar a lista de atributos que são relevantes para os 

consumidores. 

 

Alguns estudos baseiam a formação da lista de atributos do destino na revisão da literatura 

(HANKINSON, 2004; CUSTÓDIO; GOUVEIA, 2007; KAPLANIDOU; VOGT, 2007; 

ALVAREZ; CAMPO, 2014), enquanto outros utilizam nesta fase métodos qualitativos como 

o grupo de foco, citado por Echtner e Ritchie (1991) e/ou entrevistas com especialistas como 

no caso de Beerli e Martin (2004).  

 

O estudo de Brea e Cardozo (2011) também identifica questões similares aos estudos já 

citados no que diz respeito às formas de mensuração da imagem de destino turístico:  

 

(1) O uso de métodos estruturados e não estruturados para medir a TDI (cognitiva, afetiva 

ou global);  

(2) Uso de escalas Likert ou de diferencial semântico para medir a imagem cognitiva com 

ênfase para o uso da escala de diferencial semântico para a imagem afetiva;  

(3) Uso de métodos não estruturados para definir os atributos da imagem.  

 

Essa perspectiva assim como a citada por Pike e Page (2014) dá ideia de que há uma 

concentração sobre o caráter tangível (cognitivo) dos destinos, em detrimento do seu caráter 

afetivo e também do holístico e único (ECHTNER; RITCHIE (1991), nas formas de 

mensuração de imagem de destino que têm sido realizadas pelos estudiosos. No Quadro 5 é 

possível ver alguns estudos e os principais atributos/fatores considerados para medição da 

imagem cognitiva.  
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Quadro 5 – Fatores/ atributos de medição de imagem cognitiva 

 

Chalip, Green e Hill 

(2003) 

(1) Ambiente desenvolvido; (2) Ambiente natural; (3) Valor; (4) Oportunidades de 

passeios turísticos; (5) Risco; (6) Novidade; (7) Clima; (8) Conveniência;  

(9) Ambiente familiar. 

Fakeye e Crompton 

(1991) 

(1) Oportunidades sociais e atrações; (2) Comodidades naturais e culturais;  

(3) Acomodações, transporte e infraestrutura; (4) Comida e pessoas amigáveis; 

(5) Bares e entretenimento noturno. 

Obenour, Lengfelder e 

Groves (2005) 

(1) Prioridade; (2) Atratividade noturna (3) Recursos; (4) Instalações; 

(5) Atratividade periférica; (6) Reputação. 

Hui e Wan (2003) 

(1) Comodidades de lazer e turismo; (2) Paraíso de compras e comida;  

(3) Residentes locais e vida noturna; (4) Estabilidade política; (5) Aventura e 

tempo; (6) Cultura; (7) Limpeza; (8) Segurança pessoal e conveniência. 

Aksu, Caber e Albayrak 

(2009) 

(1) Compras; (2) Saúde e higiene; (3) Informação; (4) Transporte;  

(5) Acomodação. 

Beerli e Martín (2004) 

(1) Recursos naturais; (2) Infraestrutura geral; (3) Infraestrutura turística;  

(4) Turismo, lazer e recreação; (5) Cultura, história e arte; (6) Fatores políticos e 

econômicos; (7) Ambiente natural; (8) Ambiente social; (9) Atmosfera do lugar. 

Lee, Lee, Lee (2005) (1) Atração; (2) Conforto; (3) Valor monetário; (4) Atmosfera exótica. 

Baloglu e McCleary 

(1999) 

(1) Qualidade da experiência; (2) Atrações; (3) Valor/ambiente.  

Qu, Kim e Im (2011) 
(1) Qualidade das experiências; (2) Atrações turísticas; (3) Ambiente e 

infraestrutura (4) Entretenimento e atividades externas; (5) Tradições culturais. 

Gibson, Qi e Zhang, 

(2008) 

(1) (1) Atrações; (2) Competência Olímpica; (3) Conveniência; (4) Atmosfera;  

(2) (5) Pessoas; (6) Dinheiro. 

Pérez-Nebra e Torres 

(2010) 

(1) (1) Cenário específico; (2) Infraestrutura; (3) Luxo e conforto; (4) Cultura local;  

(2) (5) Recreação e entretenimento. 

Chen e Tsai (2007) 
(1) (1) Marca do destino; (2) Entretenimento; (3) Natureza e Cultura; (4) Sol e areia;  

(2) (5) Hospitalidade; (6) Atrações; (7) Comodidade. 

Pan, Lee e Tsai (2014) 

(1) Recursos naturais; (2) Infraestrutura geral; (3) Infraestrutura turística;  

(4) Turismo, lazer e recreação; (5) Cultura, história e arte; (6) Fatores políticos e 

econômicos; (7) Ambiente natural; (8) Ambiente social; (9) Atmosfera do lugar. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Quadro 5 engloba estudos sobre imagem de destino incluindo trabalhos em um contexto de 

realização de megaeventos esportivos como é o caso de Lee, Lee e Lee. (2005) e Gibson, Qi e 

Zhang (2008). Observa-se que guardadas diferenças de nomenclatura, os atributos são 

similares, englobando aspectos mais tangíveis/funcionais como: infraestrutura geral e/ou 

turística; ambiente natural; atrações; conveniência; cultura; acomodações, comida, transporte, 

bares e entretenimento; compras, limpeza, segurança até aspectos mais 

intangíveis/psicológicos como: valor, hospitalidade e ambiente social, aspectos econômicos e 

políticos, atmosfera do lugar e qualidade das experiências. Aparecem também atributos muito 

específicos de alguns estudos como marca de destino, competência olímpica, novidade, entre 

outros. 

 

Para Beerli e Martín (2004), a seleção dos atributos utilizados na concepção de uma escala 

dependerá das atrações de cada destino, do seu posicionamento e dos objetivos da avaliação 

da imagem percebida, o que também vai determinar se atributos específicos ou mais gerais 
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são escolhidos. No caso da imagem afetiva, alguns autores como Fekheretdinova (2011), 

Alvarez e Campo (2014) utilizaram medições por meio de escala Likert para avaliar assertivas 

sobre afetividade em relação ao destino baseadas na revisão teórica feita pelos próprios 

autores. Entretanto, como já explicitado a maioria dos autores, tais como Baloglu e McCleary 

(1999); Kaplanidou e Vogt, (2007); Moon et al. (2011); Qu, Kim e Im (2011); Pan et al. 

(2014); Prayag et al. (2013); Baloglu (2001); Lee, Lee e Lee (2005); Pike e Ryan (2004); 

Zhang et al., 2014, Prayag e Ryan (2012) utilizaram escalas de diferencial semântico baseadas 

no trabalho de Russel e Pratt (1980) com as seguintes dimensões: estimulante-sonolento; 

agradável-desagradável, excitante-sombrio; relaxante-angustiante. Apesar de ser a mais 

comumente utilizada, existem outras escalas para medição do componente afetivo como pode 

ser visto no Quadro 6. 

 

Quadro 6 –  Adjetivos relacionados a lugares/paisagens 

 

Autor 
Qualidades afetivas 

de lugares 
Adjetivos descritivos 

 

 

 

Russell e 

Pratt 

(1980) 

 

Estimulante Intensa, estimulante, ativo, vivo, forte. 

Excitante  Divertido, sensacional, animado, excitante, interessante. 

Agradável  Agradável, simpático, amável, bonito. 

Relaxante Tranquilo, sereno, calmo, repousante, calma. 

Sonolento                      Inativa, sonolento, ocioso, preguiçoso, lento. 

Sombrio  Triste, monótona, maçante, monótono, chato. 

Angustiante Frenético, tenso, agitado, apavorante, apressado. 

 

 

 

 

 

Olsen, 

Alexander, 

e Roberts 

(1986) 

 

Estimulante Agradável, maçante, eletrizante, emocionante, aventureiro, atraente, 

interessante, vivo, enérgico, agradável, curioso, corajoso, fascinante, 

bravo, agressivo. 

Assustador 

 

Aterrorizador, amedrontador, cauteloso, assustador, perigoso, 

medroso, confuso, misterioso. 

Relaxante Brando, relaxado, calmo, despreocupado, confortável 

Qualidades humanas Atencioso, sensível, honesto, prestativo, amigável. 

Bonito                       Colorido, belo, brilhante. 

Reflexão interior Contemplativa, emocional, dramático, tranquilo, exótico. 

Não domesticado Silvestre, selvagem, mágico. 

Vazio e isolado  Solitário, desolado, isolado. 

Romance                      Sensual, romântico, sexy. 

 

Aaker 

(1997) 

 Sinceridade      Realista, honesto, saudável, alegre. 

Excitação  Ousado, espirituoso, atualizado 

Competência                 Confiável, inteligente, bem sucedido 

Sofisticação              Classe alta, charmoso 

Robustez                Ao ar livre, resistente 

Zube e Pitt 

(1981) 
Comum - incomum, angular - arredondado, gosto - não gosto, alto - baixo valor 

paisagístico, convidativo - pouco convidativo, vivo - maçante, suave - grosseiro, fechado -

aberto, variado - monótono, agradável - desagradável, incolor - colorido, arrumado -

desarrumado, chato - interessante, óbvio - misterioso, lindo - feio, duro - macio, claro -

escuro, natural - feito pelo homem.   

  Fonte : Pan, Lee e Tsai (2014, p. 62) 
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Observa-se que os atributos do destino, sejam eles cognitivos ou afetivos são importantes 

para identificar a imagem que se tem dele, uma vez que formam as imagens cognitiva e 

afetiva respectivamente e em conjunto a geral (BALOGLU; MCCLEARY, 1999). A 

mensuração dos atributos em negativos e positivos, irá definir se a percepção da imagem é 

também positiva ou negativa, uma vez que, a imagem de destino é um conceito 

multidimensional (BALOGLU; MCCLEARY, 1999). Por isso a dificuldade de se questionar 

de forma direta a respeito da percepção imagem e se optar pela utilização de escalas com 

vários itens, como tem sido feito na literatura citada neste tópico, sobretudo escalas indiretas.  

 

Neste estudo, como já enfatizado, a base para construção da escala foi o conceito 

multidimensional proposto por Baloglu e McCleary (1999), envolvendo imagem cognitiva, 

afetiva e global (junção das duas anteriores), cuja escala já foi validada. Os itens da escala são 

detalhados na seção de procedimentos metodológicos. No tópico que segue foi enfatizada a 

literatura sobre efeitos recíprocos.  

 

2.2 Efeitos recíprocos em marcas 

 

A ideia central do efeito recíproco em marcas é que os produtos que sustentam uma 

determinada marca podem ajudar a reforçar o conceito desta, influenciando positivamente 

ou negativamente os consumidores (KAPFERER, 2008), ou seja, é o efeito do produto sobre 

a marca na mente dos consumidores. Os bens e serviços que sustentam uma marca podem 

ajudar a reforçar o conceito desta, ampliando seu poder de influenciar os consumidores 

(KAPFERER; 2008; KELLER, AAKER, 1992).  

 

Alguns trabalhos indicam a influência de variáveis como familiaridade (SHEININ, 2000; 

MARTINEZ; CHERNATONY, 2004) e envolvimento com o produto (SOLOMON et al., 

2006; JOSIASSEN, 2010; PREDERGAST; TSANG; CHAN, 2010) como moderadoras do 

efeito recíproco tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, mas, voltadas 

especificamente a bens. Assim como alguns indicam que a animosidade em relação ao país 

também pode interferir na avaliação do produto (KLEIN, ETTENSON, MORRIS, 1998; LI et 

al., 2012).  

 

Embora diferente da familiaridade e do envolvimento, que podem ter efeitos positivos e 

negativos, a animosidade, segundo Amine (2008), cria uma visão negativa do país. Todas 
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essas variáveis envolvem principalmente questões afetivas, que são determinantes na 

formação da imagem de um destino turístico e ainda pouco estudadas segundo Pike e Ryan 

(2004), sobretudo ao se pesquisar o efeito da realização de um megaevento esportivo na 

imagem do destino turístico.  

 

Por ser uma área mais abordada em estudos sobre produtos (bens) e suas marcas, a 

reciprocidade relacionada à marca-país tem sido pouco pesquisada e ainda assim com estudos 

que ligam esses efeitos a bens produzidos no país, como no caso de Magnusson et al. (2014), 

Han (1990), Clifton (2014), Lee e Lockshin (2012). Este último, no entanto, apresentou um 

aspecto diferente dos demais, pois pesquisou os efeitos recíprocos de produtos em associação 

à percepção sobre o turismo do país, no Chile e na Austrália, onde se verificou que pessoas 

que possuiam crenças mais positivas em relação aos bens produzidos no país também 

tinham crenças mais positivas acerca do país como destino turístico. Os resultados apontaram 

ainda a existência da relação moderada pela variável familiaridade com o país, uma das 

utilizadas nesta tese, indicando, conuto, que o efeito foi maior para quem possuia menor 

familiaridade. Desse modo, considerando que um destino turístico também pode ser gerido do 

ponto de vista de marca (KOTLER; GERTNER, 2004), como será detalhado a seguir, merece 

atenção em estudos específicos sobre esses efeitos.  

 

2.2.1 O destino como uma marca/ produto 

 

Segundo a American Marketing Association (AMA) (2016), uma marca é um nome, termo, 

desenho, símbolo ou qualquer outro elemento característico que identifica e distingue o 

produto ou serviço de uma empresa dos de outras empresas. Ellwood (2004) defende que o 

papel da marca é sinalizar ao consumidor o conjunto de características que proporcionam 

valor agregado a um produto ou serviço, além de seu benefício tangível, provocando, assim, 

a consciência ou lembrança do produto e diferenciando-o da concorrência.   

 

Apesar de os conceitos sobre marca enfatizarem produtos e/ou serviços, eles também podem 

ser estendidos para lugares (ANHOLT, 2010; KOTLER; GERTNER, 2004; 

PAPADOPOULOS; HESLOP, 2002), sobretudo ao se pensar que a conceituação de destino 

turístico, envolve uma visão de produto a ser comercializado.  Para Anholt (2010) se um país 

quer melhorar sua imagem internacional, deve concentrar-se nas normas nacionais 

equivalentes ao de desenvolvimento de um produto. 
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Para Kotler e Gertner (2004) o marketing estratégico de lugares visa justamente promover um 

lugar como um produto e uma marca. Para os autores, ainda que o país não administre de 

forma consciente sua “marca”, as pessoas guardam uma imagem dele que pode ser trazida à 

tona pela simples menção de seu nome. A ideia dos autores é reforçada, pelo fato de existirem 

fatores que antecedem a imagem do lugar, como, por exemplo, os estereótipos a respeito da 

população, suas condições econômicas, sociais e políticas (DINNIE, 2008).  

 

A criação desses estereótipos pode ser fruto do contato com informações do país mesmo que 

de forma orgânica (GUNN, 1972) – informações que não são produzidas conscientemente 

para promover o destino. Beerli e Martín (2004) argumentam que para os teóricos do campo 

ainda emergente de: país / nação / cidade / local / marca de destinos, o processo de gestão da 

imagem não é uma tarefa fácil, uma vez que a imagem de um lugar é geralmente ancorada em 

estereótipos de longa duração, clichês, história e tradições, e, como tal, não é facilmente 

maleável. 

 

A marca-país envolve um entendimento bem mais amplo do que somente a sua visão como 

destino turístico.  Os países precisam atrair turistas, mas também empresas e profissionais 

talentosos, bem como, encontrar mercados para suas exportações e isso exige que adotem 

ferramentas de gestão estratégica do marketing e estratégias de marca conscientes (KOTLER; 

GERTNER, 2004).  

 

Para Fetscherin (2010), a marca-país envolve toda a imagem de um país, incluindo aspectos 

políticos, econômicos, sociais, ambientais, históricos e culturais. Para Dinnie (2008) é um 

conjunto incomparável e multidimensional de elementos que fornece a um país diferenciação 

e relevância baseadas na cultura para todos os seus públicos.  

 

Assim como na esfera corporativa, uma marca é criada para ser única, competitiva e voltada 

às necessidades do consumidor, o mesmo deve acontecer para a marca-país, só que integrada 

ao contexto de um país (ANHOLT, 2007). Por outro lado, a marca de destino tem como 

objetivo comunicar a identidade única do mesmo diferenciando-o dos seus concorrentes 

(MORRISON; ANDERSON, 2002). Contudo, um destino pode ser um país, uma região, 

estado, cidade ou simplesmente uma atração turística (MOSSBERG; KLEPP, 2005).  
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Nesse sentido, em sendo um destino um país, a marca do destino termina por ser a própria 

marca-país. Os estudos sobre gestão de marcas de destinos são ainda recentes tendo início em 

1999 quando o Journal of Vacation Marketing destinou uma edição especial à temática (CAI; 

GARTNER, MUNAR, 2009), o que pode justificar muitas vezes confusões entre os conceitos. 

 

Para entender a diferença entre os dois termos Mossberg e Klepp (2005) e Cubillo, Sanchez e 

Cerviño (2006) comparam a marca de país a uma marca guarda-chuva, destacando a 

necessidade de desenvolver uma plataforma comum que dê espaço para marcas corporativas, 

marcas de produtos e marcas de destinos a partir de uma marca-país genérica. A ideia de 

Mossber e Klepp (2005) pode ser entendida pela Figura 8.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Adaptado de Mossber e Klepp (2005, p. 500) 

 

No caso de o destino não ser o próprio país, ser um estado, região ou cidade, ainda assim ele 

captura associações entre a imagem do país e os atributos específicos do destino, nesse caso o 

conceito de imagem de destino é similar ao conceito de imagem de produto-país (MOSSBER; 

KLEPP, 2005). 

 

De acordo com Anholt (2005), o planejamento de uma marca-país deve definir uma visão 

estratégica realista, competitiva e convincente para o país. Com base nessa visão, devem-se 

criar ações e mecanismos para divulgá-la aos públicos de interesse. Todavia, por ser o país 

uma unidade heterogênea e ter objetivos amplos (atrair turistas, empresas, vender produtos 

internacionalmente, entre outros), muitas vezes torna-se difícil que uma marca-país englobe 

atividades diversas que exigem a promoção de uma imagem diferenciada. Um exemplo é um 

país que tem uma marca que prioriza aspectos relacionados ao turismo, que envolvem fatores 

de maior descontração e lazer, utilizar essa mesma marca para promover seus produtos de 

Figura 8 - Modelo integrado de marca de país e marca de destino 
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tecnologia, por exemplo, parece incongruente. Isso faz com que por vezes a marca-país 

termine voltada à promoção do mesmo enquanto um destino turístico. 

 

Essa visão é corroborada por Capellaro (2013), que destaca que uma estratégia viável para os 

setores que não são favorecidos pelas imagens e marcas de seus países, mas que são 

competitivos internacionalmente é a criação e gestão de uma marca independente ou 

específica para o setor. De modo que, a despeito do potencial de uso da marca-país, para 

alguns setores da economia, por vezes pode ser necessária a criação e a gestão de marcas 

independentes, as marcas setoriais, em virtudes das associações criadas por uma marca-país 

não serem abrangentes o suficiente (HE; BALMER, 2006). 

 

É importante ressaltar que a marca do destino do Brasil corresponde na realidade à própria 

marca-país. A Marca Brasil é uma marca de difusão e promoção do país como destino 

turístico voltada tanto para o mercado interno como para o externo (BRASIL, 2009). A 

concepção de estratégia de marca, incluindo a sua representação visual (Figura 9), foi criada 

em 2005 pelo Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), por meio do Plano Aquarela – 

Marketing Turístico Internacional do Brasil com o propósito de divulgação turística 

(BRASIL, 2009). 

 

Figura 9 - Logotipo da marca-Brasil 

 

 

Fonte: Brasil (2009, p. 77) 

 

Logo, neste trabalho, por ser a marca-país Brasil utilizada como marca para promoção do 

destino, foi considerada a terminologia de marca-país Brasil ou marca de destino Brasil ou 

marca nacional de turismo do Brasil, sem prejuízo ao estudo, sobretudo porque o intuito da 

pesquisa proposta é focar na imagem do destino em si e nas relações de recíprocidade que 

podem ser geradas no contexto de realização de um megaevento e não em aspectos funcionais 
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e conceituais da marca. Essa ideia é fortalecida ao se pensar que imagens de destino são 

derivadas de um espectro largo de informações (ECHTNER; RITCHIE, 1991), justamente 

porque existe um link entre a imagem turística do país e sua imagem nacional (KOTLER, 

1987). 

 

Castro e Giraldi (2012) indicam que entre os setores da economia que se destacam com a 

marca-país está o de turismo, inclusive vários estudos acadêmicos têm evidenciado a 

importância de uma marca-país forte para o desenvolvimento da atividade turística (CAI, 

GARTNER, MUNAR, 2009; MORGAN, PRITCHARD, 2014; FETSCHERIN, 2010; 

KOTLER, GERTNER, 2004). Estudos recentes, relacionados a megaeventos esportivos, 

também enfatizam a conexão não só unilateralmente entre a imagem do destino ou do país, 

mas, a relação entre as duas, a influência de uma na outra nesse contexto e do próprio evento 

em cada uma delas (KIM, KANG, KIM, 2014; HAHM; TASCI; TERRY, 2018) 

 

Desse modo, pensando especificamente no país como um destino turístico e na utilização da 

marca-país como uma marca de destino, Gartner e Ruzzier (2011) enfatizam que a marca de 

destino envolve um conjunto de ações que servem para criar uma imagem de destino que 

influencie positivamente o consumidor na sua escolha. Engloba um conjunto de atividades de 

marketing que apoiem a criação de um nome, símbolo, logotipo, marca nominativa ou outro 

gráfico que seja facilmente identificado e diferencie o destino, que transmita uma expectativa 

de uma experiência inesquecível de viagem, servindo para consolidar e reforçar a ligação 

emocional entre o visitante e o destino e reduzir custos de pesquisa de consumo e percepção 

de risco (GARTNER; RUZZIER, 2011). Para Qu, Kim e Im (2012) as marcas de destino 

exercem basicamente duas funções importantes: a identificação e a diferenciação.  

 

Embora um destino possa ser comercializado e visto como um produto e a partir desse 

pressuposto desenvolver a gestão da sua marca, é importante resguardar as especificidades do 

mesmo, pois o destino apresenta diferenças de produtos físicos. De acordo com Cai, Gartner e 

Munar (2009) a literatura de gestão de marcas de destinos está longe do nível e da qualidade 

das pesquisas de marketing voltadas a produtos genéricos e serviços, muito por causa da 

complexidade de conotações que vem com o termo destino.  

  

Sobre isso, Gartner e Ruzzier (2011) enfatizam que existem diferenças significativas e críticas 

entre marcas de produtos e marcas de destino. A previsibilidade é uma delas, que deriva da 
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estabilidade do produto, significando que o produto vai entregar o desempenho esperado, não 

importa onde é comprado. Contudo, o mesmo não pode ser dito para as marcas/produtos 

destino. Destinos são lugares e lugares mudam constantemente. Desse modo, a sazonalidade é 

uma das características dos destinos que pode ser um problema como, por exemplo, nos 

destinos dependentes do clima. Além disso, o destino também pode mudar à medida que o 

desenvolvimento transforma a paisagem: saída de residentes ou chegada de imigrantes com 

seu próprio conjunto de valores tornando a cultura de acolhimento alterada, por exemplo 

(GARTNER; RUZZIER, 2011). Os megaeventos são um dos aspectos que também possuem 

essa capacidade de influenciar nas mudanças em percepções sobre o destino, especialmente 

para países emergentes (KNOTT; FYALL; JONES, 2017), como é o caso do Brasil.  

 

É importante entender o destino turístico como uma marca/produto, considerando que os 

estudos sobre efeitos recíprocos têm sido desenvolvidos encima das relações entre produtos 

(bens) e marcas, extensão de linhas de produto e marca-mãe (BALACHANDER; GHOSE, 

2003; LANE; JACOBSON, 1997; SERRÃO, 2005; SALINAS, PÉREZ, 2009; CZELLAR, 

2003; IVERSEN; HEM, 2009; ZIMMER; BATH, 2004; VÖLCKNER; SATTLER; 

KAUFMANN, 2008). No caso desta tese, a marca Brasil é entendida como a marca-mãe ou 

destino-mãe e a cidade do Rio de Janeiro como um produto e/ou extensão dessa marca. No 

entanto, por não terem sido encontrados muitos estudos que envolvessem os efeitos 

recíprocos em destinos turísticos e estarem sendo tomados como base estudos voltados ao 

produto, é importante resguardar a diferenciação entre as marcas de destino e de produto/bem. 

  

Ainda sobre essas diferenças, Gartner e Ruzzier (2011) destacam o fator experimental entre as 

marcas de destino e de produto.  Para os autores, as marcas de produtos/bens são 

essencialmente funcionais. Ainda que possam ser compradas por causa de elementos 

intangíveis como status, por exemplo, possuem substância que pode ser vista e sentida, têm 

características tangíveis que podem ser identificadas e quantitativamente medidas, o que 

diminui o risco associado à compra. Mesmo produtos com um preço elevado e, portanto, 

maior risco associado à uma decisão de compra errada, geralmente têm períodos de teste onde 

o consumidor pode devolver o produto para um reembolso total, se não estiver satisfeito.  

 

Os resultados desse estudo de Gartner e Ruzzier (2011), o qual investigou o conceito de brand 

equity de destino turístico baseado no cliente, envolveu um modelo teórico abrangendo as 

dimensões de consciência, imagem, qualidade e lealdade. Os resultados indicaram que 
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dimensões da imagem e qualidade desempenham o papel mais importante na avaliação de um 

destino, independentemente se os turistas são visitantes de primeira viagem ou repetidores, o 

que reforça importância da imagem como uma característica central de destino. Para Cai 

(2002), a imagem continua a ser um conceito central para a construção da marca de destino, 

embora não seja o único conceito a ser considerado, a imagem está no cerne da marca de 

destino. 

 

2.2.2 Efeitos recíprocos em produtos e em destinos turísticos 

 

A literatura sobre marcas destaca a ideia de que a marca-mãe influencia no desenvolvimento/ 

lançamento de novos produtos dessa mesma marca ou extensão de linha de produtos já 

existentes (AAKER; KELLER, 1990). No entanto, o efeito inverso, ou seja, do produto na 

marca, o qual tem sido chamado de efeito recíproco (CZELLAR, 2003) – spilover effects ou 

reciprocal effects nos trabalhos em inglês – ainda carece de estudos, especialmente tratando-

se de destinos turísticos. Sobretudo porque informações sobre a extensão da marca pode 

alterar a atitude do consumidor não só em relação à própria extensão da marca, mas em 

relação à marca-mãe e à categoria de produtos (CZELLAR, 2003). 

 

A literatura sobre efeitos recíprocos em produtos é controversa. Existem estudos que 

enfatizam os aspectos positivos desses efeitos (MORRIN, 1999; BALACHANDER; GHOSE, 

2003; KELLER; AAKER, 1992). Entre eles estão o reforço da lembrança da marca-mãe por 

meio da propaganda da extensão de marca (MORRIN,1999), maior impacto na escolha da 

marca-mãe com a propaganda da extensão de marca do que a propaganda da própria marca 

(BALACHANCHER; GHOSE, 2003). 

 

Balachander e Ghose (2003) encontraram efeito recíproco significativo de transbordamento 

da propaganda da marca-filha, que aumentou a probabilidade de escolha da marca-mãe mais 

do que a própria propaganda da marca-mãe, indicando que uma maior alocação do orçamento 

na propaganda da extensão da marca seria mais benéfica do que o contrário.  No estudo, o 

efeito da propaganda da extensão foi mais positivo do que o efeito contrário. A principal 

justificativa teórica para um efeito de transbordamento para a frente mais fraco foi que a 

propaganda da marca-mãe pode não evocar a extensão da marca na mente do consumidor, 

enquanto que a publicidade da extensão evocaria a da marca principal. Além disso, o fato de 

as extensões afetarem a imagem da marca guarda-chuva favoravelmente, influenciou as 
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vendas em outras categorias, tendo um efeito de transbordamento ainda para outros produtos 

existentes. 

 

 No entanto, há também estudos que indicam resultados indiferentes e/ou os negativos. 

Zimmer e Bhat (2004) por exemplo, encontraram em seu trabalho que a extensão aprimora a 

atitude em relação à marca-mãe ou a mantém intacta e verificaram ainda que as extensões de 

produto com baixa qualidade não afetaram a marca-mãe; já Chen e Chen (2000) indicam que 

quando a extensão do produto não é avaliada favoravelmente, a marca-mãe sofre com a 

transferência de crenças e emoções menos favoráveis; John, Loken e Joiner (1998) 

argumentam que muitas vezes a estratégia de extensão de marca/produto pode diluir a 

imagem da marca-mãe.  

 

Para John, Loken e Joiner (1998), as extensões podem diluir o que simboliza o nome da 

marca para os consumidores, principalmente quando são extensões inconsistentes com a 

imagem da marca ou que falham em atender às expectativas do consumidor. Outros autores 

destacam o prejuízo à imagem da marca-mãe com a criação de novas associações ou confusão 

das associações atuais (AAKER, 1998; AAKER; KELLER, 1990).  

 

Contudo, Czellar (2003) enfatiza que vários aspectos podem colaborar para efeitos recíprocos 

diversos, como o grau de informação/ familiaridade que o consumidor tem sobre o produto, as 

próprias características do consumidor e o afeto em relação à marca. Isso fortalece a escolha 

das variáveis moderadoras desta tese, visto que são familiaridade e animosidade com o 

destino-mãe e envolvimento com os jogos, pois se relacionam com o nível de informação 

sobre o destino e o afeto do consumidor. 

 

No estudo de Keller e Aaker (1992) concluiu-se também que, desde que as sucessivas 

extensões estejam relacionadas entre si, os consumidores podem criar uma pré-disposição 

favorável para qualquer outra extensão da marca e podem enxergar a marca-mãe de 

maneira mais benéfica. Por outro lado, no caso de extensões fracassadas, constataram que 

estas não influenciaram negativamente a marca-mãe, demonstrando que os consumidores 

podem ter sentimentos negativos em relação à extensão, mas manter sentimentos positivos 

com a marca-mãe. Isso gerou uma ideia de que as marcas estabelecidas seriam resistentes à 

mudança de atitude induzida pela extensão. Mas há que se pontuar que esses resultados 

foram para marcas de alta qualidade, uma vez que essa foi uma das variáveis consideradas. 
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Lane e Jacobson (1997), em seu estudo, indicaram que os efeitos recíprocos devem ser 

considerados quando as empresas querem alavancar suas marcas, mas que as marcas não são 

imunes à mudança de atitude induzida pela extensão, mesmo as negativas. No resultado da 

sua pesquisa, as extensões de marca variaram em sua congruência com o nome da marca. 

Cada indivíduo foi exposto a extensões congruentes ou incongruentes. Uma verificação de 

manipulação verificou que os indivíduos avaliaram extensões incongruentes de forma menos 

favorável do que extensões congruentes em relação à marca-mãe. 

 

Martinez e Chernatony (2004) analisaram também o efeito da estratégia de extensão de 

marcas na imagem de marca. Os autores abordaram especificamente como as variáveis 

relacionadas à marca-mãe e à extensão influenciavam a imagem de marca depois da 

extensão. O estudo demonstrou que a estratégia de extensão dilui a imagem de marca. Uma 

análise de regressão mostrou que a qualidade percebida da marca e as atitudes em relação à 

extensão influenciavam positivamente a imagem geral de marca (IGM) e a imagem de marca 

do produto (IMP), ao passo que a familiaridade com os produtos da marca afetou apenas a 

IGM e a similaridade percebida das categorias original e estendida afetou somente a IMP.  

 

O objetivo dos estudos sobre efeitos recíprocos não é apenas descobrir se as extensões de 

marca ou produtos produzem efeitos para as marcas-mães, mas sobretudo quais são esses 

efeitos. Esses estudos parecem obter não só resultados acadêmicos importantes, mas também 

aplicações gerenciais, no sentido de identificar em que aspectos e de que forma a extensão de 

uma marca afeta a marca-mãe e como essa estratégia pode ser melhor planejada e executada. 

 

A extensão de marcas nada mais é que a “utilização de um nome de marca estabelecido em 

uma categoria de produto para entrar em outra categoria” (AAKER, 1998, p.219), nesse 

sentido a estratégia é alavancar uma marca/produto a partir de um nome já reconhecido pelo 

consumidor. No caso do destino turístico, o país é a marca-mãe, a qual geralmente já está 

mais estabelecida na mente do consumidor pelos esforços promocionais da gestão da marca-

país, assim como por meio de outras informações, notícias e experiências com o país. Dessa 

forma, o destino “filho” pode não só se aproveitar dessa presença anterior na mente dos 

consumidores, mas também fazer o caminho inverso influenciando, por sua vez, a imagem da 

marca-mãe.  

