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RESUMO 

 

O estudo analisou a influência da Imagem de Destinos, Satisfação e Motivações na intenção de 

realizar Comunicação Boca a Boca Eletrônica Positiva (eWOM) entre turistas, por meio do 

Facebook. Além disso, almejou especificamente levantar o perfil sócio-demográfico e a 

frequência de publicações de eWOM dos respondentes, avaliou a adequação das variáveis 

manifestas para composição das dimensões Qualidade, Satisfação, Imagem, Motivações e Boca 

a Boca Eletrônico Positivo. E, por último, analisou o modelo relacional entre Qualidade, 

Satisfação, Imagem e Motivações na explicação do engajamento em Boca a Boca Eletrônico 

Positivo. Para tanto, foi realizado um estudo regido pela lógica hipotético-dedutiva, sendo 

descritivo com relação aos seus objetivos. A abordagem analítica foi quantitativa, do tipo 

survey. O tipo de amostragem foi não-probabilística, por conveniência, com a escolha do sujeito 

tendo sido realizada de forma sistemática, utilizando-se o tempo como fator de sistematização, 

numa tentativa de tornar aleatória a seleção dos respondentes. A amostra do estudo foi composta 

por 355 turistas. O instrumento utilizado foi o formulário, cujas respostas foram coletadas nos 

principais pontos de entrada, saída e passeio de turistas na praia da Pipa/RN. A análise dos 

dados foi desenvolvida por meio de estatísticas descritivas e multivariadas, notadamente análise 

fatorial exploratória e confirmatória e modelagem de equações estruturais. Dentre os principais 

resultados, foi possível confirmar que as Motivações, a Satisfação e a Imagem afetam 

fortemente a intenção de realizar Boca a Boca Eletrônico Positivo. Destaque é dado para as 

Motivações, uma vez que demonstram maior impacto na explicação da variável dependente, 

seguido pela Satisfação e pela Imagem. Esta última, no entanto, de forma inversamente 

proporcional. Dentre as Motivações, aquela que apresenta maior percentual de variância 

explicada pela dimensão são os Benefícios Sociais buscados pelo turista, tendo o Desejo de 

Ajudar outros Turistas e o de Extravasar Emoções Positivas apresentado o mesmo percentual. 

As variáveis manifestas demonstram-se plenamente aceitáveis de serem tomadas como reflexos 

de seus respectivos fatores.  

 

Palavras-chave: Boca a Boca Eletrônico Positivo. Imagem. Motivações. Satisfação. 

Qualidade. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study examined the influence of the tourism destination image as well as satisfaction and 

motivation in the intention of engaging in a positive electronic word of mouth (eWOM) by 

tourists through Facebook. In addition, it was also specifically expected to assess the socio-

demographic profile and frequency of eWOM publications from those who answered the 

questions; it also assessed the adequacy of the manifested variables for composition of the 

following dimensions: Quality, Satisfaction, Image, Motivations and Positive Electronic Word 

of Mouth (eWOM). And finally, it analyzed a relational model where there are relationships 

between Quality, Satisfaction, Image and Motivations in the explanation of engagement in the 

Positive Electronic Word of Mouth (eWOM). With this aim it was conducted a study, based on 

a hypothetical-deductive logic, which was descriptive in relation to its goals. The analytical 

approach was quantitative (a survey). The sampling procedure was non-probabilistic, by the 

convenience method of sampling specifically, having the choice of the subject been made 

through the probabilistic systematic method, and using time as a factor of systematization in an 

attempt of making randomly the selection of the interviewed people. The study sample 

consisted of 355 tourists. The used instrument to collect information was the structured 

questionnaire whose answers were collected in the main points of entry, exit and rides of tourists 

on the Pipa’s Beach/RN. Data analysis was carried out using descriptive and multivariate 

statistics, mainly exploratory and confirmatory factor analysis and structural equation 

modeling. Among the main results, it was possible to confirm that the Motivations, Satisfaction 

and Image strongly affect the intention of engaging in positive electronic word of mouth 

(eWOM). Emphasis is given to the motivations, as they demonstrate bigger impact in 

explaining the dependent variable; they are followed by the satisfaction and the image. The 

latter, however, is inversely proportional. Among the motivations, the one with the highest 

percentage of variance were the social benefits sought by tourists; and presenting the same 

percentage appears the desire to help other tourists and to vent Positive Emotions. The 

manifested variables demonstrate to be fully acceptable to be taken as reflexes of their 

respective factors.  