 



77 
  

 

Em relação especificamente a estudos em destinos turísticos, a partir de pesquisa bibliográfica 

baseada nas palavras-chaves: “destination image reciprocal effects”, “destination image 

spilover effects”, “destination brand reciprocal effects”; “destination brand spillover effects”; 

“destination reciprocal effects”; “destination spilover effects”; “brand reciprocal effects”, 

“brand spillover effects”, “efeitos recíprocos imagem destino”, “efeitos recíprocos marca 

destino”, “efeitos recíprocos marca”, realizadas nas bases de dados: “Google scholar”, “Web 

of Science”, “Science direct”, “Scopus”, foi encontrado apenas um trabalho abordando de 

forma direta os efeitos recíprocos entre destinos, o de Santos e Giraldi (2017). Por essa razão, 

esta tese também tomou por base estudos de efeitos recíprocos em produtos/ bens, guardadas 

as devidas diferenças. 

 

O estudo de Santos e Giraldi (2017) avaliou o efeito da atitude em relação a destinos contidos 

no Brasil com o fortalecimento da marca nacional de turismo e encontraram relação entres 

eles. Houve influência positiva no caso de destinos em que foi demonstrada atitude mais 

positiva que a média e o contrário aconteceu com destinos em que a atitude em relação a eles 

era abaixo da média, tendendo a enfraquecer a marca nacional de turismo (SANTOS; 

GIRALDI, 2017). A partir desses resultados os autores recomendam a necessidade de observar 

a atratividade de cada destino no país, uma vez que qualquer um deles pode influenciar a 

demanda turística por todos os outros destinos nacionais por meio do efeito recíproco sobre a 

marca nacional de turismo. 

 

No caso desta tese, há duas contribuições importantes em relação aos estudos sobre efeitos 

recíprocos, ainda extremamente incipientes quando se trata de destinos turísticos como o 

caso de Santos e Giraldi (2017). Primeiro o fato do foco dos efeitos neste trabalho serem 

especificamente em relação à imagem de destino, que é um importante componente no 

processo de gestão da marca. Como bem enfatizado por Prenbensen (2007), a imagem é um 

dos componentes do branding do destino turístico junto com a identidade e a personalidade 

da marca. A segunda contribuição é o contexto diferenciado do estudo, considerando a 

realização de um megaevento esportivo, uma vez que a análise dos efeitos recíprocos é 

voltada à imagem do Rio de Janeiro como cidade-sede de um megaevento, representando um 

produto do destino-mãe (Brasil).  

 

A influência da imagem de país/destino nacional nas percepções das cidades já é comprovada 

em vários estudos (CUBILLO; SÁNCHEZ; CERVIÑO, 2006; HERRERO et al., 2015; 
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HERRERO et al., 2017). No entanto, embora o contrário ainda não seja muito estudado, cabe 

destacar que cidades específicas têm uma notoriedade muito forte, produzindo o efeito oposto: 

cidades como Nova York, Paris, Londres ou Tokyo, entre outras, são exemplos marcantes de 

locais que desempenham um grande poder de marca (ANHOLT, 2006). A partir desse 

raciocínio, se destaca o objetivo desta tese, onde pode-se ventilar que uma cidade que é sede 

de um megaevento esportivo, pelo nível de exposição midíatica a que ela é sujeita, pode ser 

que represente um produto com grande potencial de influenciar seu destino-mãe, seja 

positivamente ou negativamente, de acordo com a própria imagem que a cidade-sede possui.  

 

O conceito de efeito recíproco adaptado para o contexto de marcas de destino diz respeito a 

alterações no comportamento do consumidor em relação à marca do destino-mãe causadas 

por sua experiência com os produtos contidos nele (cidades, regiões, atrações turísticas). 

Segundo Qu, Kim e Im (2011), os consumidores constroem uma imagem de destino nas suas 

mentes com base na identidade da marca projetada pelos gestores do destino. Tais gestores, 

na medida em que tomam conhecimento dessa imagem, podem reforçar aspectos da 

identidade que lhe sejam benéficos. Por isso, a importância de se conhecer os fatores que 

influenciam essa imagem, como os efeitos originados da percepção do consumidor em 

relação aos produtos/destinos do destino-mãe.  “É necessário definir um esquema comum 

para o destino onde as marcas se encaixam, como peças de um quebra-cabeça, onde cada 

uma deve ter sua própria forma (posicionamento) que se encaixa para desenhar uma imagem 

geral” (DATZIRA-MASIP, POLUZZI, 2014, p. 57). 

 

Para os Deng e Li (2013) uma forma de alcançar uma imagem positiva do país como destino 

são associações de marcas fortes, favoráveis e únicas. Associações bem-feitas podem sugerir 

benefícios na escolha, criando sentimentos favoráveis. Partindo dessa ideia, a realização de 

um megaevento no território do país, se bem-sucedido, é um aspecto que pode gerar 

associações benéficas com a imagem da cidade-sede e transbordar para a imagem do país, 

como um todo, na perspectiva de destino turístico. 

 

Deng e Li (2013) propuseram em seu estudo uma estrutura conceitual de um modelo de 

transferência de imagem de evento para destino. Contudo, a pesquisa não foi realizada em 

um megaevento esportivo, mas sim em uma feira de exposição internacional (2010 Shangai 

World Expo) mostrando que a imagem do evento afetou diretamente e positivamente a 

imagem de destino, provendo suporte para a teoria de transferência de imagem. Martínez e 
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Alvarez (2010) fazem um questionamento sobre até que ponto a reputação / estereótipo de 

uma nação ou cidade, influencia na percepção da marca do destino de turismo e vice-versa. 

Considerando ainda uma cidade que recebe um megaevento esportivo, existe a possibilidade 

de essa influência ser alargada em função da elevada exposição recebida. O tópico que segue 

foca exatamente em efeitos gerados por megaeventos esportivos, sobretudo os de imagem. 

 

2.3 Megaeventos esportivos 

 

Um megaevento, em si, estimula o turismo, pois ao mesmo tempo em que pode ser 

considerado um atrativo turístico, também é responsável por atrair fluxos turísticos futuros, 

seja pela revisitação do turista à localidade, seja pela propagação da imagem positiva do lugar 

(SANTOVITO, 2006). Ele se apresenta como uma oportunidade para criar um legado 

arquitetônico, em função das várias construções que se fazem necessárias para a realização do 

mesmo (ALLMERS; MAENNIG, 2009). 

 

Existem quatro principais efeitos benéfícos destacados na realização de grandes eventos: o 

legado de infraestrutura construída para o evento, o estímulo econômico de curto prazo para 

novos investimentos com o aumento do número de visitantes, o aumento da visibilidade e 

uma ampla gama de oportunidades de marketing que catalisam a promoção de negócios e de 

turismo, e o mais difícil de obter, o desenvolvimento urbano (TAMBUCCI, 2007). 

 

Getz (1993) enfatiza que megaeventos são eventos que geram grande parte da demanda 

turística ou que mais contribuem para criar uma imagem positiva do destino. Enfatiza ainda 

que esses eventos trazem um enorme fluxo de dinheiro e geram muito atenção para a área 

afetada (GETZ, 1997).  

 

Dentre os megaeventos esportivos, são enfatizados na literatura, como os mais expressivos, os 

Jogos Olímpicos de Verão e a Copa do Mundo de Futebol da FIFA (GIBSON; QI; ZHANG, 

2008, LEE; LEE; LEE, 2005; ALMMERS; MAENING, 2009; BERKOWITZ et al., 2007; 

FLOREK, BREITBARTH, CONEJO, 2008; HILLER, 2006; PLESSIS; MAENING, 2011; 

PFLUGER, QUITZAU; VÖPEL, 2014; MÜLLER, 2015). Para Müller e Moesch (2010) é 

difícil estabelecer limites claros entre um mega e um grande evento esportivo. Apesar disso 

Müller (2015) propõe quatro dimensões constitutivas dos megaeventos: atratividade dos 

visitantes, alcance midiático, custos e impacto transformativo. De acordo com a pontuação em 
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cada dimensão os eventos poderiam ser classificados em grandes, mega e gigaeventos, sendo 

as Olímpiadas, as únicas a seram classificadas como um gigaevento, mas podendo variar de 

edição para edição do evento. 

 

Para Davies (2009) e Pillay, Tomlinson e Bass (2009) existem apenas dois megaeventos 

esportivos: a Copa do Mundo de Futebol da Fifa e os Jogos Olímpicos de Verão. Os autores 

tomam como base a escala de interesse da mídia, o fato dos dois megaeventos terem uma 

cobertura muito grande com venda de direitos de transmissão. Além disso, Müller e Moesch 

(2010) argumentam ainda que podem ser esperados efeitos econômicos substanciais desses 

eventos, especialmente com respeito ao turismo. Lee e Taylor (2005), por exemplo, destacam 

que o gasto por turistas internacionais na Copa do Mundo de Futebol da Coreia do Sul foi 1,8 

vezes maior do que o de turistas internacionais ordinários. 

 

Contudo, apesar do destaque aos aspectos positivos da realização de megaeventos esportivos, 

estes possuem, igualmente, aspectos negativos, que também são enfatizados pela literatura. 

Inclusive um dos pontos divergentes quando se fala da literatura de megaeventos esportivos 

são estudos que defendem que os benefícios da realização dos mesmos justificam os elevados 

investimentos (LEE, LEE, LEE, 2005; CHEN, 2012; ESSEX; CHALKLEY, 1998; 

ALLMERS; MAENNIG, 2009), enquanto outros indicam que os investimentos são muito 

altos em comparação aos resultados positivos sejam eles, econômicos ou de imagem (DE 

MELO, 2011; HAXTON, 1999; KESENNE, 1999). Há ainda estudos que definem o nível de 

aspectos positivos ou negativos de acordo com o grau de desenvolvimento do país, indicando 

que países em desenvolvimento possuem maior chance de se beneficiar desse tipo de evento, 

sobretudo em relação à imagem (WISE, HARRIS, 2017; KNOTT; FYALL; JONES, 2017; 

KNOTT et al, 2016; ARNEGGER; HERZ, 2016). 

 

Conforme Malfas et al. (2004), os Jogos Olímpicos de Atlanta podem ser considerados um 

caso revelador de impactos sociais negativos de um megaevento em alguns aspectos: cerca de 

15 mil moradores foram despejados de projetos habitacionais públicos que foram demolidos 

para construção de alojamentos olímpicos, 350 milhões de dólares em fundos públicos 

deixaram de ser investidos na habitação de baixa renda, serviços socias e outros serviços de 

apoio aos moradores de rua e cidadãos de baixa renda foram direcionados à preparação 

olímpica. Proni (2008) destaca alguns aspectos negativos que contribuiram para a 

disseminação de uma imagem negativa dos jogos para a população. Entre os principais estão: 
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segurança, recepção dos atletas e falhas de transporte (PRONI, 2008).  Pampuch, Almeira e 

Marchi Júnior (2014) comentam ainda que o turismo na cidade não chegou a ser o esperado.  

 

No entanto, apesar das críticas, o que se observa dos resultados de megaeventos em muitos 

estudos são acertos e erros, pontos positivos e também negativos. No caso das Olimpíadas de 

Sidney, em 2000, por exemplo, um grande diferencial foi a preocupação ambiental. Pela 

primeira vez na história dos jogos olímpicos, o meio ambiente foi colocado como prioridade. 

Ações como a despoluição da baía de Homebush Bay, colocando-a como o centro dos jogos 

olímpicos, bem como a implantação de técnicas de reaproveitamento de água, energia, 

resíduos e a preocupação com o desenvolvimento sustentável transmitiram a ideia que o 

mundo precisava (PRONI; ARAUJO; AMORIM, 2008).  

 

Além disso, os Jogos Olímpicos em Sidney tiveram boa repercursão para a população local. 

Seus gastos foram considerados válidos e legítimos pela maioria dos habitantes além de ter 

tido um forte impacto na economia local entre 1997 a 2000, com um PIB superior em 1,4 

bilhão do que teria sido se não  os tivesse sediado (PRONI; ARAUJO; AMORIM, 2008).  No 

entanto, alguns aspectos não saíram como o esperado, para Minnaert (2012) nem todos os 

objetivos relacionados à sustentabilidade social foram alcançados, com destaque para a 

política relacionada ao aumento de empregos, que não foi suficientemente explorada. De 

modo adicional, Proni (2008) enfatiza ainda que o custo total dos jogos de 2000 não superou a 

receita obtida, gerando um prejuízo de 89 milhões de dólares.  

 

Observa-se de um modo geral, que muitos dos aspectos destacados pela literatura relacionam 

os megaeventos esportivos com o turismo, indicando que esse tipo de evento têm uma história 

longa relacionada à atividade turística. Yasoshima e Oliveira (2002) destacam que os 

acontecimentos esportivos eram responsáveis por grandes deslocamentos desde a Idade 

Antiga. 

 

Nesse sentido, Lee, Lee e Lee (2005), destacam que sediar megaeventos não só aumenta as 

receitas turísticas, a renda, o emprego e as receitas do governo, mas também aumenta a 

consciência e o conhecimento sobre o país ou região envolvida. Na literatura internacional, 

vários trabalhos sobre megaeventos esportivos têm sido escritos, os principais temas 

abordados do levantamento realizado podem ser vistos no Quadro 7:  
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Quadro 7 – Temáticas de estudos sobre megaeventos esportivos 

 

 

Impactos econômicos 

e de infraestrutura 

Müller e Moesch (2010); Pfluger, Quitzau e Vöpel (2014); Malhado, Araújo e Ladle 

(2013); Jackobsen et al. (2013), Feddersen e Maennig (2012); Hall (2012); Allmers e 

Maennig (2009); Bohlmann e Van Heerden (2008); Hiller (2006); Matheson (2006); 

Chalip (2004); Baade e Matheson (2001); Crompton (1999); Gamage e Higgs (1997) 

Imagem interna e 

percepções da 

população residente  

Chi, Ouyang e Xu (2018); Vico, Uvinha e Gustavo (2018); Kenyon, Bodet (2018); 

Gursoy, Milito e Nunkoo (2017); Lohmann et al. (2014); Prayag et al. (2013); Chen 

(2012); Kim e Petrick (2005); Deccio e Baloglu (2002); Mihalik e Simonetta (1999); 

Jeong, Jafari e Gartner (1990); Ritchie e Lyons (1987) 

 

Relação com a 

imagem de destino 

turístico do país-sede  

Hemmonsbey e Tichaaawa (2018); Hahm, Tasci e Terry (2018); Knott et al. (2016); 

Knott et al. (2017); Knott, Fyall e Jones (2015); Dembek e Wloch (2014); Kim, Kang 

e Kim (2014); Moon et al. (2013), Moon et al. (2011), Deng e Li (2013); Plessis e 

Maennig (2011); Musa et al. (2011); Chen e Funk (2010); Gibson, Qi e Zhang (2008); 

Florek, Breitbarth e Conejo (2008); Sealy e Wickens (2008); Kaplanidou (2006); 

Berkowitz et al. (2007); Kaplanidou e Vogt (2007); Lee, Lee e Lee (2005), Kim e 

Morrison (2005);  Chalip, Green e Hill (2003) 

Fonte: Elaboração da autora 

 

No caso da literatura internacional de imagem de destino, existe uma série de trabalhos que 

focam na realização de megaeventos. Sobre o Brasil, foram encontradas publicações nacionais 

dos megaeventos esportivos realizados no país, como a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e 

dos Jogos Olímpicos de 2016. As temáticas envolvem principalmente efeitos sociais, 

econômicos, sobretudo o fato de ser um país em desenvolvimento e efeitos no turismo 

gerados pelos megaeventos esportivos: Basso, Andrade e Bittencourt (2015); Neves, 

Semprebom e Lima. (2011), Damo e Oliven (2013), Gursoy, Milito e Nunkoo (2017) 

 

 

Na literatura internacional também foram encontrados trabalhos que tratam de megaeventos 

esportivos no Brasil. Curi, Knijnik e Mascarenhas (2011) destacam a construção de ilhas de 

excelência que foram mostradas na televisão nos Jogos Pan Americanos de 2007, escondendo 

assim, os bairros pobres e as favelas.  

 

Os autores enfatizaram em seu estudo que essa estratégia poderia ser vista como o caminho de 

organização de jogos pelos países que compõe ao então BRIC atual BRICS1. Segundo os 

autores, a realização desse megaevento, inclusive, foi crucial para determinar a capacidade da 

cidade do Rio de Janeiro em sediar megaeventos ainda maiores, uma vez que o Brasil, nesse 

período, já era candidato para receber a Copa do Mundo da FIFA de 2014 e os Jogos 

Olímpicos de 2016. 

 

                                                           
1 Grupo de cooperação política de países emergentes com situação econômica similar formados inicialmente por 

Brasil, Rússia, China e Índia (BRIC) e mais recentemente também pela África do Sul (BRICS).  
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Os autores chamam a atenção ainda ao fato de países em desenvolvimento estarem sediando 

torneios esportivos de importância mundial: a Copa do Mundo da FIFA 2010 na África do 

Sul, Jogos Olímpicos de Verão de 2008 na China, Copa do Mundo de 2014 no Brasil e os 

Jogos Olímpicos de 2016 também no Brasil, todos do BRICS, além da então futura Copa do 

Mundo na Rússia em 2018. Nauright (2004) enfatiza que economias em desenvolvimento, 

como México, Brasil, Coreia do Sul, Índia, África do Sul e outros têm procurado 

megaeventos para promover seus países no cenário global.  

 

Broudehoux (2011) ressalta em seu estudo que a reurbanização com construções 

arquitetônicas novas realizadas para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, tiveram como 

objetivo obter uma imagem olímpica da cidade desviando a atenção das crescentes 

contradições na sociedade chinesa. Ao projetar a realidade construída de uma sociedade 

economicamente bem‑sucedida e em bom funcionamento, a arquitetura espetacular encobriu 

as crescentes desigualdades sociais que caracterizam a sociedade chinesa contemporânea. 

 

Assim como Curi, Knijnik e Mascarenhas (2011), muitas das demais publicações 

internacionais sobre megaeventos realizados no Brasil enfatizam o resultado do evento em 

termos de infraestrutura e impactos sociais para a população local além do legado do 

megaevento para o esporte do país: Gaffney (2010), Gaffney (2013); Malhado, Araújo e Ladle 

(2013), Penna e Bovy (2014); Sanchez e Broudehoux (2013); Millington e Darnell (2014); 

Sousa-Mast et al. (2013), Gustavo e Uvinha (2018). 

 

Observa-se que, no caso dos estudos sobre o Brasil, há maior foco nos resultados internos de 

sediar o megaevento do que nos externos (como os de imagem). Embora tenham sido 

encontrados alguns estudos sobre imagem, como os de Maiello e Pasquinelli (2015); Grix et 

al. (2015); Hahm, Tasci e Terry (2018), Knott et al. (2017); Rocha e Fink (2017); Pukaro 

(2016); Basso, Andrade e Bittencourt (2015); Neves, Semprebom e Lima. (2011), Damo e 

Oliven (2013), esses não abordaram especificamente a relação de influência entre a imagem 

da cidade-sede e do destino-mãe. O foco dos estudos foi a imagem do Brasil enquanto destino 

ou enquanto país ou a imagem do Rio de Janeiro.  

 

Sobre isso, vários estudos da literatura em geral destacam os resultados positivos no que tange 

à imagem do destino após a realização de megaeventos no país, com destaque para os 

megaeventos esportivos (KNOTT; FYALL; JONES, 2015; DEMBEK; WLOCH, 2014; 
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DENG; LI, 2013; SEALY; WICKENS, 2008; GIBSON; QI; ZHANG, 2008). Há também 

trabalhos que apontam benefícios da imagem do destino após a realização de Jogos Olímpicos 

em um país em desenvolvimento, como é o caso da China (GIBSON; QI; ZHANG, 2008; 

BERKOWITZ et al., 2007) e da África do Sul (HEMMONSBEY; TICHAAWA, 2018). 

 

Apesar disso e embora ambos sejam países em desenvolvimento, existem diferenças culturais 

grandes entre esses países e suas regiões, o que justifica mais trabalhos a respeito.  Além 

disso, os estudos encontrados sobre megaeventos esportivos não englobam a relação de 

reciprocidade da imagem de sede do megaevento e do destino nacional em si, tampouco 

associados a efeitos moderadores da familiaridade e animosidade com o destino e do 

envolvimento com os jogos, conforme proposto nesta tese. 

 

2.3.1 Megaeventos esportivos e imagem de destino turístico 

 

Os megaeventos têm muitos efeitos sobre as regiões de acolhimento e, considerando sua 

influência no comportamento do turista e os impactos de imagem relacionados a eles, os 

mesmos merecem atenção (LEE; LEE; LEE, 2005). Rogerson (2009) destaca como temáticas 

populares dentro dos estudos sobre megaeventos esportivos, o seu impacto econômico, o 

desenvolvimento local, as atitudes dos moradores no que tange à realização desses eventos, o 

marketing do destino e a construção de identidade e política. 

 

A literatura de turismo tem se concentrado na ideia de que os eventos podem melhorar ou 

alterar a imagem do destino que o recebe, por outro lado, os estudiosos de megaeventos, 

apesar de destacarem vários outros impactos como econômicos e de infraestrutura também 

ressaltam o efeito dos eventos sobre a mudança da imagem de destino turístico como um dos 

temas mais estudados (DENG; LI, 2013). No entanto, para os autores, existe ainda uma 

escassez de pesquisas sobre os mecanismos subjacentes por meio dos quais os eventos 

modificam a imagem de destino. 

 Knott, Fyall e Jones (2015) destacam que o esporte pode ser um poderoso agente na criação 

de imagens, re-imagem e branding de lugares, especialmente por meio da realização de 

megaeventos dessa natureza. Gibson, Qi e Zhang (2008) enfatizam dentro desse universo uma 

variedade de megaeventos esportivos, mas ressaltam em termos de impactos em relação à 

imagem do lugar, a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos. 
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Considerando a pesquisa anual da Anholt-GFK Nation Brand, observa-se que Brasil avançou 

da posição 21ª para a 20ª de 2014 para 2015 dentre as marcas nacionais mais prestigiadas no 

mundo, avançando principalmente na categoria turismo, onde ficou em 16ª lugar, o que pode 

ser associado à realização da Copa do Mundo de Futebol no ano de 2014. Esse índice envolve 

50 países e considera vários aspectos como: Exportações, Governança, Cultura, População, 

Turismo e Imigração/Investimentos (GFK, 2016).  

 

No entanto, no mesmo índice de 2016, o Brasil aparece em 23º lugar, a sua pior classificação 

na história do índice, especificamente no turismo também caiu, aparecendo em 18º lugar. 

(UOL NOTÍCIAS, 2017). Essa queda pode ser justificada pela crise política do país e até 

mesmo por problemas durante as Olímpiadas, registrados pela mídia. (UOL NOTÍCIAS, 

2017).  

 

Dessa forma pode se perceber que um evento dessa magnitude em um país em 

desenvolvimento precisa de mais esforços que um país desenvolvido. Indicando que, embora 

possa trazer mais pontos positivos em termos de imagem se bem avaliado, como descrito em 

estudos sobre a África do Sul (KNOTT et al, 2017) e a China (GIBSON, QI E ZHANG 

(2008), pode trazer imagem negativa ou simplesmente não influenciar o tanto que se esperava. 

Dessa forma, assim como nos países desenvolvidos, nos países em desenvolvimento os 

resultados são muitas vezes divergentes. Para Coakley e De Souza (2015), é preciso que a 

decisão de sediar esse tipo de evento, esteja alinhada com as metas de desenvolvimento de 

longo prazo das cidades e países sede. 

 

Hahm, Tasci e Terry (2018) em um experimento verificaram a imagem antes e depois dos 

Jogos Olímpicos do Brasil, encontrando que não houve diferença da imagem do país e que 

isso deveu-se muito em função da mídia negativa sobre os problemas políticos da nação e  

problemas ambientais, antes dos jogos. Por outro lado, Pukaro (2017), encontrou mudança de 

imagem tanto no Rio como no Brasil ao pesquisar com residentes e estrangeiros antes e 

depois dos Jogos Olímpicos de 2016, mas não encontrou relação entre a imagem do país e a 

intenção de visitação. 

  

Muitos estudos que relacionam megaeventos com imagem têm avaliado as experiências locais 

no evento, como percepções pré e/ou pós evento e a própria influência da imagem do evento e 

da sua qualidade na imagem do destino que o sedia e vice-versa (KAPLANIDOU, 2006, 
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KNOTT FYALL; JONES, 2015; LEE; LEE; LEE, 2005; DEMBECK; WLOCH, 2004). O 

estudo de Lee, Lee e Lee (2005), por exemplo, examinou como a imagem da Coreia do Su,l 

como sede da Copa do Mundo, influenciou as experiências no local (qualidade de serviço e 

seus efeitos) e analisou os efeitos dessas experiências na satisfação e nas intenções 

comportamentais, avaliando como a satisfação afetaria o comportamento futuro dos turistas. 

O estudo sugere que o aspecto afetivo de experiências no local é importante, influenciando o 

comportamento subsequente do turista.  

 

Verificou-se que as experiências no local foram mais relevantes para a avaliação em curso da 

satisfação do que para futuras intenções comportamentais, como a revisitação do destino. Isso 

foi justificado pela ideia de que, em muitas ocasiões, as pessoas estão mais interessadas em 

experimentar novos lugares do que em visitar o mesmo, além do que, questões 

socioeconômicas podem limitar as opções de revisitação e, finalmente, mais da metade dos 

entrevistados foram para a Coreia por causa da Copa do Mundo, ou seja, sua principal 

motivação pode ter sido para assistir aos jogos ou fazer parte das equipes de apoio (LEE, 

LEE, LEE, 2005). Neste caso, é provável que a próxima viagem fosse o local da próxima 

copa do mundo. 

 

Ainda assim, os autores acreditam que com a Copa do Mundo de Futebol, a Coreia do Sul 

teve a oportunidade de projetar uma imagem positiva para o mundo, o que no longo prazo 

tornou o turismo do país mais competitivo. Contudo, o exame da imagem da Coreia do Sul 

como sede da Copa do Mundo parece se dever ao fato de que a pesquisa foi realizada durante 

o evento e com participantes do mesmo, pois os construtos apresentados pelos autores não 

fazem referência à imagem da Coreia do Sul como sede da Copa ou da avaliação de atrativos 

específicos do destino referente ao evento. 

 

De modo parecido Brown, Assaker e Reis (2018) avaliaram a motivação e satisfação com a 

Copa do Mundo do Brasil em 2014 e a sua influência na intenção de revisitação do destino. 

Encontraram que a satisfação não teve influência na intenção de revisitação. Os visitantes 

foram mais fortemente influenciados pela motivação para ir ao evento relacionada com sua 

equipe esportiva, enquanto os residentes se mostraram mais motivados com a excitação em 

relação ao evento. 
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Outros estudos que destacam a importância da imagem afetiva do evento como o de 

Kaplanidou e Vogt (2007). Nesse estudo, as autoras encontraram que a imagem afetiva do 

evento previa a imagem cognitiva e afetiva do destino sede do mesmo. Lai (2016) também 

destaca uma série de estudos sobre imagem de megaeventos e destinos turísticos que 

enfatizavam a imagem afetiva do evento. Um dos resultados do seu estudo é que a imagem do 

evento influencia a imagem do destino (LAI, 2016). Os já conhecidos agentes de formação de 

imagem de destino indicam que essa alavancagem de imagem baseada em eventos é altamente 

valiosa e o efeito das diferentes dimensões da imagem do evento indica que podem ser 

manipulados seletivamente para realizar metas de gerenciamento de imagem especializadas. 

Por exemplo, melhorar a imagem afetiva, buscando meios como a exploração do apelo 

emocional ou valor de um evento por meio de propagandas. 

 

Dembeck e Wloch (2014) realizaram uma pesquisa qualitativa, por meio da análise de 

conteúdo dos relatórios de imprensa reunidos pelas embaixadas polonesas ao redor do mundo 

identificando que a experiência direta dos visitantes do Campeonato Europeu de Futebol de 

2012, especialmente os jornalistas acreditados, pode ter contribuído para mudar a imagem 

estereotipada da Polônia como um país de tradicionalista, fervorosamente católico e agrícola 

em uma imagem da Polônia como um país europeu aspirante, moderno e em rápido 

desenvolvimento. 

 

Walker et al. (2013) apresentam um estudo voltado às influências de responsabilidade social 

em um megaevento esportivo. Eles analisaram como a familiaridade com o programa social 

da Copa do Mundo da África do Sul e as percepções sobre o organizador do evento 

influenciavam na imagem do evento e nas intenções comportamentais do consumidor. O 

objetivo do estudo foi testar se a familiaridade com o programa “Ganhe na África, com a 

África” influenciava na percepção da FIFA como socialmente responsável, e, posteriormente, 

na imagem da Copa do Mundo de 2010, assim como foi testado se a imagem do evento teve 

um efeito positivo para outras áreas do comportamento do consumidor como visitação 

internacional à África do Sul. No entanto, a hipótese que afirma que imagem do evento iria 

influenciar intenções de revisitação não foi confirmada, assim como no estudo de Lee, Lee e 

Lee (2013), Kaplanidou (2006) e Pukaro (2017). 

 

Dessa forma, os autores enfatizam a necessidade de novos estudos que examinem a imagem 

de destino como uma variável mediadora entre a imagem do evento e as intenções de 
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revisitação para turistas do esporte. Já para os padrões de não esportistas as intenções de 

revisitação parecem ser influenciadas por outros fatores, como a novidade. Alternativamente, 

o esporte em si pode ser um motivo mais poderoso que a atração do destino. Ou seja, os 

autores apresentam lacunas de estudos que se relacionam com esta tese. Isso envolve o estudo 

da influência da imagem do destino e sua capacidade como sede e não do evento em si e 

inclui, entre suas variáveis moderadoras, o envolvimento com o esporte, que parece poder 

representar um fator moderador importante. 

 

Outro ponto relevante levantado por Walker et al. (2013) e que deve ser levado em conta para 

estudos de imagem de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que possui 

condições econômicas e sociais similares à África do Sul, foi o fato de ter sido a primeira 

Copa do Mundo em um país africano, e a imagem do evento ter sido associada com muitas 

imagens difundidas que incluem pobreza, problemas de saúde e desenvolvimento nacional 

limitado.  

 

Knott, Fyall e Jones (2015) destacam que a oportunidade de utilizar essas novas percepções 

de imagem geradas a partir da realização do megaevento pode posicionar a marca nação para 

obter vantagem competitiva no setor do turismo. Para as autoras, um legado na marca da 

nação é possível a partir da combinação entre as oportunidades oferecidas pelo megaevento 

esportivo, a intenção estratégica e as atividades das partes interessadas no processo.  

 

Heslop et al. (2013) destacam, contudo, as dúvidas sobre os reais benefícios para a marca de 

país no caso de nações emergentes, a partir da realização de megaeventos esportivos. Segundo 

os autores, muitas nações emergentes têm se arriscado apostando na realização de 

megaeventos esportivos tentando melhorar sua reputação mundial e obter reconhecimento. 

Contudo, para eles, não há evidências consideráveis sobre impactos positivos de imagem dos 

países em relação aos seus produtos e como um destino turístico.  

 

No que tange aos estudos relacionados especificamente aos Jogos Olímpicos, o trabalho de 

Pampuch, Almeida e Marchi Júnior (2014) enfatiza que os jogos que ocorreram na Espanha, 

em 1992 tiveram um legado positivo não somente na parte de investimentos estruturais para o 

país, como também na obtenção de uma imagem positiva do mesmo, que pôde ser 

disseminada pelo mundo.  
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Da mesma forma, Proni, Araujo e Amorim (2008), destacam sobre os jogos da Austrália que a 

marca do país passou a ser mais divulgada e que durante os anos que antecederam os Jogos 

Olímpicos, Sidney foi classificada pelas principais publicações internacionais como uma das 

cidades favoridas para a visitação de turistas e de executivos. Além disso, as despesas dos 

visitantes estrangeiros aumentaram em 5%. 

 

A preocupação com a imagem do destino que é passada para o mundo, devido à alta 

exposição do mesmo com a realização do megaevento, é algo que aparece de forma constante 

nos estudos sobre a temática: Pampuch, Almeida e Marchi Júnior (2014), Chong e Hui 

(2012), Proni, Araujo e Amorim (2008), Berkowitz et al. (2007), Knott, Fyall e Jones (2015).   

 

No caso dos Jogos Olímpicos da China, Proni, Amorim e Araujo (2008), destacam que o 

aspecto decisivo, do ponto de vista do governo chinês, não pareceu ser o impacto econômico 

dos Jogos, mas a demonstração do que a China é capaz de oferecer ao mundo. Para os autores, 

quando a China acolheu os Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, os olhares do mundo se 

voltaram para ela. Sobretudo em função dos estereótipos relacionados à sua imagem. 

 

Berkowitz et al. (2007), apresentaram questionamentos importantes: Será que iriam ver uma 

imagem da China que reforça uma visão comumente aceita de um país opressor? Ou uma 

imagem que abre os olhos para uma nova China? Exatamente nesse sentido, a China focou 

durante os jogos, em três que correspondiam a gargalos da sua imagem: jogos olímpicos 

populares, de alta tecnologia e verdes (BERKOWITZ et al., 2007). O oposto de como ela 

vinha sendo vista, como um país com direitos humanos questionáveis, produtor de produtos 

de baixa qualidade, indicando tecnologia fraca e grandes problemas ambientais. 

  

O estudo de Gibson, Qi e Zhang (2008) aponta uma melhoria na imagem da China com a 

realização dos Jogos Olímpicos. A pesquisa foi realizada com estudantes americanos, sobre 

como eles percebiam Pequim, a cidade sede dos jogos olímpicos. Os resultados do estudo 

indicaram que os respondentes veem a China como um país de risco moderado em relação à 

segurança pessoal, violência, riscos culturais e riscos sociopsicológicos. No entanto, eles 

consideraram que, durante o período dos jogos olímpicos, seria menos arriscado visitar o país 

do que em outra época.   
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2.3.2 Considerações sobre a revisão da literatura  

 

Nota-se que há resultados diferentes em estudos sobre melhorias na imagem devido à 

realização de megaeventos esportivos. Embora os resultados sejam diversos, verifica-se que 

quando há uma boa estratégia aliando a realização do evento ao fortalecimento da marca do 

destino turístico que o recebe, os resultados são mais positivos. Ainda assim, mais aspectos 

podem ser estudados, como os efeitos recíprocos de imagem, propostos nesta tese. 

 

 De um modo geral, a partir da revisão bibliográfica realizada, se observou algumas carências 

de estudos relacionados aos três pontos principais desta tese: imagem de destino, efeitos 

recíprocos e megaeventos esportivos. Tal revisão permitiu embasar os objetivos e justificar a 

elaboração das hipóteses. No que tange à imagem de destino turístico, nota-se que apesar de 

ser uma área que tem recebido atenção dos estudiosos de turismo, ainda há carências de 

estudos, sobretudo com relação aos aspectos afetivos da imagem.  

 

Aliado a isso, a inclusão das variáveis moderadoras: familiaridade e animosidade com o 

destino e envolvimento com os jogos também auxilia na contribuição à permanente 

construção do conhecimento nesta área de estudo. Ademais, auxiliam para uma análise mais 

ampla das influências de imagem de destino em um contexto de realização de megaevento 

esportivo, pois a presença ou ausência dessas variáveis pode possibilitar diferenças nos 

resultados das análises, considerando que são variáveis que apresentaram resultados diversos 

em outros estudos de imagem. Além disso, neste estudo, especificamente, da forma que estão 

colocadas, as três juntas em um contexto de megaevento esportivo, colaboram para o caráter 

de novidade do mesmo.  

 

Sobre os efeitos recíprocos verificou-se pela revisão que ainda é um conceito muito atrelado a 

marcas de bens. Nesse sentindo, utilizar o conceito de efeito recíproco para outros contextos 

como o de serviços ou o de destinos, caso desta tese é também algo que concorre para o seu 

caráter inovador, contribuindo com a ideia de que um destino pode e deve ser trabalhado 

como uma marca, o que trará também contribuições práticas. Além disso, destaca-se o método 

do estudo, uma vez que os estudos sobre efeitos recíprocos encontrados são 

predominantemente experimentais, enquanto este estudo fornece uma perspectiva 

descritiva/quantitativa, que será melhor detalhada no tópico seguinte, por meio de uma 
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pesquisa de campo baseada no uso de instrumento de coleta de dados estruturado. Métodos 

complementares só contribuiem para desenvolvimento do conhecimento.  

 

E finalmente, sobre os megaeventos esportivos, observou-se que a literatura do assunto tem 

destacado entre os principais ganhos desse tipo de acontecimento os relacionados ao turismo e 

à imagem do lugar que sedia o evento. No entanto, por ser também uma literatura que 

apresenta discordâncias quanto a esses reais benefícios, visto que a realização do megaevento 

esportivo implica em altos investimentos que poderiam se dirigir a outras necessidades do 

lugar em questão, sobretudo em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, torna-

se mais relevante ainda discutir os seus reais impactos e auxiliar em decisões futuras de 

realização desse tipo de evento. 

 

É possível perceber a ligação construída nesta revisão entre os três assuntos principais desta 

tese, que entrelaçados concorrem para justificar os objetivos propostos. Dito isso, e uma vez 

que a revisão da literatura propiciou o embasamento necessário para a construção das 

hipóteses deste trabalho, o tópico que segue detalhará os aspectos metodológicos e os 

caminhos a serem percorridos para o alcance dos objetivos e comprovação das hipóteses. 
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3 PLANO E MÉTODO DE TRABALHO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Este capítulo apresenta a estrutura empírica da pesquisa, indicando seus construtos, o quadro 

de hipóteses, a adaptação das escalas, o plano amostral, bem como o detalhamento das etapas 

de coleta e análise de dados, destacando a concepção básica da pesquisa que determina os 

procedimentos adequados para o alcance do objetivo principal desta tese que é: 

 

 Verificar os efeitos recíprocos de imagem entre o Rio de Janeiro como cidade-sede dos 

Jogos Olímpicos 2016 e o seu destino-mãe, Brasil.   

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa proposta nesta tese é de cunho descritivo, uma vez que objetivou verificar os 

efeitos recíprocos de imagem entre a cidade-sede de um megaevento esportivo e o destino 

turístico ao qual ela faz parte (destino-mãe).  

 

Segundo Malhotra (2012), a pesquisa descritiva tem o objetivo de descrever características, 

é marcada pela formulação prévia de hipóteses e concepção pré-planejada, estruturada e os 

métodos utilizados envolvem análises quantitativas de dados.  

 

Dessa forma, esta pesquisa é também classificada como quantitativa, a qual implica em 

mensurar fenômenos, realizar coleta/análise de dados numéricos e aplicar testes estatísticos 

(COLLIS; HUSSEY, 2005).  

 

3.2 Construtos e hipóteses  

 

Construtos são variáveis que podem ser definidas em termos conceituais, mas não medidas 

diretamente (MALHOTRA, 2012). Os dois principais construtos desta pesquisa, que neste 

trabalho ora funcionam como variável dependente ora como independente, são: (1) Imagem 

da cidade-sede de um megaevento esportivo; e (2) Imagem de destino turístico (destino-mãe).  

 

As variáveis moderadoras são: (i) familiaridade com o destino, (ii) animosidade com o destino 

e (iii) envolvimento com os jogos. No Quadro 8 está a definição conceitual utilizada para cada 

construto e variável. Destaque para o conceito de imagem de cidade-sede de mega-evento 
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esortivo que possui definição própria, a partir da pesquisa bibliográfica e baseada na 

concepção de destino, uma vez que não foi encontrada uma definição anterior. 

 

Quadro 8 – Definição conceitual dos construtos/variáveis 

 
 

Imagem de 

destino 

turístico 

 

Representação mental das crenças e sentimentos e impressão global que o indivíduo tem 

sobre um determinado destino turístico (BALOGLU; MCCLEARY, 1999). 

 

Imagem de 

cidade-sede de 

megaevento 

esportivo 

 

Imagem de um destino turístico no contexto de sede de um megaevento esportivo. 

 

Familiaridade 

com o destino 

 

Conhecimento que o consumidor tem sobre uma marca na sua memória (CAMPBELL; 

KELLER, 2003), considerando que o destino turístico é uma marca, logo o conhecimento 

deste destino pelo consumidor.  

 

Animosidade 

com o destino 

 

Antipatia relacionada a processos militares anteriores ou em curso, política ou eventos 

econômicos (KLEIN; ETTENSON; MORRIS, 1998). 

 

Envolvimento 

com os jogos 

 

Construção de atitude, representando uma medida geral de um interesse duradouro (FUNK; 

TOOHEY; BRUNN, 2007) com os jogos. 

Fonte: Elaborada pela autora 

   

As dimensões a serem utilizadas para avaliar o efeito recíproco entre as imagens de cidade-

sede e de destino-mãe foram as consideradas no estudo de Baloglu e McCleary (1999): 

cognitiva e afetiva.  

 

A dimensão cognitiva diz respeito a crenças e conhecimento sobre o destino, enquanto a 

afetiva se refere a sentimentos em relação ao destino. A segunda é influenciada pela primeira 

e juntas formam a imagem geral do lugar. A escolha dessas dimensões se deu por serem 

consolidadas na literatura e citadas em estudos de de imagem de destino. Também quando 

relacionados a megaeventos (MOON et al., 2011; KAPLANIDOU; VOGT, 2007; GIBSON; 

QI; ZHANG, 2008; MOON et al., 2013).  

 

A partir dos construtos e dimensões consideradas, para cada objetivo específico foram 

estabelecidas hipóteses baseadas na literatura anterior sobre o assunto e já mencionadas ao 

longo da revisão. As mesmas estão organizadas no Quadro 9 juntamente com os objetivos 

específicos e o embasamento teórico. 
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Quadro 9 – Relação entre objetivos, hipóteses de pesquisa e base teórica 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESES DE PESQUISA EMBASAMENTO 

TEÓRICO 

Comparar a imagem 

geral e as dimensões de 

imagem da cidade-sede 

dos Jogos Olímpicos de 

2016 (Rio de Janeiro) 

com as do destino-mãe 

(Brasil). 

H1 – A imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) é 

similar à imagem do destino-mãe (Brasil).  

H1A – A dimensão cognitiva da imagem da cidade-

sede, (Rio de Janeiro) é similar à dimensão cognitiva 

da imagem do destino-mãe (Brasil). 

H1B – A dimensão afetiva da imagem da cidade-

sede (Rio de Janeiro) é similar à dimensão afetiva da 

imagem do destino-mãe (Brasil). 

Baloglu e McCleary (1999) e 

Herrero et al. (2017) 

Identificar quais 

dimensões de imagem 

são mais relacionadas 

com a imagem do 

destino-mãe e da cidade-

sede.  

H2 – O construto mais relacionado com a imagem do 

Brasil como destino-mãe é o cognitivo.  

H3 – O construto mais relacionado com a imagem do 

Rio de Janeiro como cidade-sede é o afetivo. 

Huh, Uysal e McCleary 

(2006); Lai (2016). 

 

Identificar como é 

avaliada a imagem do 

Rio de Janeiro como 

cidade-sede e sua 

influêncoa nos destino-

mãe (Brasil). 

H4 – A imagem geral do Rio de Janeiro como 

cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016 é positiva. 

H5 – A imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) 

influencia positivamente a imagem do destino-mãe 

(Brasil). 

Perez-Nebra e Torres (2010); 

Rezend-Parker, Morrison e 

Ismail (2003); Lee, Lee e Lee 

(2005); Knott, Fyall e Jones 

(2015); Kaplanidou e Vogt 

(2007).  

Identificar como é 

avalidada a imagem do 

Brasil como destino 

turístico e sua influência 

na cidade-sede (Rio de 

Janeiro).  

H6 – A imagem geral do Brasil como destino 

turístico é positiva. 

H7 – A imagem do destino-mãe (Brasil), influencia 

positivamente a imagem da cidade-sede (Rio de 

Janeiro). 

Nadeau et al. (2008); Mariutti, 

Giraldi e Crescitelli (2013); 

Rezend-Parker, Morrison e 

Ismail (2003); Herrero et al. 

(2017), Rocha e Fink (2017), 

Awuah e Reinert (2011), 

Pérez-Nebra (2010), Leal 

(2004), Oneil (2006). 

Aferir se a familiaridade 

com o Brasil tem efeito 

moderador na relação de 

influência entre as 

imagens da cidade-sede e 

do destino-mãe e vice-

versa. 

H8 – Quanto maior a familiaridade com o destino-

mãe (Brasil) maior a influência positiva em termos de 

imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) no destino-

mãe. 

H9 – Quanto maior a familiaridade com o destino-

mãe (Brasil), maior a sua influência positiva em 

termos de imagem na cidade-sede (Rio de Janeiro). 

Prentice (2004); Milman; 

Pizam, (1995); Baloglu 

(2001), Mackay; Fesenmaier 

(1997) 

 

 

Aferir se a animosidade 

com o Brasil tem efeito 

moderador na relação de 

influência entre as 

imagens da cidade-sede e 

do destino-mãe e vice-

versa. 

H10 – Quanto maior a animosidade com o destino-

mãe (Brasil) menor é a influência positiva da cidade-

sede (Rio de Janeiro) no próprio destino-mãe em 

termos de imagem. 

H11 – Quanto maior a animosidade com o destino-

mãe (Brasil) menor é a sua influência positiva na 

cidade-sede (Rio de Janeiro) em termos de imagem. 

Auruskeviciene et al. (2010); 

Gartner e Shen (1992); 

Heslop, Lu e Cray (2008); 

Alvarez e Campo (2014) 

Verificar se o 

envolvimento com os 

jogos tem efeito 

moderador na relação de 

influênica entre as 

imagens da cidade-sede e 

do destino-mãe e vice-

versa. 

H12 – Quanto maior o envolvimento com os jogos, 

maior a influência positiva da imagem da cidade-sede 

(Rio de Janeiro) na imagem do destino-mãe (Brasil). 

H13 – Quanto maior o envolvimento com os jogos, 

maior a influência positiva da imagem do destino-

mãe (Brasil) na imagem cidade-sede (Rio de Janeiro). 

Funk; Toohey; Brunn (2007); 

Armenakyan et al. (2017) 

Kaplanidou (2006); Ulvnes; 

Solberg (2016); Singh; Zhou, 

(2016); Knott; Fyall; Jones, 

(2015); Nadeau et al. (2008) 

Fonte: Elaborada pela autora 
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3.3 Adaptação da escala e elaboração do questionário 

 

Os estudos sobre imagem de destinos turísticos e megaeventos têm utilizado na sua maioria 

técnicas estruturadas de coleta de dados (BALOGLU; MCCLEARY, 1999; ECHETNER; 

RITCHIE, 1991; KAPLANIDOU; VOGT, 2007; BALOGLU, 2001; ZHANG et al., 2014; 

PRAYAG; RYAN, 2012; PIKE, 2004; MOON et al., 2011, BEERLI; MARTÍN, 2004). 

Considerando os objetivos desta tese, optou-se também por essa forma de coleta, a partir da 

adaptação de escalas pré-existentes. 

  

Nesse sentido, o intuito foi de adequar escalas e eventualmente criar novos itens para avaliar a 

imagem de dois destinos para medir os efeitos recíprocos de imagem, considerando o 

contexto de um megaevento esportivo. Segundo Ajzen (2005), a mensuração de atitudes a 

partir de autorrelatos pode ser realizada basicamente por meio de dois tipos escalas: as diretas 

e as indiretas.  

 

No caso das escalas indiretas, o indivíduo julga diferentes aspectos do objeto em questão tanto 

em relação aos atributos quanto em relação aos seus sentimentos no que diz respeito ao objeto 

de pesquisa. Considera-se ser a escala indireta o modelo mais adequado neste estudo, uma vez 

que o objetivo geral do trabalho foi: “Verificar os efeitos recíprocos de imagem entre o Rio de 

Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos 2016 e o seu destino-mãe, Brasil”. Algo 

complexo para ser avaliado diretamente. 

 

Nesse sentido, para a medição da imagem de destino turístico, Echtner e Ritchie (1991) 

destacam fatores psicológicos e funcionais que os pesquisadores têm utilizado para medir essa 

imagem de forma indireta. Alguns exemplos de estudos sobre destinos turísticos onde as 

escalas indiretas foram utilizadas são: Um e Crompton (1990); Lee (2009); Kaplanidou e 

Gibson (2010); Lee, Lee e Lee (2005); Basaran (2016); Iordanova (2017). O estudo de 

Baloglu e McCleary (1999) no qual esta tese se baseia também realizou sua pesquisa por meio 

do uso de uma escala indireta. 

 

No caso desta pesquisa, a existência de efeitos recíprocos foi avaliada por meio de elementos 

objetivos do destino turístico e do destino sede do megaevento esportivo. Isso inclui os 

atributos do destino - relacionados com a dimensão cognitiva (BALOGLU; MCCLEARY, 

1999), como atrativos turísticos, serviços, infraestrutura geral, entre outros.  
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Foram avaliados também aspectos subjetivos que dizem respeito à dimensão afetiva 

(BALOGLU; MCCLEARY, 1999), sentimentos e emoções geradas em relação aos destinos, 

além dos níveis de animosidade e familiaridade com o destino-mãe e de envolvimento com os 

jogos.  

 

A escolha pela adaptação de escalas indiretas vai ao encontro da literatura que em sua maior 

parte apresenta esse tipo de abordagem para atender preocupações com a confiabilidade 

(DEVELLIS, 2003). Segundo Santos e Giraldi (2016), poucas escalas diretas de atitudes estão 

disponíveis na literatura, formando muitas vezes uma base teórica e empírica frágil para a 

adoção dessa alternativa.  

 

Os estudos sobre imagem de destino e megaeventos esportivos têm utilizado, em sua maioria, 

escalas do tipo Likert de sete pontos para medição da dimensão cognitiva da imagem e escala 

de diferencial semântica para a dimensão afetiva. Esta útima baseada na proposta de Russel e 

Pratt (1980) com as seguintes dimensões: estimulante-sonolento; agradável-desagradável, 

excitante- sombrio; relaxante-angustiante (BALOGLU; MCCLEARY, 1999; PAN; LEE; 

TSAI, 2014; KAPLANIDOU; VOGT, 2007; MOON et al. 2011; QU; KIM; IM, 2012; 

GALLARZA, SAURA; GARCÍA, 2002, BALOGLU, 2001, ZHANG et al., 2014).  

 

Seguindo essa linha, neste trabalho foi utilizada escala do tipo Likert de sete pontos para todas 

as dimensões da imagem e para as variáveis moderadoras. A escolha de um só tipo de escala 

foi feita para facilitar o preenchimento do questionário pelo leitor, tornando-o mais fluído. 

Escalas de diferencial semântico foram tomadas como base para a medição da dimensão 

afetiva sendo adaptadas para a escala Likert de sete pontos.  

 

A escala do tipo Likert de sete pontos é composta de sentenças cuja escolha da reposta vai do 

extremo “discordo totalmente” (representada pelo número 1) até concordo totalmente 

(representada pelo número 7). A escolha deste tipo de escala deveu-se por: (1) ser uma escala 

bastante utilizada na literatura de imagem de destino e megaeventos esportivos (BALOGLU; 

MCCLEARY, 1999; PAN; LEE; TSAI, 2014; KAPLANIDOU; VOGT, 2007; MOON et al. 

2011; QU; KIM; IM, 2012, GALLARZA; SAURA; GARCÍA, 2002, BALOGLU, 2001, 

ZHANG et al., 2014); (2) escalas Likert a partir de sete pontos apresentam uma melhor 

aproximação de uma curva normal e extração de maior variabilidade entre os respondentes e 

maior confiabilidade devido ao número maior de pontos (COOPER; SCHINDLER, 2011); (3) 
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a proposição de um questionário com o uso de um só tipo de escala torna o seu preenchimento 

mais fluído. Apesar de não se tratar da criação de uma nova escala, mas da adaptação, este 

trabalho se baseou em algumas etapas do modelo sugerido DeVellis (2003), visto que é um 

procedimento bastante aceito para a criação e teste de novas escalas (FARH; CANNELLA e 

LEE, 2006; RUNGTUSANATHAM; ANDERSON; DOOLEY, 1999; SANTOS; GIRALDI, 

2016).  

  

O modelo de DeVellis (2003) é composto de oito etapas organizadas em uma sequência 

lógica:  

(1) Delimitação da variável;  

(2) Elaboração da lista inicial de itens;  

(3) Definição do formato de mensuração;  

(4) Revisão da lista inicial de itens;  

(5) Inclusão de itens de validação;  

(6) Aplicação da escala a uma amostra de desenvolvimento;  

(7) Avaliação dos itens;  

(8) Otimização da escala.  

 

Nesta pesquisa, foram realizadas algumas etapas do modelo de DeVellis (2003), como: 

- Revisão da lista de itens a fim de incluir aqueles mais adequados aos objetivos do 

estudo: neste caso a revisão foi feita a partir de itens de escalas já existentes;  

- Inclusão de novos itens, necessários especialmente na parte das variáveis 

moderadoras, uma vez que a escala inicial utilizada possuía um ou dois itens para cada 

variável;  

- Aplicação da escala em uma amostra de pré-teste;  

- Avaliação dos itens a partir desses resultados pela pesquisadora e por meio da análise 

de especialistas; 

- Otimização da escala com algum ajuste de escrita ou formato.  

 

Destaca-se que uma das contribuições feitas a partir desta tese foi o uso de escalas de 

avaliação de destino turístico para mensurar também a cidade-sede, que não deixa de ser um 

destino. Além da adaptação de itens da literatura para mensuração do destino e posterior 

análise das relações advindas das avaliações da imagem dos dois destinos: imagem da cidade-

sede e imagem do destino-mãe.  A escolha dos itens para compor a escala foi baseada na 
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literatura sobre imagem de destino e megaeventos esportivos conforme também tem sido 

realizado em vários estudos pesquisados (HANKINSON, 2004; CUSTÓDIO; GOUVEIA, 

2007; KAPLANIDOU; VOGT, 2007; CAMPO; ALVAREZ, 2010). Foram incluídas 

sentenças tanto considerando a imagem de cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016 – Rio de 

Janeiro, quanto do destino-mãe – Brasil, incluindo as dimensões afetiva e cognitiva, conforme 

Quadro 10. As assertivas foram construídas baseadas no modelo de Baloglu e McCleary 

(1999).  

 

 Quadro 10 – Sentenças dimensões cognitiva/afetiva de imagem cidade-sede e destino-mãe 

 

Sentenças Dimensão Cognitiva – Rio Sentenças Dimensão Cognitiva - Brasil Autores 

Mesmo que você não tenha ido aos Jogos 

Olímpicos de 2016, com base na sua percepção 

e no que você sabe a respeito, você acha que o 

Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos: 

- prezou pela higiene e limpeza; 

- possuía boa infraestrutura; 

- era seguro;  

-ofereceu boas opções de vida noturna e 

entretenimento; 

- ofereceu opções de acomodação adequadas 

- ofereceu uma culinária local atrativa; 

-ofereceu atrações históricas e culturais 

interessantes; 

- ofereceu belos cenários e atrações naturais; 

- ofereceu um bom custo-benefício 

- possuía um meio ambiente é preservado; 

- possuía um bom clima. 

Eu penso que o Brasil como destino 

turístico:  

- preza pela higiene e limpeza; 

- possui boa infraestrutura; 

- é seguro;  

- oferece boas opções de vida noturna e 

entretenimento; 

-oferece opções de acomodação 

adequadas; 

- oferece uma culinária local atrativa; 

-oferece atrações históricas e culturais 

interessantes; 

-oferece belos cenários e atrações 

naturais; 

- oferece um bom custo-benefício; 

- possui um meio ambiente preservado; 

- possui um bom clima. 

 

 

 

 

Adaptado de 

Baloglu e 

McCleary 

(1999) 

Sentenças Dimensão Afetiva – Rio Sentenças Dimensão Afetivas - Brasil Autores 

- é confiável. 

- é  amigável. 

- é agradável; 

- é  excitante; 

- é estressante; 

- é relaxante; 

- é aterrorizante; 

- é inquieto. 

- é confiável. 

- é  amigável. 

- é agradável; 

- é  excitante; 

- é estressante; 

- é relaxante; 

- é aterrorizante; 

- é inquieto. 

Adaptado de 

Baloglu e 

McCleary 

(1999); Eliott, 

Papadopoulos, 

Kim (2011) e 

Russel e Pratt 

(1980) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como os dois locais analisados são destinos turísticos e o intuito posterior era comparar essas 

imagens e estudar suas relações de influência, optou-se por uniformizar a escala utilizando a 

mesma para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Logo, guardadas as devidas adaptações, as 

questões tanto de imagem do Rio de Janeiro como do Brasil tiveram a mesma lógica.  

 

Foram feitas apenas alterações na forma de escrever as assertivas, mas com os mesmos itens a 

serem avaliados como visto no Quadro 10. No caso das questões para a cidade-sede, por 
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exemplo, foram adaptadas as afirmativas para focar nesses aspectos, para que o respondente 

considerasse o contexto de Jogos Olímpicos ao fazer sua avaliação. 

  

Adicionalmente, foram incluídas três assertivas sobre imagem geral: do Brasil, do Rio de 

Janeiro e dos jogos Olímpicos. No Quadro 11, podem ser vistas as questões sobre as três 

imagens. 

 

Quadro 11 – Questões de imagem geral Brasil, Rio de Janeiro e Jogos Olímpicos 

 
 

Imagem Geral 

Qual a sua imagem geral sobre: 

-Brasil como destino turístico 

-Rio de Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016 

-Os Jogos Olímpicos 

 

Baloglu e McCleary 

(1999) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação às variáveis moderadoras, foram duas a três questões em média para cada uma 

delas. Para avaliar a variável “familiaridade com o destino” foi utilizada uma sentença de 

Elliot, Papadopoulos e Kim (2011) de conhecimento sobre o país, que utilizaram escala de 

sete pontos de diferencial semântico.  

 

Nesta tese, essa questão foi adaptada para escala Likert de 7 pontos. A essa questão foi 

acrescentada ainda uma sentença de múltipla escolha sobre os meios pelos quais o 

respondente conhecia o Brasil: meios de comunicação e visitação/ amigos/familiares no país a 

fim de entender melhor os meios de contato com o país dos respondentes (Quadro 12). 

 

As sentenças sobre “animosidade com o destino” foram baseadas na escala utilizada por 

Auruskeviciene et al. (2010) com algumas modificações. E por fim, a variável “envolvimento 

com os jogos” teve sentença adaptada da escala utilizada por Funk, Toohey e Brunn (2007) 

baseada na versão de Zaichkowsky (1985).  

 

Apesar de Funk, Toohey e Brunn (2007) e Elliot, Papadopoulos e Kim (2011) utilizarem uma 

escala de diferencial semântico em seus estudos, nesta tese foi adaptada para uma afirmativa 

que pudesse ser utilizada na escala Likert de sete pontos pelos motivos já explicitados 

anteriormente, mas usando o mesmo adjetivo utilizado pelo autor. O Quadro 12 traz as 

questões relativas às variáveis moderadoras. 
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Quadro 12 - Sentenças variáveis moderadores 

 
Variáveis 

moderadoras 

Sentenças Autores 

 

 

Familiaridade 

com o 

destino-mãe 

- Eu sei muito sobre o Brasil Adaptado de Elliot, 

Papadopoulos e Kim 

(2011)  

- O que eu sei sobre o Brasil é por meio de: jornal/revista, direct 

email, filmes e programa de tv, comercial de tv, propaganda de 

rádio, mídia social, website oficial de turismo, tenho 

amigos/familiares brasileiros, eu já visitei. 

Acrescentado pela 

autora 

Animosidade 

com o 

destino-mãe 

- Eu não gosto do Brasil 

- Eu me sinto bem em relação ao Brasil 

- Eu admiro o Brasil 

Adaptado de 

Auruskeviciene et al. 

(2010) 

Envolvimento 

com os jogos 

- Eu tenho muito interesse nos jogos Olímpicos 

- Eu me arrependo quando não posso acompanhar as notícias sobre 

os jogos olímpicos  

- Eu sinto que o tempo gasto com as notícias sobre Jogos Olímpicos 

é mais valioso do que o tempo gasto em outras atividades 

Adaptado de Funk, 

Toohey e Brunn. 

(2007)  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

No caso das variáveis moderadoras, os entrevistados indicaram seu nível de: (i) 

familiaridade com o destino-mãe, (ii) animosidade com o destino-mãe e (iii) envolvimento 

com os jogos em uma escala Likert de intervalo de sete pontos, como já mencionado. Para 

operacionalização dessas variáveis no momento da análise foi feito o seguinte procedimento: 

seus valores foram recodificados a fim de separar a amostra em dois grupos para análise e 

comparação: se o respondente atribuísse a resposta de 1 a 4 significava baixa 

familiaridade/animosidade/envolvimento; caso atribuísse de 5 a 7 representava média/ 

alta familiaridade/ animosidade/ envolvimento. 

 

Além disso, adicionalmente foi calculado também o valor do escore Z ou escore padrão 

dessas variáveis para avaliar quanto as medidas se afastavam da média em termos de 

desvio padrão (TRIOLA, 2005). Seus valores oscilam entre -3 < Z < +3 sendo que os 

valores negativos estão abaixo da média e os positivos acima da média (TRIOLA, 2005), 

resultando em dois grupos diferentes com baixa ou média/alta familiaridade / 

animosidade com o destino-mãe e envolvimento com os jogos. 

 

Além dos construtos principais e das variáveis moderadoras apresentadas, o questionário 

também continha outras questões para estabelecer o perfil dos respondentes e seu 

comportamento/envolvimento com viagens. Muitas dessas questões foram acrescentadas após 

a análise feita por especialistas, que será detalhada no tópico 3.4. 
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Sobre o perfil sociodemográfico dos respondentes foram incluídas questões de idade, sexo, 

renda, escolaridade, nacionalidade, etnia e a respeito do comportamento relacionado a 

viagens, foram acrescentadas questões acerca de viagens para fora do seu país de origem, 

continentes para os quais os respondentes haviam viajado e número de viagens internacionais 

realizadas.  

 

No que tange ao envolvimento/ intenção em relação a viagens, foi perguntado acerca da 

realização de alguma viagem de lazer nos últimos 12 meses, quão provável seria tirar férias de 

lazer fora do seu país pelos próximos cinco anos e quão provável seria viajar para o Brasil ou 

para a América Latina pelos próximos 12 meses e 5 anos, adaptado de Kaplanidou e Gibson 

(2010). Ainda sobre o envolvimento com viagens, foi utilizada a escala bipolar de diferencial 

semântico de 10 pontos de Zaichkowsky (1985) para que os respondentes avaliassem como se 

sentiam sobre viajar em geral (importante-não importante, interessante-chato, relevante-

irrelevante, excitante-não excitante, atraente-não atraente, significa muito- significa nada; 

mundano-fascinante, inútil-valioso, envolvente-não-envolvente, necessário-não necessário). A 

literatura considera importante observar tanto os aspectos demográficos quanto os de 

experiência/envolvimento com viagens para melhor caracterizar a amostra no caso de estudos 

sobre imagem de destino (BALOGLU; MCCLEARY, 1999; LAI, 2016). O quadro 13 

apresenta um resumo das questões. 

  
Quadro 13 – Perguntas perfil dos respondentes 

 

Variáveis Questões 

 

 

Perfil sociodemográfico 

- Sexo 

- País de origem 

- Ano de nascimento 

- Renda anual 

- Nível educacional 

- Etnia de origem 

Experiência com viagem  

Acrescentado pela autora 

- Você já viajou alguma vez para fora do seu país (por qualquer razão)? 

- Quantas vezes você já viajou para fora do seu país? 

- Para quais continentes você viajou? (Marque todos os que se aplicam). 

- Você fez alguma viagem de lazer nos últimos 12 meses? 

Intenção de viagem Adaptado de 

Kaplanidou e Gibson, (2010) 

- Quão provável seria para você: 

Viajar para o Brasil nos próximos 12 meses 

Viajar para o Brasil nos próximos 5 anos 

Viajar para a América Latina nos próximos 12 meses 

Viajar para a América Latina nos próximos 5 anos 

Envolvimento com viagens  

Adaptado de Zaichkowsky (1985) 

- Como você se sente sobre viajar em geral:  

- Quão provável é para você tirar férias de lazer fora do seu país nos 

próximos cinco anos? 

Fonte: elaborado pela autora 
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3.4 Análise de especialistas e pré-teste 

 

Antes de iniciar a coleta de dados, o questionário passou por uma rodada de análise por 

especialistas. O mesmo foi apresentado a professores e estudantes de doutorado na área de 

Turismo e Gestão do Esporte da Universidade da Flórida - Estados Unidos, onde 

posteriormente foi realizada a coleta de dados.   

 

Para definir os especialistas, Konow e Pérez (1990) recomendam que sejam estudiosos do 

assunto ou, ao menos, que demonstrem um interesse particular pelo tema e tenham imaginação 

e criatividade independente de suas funções e/ou status social, o que no caso se adequa a esta 

pesquisa. 

 

A análise por especialistas é um formato característico da Técnica Delphi, que consiste em 

possibilitar alternativas de questionamento pela agregação feita por especialistas de maneira 

interativa-sistemática sobre um assunto, sendo flexível tanto no número de interações e quanto 

no número de especialistas o que pode permitir uma retroaliamentação no processo (ÁVILA, 

SANTOS, 1988). Essa técnica começou a ser mais utilizada na década de 60, pelo trabalho de 

Olaf Helmer na tentativa de fazer previsões tecnológicas a longo prazo, por meio da opinião de 

especialistas (LINDEMAN, 1975).   

 

Segundo Rozados (2015) o método Delphi possui uma terminologia específica, que define 

cada uma de suas atividades, de suas etapas, bem como os sujeitos envolvidos, assim: a) 

rodada - sucessivos questionários apresentados ao grupo; b) questionário é o documento 

(instrumento) que se envia aos especialistas. c) painel é o conjunto de especialistas que farão 

parte do Delphi; d) moderador é a pessoa responsável por recolher as respostas do painel e 

preparar os questionários. 

 

 Foram realizados dois encontros para análise inicial e contribuição dos especialistas 

(professores e estudantes de doutorado na área de Turismo e Gestão do Esporte da 

Universidade da Flórida - Estados Unidos). A partir dessa etapa foram acrescentadas questões 

importantes ao questionário como as relacioandas a experiência/intenção e envolvimento com 

viagens; questões de imagem geral: do Brasil, do Rio de Janeiro e dos Jogos Olímpicos; e 

pequenas alterações como a inclusão da questão de múltipla resposta no quesito familiaridade 

além de mais questões de cunho sociodemográfico como etnia e país de origem. As alterações 
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feitas a partir dessa etapa podem ser vistas no Quadro 14. As questões estão aqui apresentadas 

em português, contudo para os especialistas foram todas apresentadas em inglês. 