 

Key-words: Positive Eletronic Word of Mouth (eWOM). Destination Image. Motivations. 

Satisfaction. Quality. 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS  

 

FIGURA 2.1: Modelo teórico de Richard, Chebat, Yang e Putrevu (2009). ..................... 41 

FIGURA 2.2: Modelo teórico da intenção de compra e de busca de Lee, Qu e Kim (2007).

 .................................................................................................................................................. 42 

FIGURA 2.3: Modelo explicativo da intenção de uso de mídias sociais para organização 

de viagens de férias de Parra-López, Bulchand-Gidumal e Gutiérrez-Taño (2011). ....... 44 

FIGURA 2.4: Modelo explicativo da participação do usuário em fóruns de discussão de 

autoria de Ku (2011). .............................................................................................................. 45 

FIGURA 2.5: Modelo explicativo da intenção de compra de Hwang, Yoon e Park 

(2011). ...................................................................................................................................... 46 

FIGURA 2.6: Modelo explicativo do comportamento real de Lin, Wang e Hwang 

(2010). ...................................................................................................................................... 46 

FIGURA 2.7: Dimensões da qualidade de serviços da Escala SERVQUAL. .................... 53 

FIGURA 2.8: Grau de influência das fontes de informação na decisão de compra. ........ 69 

FIGURA 2.9: Framework dos estudos em boca a boca eletrônico. .................................... 77 

FIGURA 2.10: Principais fatores geradores da comunicação boca a boca eletrônica. .... 81 

FIGURA 2.11: Modelo teórico dos antecedentes dos fatores motivadores do engajamento 

em boca a boca eletrônico de Jeong e Jang (2011)............................................................... 84 

FIGURA 2.12: Modelo teórico dos fatores motivadores do engajamento em boca a boca 

eletrônico de Cheung e Lee (2012). ....................................................................................... 86 

 FIGURA 2.13: Modelo teórico dos fatores motivadores do boca a boca eletrônico de Chen 

(2012). ...................................................................................................................................... 87 

FIGURA 2.14: Modelo integrado dos antecedentes do boca a boca eletrônico de Yang 

(2013). ...................................................................................................................................... 89 

FIGURA 2.15: Motivações da emissão de boca a boca eletrônico no Facebook. .............. 90 

FIGURA 2.16: Dimensões da imagem de acordo com Baloglu e MCleary (1999). ........ 100 

FIGURA 2.17: Componentes da imagem de um destino turístico. .................................. 104 



 
 

FIGURA 2.18: Modelo de formação da imagem de Baloglu e McCleary (1999) ........... 105 

FIGURA 2.19: Modelo de formação da imagem de destinos de Beerli e Martin 

(2004a). .................................................................................................................................. 107 

FIGURA 2.20: Modelo de formação da imagem desenvolvido por Beerli e Martin (2004b).

 ................................................................................................................................................ 108 

FIGURA 2.21: Modelo de formação da imagem desenvolvido por Chagas, Marques Jrº e 

Duarte (2013) ........................................................................................................................ 110 

FIGURA 3.1: Modelo proposto pelo estudo. ...................................................................... 131 

FIGURA 4.1: Modelo de medida do estudo. ...................................................................... 158 

FIGURA 4.2: Modelo final do estudo. ................................................................................ 165 

FIGURA 4.3: Modelo final simplificado. ........................................................................... 173 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 2.1: Principais Teorias/Estudos Correspondentes em Comportamento do 

Consumidor Online no Turismo ............................................................................................ 32 