 

Quadro 14 – Alterações/acréscimos no questionário após revisão com especialistas 

 

Variáveis Questões Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiência, 

intenção e 

envolvimento 

com viagem 

Você já viajou alguma vez para fora dos EUA (por 

qualquer razão)? 

Sim/ não 

Quantas vezes você já viajou para fora dos EUA? Questão aberta 

Para quais continentes você viajou? (Marque todos 

os que se aplicam)  

 

Ásia, Europa, África, Oceania, 

América do Norte, América do Sul 

Você fez alguma viagem de lazer nos últimos 12 

meses? 

-Sim/Não 

 

 

 

 

 

Como você se sente sobre viajar em geral?  

 

- Escala dicotômica de 10 pontos 

baseada em Zaichkowsky (1985): 

Não importante/Importante 

Chato/Interessante 

Irrelevante/Relevante 

Não excitante/ Excitante 

Não atraente/Atraente 

Mundado/ Fascinante 

Sem valor/Valoroso 

Não envolvente/Envolvente 

Não necessário/ Necessário 

Quão provável é para você tirar férias de lazer fora 

dos EUA nos próximos cinco anos? (Escala de 5 

pontos) 

- Escala de 5 pontos 

Definitivamente; Muito provável; 

Algo provável; Não gostaria; Não é 

provável. 

Quão provável seria para você: 

Viajar para o Brasil nos próximos 12 meses 

Viajar para o Brasil nos próximos 5 anos 

Viajar para a América Latina nos próximos 12 

meses 

Viajar para a América Latina nos próximos 5 anos 

- Escala de 7 pontos:  

Extremamente improvável- 

Extremamente provável  

 

 

Imagem 

Geral 

Qual é a usa imagem geral sobre: 

- Brasil como destino turístico; 

- Rio de Janeiro como cidade-sede dos Jogos 

Olímpicos de 2016 

- Os Jogos Olímpicos 

Escala de 7 pontos  

- Extremamente negativa- 

Extremamente positiva 

 

 

 

 

Familiaridade 

com o destino 

 

 

 

O que você sabe sobre o Brasil é por meio de: 

(marque todas que se aplicam)  

Jornal/ revistas 

Email direto 

Filmes/ programas de televisão 

Mídia social 

Eu já visitei 

Amigos/Família 

Website oficial de turismo 

Propaganda de Radio 

Comercial de televisão 

 

 

Demografia 

 

Qual é a sua origem étnica? 

 

Branco 

Negros/ Afrodescendentes  

Asiático 

Hispânico / latino 

Ilhas do Pacífico 

Outro (por favor, especifique) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Uma vez que o questionário foi melhorado, após a consulta com os especialistas, foi realizado 

o pré-teste para os ajustes finais antes de início da coleta propriamente dita. O pré-teste é um 

“teste do questionário com uma pequena amostra de entrevistados com o objetivo de 

identificar e eliminar problemas potenciais (MALHOTRA, 2012, p. 256). O objetivo foi 

avaliar diversos aspectos para refinar o instrumento de coleta de dado, entre eles: a 

compreensão do questionário, perguntas que poderiam ser acrescentadas ou alteradas e 

sugestões de melhorias.  

 

Malhotra (2012) também salienta que o pré-teste deve ser realizado com uma amostra com 

características semelhantes à amostra real da pesquisa.  Nesse sentido, o pré-teste foi feito 

com estudantes da Universidade da Flórida do College of Health and Human Development, ao 

qual a autora estava associada com pesquisadora visitante no Departamento de Turismo 

Recreação e Gestão do Esporte.   

 

Embora a coleta de dados em si tenha sido realizada de forma online e pessoalmente, o pré-

teste foi aplicado por meio de entrevistas pessoais, dessa forma as reações e atitudes dos 

entrevistados poderiam ser observadas (MALHOTRA, 2012) bem como poderiam ser 

discutidas eventuais dúvidas e/ou sugestões. O período de aplicação do pré-teste foi de 30 de 

março a 5 de abril de 2017, com um total de dez respondentes (sete mulheres e três homens), 

todos estrangeiros das seguintes nacionalidades: Estados Unidos – 3; Alemanha – 1, Iran – 2; 

Coreia do Norte – 1, Equador –1, Canadá – 1 Etiópia – 1.  

 

Malhotra (2012) sugere que o tamanho da amostra do pré-teste deve ser pequena variando 

entre 15 e 30 respondentes. Apesar de terem sido aplicados 10 questionários pré-teste, a 

quantidade foi considerada suficiente uma vez que não foram observadas dificuldades de 

compreensão por parte dos respondentes e poucas sugestões de melhoria foram feitas, as quais 

passaram a se repetir, tornando-se desnecessária a aplicação com mais pessoas.  As alterações 

no questionário após o pré-teste foram:  

(1) De cunho gramatical e de escrita formal do idioma, uma vez que o questionário estava 

traduzido para o inglês, posteriormente ao pré-teste o mesmo foi revisado por um nativo 

no idioma;  

(2) Foram feitas duas inclusões: uma nova questão -  se o respondente havia ido ao Jogos 

Olímpicos de 2016 e acréscimo do item “América Central e Caribe” como opção na 

questão sobre continentes para a qual o respondente já havia viajado;   
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(3) Substituição do termo “Estados Unidos” por “seu país” na questão que perguntava se o 

respondente já havia viajado para fora do “Estado Unidos”.  

 

As duas últimas alterações foram realizadas na medida em que se optou por uma amostra de 

pessoas de diversas nacionalidade e não só de americanos, pelo fato de se tratar de uma 

universidade bastante internacionalizada, o que tornou os resultados da pesquisa mais 

robustos. As alterações podem ser vistas no Quadro 15. 

 

Quadro 15 - Alterações após o pré-teste 

 

Questões antes do pré-teste Novas questões ou modificações pós pré-teste 

Você já viajou para fora dos EUA (por algum 

motivo)? 
Você já viajou para fora do seu país (por algum motivo)? 

Quão provável é para você tirar férias de lazer 

fora dos EUA nos próximos cinco anos? 
Quão provável é para você tirar férias de lazer fora do 

seu país nos próximos cinco anos? 
Para quais continentes você viajou? (Marque 

todos os que se aplicam)  

Ásia, Europa, África, Oceania (incluindo 

Austrália), América do Norte, América do Sul 

Para quais continentes você viajou? (Marque todos os 

que se aplicam)  

Ásia, Europa, África, Oceania (incluindo Austrália), 

América do Norte, América do Sul e América Central e 

Caribe 

Nova questão Você foi para os Jogos Olímpicos de 2016? 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Considerando as alterações no questionário, a versão final aplicada na pesquisa possuiu 3 

blocos com um total de 22 questões: 1º bloco – Questões sobre experiência, intenção e 

envolvimento com viagens; 2º Bloco – Questões sobre imagem do Brasil, do Rio de janeiro e 

dos Jogos Olímpicos; e 3º bloco – questões sociodemográficas. Nos Apêndices A e B se 

encontram a versão inicial e final do questionário. No item que segue é abordado o plano 

amostral e em seguida os procedimentos de análise.  

 

3.5 Plano amostral  

 

A definição da amostra começa com a escolha da população alvo do estudo (MALHOTRA, 

2012). Desse modo, o público-alvo da pesquisa foram potenciais turistas internacionais, 

vinculados como estudantes e ou funcionários da Universidade da Flórida - Estados Unidos. 

Esse público foi escolhido inicialmente pelo fato de os norte-americanos corresponderem à 

segunda maior entrada de turistas internacionais no Brasil nos últimos anos, 576 mil em 

2016, 577 mil em 2015, 657 mil em 2014 e 593 mil em 2013 (BRASIL, 2016, 2017) e pelo 

acesso em função da realização do doutorado sanduíche nesta instituição. No entanto, ao se 

realizar o pré-teste verificou-se que seria possível uma amostra mais diversificada com 
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respondentes de vários países diferentes, o que enriqueceu o estudo.  

 

Desse modo, a amostra foi composta por alunos/funcionários da Universidade da Flórida 

oriundos de vários países do mundo. Teve caráter não-probabilístico e por conveniência 

(MALHOTRA, 2012). Os dados foram coletados após a realização dos Jogos Olímpicos de 

2016. Esse tipo de amostra, que envolve estudantes é bastante utilizada na literatura de 

imagem, havendo trabalhos que mostram que o efeito país de origem não é diferente quando 

são comparados estudos com amostras de estudantes e de consumidores em geral 

(VERLEGH; STEENKAMP, 1999).  

 

Acredita-se que o mesmo ocorra no caso das imagens de destinos, uma vez que muitos dos 

estudos encontrados no levantamento do referencial teórico foram feitos com estudantes, 

como os de Gibson, Qi e Zhang (2008); Auruskeviciene (2010); Chalip, Green e Hill (2003), 

entre outros. 

 

Em função do tratamento estatístico a ser realizado na análise de dados – modelagem de 

equações estruturais (MEE), Hair et al. (2005) destaca que é necessário um tamanho mínimo 

da amostra, pelo menos cinco vezes mais observações que variáveis. Considerando que a 

escala adaptada possui 38 variáveis, o mínimo seriam 190 observações, levando em conta a 

retirada de outliers (valores extremos) e tratamento/exclusão de missing values (dados 

faltantes).  

 

Para uma melhor precisão em termos de definição da amostra foi utilizado também o software 

G*POWER 3.1.9.2 recomendado para cálculo de amostra na utilização do método escolhido - 

MEE baseada no modelo de ajuste com mínimos quadrados parciais ou partial least square - 

PLS (FAUL et al., 2009). Para a realização do cálculo deve-se observar que há dois 

parâmetros: o poder do teste (Power = 1 - erro prob. II) e o tamanho do efeito (f2) Cohen (1988). 

 

Hair et al. (2014a) recomendam o uso do poder como 0,80 e f2 mediano = 0,15. É importante 

considerar também o construto latente que recebe o maior número de preditores, isto é o que 

recebe o maior número de setas (RINGLE; DA SILVA, BIDO, 2014).  

 

Considerando tais parâmetros, e que os construtos recebem apenas uma seta cada, o 

G*POWER definiu como amostra mínima para o modelo o valor de 89 respondentes (Figura 
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10). Contudo, Ringle, Da Silva e Bido (2014) sugerem que para obter mais consistência no 

modelo deve-se trabalhar com uma amostra duas ou três vezes maior que a indicada pelo 

G*POWER, em um total de 267 indivíduos.  

 

Figura 10 - Cálculo da amostra no software G*POWER 3.1.9.2 

 

 

 

3.6  Coleta de dados  

 

A pesquisa de campo foi baseada na coleta de dados primários, com levantamento por meio de 

questionários estruturados (autoadministráveis). A coleta foi eletrônica e presencial, ambas 

formas de coleta indicadas por Malhotra (2012). Para a coleta eletrônica o questionário foi 

disponibilizado em uma página da internet por meio do Programa Qualtrics, cujo link era 

(https://ufl.qualtrics.com/jfe/form/SV_bHn9lhN5rbFnc2x), o mesmo foi enviado junto como um 

email convite aos alunos de Universidade da Flórida (Apêndices B e C).  

Segundo Malhotra (2012) uma das vantagens da coleta de dados realizada por meios 

eletrônicos é a velocidade de respostas e redução de erros não-amostrais, uma vez que não é 

https://ufl.qualtrics.com/jfe/form/SV_bHn9lhN5rbFnc2x
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necessário digitar as respostas, que já são enviadas direto pelos respondentes para a base de 

dados. Contudo somente a coleta eletrônica não foi suficiente para obtenção do número de 

questionários necessários, por isso foi realizada também abordagem presencial com 

questionários impressos.  

 

3.7 Procedimentos de análise 

 

Para o alcance dos objetivos propostos nesta tese foi escolhida a técnica estatística 

multivariada para a análise dos dados: Modelagem de Equações Estruturais (MEE) ou 

Structural Equation Modeling (SEM). Trata-se de um procedimento que possibilita estimar 

relações de dependência entre um conjunto de conceitos/construtos representados por 

variáveis/indicadores incorporadas em um modelo integrado, é um método usado 

principalmente como técnica confirmatória. (MALHOTRA, 2012) 

 

Essa técnica foi escolhida por ser mais adequada para atingir o objetivo proposto nesta tese, 

permitindo verificar a relação correlacional (MALHOTRA, 2012) entre a imagem da cidade-

sede e a imagem do destino turístico ao qual ela faz parte, avaliando a existência de efeitos 

causais recíprocos de imagem, além de permitir a análise do papel moderador das variáveis: 

familiaridade e animosidade com o destino e envolvimento com os jogos dentro daquela 

relação. 

 

De acordo com Hair et al. (2005) um dos objetivos primordiais das análises multivariadas é 

expandir a habilidade explicativa dos pesquisadores e a eficiência estatística. Os autores 

destacam que outras técnicas apresentam uma limitação comum: a de examinar apenas uma 

única relação por vez, enquanto a modelagem de equações estruturais examina uma série de 

relações de dependência simultaneamente. Dessa forma, a SEM busca explicar as relações 

entre múltiplas variáveis e construtos, podendo ser vista como uma combinação das técnicas 

de análise de dependência, interdependência e multidependência. 

 

Nos estudos de imagem de destino turístico e/ou de megaeventos esportivos tais como: 

Baloglu e McCleary (1999); Beerli e Martín (2004); Kaplanidou e Vogt (2007); Musa et al. 

(2011); Walker et al. (2013), essa técnica tem sido bastante utilizada por permitir examinar 

uma combinação de variáveis que afetam a imagem e que a imagem afeta concomitantemente. 
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A análise de dados por meio da Modelagem de Equações Estruturais pode ser feita, 

basicamente, de duas formas: (1) baseada em covariância (CB-SEM) ou em (2) variância 

(VB-SEM), esta última também denominada de modelo de ajuste com mínimos quadrados 

parciais ou partial least squares (PLS) (HAIR et al., 2005; RINGLE DA SILVA; BIDO, 

2014).  

 

A técnica de análise VB-SEM é indicada nas seguintes situações: a) amostra não possui 

distribuição normal, b) amostra pequena, c) presença de construtos formativos (HAIR et al., 

2014b; HAIR et al 2012).  Nesse estudo, apesar de possuir uma amostra grande e não possuir 

construtos formativos, optou-se pela análise baseada em variância (VB-SEM), uma vez que a 

distribuição dos dados não atendeu os requisitos de normalidade multivariada, como será 

mostrado no tópico de resultados e essa é uma das vantagens do método VB-SEM ou PLS, as 

amostras podem ou não atender os requisitos de normalidade.  

 

Hair et al (2014b) reforça essa ideia quando enfatiza as vantagens deste método, 

especialmente para as ciências sociais, destacando que a maioria dos dados empíricos da área 

de negócios e ciências sociais é caracterizada por dados não normais e a PLS-SEM não exige 

estes termos restritivos de pressupostos distributivos. Para operacionalizar o método, nesta 

tese foi utilizado o software SmartPLS, versão 3.  

 

A principal diferença entre o CB-SEM e o VB-SEM é a forma de tratamento dos dados. No 

primeiro caso, existem múltiplas regressões lineares realizadas simultaneamente e, no 

segundo, são calculadas as correlações entre os construtos e suas variáveis ou itens medidos 

ou observados (modelos de medição) e são feitas regressões lineares entre construtos 

(modelos estruturais), o que permite estimar modelos mais complexos com uma quantidade 

menor de dados (RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014) 

 

Um modelo de caminho PLS é descrito por dois modelos: (1) um modelo de medição 

relacionando as variáveis observáveis ou indicadores em sua própria variável latente (2) um 

modelo estrutural relacionando as variáveis latentes endógenas com outras variáveis. O 

modelo de medição também é chamado de modelo externo e o modelo estrutural é o modelo 

interno (TENENHAUS, AMATO, ESPOSITO VINZI, 2004). Ambos os modelos são 

descritos nesta seção. 
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Em um modelo de equações estruturais, os construtos são denominados de variáveis latentes 

as quais podem ser: (1) exógenas, compostas por variáveis independentes ou (2) endógenas, 

compastos por variáveis dependentes (HAIR et al., 2005; TENENHAUS, AMATO, 

ESPOSITO VINZI, 2004).  Os construtos/variáveis latentes são conceitos que não podem 

ser diretamente medidos e para isso se utiliza de variáveis observáveis que em SEM são 

também denominadas de indicadores (HAIR et al., 2005; TENENHAUS, AMATO, 

ESPOSITO VINZI, 2004). 

 

Outros dois conceitos importantes para se entender a SEM dizem respeito ao tipo de 

modelo. O modelo pode ser classificado quanto à sua constituição: formativo, quando os 

indicadores são características do construto ou reflexivo quando os indicadores são 

manifestações do construto (JARVIS et al., 2003). O modelo ainda pode ser classificado 

quanto ao seu grau de complexidade, podendo ser um modelo fatorial de primeira ordem ou 

de mais ordens.  

 

No modelo de primeira ordem, as covariâncias entre os indicadores são explicadas por uma 

única camada fatorial latente, já o modelo de segunda ordem possui duas camadas, uma com 

variáveis latentes de primeira ordem e uma de segunda ordem, sendo que as de segunda são 

a explicação das de primeira, se for de terceira ordem o modelo vai possuir três camadas de 

variáveis latentes e assim sucessivamente (HAIR et al., 2005).  

 

No caso desta tese, trabalhou-se com um modelo reflexivo e com duas camadas de variáveis 

latentes, ou seja, um modelo de segunda ordem. Os itens que seguem englobam mais 

detalhes sobre a técnica utilizada indicando etapas previstas pela literatura para a utilização 

do modelo de equações estruturais VB-SEM, entre elas: (1) identificação dos valores 

extremos e dados faltantes; (3) avaliação do modelo de mensuração; (4) avaliação e ajuste 

do modelo estrutural  

 

3.7.1 Identificação de valores extremos e dados faltantes 

 

A primeira etapa para a análise se constitui em um exame em busca de erros de digitação e 

dados extremos e/ou faltantes na base de dados.  A identificação tanto de valores extremos 

quanto dos dados faltantes é importante para a estimação do modelo, visto que os resultados 

das análises podem ser contaminados caso os valores permaneçam na base de dados, 
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comprometendo os resultados.   Retirar os valores extremos é evitar que sua presença distorça 

a matriz analisada e consequentemente os parâmetros estimados (BISTAFFA, 2010). 

 

A identificação dos valores extremos ou outliers, foi feita por meio da distância de 

Mahalanobis (D²), consistindo em uma avaliação multivariada de cada observação de um 

conjunto de variáveis, medindo a distância em um espaço multidimensional de cada 

observação do centro da média das observações (HAIR et al., 2005).  

 

No caso dos dados faltantes (missing values) deve-se considerar se são não-aleatórios e 

suficientes para causar problemas e se devem ser corrigidos com algumas ações como: 

abordagem de caso completo ou eliminação por lista (listwise); abordagem totalmente 

disponível, também conhecida como eliminação por pares (casewise); e atribuição baseada em 

modelos onde a mais comum é a substituição dos dados faltantes pela média (HAIR et al., 

2005). Neste trabalho optou-se pela substituição dos dados faltantes pela média para não haver 

grande perda do tamanho da amostra.  

 

3.7. 2 Avaliação do modelo de mensuração: análise fatorial confirmatória 

 

A SEM é basicamente realizada em duas fases: o teste do modelo de mensuração e o ajuste 

do modelo estrutural (HAIR et al., 2005). O teste do modelo de mensuração é feito por meio 

de uma análise fatorial confirmatória (CFA) que tem como objetivo a validação do modelo 

(HOYLE, 2012). Desse modo, a CFA é um tipo de modelagem de equações estruturais que 

lida com modelos de mensuração, ou seja, com relações entre os indicadores e as variáveis 

latentes ou fatores (BROWN; MOORE, 2012). 

 

Ao contrário da Análise Fatorial Exploratória (EFA) – que é uma abordagem baseada em 

dados, onde nenhuma especificação inicial é feita em relação ao número de fatores comuns 

ou ao padrão de relacionamentos, a CFA requer um forte impacto empírico ou conceitual, 

fundamental para guiar a especificação e avaliação do modelo (BROWN; MOORE, 2012). 

 

Dessa forma, pode-se dizer que a análise fatorial confirmatória é um procedimento estatístico 

recomendado para refinar e confirmar as respectivas estruturas fatoriais que podem ou não 

terem sido gerados a partir de uma EFA inicial. Segundo Hair et al. (2005) ela permite testar 

o quão bem as variáveis medidas, de fato, representam os construtos.  Ainda segundo os 
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autores essa análise dá suporte adequado para a estimação do modelo.  

 

A avaliação do modelo de mensuração passa por algumas etapas. A primeira delas é verificar 

se o modelo converge, ou seja, se há o alcance de resultado estável após o número máximo 

de iterações estabelecidos, além disso tem que ser verificadas as validades convergente, 

discriminante e nomológica do modelo (HAIR et al., 2005).  

 

“A Validade Convergente mede como a escala se correlaciona positivamente com outras 

medidas do mesmo construto” (MALHOTRA, 2012, p. 557).  Ela pode ser entendida como o 

quanto uma medida se correlaciona positivamente com medidas alternativas de um mesmo 

construto, ou o quanto cada variável da escala se relaciona positivamente com os demais 

itens de um mesmo construto reflexivo (HAIR et al. 2014a).  

 

Para apurar se há validade convergente primeiro deve-se verificar se as cargas fatoriais do 

modelo são estatisticamente significativas (p<0,05) e com valores mínimos, igual ou maiores 

que 0,5, mas idealmente maiores que 0,7 (MALHOTRA, 2012). Os índices utilizados para 

medir a validade convergente são a variância média (Average Variance Extracted – AVE, em 

inglês) e a Confiabilidade Composta (HAIR et al. 2014a).   A Confiabilidade Composta é a 

“quantidade total da variância do escore verdadeiro em relação à variância do escore total” 

(MALHOTRA, 2012, p. 550).   

 

Embora seja comum o uso de alpha de cronbach como medida de consistência interna de uma 

escala, segundo Hair et al. (2012) é uma medida inadequada para o contexto da SEM. Para as 

equações estruturais a confiabilidade composta é utilizada como substituto do Alfa de 

Cronbach (BAGOZZI; YI, 1988, HAIR et al. 2009).   

 

Outra medida de avaliação do modelo é a validade discriminante, que representa a unicidade 

de um construto, isto é, o quanto ele é distinto dos demais construtos do modelo (HAIR et al, 

2014a). O índice adotado para medir a validade discriminante nesse trabalho é o Heterotrait-

Monotrait (HENSELER, RINGLE, SARSTEDT, 2015) e o cross-loading ou cargas cruzadas 

de Chin (1998).  

 

E, por fim, a validade nomonológica que nada mais é que a coerência teórica entre os 

construtos, verificando se as correlações entre os construtos são significantes e fazem 
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sentido considerando a teoria de mensuração utilizada (HAIR et al., 2012). O resumo dos 

indicadores de avaliação do modelo de mensuração e suas respectivas formas de medida 

podem ser visto no Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Resumo indicadores de avaliação do modelo de mensuração 

 

Indicador Parâmetro 

Convergência 

do algoritimo 

Iterações <300 (HAIR et al., 2012) 

 

Validade 

convergente 

Variância média extraída (AVE) >0,50 (BAGOZZI; YI, 1988) 

 

Consistência 

interna 

Confiabilidade composta > 0,70 (FORNELL; LACKER, 1981) 

 

Validade 

discriminante 

Razão das correlações Heterotrait-Monotrait (HTMT) < 0,90 (HENSELER; RINGLE; 

SARSTEDT (2015) 

Cargas cruzadas dos indicadores maiores nos fatores a que pertencem do que nos demais 

fatores (CHIN, 1998) 

 

Validade 

Nomológica 

Correlações  >0 (HAIR et al., 2005; CRONBACH; MEEH, 1955) 

 

  

3.7.3 Avaliação e ajuste do modelo estrutural  

 

A avaliação e ajuste do modelo estrutural é a última etapa na análise de dados baseada em 

SEM. Essa avaliação é necessária para garantir que o modelo é de fato uma representação 

adequada de todo o conjunto de relações causais encontradas (HAIR et al., 2005).  

 

Contudo, há controvérsia quanto ao uso dos ajustes, alguns autores argumentam que eles 

podem não acrescentar muito à análise, que um modelo mal especificado não é 

necessariamente um modelo ruim, que pontos de corte são enganosos e que em geral são 

escolhidos apenas índices favoráveis (BARRET, 2007; HAYDUK, et al., 2007; KENNY; 

KANISAN; MCCOACH, 2014, HAIR et al., 2005). 

 

No caso da SEM baseada em PLS, para se avaliar o modelo estrutural é necessário analisar 

efetivamente as relações entre os construtos e os testes das hipóteses, bem como a análise da 

significância e da relevância das relações do mesmo.  Essa análise é feita por meio do 

procedimento denominado bootstrapping, que se traduz em reamostragem com substituição 

da amostra original (TENENHAUS, AMATO, ESPOSITO VINZI, 2004). Ele consiste em 

uma técnica de reamostragem que avalia a significância (p-valor) das correlações (modelos de 

mensuração) e das regressões (modelo estrutural) (RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014).  
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Para estimar a qualidade do ajuste do modelo faz-se também a análise da sua acurácia, a qual 

é feita por meio do coeficiente de determinação de Pearson (R²) (HAIR et al., 2014a). Esse 

índice representa o total da variância do construto endógeno (dependente) que é explicado 

pelos constructos exógenos (independentes) ligados a ele. Assim como a análise da validade 

preditiva, por meio do indicador do tamanho do efeito ou indicador de Cohen (f2), que aponta 

quanto cada variável latente contribui para o ajuste do modelo (HAIR et al., 2005). 

 

Recentemente foi sugerida uma medida de ajuste global para a modelagem de caminhos PLS, 

GoF (0 <GoF <1), definida como a média geométrica da comunalidade média e o R² médio 

(para construtos endógenos) (TENENHAUS, AMATO, ESPOSITO VINZI, 2004).  Estes 

podem servir como valores de referência para validar o modelo PLS globalmente. No quadro 

17 podem ser vistos os indicadores de ajustes do modelo estrutural. 

 

Quadro 17- Indicadores de ajustes do modelo estrutural 

 
Indicador Conceito Parâmetro 

R² Evidencia o percentual de variação total de Y explicado 

pelo modelo de regressão.  

Pequeno >0,02 

Médio >0,13 

Grande >0,26 

 (COHEN, 1988) 

R² 

Ajustado  

 

R² ajustado pelo tamanho da amostra e número de 

indicadores. 

Pequeno >0, 04 

Médio >0,25 

Grande > 0,64  

(FERGUSON, 2009) 

Gof 

(Goodness 

of fit) 

absoluto 

Medida de quão bem um modelo especificado reproduz a 

matriz de covariância entre os indicadores. 

Pequeno >0,10 

Médio>0,25 

Grande >0,36 

(WETZELS, ODEKERKEN- 

SCHRÖDER; VAN OPPEN, 

2009; TENENHAUS, 

AMATO, ESPOSITO VINZI, 

2004) 

Tamanho 

do f² 

Grau em que o fenômeno se manifesta na amostra.  Pequeno >0,02 

Médio>0,15 

Grande > 0,35 

 (COHEN, 1988) 

 

3.8 Modelo conceitual da pesquisa 

 

Uma vez explicitado os procedimentos metodológicos a serem adotados e com base no 

referencial pesquisado, nos construtos mencionados e nas hipóteses de pesquisa propostas foi 

elaborado um modelo conceitual da pesquisa baseado no diagrama de caminhos para 

equações estruturais de Malhotra (2012), representado pela Figura 11.  

 



115 
  

 

 

 

  

 

 

   

 
 

  

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O modelo representado pela Figura 11 mostra duas setas causais ao mesmo tempo, partindo 

do Rio para o Brasil e do Brasil para o Rio. As duas setas foram colocadas para indicar que 

foi verificada a relação de influência tanto do Rio no Brasil quanto do Brasil no Rio. 

Contudo, esse desenho é ilustrativo, uma vez que o modelo não pode ser rodado com as duas 

setas em direções opostas, mas sim um modelo da cada vez. Sendo assim, foram rodados dois 

modelos separados atendento às duas direções causais (Rio-Brasil; Brasil-Rio) e a influência 

das variáveis moderadoras em cada uma dessas relações.  

 

Importante ressaltar que o modelo apresentado é de segunda ordem, uma vez que possui duas 

camadas de construtos latentes (MALHOTRA, 2012), sendo é composto por seis construtos, 

sendo dois de segunda ordem (Imagem Geral Rio, Imagem Geral do Brasil) e quatro de 

primeira ordem (Dimensão Cognitiva Rio, Dimensão Afetiva Rio, Dimensão Cognitiva 

Brasil, Dimensão Afetiva Brasil) descritos por um total de 38 indicadores.  

 

O modelo possui ainda variáveis exógenas e endógenas.  Os construtos de primeira ordem do 

modelo são as variáveis latentes exógenas enquanto os de segunda ordem variam conforme o 

a direção da influência do modelo rodado: no modelo Rio-Brasil, a variável latente Imagem 

Geral do Rio é um construto exógeno em relação à Imagem Geral do Brasil e endógeno em 

relação às dimensões afetiva e cognitiva do Rio, já no modelo Brasil- Rio acontece o inverso, 

a variável latente Imagem Geral do Brasil é  exógena em relação à variável Imagem Geral do 

Rio e endógena em relação às variáveis dimensão afetiva e dimensão cognitiva do Brasil 

Familiaridade 

Imagem da 

cidade-sede do 

megaevento 

(Rio de Janeiro) 

 

 Imagem do 

destino –mãe 

(Brasil) 

 

Envolvimento Animosidade 

Dimensão 

Cognitiva 

 

Dimensão 

Afetiva 

 

Dimensão 

Afetiva 

 

Dimensão 

Cognitiva 

 

Figura 11 - Modelo conceitual da pesquisa 
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(HAIR et al, 2005).    

 

O modelo é também classificado como reflexivo, o que significa que os construtos latentes 

são a causa das variáveis medidas também denominadas de indicadores. Isso pode ser notado 

pela própria direção das setas, sempre partindo da causa (construtos) para os 

indicadores (HAIR et al., 2005).  Uma vez feita a descrição do modelo inicial proposto passa-

se à análise de dados propriamente dita com a apresentação do resultados e discussões no 

tópico que segue. 
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4 RESULTADOS 

 

Esta seção é destinada a apresentar os resultados da pesquisa empírica e discuti-los. 

Primeiramente, é feita a descrição do tratamento da base de dados em relação aos valores 

extremos e dados faltantes. Por meio da estatística descritiva, é feita uma caracterização da 

amostra, indicando, tanto o perfil dos respondendes em termos sociodemográficos, quanto em 

acerca do comportamento em relação a viagens. Por fim são abordados os resultados da 

análise multivariada de dados, baseada na técnica de modelagem de equações estruturais, 

considerando as hipóteses e os objetivos propostos, bem como discussões em relação a 

estudos anteriores. Para análise e discussão das hipóteses, optou-se por destinar um subtópico 

específico para esse intuito ao fim do capítulo. 

 

4.1 Tratamento da base de dados e perfil da amostra  

 

A coleta de dados foi realizada nos Estado Unidos, com estudantes e funcionários da 

Universidade da Flórida, sendo uma amostra não-probalística por conveniência. A coleta foi 

realizada durante o período de estágio do doutorado no exterior entre os meses de abril a 

junho de 2017. Os dados foram coletados por meio eletrônico e presencialmente. Com um 

total de 424 respondentes, sendo 179 questionários online e 244 questionários coletados 

presencialmente. Contudo, em virtude de ser uma pesquisa inteiramente voluntária, onde os 

indivíduos tinham liberdade total de responder o questionário de forma completa ou não, 

seguindo rigorosamente o protocolo de pesquisa da universidade em questão, houve um 

grande índice de questionários com dados faltantes.  

 

Nesse sentido foi feita uma primeira triagem dos questionários eliminando aqueles que 

possuíam mais de 50% de questões não respondidas, chegando a um total de 360 

respondentes. Em seguinda foram eliminadas as observações cuja respostas às perguntas 

sobre os contrutos principais da pesquisa estavam em sua grande maioria em branco, 

ficando um total de 349 respondentes. No entanto, considerando que a presença de dados 

faltantes não implica necessariamente em problemas na análise dados e sendo comumente 

utilizados meios para gerir esses dados nos softwares estatísticos como listwise, pairwise ou 

substituição pela média (HAIR et al., 2005), para evitar mais perdas informacionais 

importantes optou-se pela susbstitução pela média, na hora de rodar a SEM, como critério 

de ação corretiva para esses dados (HAIR et al. 2005). 
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Dessa forma, a partir da amostra de 349 respondentes, foi feita a retirada dos valores 

extremos. É importante a retirada desses valores para a estimação do modelo, uma vez os 

resultados podem ser comprometidos caso os mesmos continuem na base de dados.  O 

cálculo da distância de Mahanalobis foi utilizado para esse tratamento por ser um método de 

identificação de valores atípicos em um conjunto de dados multivariado (HAIR et al., 2005), 

caso dos dados deste estudo.  

 

Para estimar essa distância, foi utilizado o programa estatísticos SPSS versão 23. Foi 

realizada uma regressão fictícia com todas as variáveis métricas do estudo. Como a 

distância de Mahalanobis independe da variável dependente escolhida na regressão, uma 

vez que software utiliza apenas as variáveis independentes, a variável dependente foi 

escolhida de forma aleatória.  Dessa forma, como variável dependente, foi utilizada a 

variável sobre viagem para fora do país de origem. Após a regressão foi criado o gráfico 

boxplot, para identificar os altos valores da distância de Mahalanobis, os quais 

caracterizaram os valores extremos multivariados como pode ser visto na Figura 12. 

 

Figura 12 - Bloxplot distância de Mahalanobis 

 

 

 

Logo, a partir desse cálculo foram identificados e retirados 9 dados extremos (161, 190, 125, 

333, 15, 234, 127, 288, 338), ficando a amostra final com 340 respondentes. Uma vez 

realizado o tratamento da base de dados, parte-se para a descrição da amostra pesquisada. O 
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perfil da amostra foi dividido em dois tópicos, o primeiro contendo aspectos 

sociodemográficos e o segundo focado no perfil em relação a viagens.  

 

4.1.1 Perfil Sociodemográfico 

 

No que tange aos aspectos sociodemográficos, a amostra foi composta por estudantes e 

funcionários da Universidade da Flórida. A amostra é relativamente jovem, a maioria de 

respondentes (55,8%) estava na faixa etária entre 17-25 anos e 26,4% entre 26-35 anos, 

apenas 7,6 % entre 36-45 anos, 6,1% entre 46-55 anos e 4,2% de 56-74 anos. A média de 

idade foi de 28 anos e o desvio padrão de 11,062. O respondente mais novo possuía 17 anos e 

o mais velho 74.  

 

Em relação ao sexo dos respondentes, apesar de a amostra conter mais mulheres, a diferença 

não foi tão grande, havendo um certo equilíbrio entre os sexos, sendo 56,1% de respondentes 

do sexo feminino e 43,9% do sexo masculino. Sobre a escolaridade, a maioria dos indivíduos 

já havia completado a pós-graduação (31,8%) ou a graduação (28,3%) e 29,5% ainda estavam 

cursando faculdade. Os demais haviam feito curso tecnológico (0,6%), apenas concluído o 

ensino médio (9,5%) e apenas 0,3% tinham escolaridade menor que o ensino médio. Sobre a 

composição étnica dos respondentes, 48,5% se intitularam brancos; 22% asiáticos; 16,7 % 

hispânicos/latinos; 9,5% negros/afrodescendentes. 

 

A composição da renda da amostra foi variada. A média de renda da ficou entre a faixa de 

$40,000-59,999 e a faixa de 60,000-79,999. Sendo que 27,7% ganhavam menos de $20,000; 

21,3% ganhavam mais de $100,000; 19,9% estavam na faixa de $20,000- $39,999; 15,5% na 

faixa de $40,000-$59,999; 9,1% entre $80,000-99,999; e 7,3% entre $60,000-$79,999. 

 

No que tange à nacionalidade, houve uma abrangência de vários países e continentes 

diferentes.  Os indivíduos da amostra eram provenientes de 48 países, dos quais os com 

maior participação foram respectivamente: Estados Unidos (58,9%), China (6,5%), Índia e 

França com 2,4% cada um e Colômbia (2,1%). Em termos de continentes, a amostra 

abrangeu todos os continentes: América do Norte (59,5 %) – pelo percentual observa-se que 

quase a totalidade dos representantes da América do Norte foram de pessoas nascidas nos 

Estados Unidos; Ásia (16,7%); Europa (11,9%); América do Sul (5,7%); América Central e 

Caribe (3,3%); África (2,4%); Oceania (0,6%).  O percentual das frequências dos dados 
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referentes ao perfil sociodemográfico da amostra pode ser visto na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Perfil sociodemográfico da amostra 

 

Sexo 

Masculino Feminino Total 

43,9% 56,1% 100% 

Faixa etária (em anos) 

17-25 26-35 36-45 46-55    56-74 Total 

        55,8% 26,4 % 7,6% 6,1%     4,2% 100% 

Escolaridade 

Ensino Médio 

incompleto 

Ensino 

Médio 

completo 

Curso 

Tecnológico 

Graduação 

incompleta 

Graduação 

completa 

Pós-Graduação 

completa 
Total 

0,3% 9,5% 0,6% 29,5% 28,3% 31,8% 100% 

Faixa de Renda Anual (em dólatess) 

Menos de 

20.000 

20.000- 

39.999 

40.000-

59.999 

60.000-

79.999 

80.000- 

99.999 

Mais de 

100.000 
 Total 

27,7% 19,9% 15,5% 7,3%      9,1% 21,3%  100% 

Etnia 

Brancos Asiáticos 
Hispânicos/ 

Latinos 

Negros/ 

Afrodescendentes 
 Total 

48,5% 22% 16,7% 9,5%  100% 

Continentes 

América do 

Norte 
Ásia          Europa  

América do 

Sul 

América Central e 

Caribe 
África Oceania  Total 

59,5% 16,7%         11,9% 5,7% 3,3% 2,4%               0,6%  100% 

 

4.1.2 Perfil sobre viagens:  experiência, envolvimento, intenção e avaliação de imagens 

 

Sobre o perfil quanto ao comportamento em relação a viagens, trata-se de uma amostra com 

alta experiência em viagens internacionais uma vez que 87,9% dos entrevistados já realizaram 

alguma viagem desse tipo, com uma média de 6 viagens internacionais ao longo da vida, 

72,6% fizeram uma viagem de lazer nos últimos 12 meses e só 12,1% nunca saíram do seu 

país.  

 

Os continentes mais visitados pelos respondentes foram a América do Norte (57,1%), 

seguido da Europa (51,8%), América Central e Caribe (36,8%) e Ásia (28,8%). Duas 

reflexões sobre esses percentuais podem ser feitas. A primeira é relacionando com o perfil 

sociodemográfico dos respondentes, onde a maioria eram norte-americanos e dois dos 

continentes bastante visitados estão geograficamente próximos dos EUA – América do 

Norte; América Central e Caribe, fazendo sentido uma maior visitação nesses se considerada 

a distância de deslocamento e consequentemente custos de viagem. 

 

Por outro lado, a América do Sul apesar de também estar localizada próxima dos EUA só foi 
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visitada por 18,5 % dos respondentes, em contrapartida, a Ásia, apesar de mais distante, teve 

um alto índice de visitação, o que também pode ser atribuído ao perfil sociodemográfico, 

considerando que os asiáticos foram o segundo maior grupo de respondentes 16,7%, sendo 

6,5% de chineses. Outro raciocínio é considerar que a pesquisa foi realizada nos EUA, e 

quase a metade da amostra era composta estrangeiros que por algum motivo estavam no país, 

o que também contribui para que a América do Norte seja o continente mais visitado dentro 

da amostra. Os continentes menos visitados pelos indivíduos da amostra foram a África com 

11, 5% e a Oceania com 7,4%.  

 

Sobre a intenção de realizar uma viagem de lazer para fora do seu país pelos próximos cinco 

anos, observou-se que a média de respostas ficou entre os que afirmaram que definitivamente 

têm essa intenção (47,6%) e os que muito provavelmente têm essa intenção (29,7 %). Os 

demais, 17,9%, afirmaram existir alguma probabilidade de fazer essa viagem em cinco anos, 

apenas 3,2% afirmaram ser improvável e 1,5% afirmaram não haver probabilidade alguma.  

 

Em relação à intenção especifica de viagem para a América Latina e Brasil, essa foi 

verificada tanto a curto prazo (próximo 12 meses) quanto a longo prazo (próximos cinco 

anos). Quanto à intenção de curto prazo (12 meses), esta foi baixa. Em uma escala de 1 a 7 

pontos que ia de “extremamente improvável” a “extremamente provável”, a média para o 

Brasil ficou em 2,51; ou seja, há uma intenção baixa de visitação ao país considerando 

respondentes da amostra pesquisada. A intenção de visitação da América Latina no curto 

prazo também foi baixa, apesar de obter uma média um pouco maior ficando em 3,55; o que 

significa que a média da intenção dos respondentes em relação à América Latina nesse prazo 

ficou entre “pouco improvável” e “nem provável nem improvável”, indicando talvez o desejo 

de visita a outros países que não o Brasil.  

 

Nas questões de intenção de visitação desses destinos a longo prazo (5 anos), as médias 

foram um pouco maiores, mas no caso do Brasil ainda assim baixa 3,88 ou seja, entre “pouco 

improvável” e “nem provável nem improvável”; já a América Latina ficou com 4,69; ou seja, 

entre “nem provável e nem improvável” e “pouco provável”. Observa-se que para a amostra 

pesquisada o nível de interesse em realizar uma visitação para o Brasil ou América Latina foi 

baixo, uma vez 95,2 % da amostra indicou probabilidade de realizar uma viagem ao exterior 

pelos próximos cinco anos, mas a média de intenção de ir ao Brazil e à América Latina foi 

baixa. Esse resultado pode refletir uma baixa competitividade destes destinos na amostra 
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pesquisada em relação a outras opções. Sobre o nível de envolvimento com viagens, a 

amostra apresentou alto grau de envolvimento. Em todos os itens da escala de envolvimento 

(valores de 1 a 10) as médias foram todas acima de 6 (Tabela 2), com média geral de 6,41. 

 

Tabela 2 - Média de envolvimento com viagens 

 
Envolvimento com viagens Média 

Não Importante-Importante 6,34 

Chato-Interessante 6,64 

Irrelevante-Relevante 6,25 

Não Excitante-Excitante 6,60 

Desagradável-Agradável 6,55 

Significa nada-Significa muito 6,31 

Mundano-Fascinante 6,51 

Inútil-Valioso 6,48 

Não Envolvente-Envolvente 6,36 

Não-Necessário-Necessário 6,10 

 

Por fim, foi considerada dentro do perfil dos respondentes, a avaliação geral sobre as imagens 

do Brasil como destino turístico, do Rio de Janeiro como cidade-sede e dos Jogos Olímpicos 

em uma escala de 7 pontos entre extremamente negativo a extremamente positivo. Tanto os 

destinos, como o evento foram avaliados positivamente, no entanto, o Rio de Janeiro foi o 

pior avaliado entre os três. Do percentual total válido, 73,3% dos respondentes avaliaram o 

Brasil positivamente, 14,4% foram indiferentes e 17,8% avaliaram negativamente. A média 

da avaliação da imagem foi 5,25 ficando entre “levemente positivo” e “moderadamente 

positivo”. Já o Rio de Janeiro, enquanto cidade-sede do Jogos Olímpicos de 2016, foi 

avaliado positivamente por 56,6% dos respondentes; 24,5% o avaliaram negativamente e 

18,9% foram indiferentes. A média da avaliação da imagem ficou em 4,72 entre “indiferente” 

e “levemente positivo”. Por fim, os Jogos Olímpicos obtiveram a maior avaliação, ficando 

com média de 5,46 entre “levemente positivo” e “moderadamente positivo”, um total de 

74,1% avaliou positivamente e 11,2% negativamente e 14,7% foram indiferentes. Na tabela 2 

podem ser vistos os valores médios da avaliação da imagem geral de cada um deles.  

 

Tabela 3 - Avaliação da imagem geral - Brasil, Rio e Jogos Olímpicos 

 
Imagens Brasil Rio de Janeiro 

(cidade-sede) 

Jogos 

Olímpicos 

Média de 

avaliação 
5,25 4,72 5,46 

 

Após a apresentação dos resultados relacionados ao perfil da amostra passa-se às etapas dos 

resultados das análises estatísticas multivariadas. 
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4.2 Teste de Normalidade 

 

Antes de iniciar os procedimentos de modelagem de equações estruturais, foi necessário, além 

do tratamento da base de dados, verificar a normalidade da distribuição da amostra, a qual foi 

feita com uso do software SPSS 23. No caso de distribuição não-normal, a literatura aponta 

como melhor opção para o cálculo da SEM a utilização do método PLS (RINGLE; DA 

SILVA; BIDO, 2014; HAIR et al., 2014a). Como pode ser observado pela Tabela 4, as 

variáveis apresentaram significância no teste de normalidade, indicando que a amostra possui 

distribuição não-normal. 

 

Tabela 4 - Teste de normalidade 

 

Indicadores 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estat gl Sig. Estat gl Sig. 

AfBR_1 - Confiável  ,168 312 ,000 ,937 312 ,000 

AfBR_2 - Amigável  ,226 312 ,000 ,904 312 ,000 

AfBR_3 - Agradável ,258 312 ,000 ,884 312 ,000 

AfBR_4 - Excitante  ,276 312 ,000 ,825 312 ,000 

AfBR_5 - Estressante ,168 312 ,000 ,942 312 ,000 

AfBR_6 - Relaxante  ,195 312 ,000 ,916 312 ,000 

AfBR_7 - Aterrorizante ,178 312 ,000 ,936 312 ,000 

AfBR_8 - Inquieto  ,203 312 ,000 ,930 312 ,000 

CoBR_09 - Higiene e limpeza ,219 312 ,000 ,933 312 ,000 

CoBR_10 - Boa infraestrutura ,199 312 ,000 ,936 312 ,000 

CoBR_11 -  Seguro  ,165 312 ,000 ,945 312 ,000 

CoBR_12 - Boas opções de vida noturna e entretenimento ,218 312 ,000 ,883 312 ,000 

CoBR_13 - Opções de acomodação adequadas ,202 312 ,000 ,906 312 ,000 

CoBR_14 - Culinária local atrativa ,248 312 ,000 ,875 312 ,000 

CoBR_15 - Atrações históricas e culturais interessantes ,245 312 ,000 ,853 312 ,000 

CoBR_16 - Belos cenários e atrações naturais  ,284 312 ,000 ,776 312 ,000 

CoBR_17 - Bom custo-benefício  ,220 312 ,000 ,888 312 ,000 

CoBR_18 - Meio ambiente preservado ,165 312 ,000 ,933 312 ,000 

CoBR_19 - Bom clima  ,216 312 ,000 ,901 312 ,000 

AfRio_1- Confiável ,139 312 ,000 ,944 312 ,000 

AfRio_2 - Amigável ,192 312 ,000 ,915 312 ,000 

AfRio_3 - Agradável  ,179 312 ,000 ,926 312 ,000 

AfRio_4 - Excitante  ,243 312 ,000 ,885 312 ,000 

AfRio_5 - Estressante  ,164 312 ,000 ,940 312 ,000 

AfRio_6 - Relaxante  ,204 312 ,000 ,935 312 ,000 

AfRio_7 - Aterrorizante  ,216 312 ,000 ,934 312 ,000 

AfRio_8 - Inquieto  ,171 312 ,000 ,929 312 ,000 

CoRio_9 - Higiene e limpeza  ,179 312 ,000 ,943 312 ,000 

CoRio_10 -  Boa infraestrutura ,152 312 ,000 ,950 312 ,000 

CoRio_11 - Seguro  ,142 312 ,000 ,951 312 ,000 

CoRio_12 - Boas opções de vida noturna e entretenimento ,206 312 ,000 ,898 312 ,000 

CoRio_13 - Opções de acomodação adequadas ,171 312 ,000 ,929 312 ,000 

CoRio_14 - Culinária local atrativa  ,235 312 ,000 ,889 312 ,000 

CoRio_15 - Atrações históricas e culturais interessantes  ,237 312 ,000 ,881 312 ,000 

CoRio_16 - Belos cenários e atrações naturais  ,243 312 ,000 ,872 312 ,000 

CoRio_17 - Bom custo-benefício ,226 312 ,000 ,891 312 ,000 

CoRio_18 - Meio ambiente preservado  ,187 312 ,000 ,933 312 ,000 

CoRio_19 - Bom clima  ,222 312 ,000 ,905 312 ,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 
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4.3 Modelagem de Equações Estruturais: avaliação do modelo de mensuração 

 

Como já mencionado no método, a abordagem SEM é descrita por dois modelos: (1) um 

modelo de medição/mensuração e (2) um modelo estrutural. O modelo de mensuração 

precisa ser avaliado considerando suas validades convergente, discriminante e sua 

confiabilidade. Para isso rodou-se a equação estrutural utilizando o programa SmartPLS 3 

optando-se pela seleção de análise por meio de fatores, a qual se assemelha a uma análise 

fatorial confirmatória (RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014).   

 

Nesta primeira etapa os critérios utilizados para garantir as validades e a confiabilidade do 

modelo são:  

(1) Análise das cargas fatoriais do modelo que devem ser significantes (p <0,05) e com 

valores acima de 0,5 para serem consideradas aceitáveis e valores ideais acima de 

0,7 (HAIR et al., 2005); 

(2) Análise da variância média extraída (AVE), que indica validade convergente, 

variando de 0 a 1 e devendo ser superior a 0,5 em cada um dos construtos 

(FORNELL; LARCKER, 1981; MALHOTRA, 2012);  

(3) Confiabilidade composta, principal índice para medir a confiabilidade e deve 

apresentar valores acima de 0,7 (HAIR et al., 2005);  

(4) Para medir a validade discriminante  a literatura indica basicamente a opção de três 

critérios: o Fornell-Larcker (1981), onde  a raiz quadrada do AVE de cada um dos 

construtos seja maior do que a maior correlação que este construto mantém com 

qualquer outro; o critério de Chin (1998) onde as cargas cruzadas dos indicadores 

devem ser maiores nos fatores a que pertencem do que nos demais fatores; e o 

critério de Razão das correlações Heterotrait-Monotrait (HTMT), cujo valor da 

correlações entre os construtos deve ser < 0,90 (HENSELER; RINGLE; 

SARSTEDT, 2015). 

 

Uma vez que o objetivo é verificar o efeito das imagens do Rio no Brasil e do Brasil no Rio, 

foram rodados dois modelos separados para medir as duas relações. Um modelo com seta de 

relação causal RIO-BRASIL e outra com seta BRASIL-RIO. Nas figuras 13 e 14 podem ser 

vistos os modelos de medida inicial com seus respectivos valores.  
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Figura 13 - Modelo de medida inicial RIO-BRASIL 

 

 

Figura 14- Modelo de medida inicial BRASIL-RIO 

 

Na Tabela 5 podem ser observados todos os coeficientes padronizados e em destaque os que 
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foram retirados do modelo com a realização de mais duas rodadas, totalizando três rodadas. 

A avaliação do nível de significância dos coeficientes fatoriais (p<0,01) também pode ser 

observada na Tabela 5.  

 
Tabela 5 - Coeficientes fatoriais do modelo de medida incial 

 

Indicadores 

Carga 

Fatorial 

Desvio 

Padrão 

Estatística 

t 

Valores 

de p 

AfBR_1 - Confiável  <- BR_Afe 0.778 0.030 25.297 0.000 

AfBR_2 - Amigável <- BR_Afe 0.856 0.026 31.278 0.000 

AfBR_3 - Agradável <- BR_Afe 0.896 0.019 46.181 0.000 

AfBR_4 - Excitante <- BR_Afe 0.735 0.058 12.124 0.000 

AfBR_5 - Estressante <- BR_Afe -0.415 0.069 4.566 0.000 

AfBR_6 - Relaxante <- BR_Afe 0.793 0.028 27.278 0.000 

AfBR_7 - Aterrorizante <- BR_Afe -0.544 0.063 7.745 0.000 

AfBR_8 - Inquieto <- BR_Afe -0.216 0.072 2.054 0.040 

AfRio_1- Confiável <- Rio_Afe 0.827 0.024 32.408 0.000 

AfRio_2 - Amigável <- Rio_Afe 0.876 0.016 52.027 0.000 

AfRio_3 - Agradável <- Rio_Afe 0.907 0.019 44.042 0.000 

AfRio_4 - Excitante <- Rio_Afe 0.731 0.036 19.856 0.000 

AfRio_5 - Estressante <- Rio_Afe -0.474 0.073 4.843 0.000 

AfRio_6 - Relaxante <- Rio_Afe 0.714 0.037 18.786 0.000 

AfRio_7 - Aterrorizante <- Rio_Afe -0.483 0.071 6.082 0.000 

AfRio_8 - Inquieto <- Rio_Afe -0.262 0.081 1.979 0.048 

CoBR_09 - Higiene e limpeza<- BR_Cog 0.679 0.037 17.294 0.000 

CoBR_10 - Boa infraestrutura <- BR_Cog 0.636 0.037 16.821 0.000 

CoBR_11 -  Seguro <- BR_Cog 0.637 0.041 15.768 0.000 

CoBR_12 - Boas opções de vida noturna e entretenimento<- BR_Cog 0.704 0.036 18.688 0.000 

CoBR_13 - Opções de acomodação adequadas <- BR_Cog 0.796 0.025 30.048 0.000 

CoBR_14 - Culinária local atrativa <- BR_Cog 0.788 0.031 23.107 0.000 

CoBR_15 - Atrações históricas e culturais interessantes <- BR_Cog 0.760 0.024 29.383 0.000 

CoBR_16 - Belos cenários e atrações naturais <- BR_Cog 0.657 0.031 19.821 0.000 

CoBR_17 - Bom custo-benefício <- BR_Cog 0.619 0.048 11.410 0.000 

CoBR_18 - Meio ambiente preservado <- BR_Cog 0.629 0.042 13.732 0.000 

CoBR_19 - Bom clima <- BR_Cog 0.587 0.044 12.860 0.000 

CoRio_9 - Higiene e limpeza <- Rio_Cog 0.682 0.034 19.226 0.000 

CoRio_10 - Boa infraestrutura <- Rio_Cog 0.682 0.026 26.919 0.000 

CoRio_11 - Seguro <- Rio_Cog 0.656 0.034 19.734 0.000 

CoRio_12 - Boas opções de vida noturna e entretenimento <- Rio_Cog 0.731 0.033 20.950 0.000 

CoRio_13 - Opções de acomodação adequadas <- Rio_Cog 0.824 0.022 36.529 0.000 

CoRio_14 - Culinária local atrativa <- Rio_Cog 0.828 0.024 32.505 0.000 

CoRio_15 - Atrações históricas e culturais interessantes <- Rio_Cog 0.793 0.028 26.075 0.000 

CoRio_16 - Belos cenários e atrações naturais <- Rio_Cog 0.777 0.029 24.555 0.000 

CoRio_17 - Bom custo-benefício<- Rio_Cog 0.719 0.036 18.305 0.000 

CoRio_18 - Meio ambiente preservado <- Rio_Cog 0.661 0.032 20.714 0.000 

CoRio_19 - Bom clima <- Rio_Cog 0.639 0.039 15.867 0.000 
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Apesar dos modelos terem convergido, foram necessárias algumas alterações para atingir as 

validades corretas, uma vez que alguns indicadores possuíam cargas fatorais abaixo do que a 

literatura recomenda, nesse caso, esses indicadores devem ser retirados do modelo (HAIR et 

al., 2005; RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014).  Tanto o modelo Rio-Brasil, quanto o modelo 

Brasil-Rio, tiveram os mesmos resultados em termos de valência e valor das cargas fatoriais, 

por isso as alterações necessárias foram iguais para os dois como foi destacado na Tabela 5.   

 

Pela Tabela 6 podem ser verificados de forma mais detalhada os indicadores que foram 

retirados e as sentenças correspondentes a cada um deles no questionário. Foram retirados os 

mesmos indicadores nas variáveis latentes exógenas Dimensão Afetiva do Rio e do Brasil, 

todos relacionados a aspectos negativos sobre os dois lugares. Por outro lado, na Dimensão 

Cognitiva foram retirados indicadores apenas nessa variável latente exógena do Brasil. 

 

Os indicadores foram retirados por possuírem cargas fatoriais baixas o que influenciava nos 

valores referentes à AVE, que estavam abaixo de 0,5 (FORNELL; LARCKER, 1981; 

MALHOTRA, 2012; RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014), nas dimensões respectivas. 

Inicialmente foram retirados os indicadores com cargas menores que 0,6; contudo ainda 

assim a variável latente Dimensão Cognitiva do Brasil permaneceu com AVE abaixo de 0,5, 

então optou-se por ser mais conservador e retirar uma variável com carga fatorial abaixo de 

0,7 (HAIR et al., 2005).  Dessa forma, no total foram retirados 8 indicadores do modelo 

(Tabela 6).  

 

 

Tabela 6 - Indicadores restirados do modelo de medida inicial 

 

Variável 

Latente 

Indicadores  

retirados 

 

Sentença 

Carga 

Modelo   

Rio –Brasil 

Carga  

Modelo  

Brasil – Rio 

Dimensão 

Cognitiva BR 

CoBR_19 Brasil possui um bom clima 0.587* 0.587* 

CoBR_17 Brasil oferece um bom custo-benefício   0.618 **    0.618 ** 

 

Dimensão 

Afetiva BR 

AfBR_5  Brasil é estressante  -0.415* -0.415* 

AfBR_7 Brazil é aterrorizante -0.544* -0.544* 

AfBR_8  Brazil é inquieto -0.216* -0.216* 

 

Dimensão 

Afetiva Rio 

AfRio_5  Rio é estressante -0.474* -0.474* 

AfRio_7  Rio é aterrorizante -0.483* -0.483* 

AfRio_8 Rio é inquieto -0.262* -0.262* 

* Retirado na segunda rodada 

**Retirado na terceira rodada 
 

 

Após esses ajustes, tanto o modelo Rio-Brasil quanto o modelo Brasil-Rio apresentaram 
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validades convergentes adequadas e confiabilidade composta. Isso pode se visto nas Tabela 7 

por meio dos valores da AVE acima de 0,5 (validade convergente) e da confiabilidade 

composta acima de 0,7 (HAIR et al., 2005).  

 

Apesar do alpha de cronbach ser a mais usual medida de confiabilidade utilizada em 

pesquisas, no caso da modelagem de equações estruturais ele não é muito indicado, sendo 

utilizada somente a confiabilidade composta (HAIR et al., 2005).  

 

Tabela 7 - Validade convergente e confiabilidade composta dos modelos Rio-Brasil e Brasil-Rio 

Modelos Rio- Brasil Brasil-Rio 

Variáveis 

latentes Indicadores 

Cargas 

fatoriais AVE 

Confiabilidade 

Composta 

Cargas 

fatoriais 

 

AVE 

Confiabilidade 

Composta 

 AfBR_1 0.795 

  

0.795   

Dimensão AfBR_2 0.874 0,688 0,917 0.874 0,688 0,917 

Afetiva  AfBR_3 0.913 

  

0.913   

Brasil AfBR_4 0.745 

  

0.745   

 AfBR_6 0.811 

  

0.811   

 AfRio_1 0.828 

 

 0.828   

Dimensão  AfRio_2 0.894 0,692 0,918 0.894 0,692 0,918 

Afetiva AfRio_3 0.925 

 

 0.925   

Rio AfRio_4 0.776 

 

 0.777   

 AfRio_6 0.719 

 

 0.719   

 CoBR_9 0.696   0.696   

 CoBR_10 0.660  

 

0.660   

 CoBR_11 0.665  

 

0.665   

 CoBR_12 0.716   0.716   

Dimensão  CoBR_13 0.804 0,502 0,900 0.804 0,502 0,900 

Cognitiva CoBR_14 0.794  

 

0.794   

Brasil CoBR_15 0.770  

 

0.770   

 CoBR_16 0.643  

 

0.643   

 CoBR_18 0.602  

 

0.602   

 CoRio_9 0.639   0.639   

 CoRio_10 0.681 

  

0.681   

 CoRio_11 0.655 

  

0.655   

 CoRio_12 0.731 

  

0.731   

Dimensão  CoRio_13 0.825 0,533 0,926 0.825 0,533 0,926 

Cognitiva CoRio_14 0.829 

  

0.829   

Rio CoRio_15 0.794 

  

0.794   

 CoRio_16 0.778 

  

0.778   

 CoRio_17 0.720 

  

0.720   

 CoRio_18 0.690 

  

0.690   

 CoRio_19 0.657 

  

0.657   

 

Em relação à validade discriminante, esta demonstra o quanto um construto se diferencia de 
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outros e representa fenômenos que não são capturados por outros construtos que compõem o 

modelo (HAIR et al 2014a).  

 

Neste trabalho foi utilizado o critério proposto por Henseler, Ringle; Sarstedt (2015), baseado 

na razão heterotrait-monotrait das correlações (HTMT), alternativo ao critério de Fornell-

Lacker (1981) e o de Chin (1998). Os autores destacam que essa medida possui um 

desempenho superior se comparado a critérios mais antigos e comumente utilizados como o 

critério de Fornell-Larcker (1981) e a avaliação de cargas cruzadas (CHIN, 1998). 

 

O critério da HTMT é baseado em uma comparação das correlações de indicadores em 

construtos que medem fenômenos diferentes, em relação à média das correlações de 

indicadores dentro do mesmo construto (HENSELER; RINGLE; SARSTEDT, 2015).  

 

Henseler, Ringle e Sarstedt (2015) recomendam fortemente o uso desse critério em SEM 

baseada em variância, caso deste trabalho, afirmando que o mesmo identifica uma falta de 

validade discriminante de forma eficaz, evidenciado por suas altas taxas de sensibilidade.   

 

Contudo, é importante destacar, que a validade discriminante não é a medida exclusiva de 

validade de um modelo. Bollen e Lennox (1991), destacam que fundamentos teóricos e 

argumentos para os construtos são as razões fundamentais pelas quais os construtos se 

correlacionam.  

 

Neste estudo, a validade discriminante foi verificada por duas medidas, uma mais antiga e 

comumente utilizada, o critério de Chin (1998) e a mais atual do HTMT baseado em 

Henseler, Ringle e Sarstedt (2015). Nas tabelas 8 e 9 podem ser verificados os resultados de 

cada um dos critérios utilizados tanto no modelo Rio-Brasil como Brasil-Rio. 

 

Tabela 8 - Critério HTMT nos modelos Rio –Brasil e Brasil- Rio 

 

Variáveis 

latentes 

Rio-Brasil Brasil- Rio 

BR_Afe BR_Cog Rio_Afe Rio_Cog BR_Afe BR_Cog Rio_Afe Rio_Cog 

BR_Afe 

    

    

BR_Cog 0.890 

   

0.890    

Rio_Afe 0.761 0.785 

  

0.761 0.785   

Rio_Cog 0.759 0.897 0.884 

 

0.759 0.897 0.884  
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Tabela 9 - Critério de cargas cruzadas nos modelos Rio –Brasil e Brasil- Rio 

 

Rio -Brasil Brasil - Rio 

Indicadores BR_Afe BR_Cog Rio_Afe Rio_Cog BR_Afe BR_Cog Rio_Afe Rio_Cog 

AfBR_1 0.798 0.639 0.559 0.565 0.798 0.639 0.559 0.565 

AfBR_2 0.872 0.660 0.573 0.557 0.872 0.660 0.573 0.557 

AfBR_3 0.913 0.716 0.623 0.625 0.913 0.716 0.623 0.625 

AfBR_4 0.743 0.590 0.471 0.516 0.743 0.590 0.471 0.516 

AfBR_6 0.813 0.635 0.560 0.564 0.813 0.635 0.560 0.564 

AfRio_1 0.513 0.575 0.823 0.649 0.513 0.575 0.823 0.649 

AfRio_2 0.614 0.607 0.894 0.729 0.614 0.607 0.894 0.729 

AfRio_3 0.591 0.617 0.923 0.711 0.591 0.617 0.923 0.711 

AfRio_4 0.571 0.542 0.781 0.619 0.571 0.542 0.781 0.619 

AfRio_6 0.506 0.511 0.720 0.581 0.506 0.511 0.720 0.581 

CoBR_9 0.524 0.694 0.504 0.536 0.524 0.694 0.504 0.536 

CoBR_10 0.538 0.658 0.481 0.505 0.538 0.658 0.481 0.505 

CoBR_11 0.567 0.664 0.489 0.523 0.567 0.664 0.489 0.523 

CoBR_12 0.588 0.717 0.505 0.593 0.588 0.717 0.505 0.593 

CoBR_13 0.642 0.803 0.503 0.635 0.642 0.803 0.503 0.635 

CoBR_14 0.559 0.793 0.525 0.621 0.559 0.793 0.525 0.621 

CoBR_15 0.569 0.768 0.489 0.588 0.569 0.768 0.489 0.588 

CoBR_16 0.533 0.645 0.399 0.532 0.533 0.645 0.399 0.532 

CoBR_18 0.452 0.609 0.488 0.561 0.452 0.609 0.488 0.561 

CoRio_9 0.451 0.528 0.584 0.638 0.451 0.528 0.584 0.638 

CoRio_10 0.486 0.556 0.664 0.681 0.486 0.556 0.664 0.681 

CoRio_11 0.473 0.530 0.595 0.656 0.473 0.530 0.595 0.656 

CoRio_12 0.519 0.603 0.539 0.733 0.519 0.603 0.539 0.733 

CoRio_13 0.528 0.635 0.682 0.822 0.528 0.635 0.682 0.822 

CoRio_14 0.595 0.702 0.625 0.831 0.595 0.702 0.625 0.831 

CoRio_15 0.536 0.652 0.561 0.795 0.536 0.652 0.561 0.795 

CoRio_16 0.521 0.615 0.534 0.778 0.521 0.615 0.534 0.778 

CoRio_17 0.475 0.531 0.531 0.716 0.475 0.531 0.531 0.716 

CoRio_18 0.403 0.518 0.547 0.686 0.403 0.518 0.547 0.686 

CoRio_19 0.470 0.526 0.497 0.662 0.470 0.526 0.497 0.662 

 

Por meio do critério de HTMT considera-se que há validade se a correlação entre as variáveis 

latentes (construtos) forem menores que 0,9 (HENSELER; RINGLE; SARSTEDT, 2015); o 

que pode ser verificado pela tabela 8, pois o maior valor foi de 0,897, indicando validade 

discriminante por esse critério. Corroborando com esse resultado, observa-se que as 

correlações destacadas na Tabela 9 são maiores entre os indicadores dentro do construto ao 

qual pertencem do que em outros construtos do modelo, indicando validade discriminante, 

igualmente, pelo critério das cargas cruzadas (CHIN, 1998). Uma vez encerrada a fase de 

avaliação do modelo de medida inicial com a comprovação das validades convergente, 

discriminante e confiabilidade composta, chegou-se ao modelo de mensuração (Figura 15).  