QUADRO 2.2: Determinantes do Comportamento do Consumidor On-line. .................. 39 

QUADRO 2.3: Resumo do conjunto de relações propostas e resultados obtidos pelos 

estudos encontrados na literatura. ........................................................................................ 64 

QUADRO 2.4: Definições de comunicação boca a boca. .................................................... 70 

QUADRO 2.5: Motivações para comunicação boca a boca identificados na literatura. . 73 

QUADRO 2.6: Similaridades e diferenças entre a comunicação boca a boca tradicional e 

boca a boca eletrônica. ........................................................................................................... 76 

QUADRO 2.7: Motivações para engajamento no boca a boca eletrônico de Hennig-

Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004). ........................................................................ 79 

QUADRO 2.8: Revisão de conceitos de imagem de destinos realizado por Bosque e Martín 

(2008). ...................................................................................................................................... 95 

QUADRO 2.9: Situações possíveis em relação à imagem de destinos. .............................. 97 

QUADRO 3.1: Critério de cálculo e número mínimo recomendado de observações..... 122 

QUADRO 3.2: Resumo das dimensões de análise, definições operacionais, base conceitual 

e variáveis selecionadas. ....................................................................................................... 125 

QUADRO 3.3: Hipóteses do estudo. ................................................................................... 131 

QUADRO 4.1: Resumo da avaliação dos pressupostos do modelo. ................................. 152 

QUADRO 4.2: Índices de qualidade de ajustamento do modelo de medida. ................. 156 

QUADRO 4.3: Valores da confiabilidade compósita, variância extraída média e Alpha de 

Cronbach. .............................................................................................................................. 159 

QUADRO 4.4: Validade discriminante do modelo. .......................................................... 161 

QUADRO 4.5: Índices de qualidade de ajustamento do modelo estrutural. .................. 163 

QUADRO 4.7: Teste de hipóteses do modelo estrutural. .................................................. 166 

QUADRO 4.8: Resultado das hipóteses do estudo. ........................................................... 168 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 2.1: Revistas com artigos da área publicados ..................................................... 31 

TABELA 4.1: Perfil da amostra. ......................................................................................... 135 

TABELA 4.2: Frequência de publicações no Facebook. ................................................... 137 

TABELA 4.3: Valores de assimetria, curtose, média, mediana, moda e desvio-padrão.

 ................................................................................................................................................ 140 

TABELA 4.4: Análise Fatorial Exploratória da Imagem de destinos. ............................ 144 

TABELA 4.5: Análise fatorial exploratória da qualidade. ............................................... 146 

TABELA 4.6: Análise Fatorial Exploratória das motivações. ......................................... 147 

TABELA 4.7: Análise Fatorial Exploratória da satisfação. ............................................. 149 

TABELA 4.8: Análise Fatorial Exploratória do boca a boca eletrônico. ........................ 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 2.1: Evolução do número de estudos na área de comportamento do 

consumidor online. ................................................................................................................. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 01   INTRODUÇÃO ......................................................................................... 17 

1.1 PROBLEMÁTICA .................................................................................................................. 17 

1.2 JUSTIFICATIVA ................................................................................................................... 22 

1.3 OBJETIVOS .......................................................................................................................... 26 

1.3.1 Geral ................................................................................................................................ 26 

1.3.2 Específicos ....................................................................................................................... 27 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ........................................................................................... 27 

CAPÍTULO 02  REFERENCIAL TEÓRICO ..................................................................... 29 

2.1 TEORIAS DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE: INTENÇÃO, 

ADOÇÃO E CONTINUIDADE ......................................................................................................... 29 

2.1.1 Principais teorias discutidas nos estudos em comportamento do consumidor online no 

turismo ...................................................................................................................................... 30 

2.1.1.1 Teoria da Difusão de Inovações ................................................................................... 33 

2.1.1.2 Teoria da Ação Racional .............................................................................................. 34 

2.1.1.3 Modelo de Aceitação de Tecnologia ............................................................................ 35 

2.1.1.4 Teoria da