131 
  

 

Figura 15 - Modelo de mensuração 

 

 

 

O modelo de mensuração da figura 15 apresenta a relação causal Rio-Brasil, mas o modelo 

Brasil-Rio foi o mesmo, mudando apenas a direção da seta no momento de rodá-lo no 

programa. No tópico que segue é apresentada a avaliação dos dois modelos estruturais. 

 

4.4 Avaliação e ajuste do modelo estrutural 

 

Uma vez comprovadas as validades convergente, discriminante e a confiabilidade composta 

dos dois modelos de mensuração rodados, o passo seguinte é analisar efetivamente as relações 

entre os construtos e os testes das hipóteses por meio da avaliação e ajuste dos modelos 

estruturais.  

 

Os modelos estruturais da pesquisa com os coeficientes fatoriais finais são apresentados nas 

Figuras 16 (sentido Rio- Brasil) e 17 (sentido Brasil- Rio) e nos subitens é feita a avaliação da 

qualidade do modelo e seus ajustes.  

 



 
132 
 

Figura 16 - Modelo estrutural sentido RIO-BRASIL 

 

 

 

 

 
Figura 17 - Modelo estrutural sentido BRASIL-RIO 
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4.4.1 Análise da significância e da relevância das relações dos modelos estruturais 

 

A significância das relações dos modelos é verificada por meio do procedimento chamado 

bootstrapping. Esse procedimento consiste em uma técnica de reamostragem que avalia a 

significância (p-valor) das correlações (modelos de mensuração) e das regressões (modelo 

estrutural) (RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014). 

 

O nível de significância corresponde à probabilidade de se rejeitar a Hipótese Nula (H0), para 

o presente estudo o nível de significância adotado é de 95% (p ≤ 0,05), de forma que, se p > 

0,05, então H0 é aceita e o modelo deve ser revisto (RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014). 

 

 O p-valor é calculado por meio do Test t Student (z) cujo valor mínimo equivalente para p ≤ 

0,05 é de 1,96.  Além dos valores de p e dos Test t, Hair et al. (2014a) recomenda verificar os 

coeficientes de caminho ou coeficientes estruturais. Esses valores avaliam o quanto um 

construto se relaciona com o outro, ou seja, avalia suas relações causais. Essa avaliação é feita 

de acordo com as cargas fatoriais das regressões, indicando também relações positivas ou 

negativas: valores próximos de 1 indicam relações positivas fortes e próximos a -1, relações 

negativas fortes e  contíguos a zero relações fracas. Os resultados dos coeficientes estruturais 

podem ser vistos nas Tabelas 10 e 11 e os resultados das cargas fatoriais na Tabela 12.  

 

Tabela 10 - Significância da relação entre os construtos (coeficiente estruturais) Rio-Brasil 

 

Rio–Brasil 

Coef 

Estru 

Desvio 

Padrão 

(STDEV) 

Estatística T 

(|O/STDEV|) 

Valores 

de p  

BR_IG -> BR_Afe 0.925 0.008 124.573 0.000 

BR_IG -> BR_Cog 0.960 0.005 196.938 0.000 

Rio_IG -> BR_IG 0.803 0.021 41.118 0.000 

Rio_IG -> Rio_Afe 0.918 0.009 107.424 0.000 

Rio_IG -> Rio_Cog 0.968 0.005 205.952 0.000 

 

Tabela 11- Significância da relação entre os construtos (coeficiente estruturais) Brasil-Rio 

 

Brasil –Rio 

Coef 

Estru 

Desvio 

Padrão 

(STDEV) 

Estatística T 

(|O/STDEV|) 

Valores 

de p 

BR_IG -> BR_Afe 0.925 0.008 128.936 0.000 

BR_IG -> BR_Cog 0.960 0.005 193.266 0.000 

BR_IG -> Rio_IG 0.806 0.021 41.087 0.000 

Rio_IG -> Rio_Afe 0.913 0.011 92.796 0.000 

Rio_IG -> Rio_Cog 0.972 0.005 212.109 0.000 
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Tabela 12 - Significância das cargas fatoriais 

 

Modelos Rio- Brasil Brasil-Rio 

Indicadores 

Carga 

fatorial 

Desvio 

Padrão  

Estat. 

T 

Valor 

de p 

Carga 

fatorial 

Desvio 

Padrão  

Estat. 

T 

Valor 

de p 

AfBR_1- Confiável <- BR_Afe 0.762 0.026 29.057 0.000 0.761 0.026 29.122 0.000 

AfBR_2 - Amigável <- BR_Afe 0.810 0.024 34.132 0.000 0.810 0.023 34.920 0.000 

AfBR_3 - Agradável <- BR_Afe 0.863 0.017 50.752 0.000 0.863 0.016 52.705 0.000 

AfBR_4 - Excitante <- BR_Afe 0.707 0.061 11.681 0.000 0.707 0.063 11.302 0.000 

AfBR_6 - Relaxante <- BR_Afe 0.766 0.025 30.809 0.000 0.766 0.026 29.871 0.000 

AfRio_1 - Confiável <- Rio_Afe 0.783 0.024 32.187 0.000 0.777 0.024 32.581 0.000 

AfRio_2 - Amigável <- Rio_Afe 0.856 0.017 49.510 0.000 0.859 0.017 50.661 0.000 

AfRio_3 - Agradável <- Rio_Afe 0.859 0.019 45.012 0.000 0.859 0.019 44.343 0.000 

AfRio_4 - Excitante <- Rio_Afe 0.734 0.038 19.095 0.000 0.737 0.036 20.439 0.000 

AfRio_6 - Relaxante <- Rio_Afe 0.687 0.038 18.082 0.000 0.688 0.036 18.904 0.000 

CoBR_9 - Higiene e limpeza <- BR_Cog 0.644 0.034 19.033 0.000 0.644 0.033 19.274 0.000 

CoBR_10 - Boa infraestrutura <- BR_Cog 0.628 0.037 16.858 0.000 0.628 0.038 16.630 0.000 

CoBR_11 - Seguro <- BR_Cog 0.644 0.037 17.520 0.000 0.644 0.037 17.341 0.000 

CoBR_12 - Boas opções de vida noturna e 

entretenimento <- BR_Cog 0.684 0.035 19.626 0.000 0.684 0.035 19.744 0.000 

CoBR_13 - Opções de acomodação 

adequadas <- BR_Cog 0.759 0.025 30.023 0.000 0.759 0.026 29.273 0.000 

CoBR_14 - Culinária local atrativa <- 

BR_Cog 0.717 0.030 23.694 0.000 0.718 0.030 23.736 0.000 

CoBR_15 - Atrações históricas e culturais 

interessantes <- BR_Cog 0.707 0.023 30.967 0.000 0.707 0.024 29.161 0.000 

CoBR_16 - Belos cenários e atrações 

naturais <- BR_Cog 0.616 0.031 20.045 0.000 0.616 0.031 19.680 0.000 

CoBR_18 - Meio ambiente preservado <- 

BR_Cog 0.559 0.038 14.544 0.000 0.559 0.039 14.337 0.000 

CoRio_9 - Higiene e limpeza <- Rio_Cog 0.650 0.034 19.242 0.000 0.639 0.036 17.620 0.000 

CoRio_10 - Boa infraestrutura <- Rio_Cog 0.707 0.028 24.806 0.000 0.697 0.028 25.172 0.000 

CoRio_11 - Seguro <- Rio_Cog 0.665 0.034 19.840 0.000 0.654 0.034 19.408 0.000 

CoRio_12 - Boas opções de vida noturna e 

entretenimento <- Rio_Cog 0.682 0.032 21.370 0.000 0.684 0.032 21.160 0.000 

CoRio_13 - Opções de acomodação 

adequadas <- Rio_Cog 0.808 0.021 39.032 0.000 0.798 0.022 36.895 0.000 

CoRio_14 - Culinária local atrativa <- 

Rio_Cog 0.783 0.020 38.706 0.000 0.781 0.022 35.817 0.000 

CoRio_15 - Atrações históricas e culturais 

interessantes <- Rio_Cog 0.731 0.025 29.004 0.000 0.734 0.026 28.630 0.000 

CoRio_16 - Belos cenários e atrações 

naturais <- Rio_Cog 0.710 0.029 24.568 0.000 0.713 0.028 25.064 0.000 

CoRio_17 - Bom custo-benefício <- 

Rio_Cog 0.674 0.037 18.158 0.000 0.672 0.038 17.891 0.000 

CoRio_18 - Meio ambiente é preservado <- 

Rio_Cog 0.656 0.032 20.318 0.000 0.659 0.031 21.248 0.000 

CoRio_19 - Bom clima <- Rio_Cog 0.578 0.039 14.733 0.000 0.622 0.037 16.643 0.000 

 

Em relação às cargas fatoriais, os valores nos dois modelos foram muito parecidos, 

significantes e positivos. O nível de significância encontrado indica que as hipóteses do 

modelo foram confirmadas e a validade nomológica satisfeita, uma vez que as correlações 

foram significantemente maiores que zero e o valor do test t de student maior que 1,96. 
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Quanto aos coeficientes estruturais, tanto na direção Rio-Brasil, quanto Brasil-Rio, os 

modelos apresentaram relações significativas entre os construtos (p<0,05) e positivamente 

fortes (próximas de +1), com pouca diferença de um modelo para o outro. As dimensões de 

imagem do Rio cognitiva: (β =0,925) e afetiva (β =0,913) indicam relação forte e positiva 

com a Imagem Geral do Rio de Janeiro. Da mesma forma, as dimensões do Brasil: cognitiva 

(β =0,960) e afetiva (β=0,925), também apresentaram forte relação positiva com a imagem 

geral do Brasil, assim como a Imagem Geral do Rio (β=0,803) influencia positivamente a do 

Brasil e vice-versa (β =0,806).  

 

Embora esses resultados já deêm a indicação de aceite de algumas hipóteses de pesquisa, para 

fins didáticos optou-se por apresentar de forma mais detalhada a verificação e discussão das 

hipóteses em um tópico específico. Para estimar a qualidade do ajuste dos modelos fez-se a 

análise da sua acurácia, a qual é feita por meio do coeficiente de determinação de Pearson 

(R²) (HAIR et al., 2014a). Esse índice representa o total da variância do construto endógeno 

(dependente) que é explicado pelos construtos exógenos (independentes) ligados a ele.  

 

No caso deste estudo, os principais construtos (Imagem Geral do Brasil e Imagem Geral do 

Rio) ora foram dependentes ora independentes considerando que foram rodados dois modelos 

cada um com uma relação causal oposta ao outro. O valor do R² pode variar de 0 a 1, sendo 1 

o nível mais elevado de acurácia (HAIR et al., 2014a). Contudo, não há um valor exato de 

aceitação, sua interpretação é feita no sentido de verificar se a acurácia é forte, média ou fraca 

(HAIR et al., 2014a). Para a área de ciências sociais utiliza-se os padrões propostos por Cohen 

(1988), onde R2 = 0,2 pequeno, o R2 = 0,13 médio e o R2 = 0,26 grande. A Tabela 13 mostra 

os resultados do R² nos dois modelos.  

 

Tabela 13 - R² Modelos Rio-Brasil e Brasil-Rio 

 

Rio-Brasil Brasil-Rio 

Coef  

Estru 

R 

quadrado 

R 

quadrado 

ajustado 

Coef  

Estru 

R 

quadrado 

R 

quadrado 

ajustado 

BR_Afe 0.856 0.855 BR_Afe 0.856 0.855 

BR_Cog 0.922 0.921 BR_Cog 0.922 0.922 

BR_IG 0.645 0.644 Rio_Afe 0.834 0.834 

Rio_Afe 0.843 0.843 Rio_Cog 0.945 0.945 

Rio_Cog 0.936 0.936 Rio_IG 0.650 0.649 
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De acordo com Tabela 13, em ambos os modelos a variância explicada foi grande (R² >0,26) 

– o modelo Rio-Brasil obteve 64,5% e o modelo Brasil-Rio 65%. Isso indica que tanto a 

imagem do Rio explica bastante a Imagem do Brasil quanto o contrário. Do mesmo modo os 

componenentes cognitivos e afetivos de imagem tiveram um grande percentual de explicação 

da Imagem Geral de cada um dos destinos.   

 

Outro fator de avaliação da qualidade do ajuste do modelo é análise da sua validade preditiva, 

por meio do indicador do tamanho do efeito ou indicador de Cohen (f2), que aponta quanto 

cada variável latente contribui para o ajuste do modelo (HAIR et al., 2005). Os valores de 

parâmetros são: f² pequeno = 0,02; f² médio =0,1; f² grande = 0,35 baseados em Cohen (1988) 

que não indica um valor limite.  

 

Os resultados mostram que os construtos são bastante relevantes para o ajuste do modelo, pois 

apresentam valor acima de 0,35 (HAIR et al., 2005), o que representa um grande efeito. 

Todos os construtos apresentaram efeito alto, seja no efeito da Imagem Geral do Rio na 

Imagem Geral do Brasil quanto o contrário (Tabelas 14 e 15). 

 

Tabela 14 - f² Modelo Rio – Brasil e Brasil –Rio 

 

Modelos Rio-Brasil Brasil-Rio 

Construtos Rio_IG BR_IG 

f² 1,817 1,858 

 
Tabela 15 - f² Construtos 

 

 

Rio-Brasil Brasil-Rio 

  BR_IG Rio_IG BR_IG Rio_IG 

BR_Afe 5.936 

 

5.934 

 BR_Cog 11.775 

 

11.778 

 BR_IG 

   

1.858 

Rio_Afe 

 

5.368 

 

5.026 

Rio_Cog 

 

14.669 

 

17.339 

Rio_IG 1.817 

 
 

  

Em relação à multicolinearidade, essa não foi uma questão para para o modelo, já que os 

valores foram inferiores a 10 (Tabela 16). Ainda que não haja consenso para essa análise, a 

literatura aponta que VIFs inferiores a 10 indicam que não há problemas de 

multicolinearidade (HAIR et al., 2005; BELSLEY, KUH, WELSCH, 1980).  
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Tabela 16 - Análise de multicolinearidade 

 

Indicadores 

VIF (Rio-Brasil e 

Brasil-Rio) 

AfBR_1- Confiável  2.018 

AfBR_2 - Amigável  2.875 

AfBR_3 - Agradável  3.639 

AfBR_4 - Excitante  1.756 

AfBR_6 - Relaxante  1.996 

AfRio_1 – Confiável 2.458 

AfRio_2 - Amigável  3.282 

AfRio_3 – Agradável 4.211 

AfRio_4 - Excitante  2.048 

AfRio_6 - Relaxante  1.567 

CoBR_9 - Higiene e limpeza 2.251 

CoBR_10 - Boa infraestrutura  2.306 

CoBR_11 – Seguro 1.991 

CoBR_12 - Boas opções de vida noturna e entretenimento  1.880 

CoBR_13 - Opções de acomodação adequadas 2.295 

CoBR_14 - Culinária local atrativa  2.882 

CoBR_15 - Atrações históricas e culturais interessantes  2.835 

CoBR_16 - Belos cenários e atrações naturais 2.070 

CoBR_18 - Meio ambiente preservado  1.389 

CoRio_9 - Higiene e limpeza  2.382 

CoRio_10 - Boa infraestrutura 2.619 

CoRio_11 - Seguro  1.945 

CoRio_12 - Boas opções de vida noturna e entretenimento  2.189 

CoRio_13 - Opções de acomodação adequadas  2.673 

CoRio_14 - Culinária local atrativa  4.598 

CoRio_15 - Atrações históricas e culturais interessantes  5.461 

CoRio_16 - Belos cenários e atrações naturais  3.933 

CoRio_17 - Bom custo-benefício  1.960 

CoRio_18 - Meio ambiente é preservado  1.978 

CoRio_19 - Bom clima  1.721 

 

Além dessas medidas de avaliação, existe uma medida de ajuste global proposta por 

Tenenhaus, Amato e Esposito Vinzi (2004) para a modelagem de caminho baseada em PLS.  

Essa medida é calculada por meio da raiz quadrada da multiplicação da AVE com o R² (GoF 

= raiz quadrada (AVE * R²).  

 

Os parâmetros são: Gof pequeno = 0,1, médio = 0,25 e grande = 0,36. O valor do Gof 

proposto por Tenenhaus, Amato e Esposito Vinzi (2004) serve principalmente como um 

valor diagnóstico (WETZELS et al., 2009). Na Tabela 17 podem ser verificados os valores 

do Gof dos dois modelos de estudo.   
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Tabela 17 – Gof Modelo Rio – Brasil e Brasil –Rio 

 
Modelos Rio-Brasil Brasil-Rio 

Gof 0,727 0,699 

 

O valor do Gof nos dois modelos excedeu o valor de corte de 0,36 para grandes tamanhos de 

efeito de R², o que permite concluir que os modelos têm um bom desempenho em 

comparação aos valores de referência definidos.  

 

4.5 Variáveis moderadoras: comparações multigrupos 

 

Foram escolhidas três variáveis moderadoras para este estudo com base na literatura: 

animosidade e familiaridade com o destino-mãe Brasil e envolvimento com os jogos 

(ELLIOT et al., 2011; AURUSKEVICIENE et al., 2010; FUNK et al., 2007).  

  

Uma vez que as questões que avaliaram as variáveis moderadoras nos questionários não eram 

dicôtomicas, foi necessário tratamento dos dados para operacionalizar a análise das mesmas.  

Foram feitos dois procedimentos para organizar os respondentes em dois grupos e assim 

poder realizar a comparação:  

(1) Transformar as questões em dicotômicas considerando um ponto no meio da escala 

Likert de sete pontos onde as observações com respostas de 1 a 4 significavam baixa 

familiaridade / envolvimento e ausência de animosidade; e as observações com 

respostas de 5 a 7 representavam média a alta familiaridade / envolvimento e 

presença de animosidade;  

(2) Adicionalmente foi feito o cálculo do escore z ou escore padrão dessas 

variáveis, que é o quanto suas medidas se afastam da média em termos de desvio 

padrão, onde os valores negativos significavam que estavam abaixo da média (baixa 

familiaridade / animosidade / envolvimento) e positivos, acima da média (média a 

alta familiaridade / animosidade / envolvimento), também dividindo em dois 

grupos.  

 

No caso das variáveis animosidade e envolvimento com os jogos, as quais possuiam mais de 

uma questão para aferir esses sentimentos, antes de tudo, foi necessário deixar as questões 

todas no mesmo sentido uma vez que haviam assertivas positivas e negativas. Em seguida foi 

feita a média do total das questões de cada item para só então transformar os dois grupos por 
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meio da recodificação dos valores e adicionalmente fazer o escore z. No caso da 

familiaridade como ela foi medida com um só item, não foi preciso realizar esses 

procedimentos. Na Tabela 18 estão os percentuais de cada grupo em relação a cada uma das 

variáveis moderadoras pelos dois métodos adotados. 

 

Tabela 18 - Váriáveis moderadoras 

 
 Familiaridade Animosidade Envolvimento com os jogos 

Recodificação 

escala (%) 

Valor absoluto  

Baixa 

60,6% 

206 

Média/Alta 

39,4% 

134 

SIM 

3,5% 

327 

NÃO 

96,5% 

12 

Baixo 

52,1% 

177 

 

Médio/Alto 

47,9% 

163 

Escore Z (%) 

Valor absoluto 

60,6% 

206 

39,4% 

134 

0% 

0             

100% 

340 

52,1% 

177 

47,9% 

163 

 

Baseado na Tabela 18 observa-se que em relação a essas variáveis, a amostra se caracteriza 

por ser um grupo com baixíssima animosidade em relação ao Brasil, pois 96,5% não 

apresentaram animosidade em relação ao país e considerando o cálculo do escore z a 

animosidade foi 0%.  

 

Ou seja, mesmo considerando alguns aspectos negativos do Brasil na mídia, que terminou 

sendo bastante exposto no período pré, durante e pós Olímpiadas, em especial relacionados a 

violência, corrupção e outros questões levantadas no referencial (CORRÊA et al., 2016; 

ARRIBAS, 2016; KONCHINSKI; SEGALLA, 2014; THE ECONOMIST, 2015; THE 

GUARDIAN, 2015, 2016) não houve sentimentos de repulsa.  

 

Sobre o nível de familiaridade, esse não foi alto em toda a amostra, apenas 39,4% afirmaram 

ter muita familiaridade com o Brasil e 60,6% afirmaram não possuir muita familiaridade com 

o Brasil. Finalmente, sobre o envolvimento com os Jogos Olímpicos, que foi a variável 

moderadora relacionada especificamente ao evento, observou-se dois grupos mais ou menos 

equilibrados, 47,9% possuiam alto envolvimento com os jogos e 52,1% não possuíam alto 

envolvimento com os jogos.  

 

Além de serem informações importantes por apresentarem mais características sobre o perfil 

da amostra, essas variáveis foram escolhidas a fim de verificar se realmente existe alguma 

diferença em grupos que possuem mais ou menos cada uma dessas particularidades, sendo 

classificados em: média/alta e baixa familiaridade, presença / ausência de animosidade e 

alto/médio e baixo envolvimento com os jogos.  
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Contudo, só foi possível efetuar a comparação para duas das variáveis: familiaridade com o 

destino-mãe e envolvimento com os jogos. Como a presença de animosidade na amostra 

pesquisada foi muito baixa ou inexistente, pois, seja considerando a recodificação da escala 

ou o escore z, esta não atingiu o número suficiente de respondentes para formar dois grupos 

de comparação, que seriam pelo menos 89 respondentes, de acordo com o cálculo amostral 

previamente efetuado no Gpower (mínimo necessário para poder rodar a equação estrutural). 

Ou seja, não foi possível verificar se a animosidade em relação ao destino-mãe é um fator 

moderador na relação de causa e efeito entre a sua respectiva imagem (Brasil) e a imagem da 

cidade-sede (Rio de Janeiro).  

 

Em contrapartida, as duas outras variáveis apresentaram número de respondentes suficientes 

para se efetuar a comparação entre grupos. No PLS, essa análise é realizada por meio de 

abordagem paramétrica de análise multigrupos (HAIR et al., 2014a). Para essa comparação 

foi utilizado também o programa Smart PLS 3, por meio da opção de análise de multigrupos e 

realizado o bootstrapping para avaliar a significância da diferença encontrada. A análise é 

apresentada nos nos itens que seguem.  

 

4.5.1 Papel moderador da Familiaridade com o Destino-mãe 

 

Foi realizada a análise multigrupos nos dois modelos rodados (Rio-Brasil; Brasil-Rio). Em 

ambos os modelos, os resultados dos coeficientes estruturais de cada grupo foram 

significantes (p<0,05) (Tabelas 19 e 20).  Houve diferença nos coeficientes estruturais dos 

dois grupos, nos dois modelos (baixa e média/alta), porém muito pequenas. O grupo com 

maior familiaridade obteve coeficientes maiores em ambos os modelos.   

 

Tabela 19 - Análise Multigrupos “Familiaridade com o destino-mãe” Rio-Brasil 

 

 

Coef  

Estru 

 (BF)* 

Coef  

Estru 

 (MAF)** 

Desv. 

Padrão 

(BF) 

Desv. 

Padrão 

(MAF) 

Valores 

de t 

 (BF) 

Valores 

de t 

(MAF) 

Valores 

de p 

(BF) 

Valores 

de p 

(MAF) 

BR_IG -> BR_Afe 0.920 0.927 0.012 0.017 75.269 55.734 0.000 0.000 

BR_IG -> BR_Cog 0.956 0.961 0.006 0.008 150.211 121.636 0.000 0.000 

Rio_IG -> BR_IG 0.790 0.806 0.029 0.035 26.911 23.187 0.000 0.000 

Rio_IG -> Rio_Afe 0.906 0.933 0.016 0.012 57.027 80.670 0.000 0.000 

Rio_IG -> Rio_Cog 0.964 0.971 0.006 0.007 173.409 138.544 0.000 0.000 

*BF- Baixa familiaridade 

**MAF- Média a alta familiaridade 
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Tabela 20 - Análise multigrupos “Familiaridade com o destino-mãe” Brasil-Rio 

 

 

Coef  

Estru 

 (BF)* 

Coef  

Estru 

 (MAF)** 

Desv. 

Padrão 

(BF) 

Desv. 

Padrão 

(MAF) 

Valores 

de t 

 (BF) 

Valores 

de t 

(MAF) 

Valores 

de p 

(BF) 

Valores 

de p 

(MAF) 

BR_IG -> BR_Afe 0.920 0.927 0.012 0.017 77.232 55.605 0.000 0.000 

BR_IG -> BR_Cog 0.957 0.961 0.006 0.008 151.767 114.263 0.000 0.000 

BR_IG -> Rio_IG 0.792 0.811 0.031 0.034 25.810 24.189 0.000 0.000 

Rio_IG -> Rio_Afe 0.901 0.927 0.017 0.013 52.813 70.959 0.000 0.000 

Rio_IG -> Rio_Cog 0.968 0.975 0.005 0.006 185.589 166.635 0.000 0.000 

*BF- Baixa familiaridade 

**MAF- Média a alta familiaridade 

 

Por sua vez comparando os dois modelos rodados, a diferença foi pequena nos coeficientes e 

e apenas nas relações Imagem Geral do Rio e do Brasil e da Imagem Geral do Rio com suas 

respectivas dimensões de imagem, cognitiva e afetiva. Apesar dos resultados para cada grupo 

em separado serem significantes, a diferença entre eles, que é o que efetivamente indica o 

efeito moderador, não foi (p>0,05). Bem como o valor de t da diferença foi menor que 1,96, 

indicando que a familiaridade com o Brasil não teve um efeito moderador na relação entre as 

imagens do Brasil enquanto destino-mãe e do Rio enquanto cidade-sede. Isso foi observado 

nos dois modelos, como pode ser visto nas Tabelas 21 e 22.  

 

Tabela 21 - Análise da diferença multigrupos “Familiaridade com o destino-mãe” Rio-Brasil 

 

 

Coeficientes 

estruturais-dif. 

(BF e MAF) 

Valores 

 de t  

(BF vs MAF) 

Valores  

de p  

(BF vs MAF) 

BR_IG -> BR_Afe 0.008 0.386 0.700 

BR_IG -> BR_Cog 0.005 0.463 0.644 

Rio_IG -> BR_IG 0.016 0.352 0.725 

Rio_IG -> Rio_Afe 0.027 1.246 0.214 

Rio_IG -> Rio_Cog 0.007 0.778 0.437 

*BF- Baixa familiaridade 

**MAF- Média a alta familiaridade 

 

Tabela 22 - Análise da diferença multigrupos “Familiaridade com o destino-mãe” Brasil –Rio 

 

 

Coeficientes 

estruturais-dif. 

(BF e MAF) 

Valores 

 de t  

(BF vs MF) 

Valores  

de p  

(BF vs MAF) 

BR_IG -> BR_Afe 0.008 0.392 0.695 

BR_IG -> BR_Cog 0.005 0.452 0.652 

BR_IG -> Rio_IG 0.019 0.411 0.681 

Rio_IG -> Rio_Afe 0.026 1.122 0.263 

Rio_IG -> Rio_Cog 0.007 0.886 0.376 

*BF- Baixa familiaridade 

**MAF- Média a alta familiaridade 

 

A seguir são detalhados os resultados referente à variável “envolvimento com os jogos”. 
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4.5.2  Papel moderador do Envolvimento com os Jogos 

 

Em relação ao envolvimento com os jogos, a análise multigrupos nos dois modelos rodados 

(Rio-Brasil; Brasil-Rio) apresentou coeficientes estruturais significantes para cada um dos 

grupos (p<0,05) (Tabela 23, 24). Mas assim como ocorreu com a familiaridade, a diferença 

entre os grupos (médio a alto envolvimento; baixo envolvimento), foi muito pequena, 

variando os coeficientes estruturais de valor maior para o grupo de mais envolvimento em 

algumas dimensões e com valor maior para o grupo menos envolvimento em outras. Em 

relação aos modelos rodados, comparando-se os dois também foi pequena a diferença e 

apenas nas relações entre a Imagem Geral do Rio e do Brasil e da Imagem Geral do Rio com 

suas próprias dimensões de imagem, cognitiva e afetiva. 

 

Tabela 23 - Análise multigrupos “Envolvimento com os jogos” Rio-Brasil 

 

 

Coef 

Estru 

(BEJ) 

Coef 

Estru  

(MAEJ) 

Desv. 

Padrão 

(BEJ) 

Desv. 

Padrão 

(MAEJ) 

Valores 

de t 

(BEJ) 

Valores 

de t 

(BEJ) 

Valores 

de p 

(BEJ) 

Valores 

de p 

(MAEJ) 

BR_IG -> BR_Afe 0.930 0.924 0.012 0.012 78.342 75.141 0.000 0.000 

BR_IG -> BR_Cog 0.955 0.964 0.008 0.006 114.294 166.141 0.000 0.000 

Rio_IG -> BR_IG 0.777 0.811 0.033 0.030 23.816 26.851 0.000 0.000 

Rio_IG -> Rio_Afe 0.915 0.914 0.017 0.016 53.151 58.562 0.000 0.000 

Rio_IG -> Rio_Cog 0.964 0.968 0.006 0.006 167.333 158.963 0.000 0.000 

*BEJ- Baixo envolvimento com os jogos 

**MAEJ- Médio a alto envolvimento com os jogos 

 

Tabela 24 - Análise multigrupos “Envolvimento com os jogos” Brasil- Rio 

 

 

Coef 

Estru 

(BEJ) 

Coef 

Estru  

(MAEJ) 

Desv. 

Padrão 

(BEJ) 

Desv. 

Padrão 

(MAEJ) 

Valores 

de t 

(BEJ) 

Valores  

de t 

(MAEJ) 

Valores 

de p 

(BEJ) 

Valores 

de p 

(MAEJ) 

BR_IG -> BR_Afe 0.930 0.924 0.012 0.012 77.410 76.599 0.000 0.000 

BR_IG -> BR_Cog 0.955 0.964 0.008 0.006 114.128 164.258 0.000 0.000 

BR_IG -> Rio_IG 0.783 0.814 0.032 0.029 24.218 28.111 0.000 0.000 

Rio_IG -> Rio_Afe 0.908 0.911 0.019 0.017 47.776 54.967 0.000 0.000 

Rio_IG -> Rio_Cog 0.971 0.972 0.005 0.005 186.339 180.391 0.000 0.000 

*BEJ- Baixo envolvimento com os jogos 

**MAEJ- Médio a alto envolvimento com os jogos 

 

Da mesma forma que ocorreu com a familiaridade, apesar do resultado dos coeficientes 

estruturais para cada grupo terem sido significantes, a diferença entre eles não foi (p>0,05), 

bem como os valores de t da diferença foram menores que 1,96 (Tabelas 25 e 26). Isso indica 

que o envolvimento com os Jogos não teve um efeito moderador na avaliação das imagens 

Brasil e Rio e nas suas relações. 
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Tabela 25 - Análise da diferença multigrupos “Envolvimento com os jogos” Rio – Brasil 

 

 

Coeficientes 

estruturais-dif. 

(MAEJ e BEJ) 

Valores de t 

(MAEJ vs 

BEJ) 

Valores de p 

(MAEJ e BEJ) 

BR_IG -> BR_Afe 0.006 0.349 0.727 

BR_IG -> BR_Cog 0.009 0.883 0.378 

Rio_IG -> BR_IG 0.035 0.782 0.435 

Rio_IG -> Rio_Afe 0.001 0.058 0.954 

Rio_IG -> Rio_Cog 0.004 0.500 0.617 

*BEJ- Baixo envolvimento com os jogos 

**MAEJ- Médio a alto envolvimento com os jogos 

 

Tabela 26 - Análise da diferença multigrupos “Envolvimento com os jogos” Brasil-Rio 

 

 

Coeficientes 

estruturais-dif. 

(MAEJ e BEJ) 

Valores de t 

(MAEJ vs BEJ) 

Valores de p 

(MAEJ vs BEJ) 

BR_IG -> BR_Afe 0.006 0.358 0.721 

BR_IG -> BR_Cog 0.009 0.885 0.377 

BR_IG -> Rio_IG 0.031 0.728 0.467 

Rio_IG -> Rio_Afe 0.003 0.121 0.904 

Rio_IG -> Rio_Cog 0.001 0.198 0.843 

*BEJ- Baixo envolvimento com os jogos 

**MAEJ- Médio a alto envolvimento com os jogos 

 

4.6 Verificação das hipóteses e discussão dos resultados 

 

Esta seção realiza a discussão dos resultados destacados na seção anterior retomando o 

objetivo geral do trabalho, que foi “Verificar os efeitos recíprocos de imagem entre o Rio de 

Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos 2016 e o seu destino-mãe, Brasil”, bem como 

o status das hipóteses de pesquisa.  

 

O modelo estrutural rodado confirmou a forma de avaliação de imagem de destino turístico 

multidimensional (BALOGLU; MCCLEARY, 1999). Por meio da utilização de um modelo 

estrutural reflexivo, que apresentou um grau de explicação alto, tanto no sentido de influência 

da Imagem do Rio no Brasil (R² = 0,645) quanto no sentido Brasil-Rio (R²= 0,650), tendo 

sido confirmada a composição das duas imagens por dimensões afetivas e cognitivas com 

indicadores e cargas fatoriais muito similares e significantes (p<0,05). Além disso, a 

influência de cada uma das dimensões na imagem geral também foi parecida, sendo a 

cognitiva a de maior influência no caso dos de dois destinos e nos dois modelos 

respectivamente (Rio, β=0,968 e 0,972; Brasil, β= 0,960 e 0,960), mas com pouco diferença 
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da afetiva (Rio β =0,918 e 0,913; Brasil β =0,925e 0,925).  Esse resultado remete às hipóteses 

relacionadas à similaridade entre as imagens tanto no aspecto da sua composição geral quanto 

nas dimensões afetiva e cognitva, bem como a confirmação da multidimensionalidade do 

construto imagem de destino-mãe e imagem de cidade-sede. Dessa forma pode-se dizer que a 

hipótese H1 desta pesquisa foi confirmada: H1 – A imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) 

é similar à imagem do destino-mãe (Brasil).  

 

Comparando os dois modelos (Rio-Brasil/ Brasil-Rio), não houve modificação dos 

indicadores, das cargas fatoriais e da valência para os mesmos destinos em cada um deles. 

Mas quando comparados cada um dos destinos (cidade-sede e destino-mãe), apesar de 

apresentarem quase os mesmos indicadores, os valores das cargas fatorias apresentaram 

diferenças, ainda que pequenas. A imagem geral do Rio apresentou cargas fatoriais, em geral, 

mais altas do que as do Brasil com exceção de dois itens – AfBR6 (relaxante = 0,766), 

CoBR11 (seguro= 0,644), cujas cargas fatoriais do Brasil foram maiores.  

 

Importante ressaltar ainda que muitos estudos comparativos de destinos turísticos encontrados 

na literatura, dizem respeito a lugares que não fazem parte um do outro, como os Yang, He e 

Gu (2012); Jones and Kubacki (2014), Prebežac, and Mikulic (2008); Elliot, Papadopoulose 

e Kim (2011), destacando a novidade deste trabalho que comparou destinos geograficamente 

e culturalmente conectados. A similaridade encontrada certamente está relacionada com a 

conexão geográfica e cultural entre os lugares pesquisados, já que um é parte do outro, o que 

indica processos de formação de imagem como os destacados por Gunn (1972); Dinnie 

(2008) oriundos basicamente dos mesmos processos de informações. Herrero et al. (2017) 

destaca que cidades, regiões e país estão inter-relacionados, isso pode justificar a similaridade 

encontrada entre essas imagens.  

 

Contudo, é necessário destacar que as hipóteses tratam de similaridade e não de igualdade. 

Nesse sentido, foram observadas algumas diferenças na composição final das dimensões de 

imagem dos dois lugares, porém muito diminutas. No tocante aos indicadores que 

compuseram cada dimensão de imagem, na afetiva, prevaleceram exatamente os mesmos 

indicadores tanto para o Rio quanto para o Brasil. Contudo, na dimensão cognitiva, de que 

tratava a Hipótese H1A– A dimensão cognitiva da imagem da cidade-sede, (Rio de 

Janeiro) é similar à dimensão cognitiva da imagem do destino-mãe (Brasil), dois 

indicadores prevalaceram apenas para o Rio e não para o Brasil: “possuir um bom clima” e 
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“oferecer um bom custo-beneficio”. Apesar disso a hipótese foi confirmada, justamente por 

tratar-se de similaridade.  Isso leva a crer que embora bastante parecidas cada uma das 

imagens possui suas particularidades e possuir peculiaridades vai ao encontro do que Echtner 

e Ritchie (1991) destacam em seu modelo, a existência de atributos únicos de cada destino. 

Ou seja, mesmo com um grau de conexão alto, existem atributos que foram percebidos e 

valorizados em um que não foram no outro.  

 

Uma possível explicação para essa diferença pode ser atribuída ao fato de a imagem do Rio 

ter sido avaliada enquanto cidade-sede de um megaevento esportivo e a do Brasil 

especificamente como destino turístico. Pode ser que esse resultado esteja associado ao fato 

de que, para a realização de megaevento esportivo como as Olimpíadas, “possuir um bom 

clima” e “oferecer um bom custo-beneficio” seja algo relevante para uma cidade-sede dentro 

dos atributos cognitivos de imagem que foram percebidos pelos respondentes na imagem do 

Rio, sob essa perspectiva. 

 

Por outro lado, o mesmo não foi encontrado para o Brasil, o que pode ser possivelmente 

explicado por se tratar da imagem de um destino-mãe, um país, que engloba muitos outros 

destinos, os quais de um modo geral podem não estar tão associado a um “bom clima” e/ou a 

um “bom custo-benefício”. O resultado principal dessa análise e que pode trazer importante 

contribuição teórica e prática diz respeito ao fato dos atributos cognitivos poderem ser mais 

importantes para um destino do que para outro, mesmo com esse nível de similaridade e 

também considerando o contexto em que estão inseridos, como por exemplo de um 

megaevento. Nesse sentido, ações de marketing relacionado a megaevento podem estar mais 

voltados a atributos cognitivos que podem ser que sejam mais valorizados em imagem de 

cidade-sede do que em um destino turístico comum.  

 

No tocante à similaridade da dimensão afetiva, nos dois destinos prevaleceram os mesmos 

indicadores, sugerindo que a Hipótese H1B - A dimensão afetiva da imagem da cidade-

sede (Rio Janeiro) é similar à dimensão afetiva da imagem do destino-mãe (Brasil), foi 

confirmada. As avaliações dessas dimensões afetivas representadas pelos sentimentos 

positivos em relação aos destinos prevaleceram tanto na imagem do destino-mãe quanto na da 

cidade-sede. Em relação aos sentimentos negativos, os mesmos não prevaleceram no modelo, 

sendo retirados tanto da dimensão do Rio quanto na do Brasil.  Foram retirados exatamente os 

mesmos três indicadores da dimensão afetiva dos dois destinos em função das baixas cargas 
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fatoriais. Esses indicadores apontavam sensações negativas relacionadas ao destino: 

“estressante”, “aterrorizante”, “inquieto”. Por outro lado, todos os indicadores que 

representavam sentimentos positivos “amigável”, “agradável”, “excitante”, “relaxante” 

prevaleceram nos dois destinos. Considerando o total de itens dessa parte da escala, que 

juntos compuseram o construto da dimensão afetiva, é um resultado otimista, uma vez que 

indica que no modelo validado, nas imagens dos dois destinos, prevaleceram apenas 

sentimentos positivos na sua dimensão afetiva, os sentimentos negativos tanto relacionados ao 

destino-mãe quanto à cidade-sede não foram relevantes para o modelo.  

 

Esse resultado está em consonância com outros estudos de imagem sobre o Brasil que 

apontam citações mais positivas do que negativas relacionadas ao país sobretudo no que tange 

ao aspecto afetivo como “divertido”, “vibrante” (MARIUTTI; GIRALDI; CRESCITELLI, 

2013), sendo as visões negativas mais relacionadas a aspectos cognitivos como falta de 

segurança, problemas de acomodação ou falta de qualidade, também corroborado pelos 

resultados de Rezend-Parker, Morrison e Ismail (2003). 

 

Ainda analisando as dimensões de cada uma das imagens, foi possível verificar qual delas 

exercia maior contribuição na formação da imagem geral tanto do Rio quanto do Brasil. Em 

ambas as imagens e modelos (Rio-Brasil, Brasil-Rio), a dimensão cognitiva exerceu maior 

influência na formação da imagem geral do que a afetiva.  As dimensões cognitivas do Rio e 

do Brasil obtiveram respectivamente: β=0,968; β=0,960 (Modelo Rio-Brasil); β=0,972; 

β=0,960 (Modelo Brasil-Rio). Dessa forma, a hipótese H2 – O construto mais relacionado 

com a imagem do Brasil como destino-mãe é o cognitivo, foi confirmada, por outro lado a 

hipótese, H3 – O construto mais relacionado com a imagem do Rio de Janeiro como 

cidade-sede é o afetivo, não foi confirmada. 

  

Esse resultado corrobora com a literatura de imagem de destino que destaca a dimensão 

cognitiva como predecessora da afetiva e mais relevante do que ela na imagem geral de um 

destino turístico (GARTNER 1993; RYAN; CAVE 2005; VOGT; ANDERECK, 2003; HUH; 

UYSAL; MCCLEARY, 2006). Apesar disso, no caso da cidade-sede, esperava-se obter um 

resultado diferente, no sentido de que a dimensão afetiva do Rio, pelo fato de ser anfitrião de 

um megaevento esportivo, se destacasse mais que a sua dimensão cognitiva, uma vez que nos 

estudos sobre megaeventos a imagem afetiva é algo que vem se sobressaindo (LAI, 2016).  
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Considerando o destaque da imagem afetiva de eventos esportivos (LAI, 2016) partiu-se desse 

pressuposto para presumir que essa seria uma dimensão mais importante no caso da cidade-

sede. Contudo esse resultado não foi encontrado, indicando que talvez seja necessário 

averiguar se realmente pode haver uma relação de transbordamento entre o afeto ao evento e o 

afeto em relação à cidade-sede a ponto de tornar essa dimensão mais relevante na imagem 

geral do destino.  

 

No estudo de Kaplanidou e Vogt (2007), por exemplo, foi identificada influência dos aspectos 

afetivos do evento em relação à imagem do destino anfitrião, mas não especificamente em 

relação à dimensão afetiva da imagem do destino. Em seu estudo, Pukaro (2017), avaliou a 

influência da imagem das Olímpiadas de 2016 na imagem do Rio de Janeiro como destino e 

encontrou influência positiva, mas igualmente não verificou aspectos especfícos da dimensão 

afetiva.   

 

Apesar das dimensões cognitivas dos dois lugares terem obtidos resultados de β maiores que 

as dimensões afetivas, indicando uma maior relação com a imagem geral, as dimensões 

afetivas também tiveram valores altos que não podem ser desprezados: Rio_Afe β= 0,918; 

BR_Afe β= 0,925 no modelo Rio-Brasil e Rio_Afe β= 0,913 BR_Afe β= 0,925 no modelo 

Brasil-Rio.  

 

Dessa forma, a diferença entre os valores das dimensões cognitivas e afetivas tanto para o Rio 

quanto para o Brasil foram muito pequenas nos dois modelos: Modelo Rio-Brasil Diferença 

Cog_Rio e Afe_Rio = 0,05 Diferença Cog_BR e Afe_BR= 0,035; Modelo Brasil-Rio - 

Diferença Cog_Rio e Afe_Rio =0,59; Diferença Cog_BR e Afe_BR= 0,035). Dando indícios 

de que, seja na perspectiva do efeito recíproco, da imagem do Rio no Brasil ou da própria 

influência da imagem do Brasil no Rio, a dimensão cognitiva é mais relavante na construção 

da imagem de cada um dos lugares, mas que a dimensão afetiva também merece muita 

atenção visto que apesar de menor sua influência também é bastente grande. Inclusive sendo 

destacado como um elemento que possui uma maior influência em outros aspectos com os 

quais a imagem destino se relaciona como intenções comportamentais dos turistas e a lealdade 

(IORDONOVA, 2017) e representando um elemento crucial da tomada de decisão e 

comportamento do turista (RUSSEL; SNODGRASS, 1987; LEE; LEE; LEE, 2005).  
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Considerando que um dos principais aspectos relacionados ao estudo da imagem de destinos 

turísticos é a sua influência no processo decisório sobre a visitação do mesmo, ressaltasse 

ainda mais a importância dos aspectos afetivos de imagem. No caso do Brasil, há poucos 

estudos sobre sua imagem como destino turístico e que abordem as duas dimensões de 

imagem: cognitiva e afetiva. Rezend-Parker, Morrison e Ismail (2003) e O’neil (2006) 

abordaram essas duas dimensões sem eus estudos contudo outros como Pérez-Nebra e Torres 

(2010), Leal (2004) abordaram apenas características cognitivas. Dessa forma esta tese traz 

contribui para os estudos sobre o Brasil em uma perspectiva amis ampla, dando a devida 

importância també aos aspectos cognitivos. 

 

Da mesma forma existem poucos estudos sobre megaeventos esportivos no país abordando 

essas questões de imagem e em âmbito mais geral nenhum outro estudo que avaliasse a 

influência da cidade-sede no destino-mãe. Sobre isso, se referem às Hipóteses H4 e H5 que 

tratam da avaliação da imagem do Rio como cidade-sede e sua influência na imagem do 

Brasil como destino-mãe.  

 

Pela avaliação das médias das respostas apresentadas na descrição da amostra foi possível 

perceber que o Rio de Janeiro foi positivamente avaliado como cidade-sede das Olímpiadas 

2016, embora com média (4,72), não tão alta. Esse achado também foi corroborado pelo 

modelo estrutural apresentado onde prevaleceram bons indicadores e com cargas fatoriais 

positivas em seus construtos no modelo estrutural. Dessa forma a hipótese, H4: A imagem 

geral do Rio de Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016 é positiva, foi 

confirmada.  

 

São poucos os trabalhos anteriores sobre a imagem do Rio de Janeiro, seja como destino ou 

cidade-sede. Swart et al. (2017) encontraram em seu estudo uma imagem de destino neutra do 

Rio de janeiro com turistas que participaram, da Copa do Mundo de 2014.  Maiello 

Pasquinelli (2015) em um estudo qualitativo baseado em conteúdos da internet e analisaram a 

representação do Rio em seus estágios preparatórios para os megaeventos esportivos da Copa 

do Mundo de 2014 e das Olímpiadas de 2016, o intuito era contrapor os discursos 

institucionais no projeto de preparação do local para ao megaeventos com o dos  atores 

sociais, concluindo haver a necessidade de uma (re)construção da narrativa global de cidade-

sede de megaeventos enriquecida com significados e símbolos locais.   
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No estudo de Pukaro (2017) sobre a influência do Rio de Janeiro como destino-sede das 

Olímpiadas, feito com residentes e estrangeiros antes e depois dos Jogos Olímpicos de 2016, a 

autora associou a imagem com intenção de visitação à cidade e a intenção de compra de 

produtos brasileiros, encontrando relação positiva em ambos. No entanto verificou apenas 

aspectos cognitivos da imagem deste destino (urbano, natureza, cultura, valor, segurança, 

clima, conveniência).  Dessa forma, esta tese contribui com esses estudos anteriores, uma vez 

que englobou aspectos cognitivos e afetivos. 

 

Sobre a influência da imagem do Rio de Janeiro como cidade-sede, no Brasil como destino-

mãe, hipótese principal desta tese, uma vez que indica o efeito recíproco propriamente dito, 

verificou-se que a imagem geral do Rio como cidade-sede influencia de forma forte e positiva 

a imagem do destino-mãe Brasil (β = 0,803), o poder de explicação deste resultado foi alto 

(R² = 0,645; f²= 1,858) e significativo (p<0,05). Esse resultado indica que a hipótese H5: A 

imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) influencia positivamente a imagem do destino-

mãe (Brasil), foi confirmada.  

 

Essa hipótese corresponde ao efeito recíproco destacado na literatura, do produto sobre a 

marca (KAPFERER, 2008; KELLER, AAKER, 1992). Esse achado é bastante interessante 

pois contribui com uma literatura ainda incipiente no que tange a efeitos recíprocos em 

destinos turísticos corroborando com o estudo de Santos e Giraldi (2017), único estudo 

encontrado sobre o tema e que também encontrou efeito recíproco em destinos turísticos 

relacionado ao seu destino nacional.  

 

Dessa forma o resultado dessa hipótese indica que um destino que recebe um megaevento 

esportivo pode exercer influência sobre seu destino-mãe, gerando implicações importantes. O 

estudo de Pukaro (2017) apesar de não estar voltado especificamente para efeitos recíprocos, 

também encontrou uma relação positiva da imagem do Rio com a intenção de compra de 

produtos brasileiros.  

 

No caso desta tese, a a pesquisa foi realizada depois que o evento aconteceu e com pessoas 

que não participaram do mesmo e em sua maioria não visitaram o país, ou seja, a sua 

avaliação foi baseada em informações e contatos secundários com o destino, dentre eles por 

meio de anúncios, televisão, internet, amigos no país, entre outros como foi visto na análise 

de perfil dos participantes,  o que siginifica que o contato com essas fontes de informação foi 
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suficiente para possibilitar a formação de uma imagem positiva que culminou em uma relação 

também de influência positiva entre a cidade-sede e o seu destino-mãe, enfatizando a 

importância de informações orgânicas e induzidas para a composição da imagem (GUNN, 

1972). Isso pode colaborar para novas iniciativas gerenciais que relacionem a cidade-sede de 

um megaevento e o seu destino-mãe no sentido da promoção dos mesmos ressaltando as 

potencialidades de cada um. 

 

A imagem do Brasil também foi positivamente avaliada, inclusive melhor avalidada que a do 

Rio, com uma média de imagem geral de 5,25 e igualmente com cargas fatoriais altas e 

positivas de bons indicadores de imagem tanto cognitivos quanto afetivos que estavam 

presentes no modelo. Dessa forma a hipótese H6: A imagem geral do Brasil como destino 

turístico é positiva, também foi confirmada. Os estudos sobre imagem do Brasil são um tanto 

quanto dicotômicos, pois em geral apresentam imagens positivas, mas também levantam 

algumas problemáticas sobre o destino. Mariutti, Giraldi e Crescitelli (2013) levantam essa 

questão. No resultado do seu estudo qualitativo, com agências de turismo americanas, 

observaram que apesar de ressaltarem aspectos positivos da imagem, aspectos negativos 

também eram levantados, como insegurança e criminalidade.  

 

Observando mais atentamente este aspecto no modelo desta tese, o indicador “segurança” 

obteve carga fatorial mais baixa (Cog_BR=0,655). Resultados similares também foram 

encontrados em outros estudos sobre imagem do Brasil como destino como em Rezend-

Parker, Morrison e Ismail (2003) e O’neil (2006), Pérez-Nebra e Torres (2010). Nesse 

sentido, apesar de aspectos negativos sobre o Brasil serem levantados pela literatura, os 

positivos prevalecem. Contudo, o fato do destino ser bem avaliado não significa que não 

hajam problemas e que se melhorados possivelmente poderiam influenciar em uma análise da 

imagem geral do destino ainda mais positiva.  

 

Sobre os efeitos da imagem do destino-mãe Brasil no Rio como cidade-sede, verificou-se 

igualmente ao efeito recíproco do Rio no Brasil uma influência positiva e forte (β= 0,806), 

assim como um alto poder de explicação (R²= 0,650; f²=1,817) e significativo (p<0,05). Dessa 

forma, a hipótese H7: A imagem do destino-mãe (Brasil) influencia positivamente a 

imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro), foi confirmada. 
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A respeito da influência do destino-mãe em outro destino do país, essa é uma relação mais 

discutida pela literatura do que o inverso, uma vez que autores indicam que o país atua como 

uma marca guarda-chuva para os demais destinos (CUBILLO et al., 2006). Sendo assim, é de 

alguma forma esperado que a imagem do destino nacional influencie a imagem de regiões e 

cidades localizadas no mesmo território como encontrado em Herrero et al. (2015, 2017). Isso 

é corroborado pelo fato dos indivíduos possuírem crenças mais concretas sobre países do que 

sobre regiões e cidades (ASHWORTH et al., 2007).  

 

Sendo assim, da mesma forma que ocorre o efeito halo em produtos (HAN, 1989; AHMED et 

al., 2010), onde estereótipos e informações sobre o país influenciam no comportamento dos 

consumidores, especialmente quando não há muita familiaridade com o o produto (KOTLER, 

GERTNER, 2002), pode ocorrer também no caso dos destinos, onde imagem do destino 

nacional ou destino-mãe tende a influenciar a imagem das cidades e/ou regiões turísticas 

contidas em seu território.  

 

No caso do resultado encontrado destaca-se que mesmo recebendo um megaevento esportivo 

que tem uma imagem independente e forte, como é o caso das Olímpiadas, a imagem do 

destino-mãe estudada teve um efeito de influência bastante robusto na imagem da cidade-

sede, reforçando esse efeito, mesmo nesse caso de realização de megaevento. No entanto, em 

relação à intenção comportamental, Pukaro (2017) não encontrou relação positiva entre a 

imagem do Brasil como destino turístico e a intenção de visitar o Rio de Janeiro. 

 

A verdade é que ainda são poucos os estudos nesse sentido no âmbito de destino para que se 

possa auferir comparações. Mesmo com a peculiaridade de tratar-se de uma cidade-sede de 

um megaevento esportivo, o resultado da influência Brasil-Rio se encontra respaldado na 

literatura em resultados para destinos pesquisados que não estão relacionados a megaeventos 

e que foram tomados como base nesta tese, tal como o de Herrero et al. (2017, 2015) que 

tratou da influência da imagem de destino nacional (Espanha) sobre um destino regional do 

país em questão, onde verificou que esse último foi positivamente influenciado pelo anterior. 

 

No caso do efeito recíproco propriamente dito, que é efeito no sentido contrário, ou seja, da 

cidade ou região na imagem do destino-mãe há ainda menos estudos que o avalie. Santos e 

Giraldi (2017), por meio de um experimento, avaliaram esse efeito na atitude em relação a 

destinos contidos no país (Brasil) com o fortalecimento da marca nacional de turismo, 
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mostrando que destinos que levam a atitudes mais positivas do que a média, tendem a 

fortalecer a marca nacional de turismo, enquanto os destinos que levam a atitudes abaixo da 

média tendem a enfraquecê-la.  Os resultados encontrados nesta tese corroboram com o 

resultado de Santos e Giraldi (2017), uma vez que o Rio de Janeiro como cidade-sede obteve 

uma avaliação positiva de imagem e influenciou na imagem do Brasil positivamente.  

 

A contribuição deste trabalho em relação ao de Santos e Giraldi (2017) entre outros aspectos, 

é o de avaliar especificamente a imagem dos destinos e considerar um contexto de 

megaevento esportivo. Os estudos sobre megaeventos esportivos são muito importantes como 

balizadores para a decisão sobre futuros eventos, sobretudo no caso do Brasil que é um país 

considerado emergente, logo com mais dificuldade para receber e realizar esse tipo de evento. 

 

Aliado ao fato de ter sido cidade-sede das Olímpiadas de 2016, destaca-se ainda que essa 

influência positiva pode estar também relacionada ao fato do Rio ser uma cidade brasileira de 

grande notoriedade como aponta Anholt (2006). No caso do Rio de Janeiro, Anholt (2007) 

destaca sua fama mundial, justificando-a tanto por aspectos positivos quanto negativos. 

Contudo, apesar dos aspectos negativos destacados pelo autor, a influência do Rio no Brasil 

encontrada nesta tese foi positiva.  

 

Em estudos somente sobre a imagem de destino do Brasil, sem considerar efeitos recíprocos, 

Rezend-Parker, Morrison e Ismail (2003) verificaram que a maioria dos não visitantes 

concordaram que as pessoas visitam o Brasil por causa do Carnaval no Rio. Da mesma forma, 

Perez-Nebra and Torres (2010) enfatizaram que as atrações mais populares do Brasil estão no 

Rio de Janeiro, colaborando com a ideia de que a notoriedade da cidade também pode estar 

relacionada aos resultados achados. 

 

No que tange às hipóteses relacionadas a possíveis efeitos de moderação nessa relação de 

influência entre as imagens do Rio e do Brasil e vice-versa, as que tratam da moderação da 

familiaridade na influência entre as imagens estudadas: H8: Quanto maior a familiaridade 

com o destino-mãe (Brasil), maior a influência positiva em termos de imagem da cidade-

sede (Rio de Janeiro) no destino-mãe e H9: Quanto maior a familiaridade com o destino-

mãe (Brasil), maior a sua influência positiva em termos de imagem na cidade-sede (Rio 

de Janeiro), não foram confirmadas. Foi considerada a familiaridade com o país enquanto 

destino turístico e não a da cidade-sede, sobretudo porque os destinos nacionais possuem, em 
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geral, uma maior notoriedade do público (CUBILLO et al., 2006; HERRERO et al., 2017, 

2015) que os destinos cidades ou regionais. No entanto, as hipóteses não foram confirmadas, 

uma vez que a diferença entre os efeitos causados pela familiaridade nas relações entre a 

imagem da cidade-sede e o destino-mãe não foram significantes, apresentando valores de 

p>0,05.  

 

É importante ressaltar que o uso da familiaridade como moderadora em estudos de imagem de 

destino tem obtido resultados divergentes. Alguns modelos de avaliação de imagem de 

destino destacam as informações sobre o local (BALOGLU; MCCLEARY, 1999) e até 

mesmo a visitação como elementos que influenciam na composição da imagem (GUNN, 

1972; PHELPS, 1986; FAKEY; CROMPTON, 1991). Essa informações e experiências com o 

destino formam o nível de familiaridade com o mesmo. 

 

Certos estudos destacam resultados mais positivos em imagens de destino com a presença de 

familiaridade (BALOGLU, 2001; ECHTNER; RITCHIE, 1993; PRENTICE, 2004; 

MILMAN; PIZAM, 1995), enquanto outros ressaltam que a familiaridade é boa até certo 

ponto, e que em excesso passa a influenciar menos pela perda da percepção de novidade pelos 

consumidores (CHAGAS, 2008; MACKAY; FESENMAIER, 1997). 

 

Sobre o aspecto da familiaridade na relação de influência de destinos nacionais em destinos 

regionais Herrero et al. (2017) não encontraram efeito moderador.  Já em estudos de efeitos 

recíprocos, propriamento ditos, voltados a produtos, como Martinez e Chernatony (2004) e 

Sheinin (2000) verificaram que a familiaridade influenciou na intensidade desses efeitos. Em 

contrapartida, sobre efeitos recíprocos entre destinos, Santos e Giraldi (2017) não 

encontraram moderação da familiaridade no efeito recíproco entre a atitude em relação aos 

destinos turísticos do país e a marca de turismo nacional. Já Campo e Alvarez (2014) 

forneceram evidências de que os consumidores com menor conhecimento sobre o país estão 

mais inclinados a dar origem ao efeito recíproco, da cidade/região no destino-mãe.  

 

Logo, é difícil chegar a uma conclusão única a respeito dos efeitos da familiaridade na 

imagem de destinos e nos efeitos recíprocos provenientes dessa relação, podendo haver 

resultados divergentes tanto quanto ao nível de familiaridade e o impacto disso no efeito de 

novidade do destino, quanto ao tipo de destino estudado. No caso específico desta tese a 

influência da familiaridade do destino-mãe não foi verificada em relação à percepção de 
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imagem desse próprio destino, mas como uma moderadora de uma relação de influência entre 

dois destinos.  

 

Os estudos que encontraram moderação da familiaridade tratavam de um destino específico e 

não da influência dessa variável na relação de dois destinos. Considerando os estudos de 

Herrero (2017) e Santos e Giraldi (2017), que também colocaram a familiaridade como 

moderadora de uma relação de influência entre destinos e não encontraram moderação, pode 

ser que essa variável tenha de fato maior poder de moderação no que tange a um destino 

específico do que na relação entre destinos. 

  

Além da familiaridade com o destino-mãe (Brasil), outra variável considerada neste estudo 

para efeitos moderadores foi a “animosidade” em relação ao mesmo.  Apesar da 

“animosidade” para a literatura de marketing internacional estar mais relacionada à influência 

na intenção de compra de produtos oriundos de um determinado lugar e da intenção de 

visitação (BAHAEE; PISANI, 2009; HESLOP; LU; CRAY, 2008; ALVAREZ; CAMPO, 

2014 HALL; O’SULLIVAN, 1996; PODOSHEN; HUNT, 2011), acreditou-se que ela 

também poderia ter efeito na imagem, já que a imagem é um processo anterior e associada à 

decisão de visitação (BAlOGLU; MCCLEARY, 1999).  

 

No entanto, as hipóteses sobre animosidade: H10: Quanto maior a animosidade com o 

destino-mãe (Brasil) menor é a influênica positiva da cidade-sede (Rio de Janeiro) no 

próprio destino-mãe em termos de imagem e H11: Quanto maior a animosidade com o 

destino-mãe (Brasil) menor é a sua influência positiva na cidade-sede (Rio de Janeiro) 

em termos de imagem, não foram testadas, portanto não foram confirmadas. Isso ocorreu 

porque a amostra não apresentou grupos de respondentes grandes o suficiente e com perfis 

diferentes em relação a esse indicador. Na definição de grupos por meio do ponto central da 

escala apenas 3,5% da amostra demonstraram algum tipo de animosidade com o destino-mãe 

estudado e pelo escore z 100% da amostra não apresentou animosidade em relação ao Brasil. 

 

Contudo, o resultado encontrado é benéfico no que diz respeito à imagem do destino-mãe, 

uma vez que indica que não existe esse tipo de sentimento negativo em relação ao Brasil 

como um destino turístico e a literatura de marketing internacional destaca que o principal 

efeito da “animosidade” é a sua influência na intenção de compra de produtos oriundos de um 
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determinado lugar e na intenção de visitação (BAHAEE; PISANI, 2009; HESLOP; LU; 

CRAY, 2008; ALVAREZ; CAMPO, 2014).   

 

Apesar do país não possuir processos militares em cursos ou eventos econômicos difíceis 

como citado por Klein, Ettenson e Morris (1998) para definir animosidade, o Brasil assumiu 

uma grande visibilidade mundial no período anterior e especialmente durante os Jogos 

Olímpicos de 2016 em um momento em que passava por crises políticas internas, variadas 

manifestações populares, problemas de saúde pública como o surto de zika vírus e ainda o 

fato de ser um país em desenvolvimento. Esses aspectos aparentemente não geraram efeito 

negativo dessa magnitude para a amostra pesquisada a ponto de criar animosidade. Indicando 

que a animosidade parece não estar mesmo associada ao nível de desenvolvimento do país. 

 

Sobre outros estudos que abordassem a animosidade como variável moderadora, não foram 

encontrados trabalhos que o relacionassem com efeito de reciprocidade, como no caso desta 

tese. No entanto, no contexto de megaevento esportivo, Auruskeviciene et al. (2010) em seu 

estudo sobre mudanças de imagem de país após a realização desse tipo de megaevento, 

realizaram um estudo longitudinal antes e depois dos Jogos Olímpicos de Inverno da Itália em 

2006 e o resultado indicou que após o megaevento o nível de animosidade em relação ao país 

aumentou. Nesse caso, o evento gerou um sentimenro negativo de alguma forma. 

 

Por fim, a última variável moderadora foi utilizada para as duas últimas hipóteses, H12: 

Quanto maior o envolvimento com os jogos, maior a influência positiva da imagem da 

cidade-sede (Rio de Janeiro) na imagem do destino-mãe (Brasil) e H13: Quanto maior o 

envolvimento com os jogos, maior a influência positiva da imagem do destino-mãe 

(Brasil) na cidade-sede (Rio de Janeiro), as quais não foram confirmadas. Não foram 

encontradas diferenças significantes (p>0,05) entre a influência das imagens Rio e Brasil uma 

na outra entre os grupos com média/alta e baixo envolvimento com ao Jogos. 

 

Apesar das hipóteses não serem confirmadas outros estudos encontraram relação com o 

envolvimento, como Brown, Assaker e Reis (2018), que avaliaram a motivação, satisfação 

com a Copa do Mundo do Brasil em 2014 e a sua influência na intenção de revisitação do 

destino e encontraram que a satisfação não teve influência na intenção de revisitação, mas que 

os visitantes foram mais fortemente influenciados pela motivação para ir ao evento 

relacionada com sua equipe esportiva, indicando certo grau de envolvimento, enquanto os 
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residentes se mostraram mais motivados com a excitação em relação ao evento. Em outro 

trabalho Brown, Smith and Assaker (2016) também identificaram que o envolvimento com o 

esporte e com o lugar influenciaram as intenções de revisitação e Armenakyan et al. (2017) 

encontrou em seu estudo que o envolvimento com times nacionais e jogos olímpicos se 

relaciona positivamente com as crenças sobre os jogos olímpicos e o próprio destino. 

 

O envolvimento pessoal diz respeito aos interesses relacionados aos valores e necessidades 

que motivam um indivíduo em relação a algo (HOUSTON; ROTHSCHILD, 1977); BLOCH; 

RICHINS, 1983; ZAICHKOWSKY, 1985).  A motivação para participar de um evento 

desportivo internacional surge a partir de fontes de envolvimento anterior com o desporto, 

com a imagem do destino anfitrião, e benefícios percebidos pela própria viagem (FUNK, 

TOOHEY; BRUNN, 2007). Esse seria, contudo, o efeito máximo de envolvimento, a própria 

participação no evento.  

 

Na amostra pesquisada, esse nível máximo de envolvimento não foi apresentado já que a 

maioria dos respondentes não foram aos Jogos Olímpicos de 2016, o que pode ser uma 

explicação para o efeito não moderador desse construto no modelo. Além disso foi avaliado a 

influência na imagem, enquanto outros estudos que encontraram influências positivas do 

envolvimento relacionaram com intenções comportamentais como a revisatação por exemplo 

no caso dos estudos de Brown, Assaker e Reis (2018) e Brown, Smith and Assaker (2016), 

levando a crer que talvez o envolvimento tenha maior influência no comportamento do que na 

concepção da imagem.  

 

Cabe destacar que o fato de não ter havido moderação pelas variáveis aqui propostas, abre 

espaço para a investigação de novas variáveis que possam ter maior influência nas relações de 

reciprocidade entre destinos. Assim como que a existência dessas variáveis em relação a um 

destino (Brasil) não significa que possa haver o tranbordamento de alguma consequência 

negativa/ positiva para o outro destino relacionado (Rio).  

 

Com essa última variável moderadora encerram-se as discussões das hipóteses desta tese. O 

quadro 18 abaixo traz um resumo da situação de cada uma delas. No tópico seguinte são 

apresentas as conclusões deste estudo, destacando-se contribuições práticas e acadêmicas, 

bem como limitações e sugestões para estudos posteriores. 
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Quadro 18 - Situação das hipóteses de pesquisa 

 
Hipótese Descrição Situação 

H1 

A imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) é similar à imagem do destino-mãe 

(Brasil). 

Confirmada 

H1A 

A dimensão cognitiva da imagem da cidade-sede, (Rio de Janeiro) é similar à 

dimensão cognitiva da imagem do destino-mãe (Brasil). 

Confirmada 

H1B 

A dimensão afetiva da imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) é similar à 

dimensão afetiva da imagem do destino-mãe (Brasil). 

Confirmada 

H2 

O construto mais relacionado com a imagem do Brasil como destino-mãe é o 

cognitivo. 

Confirmada 

H3 

O construto mais relacionado com a imagem do Rio de Janeiro como cidade-

sede é o afetivo. 

Não confirmada 

H4 

A imagem geral do Rio de Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 

2016 é positiva. 

Confirmada 

H5 

A imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) influencia positivamente a imagem 

do destino-mãe (Brasil). 

Confirmada 

H6 A imagem geral do Brasil como destino turístico é positiva. Confirmada 

H7 

A imagem do destino-mãe (Brasil), influencia positivamente a imagem da 

cidade-sede (Rio de Janeiro). 

Confirmada 

H8 

Quanto maior a familiaridade com o destino-mãe (Brasil) maior a influência 

positiva em termos de imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) no destino-mãe. 

Não confirmada 

H9 

Quanto maior a familiaridade com o destino-mãe (Brasil), maior a sua 

influência positiva em termos de imagem na cidade-sede (Rio de Janeiro). 

Não confirmada 

H10 

Quanto maior a animosidade com o destino-mãe (Brasil) menor é a influência 

positiva da cidade-sede (Rio de Janeiro) no próprio destino-mãe em termos de 

imagem. 

Não confirmada 

H11 

Quanto maior a animosidade com o destino-mãe (Brasil) menor é a sua 

influência positiva na cidade-sede (Rio de Janeiro) em termos de imagem. 

Não confirmada 

H12 

Quanto maior o envolvimento com os jogos, maior a influência positiva da 

imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro) na imagem do destino-mãe (Brasil). 

Não confirmada 

H13 

Quanto maior o envolvimento com os jogos, maior a influência positiva da 

imagem do destino-mãe (Brasil) na imagem da cidade-sede (Rio de Janeiro). 

Não confirmada 
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5 CONCLUSÕES 

 

O objetivo principal deste trabalho foi verificar os efeitos recíprocos de imagem entre o Rio 

de Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e seu destino-mãe, Brasil. Para 

isso, foi proposto um modelo estrutural com o intuito de analisar essa relação de influência e 

responder aos objetivos específicos que incluiam: comparar a imagem da cidade-sede com a 

do destino-mãe; identificar quais as dimensões de imagem são mais relacionadas com a 

imagem do destino-mãe e da cidade-sede; identificar como é avaliada a imagem do Rio de 

Janeiro como cidade-sede e sua  influência no destino-mãe; identificar como é avaliada a 

imagem do Brasil como destino turístico e sua influência na imagem da cidade-sede; e aferir 

se a familiaridade e animosidade com o destino-mãe e o envolvimento com os jogos possuíam 

efeito de  moderação nessa relação de influência entre os dois destinos estudados. 

 

Os resultados obtidos permitiram alcançar os objetivos propostos respondendo à questão de 

pesquisa deste trabalho: “Quais os efeitos recíprocos de imagem entre o Rio de Janeiro como 

a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e o seu destino-mãe, Brasil?” O modelo testado 

confirmou haver efeitos recíprocos positivos e fortes entre a imagem do Rio de Janeiro e do 

Brasil.  No entanto, embora com pequena diferença, observou-se que a imagem do Brasil 

obteve uma influência um pouco maior do que a do efeito recíproco, o que pode ser 

justificado pelo fato do destino-mãe possuir maior visibilidade do que os destinos contidos 

nele. Esse achado traz uma importante contribuição para os estudos de efeitos recíprocos, uma 

vez ainda são extremamente escassos na área de destinos turísticos.  

 

Especificamente, nessa área de imagem do destino turístico, o estudo destacou inter-relações 

de imagem entre destinos que estão conectados, uma vez que um é parte do outro, 

demonstrando que há forte relação de influência entre eles, o que ficou claro por meio dos 

altos coeficientes estruturais dos construtos, dos betas e do poder de explicação R² e f². 

Verificou-se que a imagem geral do Brasil como um destino turístico e a imagem geral do Rio 

de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016 foram bastante similares, inclusive no que 

tange às suas dimensões de imagem: cognitiva e afetiva, sendo destacada a importância de 

cada um dessas dimensões na composição da imagem geral e seus indicadores.  Isso traz 

implicações importantes para o trabalho de gerenciamento de destinos turísticos, uma vez que 

aliar o destino-mãe a outros destinos que lhe influencie positivamente pode ser uma estratégia 

de marketing eficaz. A importância da composição da cada uma das dimensões da imagem 
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também é um resultado importante tanto nos aspectos cognitivos com itens como “opções de 

acomodação adequadas”, “culinária local atrativa”, “atrações históricas e culturais 

interessantes”que obtiveram cargas fatoriais maiores nos dois modelos, quanto em relação aos 

aspectos afetivos. Em relação a esses últimos podem ser trabalhos questões mais específicos 

como os sentimentos positivos relacionados à dimensão afetiva, presente tanto na imagem do 

Rio como na do Brasil.  

 

Pelo fato dos estudos sobre imagem historicamente focarem mais em questões cognitivas, 

estas terminam sendo uma dimensão mais priorizada, inclusive no que diz respeito a políticas 

públicas de turismo. Todavia, explorar questões afetivas e especial positivas em relação ao 

destino, pode ser uma saída para destinos que apresentam uma dimensão cognitiva não tão 

bem desenvolvida, como no caso dos paíse emergentes. Considerando que as questões 

afetivas são mais associadas a intenções comportamentais do que as cognitivas, focar nesses 

aspectos pode ser relavante tanto para um destino-mãe, quanto para seus destinos regionais e 

cidades turísticas que exerçam maior efeito recíproco. 

 

Esse foi um dos pontos importantes nesta tese, a prevalência de indicadores relacionados a 

sensações positivas nas dimensões afetivas das duas imagens, em detrimento das sensações 

negativas, que não prevaleceram no modelo. Isso implica dizer que a imagem do Rio como 

sede das Olimpíadas de 2016 foi positiva, sobretudo do ponto de vista afetivo.  Da mesma 

forma aconteceu para o Brasil, apesar das dimensões mais relacionadas às imagens gerais de 

ambos os destinos terem sido as cognitivas. Destaca-se que mesmo para a imagem do Rio de 

Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, a dimensão mais relacionada foi também a 

cognitva, o que mostra que aspectos mais tangíveis de imagem são mais importantes que os 

afetivos, indo ao encontro da literatura sobre o assunto. Contudo dentro dessa dimensão 

cognitiva cabe ressaltar aspectos que podem ser melhorados em relação à gestão de destinos e 

cidades como indicadores que obtiveram cargas fatoriais mais baixas nos dois modelos: 

“Meio ambiente preservado”, “Higiene e limpeza”. 

  

Sobre os resultados principais que dizem respeito aos efeitos da imagem de um local no outro, 

esse efeito existiu tanto do Rio para o Brasil quanto o contrário. Foi encontrada influência 

forte e positiva nesse aspecto, o que indica que o efeito recíproco de produto e marca também 

pode ser abordado no caso de destinos. Embora Santos e Giraldi (2017) também tenham 

encontrado influência de efeitos recíprocos em destinos, um trabalho pode contribuir com o 
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outro, uma vez que neste foi utilizado um método descritivo quantitativo e no outro um 

método experimental e apesar de ter abordado de apenas um destino, trata-se de um destino 

importante para o país e que foi sede de um megaevento esportivo.  

 

Além disso a decisão de sediar um megaevento esportivo é uma decisão difícil e importante 

porque está relacionada especialmente com os efeitos, mas também os custos que esse 

megaevento pode trazer ao destino, portanto a avaliação de resultados de eventos dessa 

natureza é necessária para balizar decisões sobre novos eventos no país. Nessse sentido, esta 

tese traz essa contribuição demostrando uma relação de influência, um resultado intangível, já 

que se trata de imagem, mas que foi positivo e que pode ter influência em questões de 

comportamentais de potenciais turistas. Embora seja necessário cerca-se de mais informações 

para decisões dessa natureza, as informações contidas nesta tese trazem alguma luz no aspecto 

imagem de destino, inclusive na possibilidade de um fortalecimento da marca turística do 

destino-mãe a partir de destinos influentes e recepção de um megaevento como foi o caso 

deste contexto.  

 

Entretanto, algumas hipóteses não foram confirmadas, mas ainda assim trouxeram resultados 

interessantes para o trabalho como as relacionadas com os efeitos moderadores da 

familiaridade, animosidade e envolvimento com os jogos. Verificou-se que a amostra 

pesquisada não apresentou animosidade em relação ao Brasil, portanto não foi possível 

verificar se essa variável de fato poderia exercer algum grau de moderação no efeito recíproco 

entre as imagens. Por outro lado, isso significa um resultado positivo para o país, enquanto 

destino turístico, uma vez que animosidade foi apontanda pela literatura como um fator 

limitante na intenção de visitação de destinos. Dessa forma, mesmo sendo um país em 

desenvolvimento e considerando o seu contexto delicado político, econômico, notícias 

negativas sobre o evento, entre outros, não houve um sentimento negativo nesse sentido em 

relação ao destino-mãe.  Por outro lado, apesar de não haver animosidade, a intenção 

comportamental de viagem ao Brasil foi muito baixa nesta amostra, indicando que apesar da 

inexistência de animosidade, existem outras questões limitantes na intenção de viagem a esse 

destino. 

 

Por sua vez, em relação à familiaridade com o destino-mãe e ao envolvimento com os jogos, 

apesar da amostra pesquisada ter demonstrado diferentes graus de familiaridade e 

envolvimento, permitindo que os mesmos fossem testados, esses fatores não moderaram o 
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efeito entre a influência da imagem da cidade-sede no destino-mãe e vice-versa. Como os 

estudos com a moderação dessas duas variáveis são controversos, existindo pesquisas que 

confirmarame outras que não, como apresentado no referencial teórico e nas discussões das 

hipóteses, o resultado desta tese é bastante útil por trazer traz contribuições específicas na 

moderação no caso da relação de efeitos recíprocos e não apenas em uma imagem única como 

na maioria dos estudos anteriormente encontrados. A não moderação além de indicar que a 

existência de familiaridade com o destino-mãe não gerou uma influência no seu destino-filho 

(cidade-sede), ou seja não houve um transbordamento do efeito da familiaridade com um 

destino influenciando no outro. Da mesma forma o envolvimento com os jogos não geraram 

efeitos diferentes nessa relação de influência Brasil-Rio. Isso é muito significativo pois os 

estudos anteriores abordavam o efeito dessa moderação na imagem do destino em si e não da 

influência de um no outro, além disso a não moderação abre espaço para a investigação de 

outras variáveis que podem ser que tenham maior impacto nessas relações entre destinos. 

 

5.1 Contribuição teórica e prática 

 

Destacam-se pontos importantes como contribuições teóricas desta tese: primeiro deles é o 

fato de ser um trabalho multidisciplinar, contribuindo para o conhecimento em áreas diversas 

como o (1) turismo,  especificamente em relação a destinos turísticos e insights para melhoria 

de questões ainda não abordadas em estudos dessa natureza no que tange à imagem; na área 

de (2) marketing já que a imagem do destino está relacionada à gestão de marcas turísticas e 

de país; e sobretudo no âmbito de (3) efeitos recíprocos de marcas e produtos em destinos 

turísticos, cuja literatura é bastante incipiente; e, finalmente, contribui nos estudos sobre (4) 

megaeventos esportivos, vez que o contexto dos destinos estudados foi relacionado ao 

acontecimento de um megaevento. Embora existam outros estudos interdisciplinares na área 

de turismo, com base na revisão de literatura não foram encontrados estudos que abordassem 

todas essas questões, especialmente os relacionados a efeitos recíprocos, corroborando com a 

ideia de que é algo importante para destinos turísticos e que pode ser melhor aproveitado. 

Os resultados principais dizem respeito aos efeitos da imagem de um local no outro, 

verificando-se que esse efeito existe tanto do Rio para o Brasil quanto o contrário. Foi 

encontrada inluência forte e positiva nesse aspecto, o que indica que o efeito recíproco de 

produto e marca também pode ser abordado no caso de destinos e merece mais atenção da 

academia. 
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Outra contribuição teórica do estudo diz respeito a abordagem de aspectos cognitivos e 

afetivos de imagem de destino turístico, uma vez que ainda são escassos os estudos que 

abordem essas duas dimensões, sobretudo ao se tratar da afetiva. Além disso, o fato de tratar-

se um país em desenvolvimento também merece destaque, uma vez que se têm poucos 

estudos nesse âmbito tendo em vista a realização de eventos dessa natureza nesses países 

sendo mais recentes e serem países que possuem um desafio maior para hospedar esse tipo de 

evento.  

 

Dessa forma os resultados obtidos oferecem suporte ao modelo teórico proposto que pode ser 

utilizado em novos estudos nessa área a fim analisar a influência de outros aspectos de 

destinos sob a perspectiva do efeito recíproco na marca do destino-mãe, incluindo novas 

questões que não só a imagem, como também a identidade da marca e intenções 

comportamentais como a visitação ou compra de produtos de país.  

  

Em termos práticos e gerenciais, o trabalho também trouxe contribuições. Considerando os 

itens do modelo e as cargas fatoriais dos indicadores que permaneceram no modelo, tem-se 

uma ideia de aspectos que podem ser melhor explorados ou desenvolvidos na imagem do 

destino, em especial em um país emergente que recepciona um megaevento esportivo. Com 

um destaque especial para os aspectos relacionados a efeitos recíprocos entre destinos, fica a 

ideia da necessidade de uma maior integração entre os mesmos (destino-mãe, cidades e 

regiões) em termos de gestão do marketing e especificamente da imagem, para que tirem 

melhor proveito dessas relações de influência e/ou minimizem os aspectos negativos, se for o 

caso.  

 

Estratégias individuais podem ser não só ser prejudiciais, mas também representar um 

desperdício de esforços e recursos. Por outro lado, estratégias em conjunto podem otimizar 

recursos e obter melhores resultados. Isto posto, vincular mais a imagem do Brasil no exterior 

com destinos que comprovadamente possuem maior efeito recíproco positivo, como foi caso 

do Rio de Janeiro e/ou tentar gerenciar melhor aqueles que não podem não apresentar efeitos 

tão positivos. Campanhas promocionais são exemplos de estratégias gerenciais que podem 

focar nesses aspectos. Além disso, a organização de eventos que ponham em evidência outros 

destinos do território nacional que não o destino-mãe em si, também podem contribuir para 

um transbordamento maior de efeito recíproco da imagem daquele local, na imagem do 

destino-mãe, ou seja, a realização de um megaevento como as Olímpiadas pode ser um 
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fenômeno que intensifique efeitos recíprocos de imagem.   

  

5.2 Limitações e sugestões para estudos futuros 

 

A primeira limitação a se destacar neste estudo, diz respeito ao fato de focar em um destino 

especifico, em um contexto específico e com uma amostra não-probabilística, indicando que 

seus resultados servem para este caso, embora possam sinalizar caminhos para outros estudos 

similares. 

 

Outro ponto de limitação deste estudo diz respeito ao real legado do megavevento para um 

país em desenvolvimento como é o caso do Brasil, pois, apesar dos resultados positivos em 

termos da imagem do Rio de Janeiro como cidade-sede e sua relação com o Brasil enquanto 

destino-mãe, não foi mensurado até que ponto o megaevento trouxe contribuições nessa 

relação.  Isso foi ampliado pela escassez de estudos sobre a imagem do Rio de Janeiro como 

um destino turístico, dificultando uma comparação na sua imagem como cidade-sede e 

simplesmente como destino turístico. Essa é uma limitação adicional, uma vez que esta tese 

só focou na imagem como cidade-sede e não como um destino turísco comum, não sendo 

possível inferir até que ponto imagem boa foi atribuída ao evento em si ou à própria imagem 

de destino da cidade. 

 

Outra questão diz respeito à amostra, a qual foi composta de respondentes que não foram ao 

evento, de modo que a imagem formada foi orgânica (GUNN, 1972) ou seja apenas baseada 

em fontes secundárias, sem a visitação efetiva ao evento. Apesar de ser uma limitação, fruto 

de uma escolha metodológica, trabalhar com uma amostra de turistas potenciais também é 

igualmente importante, visto que podem ser turistas que virão um dia ao país, contudo, cabe 

destacar que suas avaliações talvez fossem influenciadas caso houvesse experiência na cidade 

durante o evento, o que poderia ter gerado algum tipo de moderação por esse grau de 

familiaridade, que não foi encontrada neste trabalho, ficando como sugestão para estudos 

futuros. O mesmo pode ser dito em relação ao grau de envolvimento com os jogos, uma vez 

que, a participação nos jogos poderia sugerir um maior envolvimento, e os respondentes 

pesquisados não participaram dos jogos. Essas podem ser explicações possíveis para o efeito 

não moderador dessas variáveis no modelo e ao mesmo tempo uma limitação. 
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Em relação a pesquisas futuras, as sugestões se direcionam para o preenchimento de lacunas 

deixadas pelas limitações da pesquisa, bem como ideias de continuidade da mesma. Entre as 

principais sugestões estão: 

 

- Pesquisa com turistas que de fato estiveram do evento, seria igualmente interessante e 

traria outros pontos de vista e contribuições na relação entre as duas imagens e os 

efeitos moderadores, podendo ser feita uma comparação com a imagem estabelecida 

dos que  não estiveram no evento; 

- Uma vez que foi encontrada uma relação de influência forte no que tange à imagem 

dos dois destinos e que a imagem é um dos aspectos considerados para a decisão de 

visitação, são necessárias pesquisas que incluam a intenção de visitação no modelo de 

efeitos recíprocos entre destinos; 

- Realização de pesquisa sobre efeitos recíprocos do Rio considerando seu destaque 

enquanto cidade turística mais importante do Brasil em termos de reconhecimento 

internacional e desembarque de de turistas internacionais sem ser apenas do ponto de 

vista de cidade-sede, mas como destino turístico e abordando outos aspectos que não 

só a imagem, isso contribuiria para identificar o nível de impacto de megaeventos em 

efeitos recíprocos de imagem, se teriam um efeito catalisador nessa relação; 

- Pesquisa comparando as imagens e resultados de influência da Copa do Mundo e dos 

Jogos Olímpicos no Brasil, uma vez que são os dois maiores eventos internacionais e 

foram sediados no mesmo país em pouco tempo; 

- A inclusão de aspectos demográficos e de comportamento/ envolvimento com viagens 

como moderadores desse tipo de estudo.  
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APÊNDICE  A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PRÉ - QUALIFICAÇÃO 

  

 

Prezado estudante, 

 

Este questionário é parte da minha pesquisa de doutorado sobre os efeitos de imagem entre 

a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil. Gostaria de pedir gentilmente que você respondesse. 

O tempo estimado para preenchê-lo é entre cinco e dez minutos. 

 

Não há uma resposta certa ou errada; esta pesquisa só está preocupada com a sua avaliação 

sobre o Brasil. Você deve indicar o seu grau de concordância com as sentenças 

apresentadas, onde 1 é discordo totalmente e 7 é concordo totalmente, quanto mais próximo 

do 7, mais você concorda com a sentença. 

Discordo                                 Concordo 

Totalmente                            Totalmente 

 O Rio de Janeiro, como cidade-sede dos Jogos Olímpicos, preza pela 

higiene e limpeza 

 

1 2 3 4 5 6 7 

O Rio de Janeiro, como cidade-sede dos Jogos Olímpicos, possui boa 

infraestrutura 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 O Rio de Janeiro, como cidade-sede de Jogos Olímpicos, é um local 

seguro 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 O Rio de Janeiro, como cidade-sede dos Jogos Olímpicos, possui boas 

opções de vida noturna e entretenimento 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 O Rio de Janeiro, como cidade-sede dos Jogos Olímpicos, possui 

opções de acomodação adequadas 

 

1 2 3 4 5 6 7 

O Rio de Janeiro, como cidade-sede dos Jogos Olímpicos, possui 

culinário local atrativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 O Rio de Janeiro, como cidade-sede dos Jogos Olímpicos possui 

atrações históricas e culturais interessantes 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 O Rio de Janeiro, como cidade-sede dos Jogos Olímpicos possui belos 

cenários e atrações naturais 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 O Rio de Janeiro, como cidade-sede do Jogos Olímpicos possui um 

bom custo-benefício 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 O Rio de Janeiro, como cidade-sede de Jogos Olímpicos, é preservado 

e sem poluição 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 O Rio de Janeiro, como cidade-sede de Jogos Olímpicos, possui um 

bom clima 

1 2 3 4 5 6 7 

O Rio de Janeiro, como cidade-sede dos Jogos Olímpicos é confiável 

 

1 2 3 4 5 6 7 

O Rio de Janeiro, como cidade-sede de Jogos Olímpicos, é amigável 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Continua        
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Continuação        

O Rio de Janeiro, como cidade-sede de Jogos Olímpicos, é agradável 

  

1 2 3 4 5 6 7 

O Rio de Janeiro, como cidade-sede dos Jogos Olímpicos, é excitante 

 

1 2 3 4 5 6 7 

O Rio de Janeiro, como cidade-sede dos Jogos Olímpicos, é relaxante 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 O Rio de Janeiro, como cidade-sede dos Jogos Olímpicos, é 

apavorante 

 

1 2 3 4 5 6 7 

O Rio de Janeiro, como cidade-sede dos Jogos Olímpicos, é agitado 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

onde se preza pela higiene e limpeza 

1 2 3 4 5 6 7 

 Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

com boa infraestrutura 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Pensando no Brasil como um todo, considero ser é um destino 

turístico seguro 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

com boas opções de vida noturna e entretenimento 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

com opções de acomodação adequadas 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Pensando no Brasil como um todo, considero ser é um destino 

turístico com culinário local atrativa 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Pensando no Brasil como um totó, considero ser um destino turístico 

com atrações históricas e culturais interessantes 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

com belos cenários e atrações naturais. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

com bom custo-benefício. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino cujo meio 

ambiente é preservado e sem poluição 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

com um bom clima 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

confiável. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

amigável. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

agradável. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

excitante 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

estressante 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Conclusão        

Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

relaxante 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Pensando no Brasil como um todo, considero ser um destino turístico 

apavorante 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Pensando no Brasil como um todo, considero ser é um destino turístico 

agitado 

1 2 3 4 5 6 7 

 Eu conheço muito sobre o Brasil 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Eu não gosto do Brasil 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Os Jogos Olímpicos são muito importantes para mim 1 2 3 4 5 6 7 

 

Gostaria de saber mais sobre você: 

Quanto anos você tem?  ____ 

Qual o seu gênero: (    ) Fem    (    ) Masc 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO  DE PESQUISA FINAL EM INGLÊS 

 

1. Have you ever traveled outside your country (for any reason)? 

Yes 

 

No 

 

If YES, please answer the two next questions if NO, go to question 4:  

2. How many times have you traveled outside your country? ___________  

3. Which continents have you traveled to? (Check all that apply) 

Asia 

 

Europe 

 

Africa Oceania (incl. Australia) 

 

North Americaa 

 

South America 

 

Central America 

and Caribbean 

 

4. Have you taken a leisure trip in the past 12 months? 

Yes 

 

No 

 

5. How do you feel about traveling in general? (Please click the appropriate box for each 
statement) 
 

Unimportant 
           

Important 

Boring 
           

Interesting 

Irrelevant 
           

Relevant 

Unexciting 
           

Exciting 

Unappealing 
           

Appealing 

Means nothing 
           

Means a lot 

Mundane 
           

Fascinating 

Worthless 
           

Valuable 

Uninvolving 
           

Involving 

No needed 
           

Needed 

6. How likely is it for you to take a leisure vacation outside your country in the next five years? 

Definitely 

 

Very likely 

 

Somewhat 

likely 

 

Not to like 

 

Not at all 

likely 

 

7. How likely is it that you would do the following? 

   
Extremely 
unlikely 

Moderately 
unlikely 

 Slightly   
unlikely 

Neither 
likely nor 
unlikely 

Slightly 
likely 

Moderately 
likely 

 
Extremely    
likely 

Travel to Brazil in the next 
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Extremely 
unlikely 

Moderately 
unlikely 

 Slightly   
unlikely 

Neither 
likely nor 
unlikely 

Slightly 
likely 

Moderately 
likely 

 
Extremely    
likely 

12 months 
Travel to Brazil in the next 5 
years          

Travel to Latin America in 
the next 12 months          

Travel to Latin America in 
the next 5 years          

 

We want to understand your perceptions about Brazil as a tourist destination and Rio de Janeiro as 
an Olympic Games host city 

8. What is your overall image about: 

   
Extremely 
negative 

  Quite   
negative 

Slightly 
negative 

Neither 
positive 
nor 
negative 

Slightly 
positive 

Moderately 
positive 

 
Extremely 
positive 

Brazil as a tourist 
destination          

Rio de Janeiro as the 
2016 Olympic Games 
host city 

         

The Olympic Games 
         

 
9. I think that Brazil as a tourist destination... 

   
Strongly 
disagree 

Disagree 
Somewhat 
disagree 

Neither 
agree 
nor 
disagree 

Somewhat 
agree 

Agree 
Strongly 
agree 

is reliable 
         

is friendly 
         

is pleasant 
         

is exciting 
         

is stressful 
         

is relaxing 
         

is terrifying 
         

is hectic 
         

values hygiene and cleanliness 
         

has good infrastructure 
         

is safe 
         

has good options for nightlife 
and entertainment          

offers adequate accommodation 
         

offers attractive local cuisine 
         

offers interesting historical and 
cultural attractions          

offers beautiful scenery and 
natural attractions          
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Strongly 
disagree 

Disagree 
Somewhat 
disagree 

Neither 
agree 
nor 
disagree 

Somewhat 
agree 

Agree 
Strongly 
agree 

offers good value for money 
         

has environment preserved 
         

has a good climate 
         

 
10. Please choose the appropriate answer for each item about Brazil 

   

Strongly 
disagree 

Disagree 
Somewhat 
disagree 

Neither 
agree nor 
disagree 

Somewhat 
agree 

Agree 
Strongly 
agree 

I know a lot about Brazil 
         

I do not like Brazil 
         

I feel good about Brazil 
         

I admire Brazil 
         

 

11. What I know about Brazil is through (all that apply): 

Newspaper/ 

Magazine 

 

Direct mail 

 

Movies/ TV 

program 

 

Social media  I have already 

visited 

 

Friend/family 

 

Official tourism 

website 

 

Radio Ad 

 

TV Commercial 

 

 

12. Did you go to 2016 Summer Olympic Games? 

Yes 

 

No 

 

13. Even if you didn’t go to the 2016 Olympic Games, based on your perception and the things that 
you know about, do you think that Rio de Janeiro as an Olympic Games host city... 

   
Strongly 
disagree 

Disagree 
Somewhat 
disagree 

Neither 
agree nor 
disagree 

Somewhat 
agree 

Agree 
Strongly 
agree 

was reliable 
         

was friendly 
         

was pleasant 
         

was exciting 
         

was stressful 
         

was relaxing 
         

was terrifying 
         

was hectic 
         

valued hygiene and cleanliness 
         

had good infrastructure 
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Strongly 
disagree 

Disagree 
Somewhat 
disagree 

Neither 
agree nor 
disagree 

Somewhat 
agree 

Agree 
Strongly 
agree 

was safe 
         

had good options for nightlife 
and entertainment          

offered adequate 
accommodation          

offered attractive local cuisine 
         

offered interesting historical 
and cultural attractions          

offered beautiful scenery and 
natural attractions          

offered good value for money 
         

had environment preserved 
         

has a good climate 
         

 
14. How do you feel about the Olympic Games? 

   

Strongly 
disagree 

Disagree 
Somewhat 
disagree 

Neither 
agree nor 
disagree 

Somewhat 
agree 

Agree 
Strongly 
agree 

I have a lot of interest in the Olympic 
Games  

        

I regret when I cannot keep up with 
the Olympic news   

       

I feel that the time spent following 
the Olympic Games news is more 
valuable than the time spent on 
other activities 

  
       

15. Are you:  

Male Female 

 

16. What is your country of birth?_________________________ 

17. What year were you born?__________________ 

18. What is your 2016 total annual household income in US dollar? 

Less than 

$20,000 

$20,000 - 

$39,999 

$40,000 - 

$59,999 

$60,000 - 

$79,999 

$80,000 - 

$99,999 

$100,000 or 

more 

 

19. What is the highest level of education you have completed: 

Less than high 

school 

High school 

graduate 

Technical 

College 

Some college 

(no degree) 

University 

 

Post 

Graduate 
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20. What is your ethnic background? 

White 
Black or 

African 

American 

 

Asian 

 

Hispanic/ 

Latino 

 

Pacific 

Islander 

 Other (Please specify) 

_______________________________ 

Thank you for your participation! Please click the SUBMIT BUTTON BELOW TO RECORD YOUR 
OPINIONS! 
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO DE PESQUISA EM 

INGLÊS 

 

Brazil and Rio de Janeiro Destination Image 

  

My name is Luciana, I am a visiting research scholar at the Department of Tourism, 

Recreation and Sport Management at University of Florida. I am conducting a research study 

that examines your perceptions about Brazil and Rio de Janeiro as tourist destinations, 

especially considering the 2016 Olympic Games. This study can assist this country with 

destination image development strategies. The study involves answering an 

online questionnaire that will take about 10 minutes to complete.  

 

The survey is voluntary, but your input is important. There are no correct or incorrect answers 

in the survey, so please express your true feelings. Your identity will not be known to us and 

your responses will be anonymous. By clicking on the link you provide your consent to 

participate in the survey. Your participation in this study is voluntary and you have the right 

not to answer any questions. There is no penalty for not participating and you are free to 

withdraw anytime without penalty. There are no risks associated with participation in this 

study. There is no compensation for participating in the study. 

 

Only the researchers will have access to the information we collect online. There is a  

minimal risk that security of any online data may be breached, but since no identifying  

information will be collected, and the online host (Qualtrics) uses several forms of encryption  

other protections, it is unlikely that a security breach of the online data will result in any 

adverse  

consequence for you. If you have any questions concerning this study, please contact: Luciana 

Brandão Ferreira, Ph. D. Visiting Research Scholar at University of Florida, FLG 206C. P.O. 

Box 118208, Gainesville FL 32611, Phone: (352) 294-1674, Email: luciana.ferreira@ufl.edu. 

If you have any question about your rights as a research participant in this study, please 

contact: UFIRB Office, Box 112250, University of Florida, Gainesville, Fl 32611-2250, 

Phone: (352) 392-0433. 

Sincerely, 

Luciana Brandão Ferreira 

Visiting Research Scholar- University of Florida 

 

 

 


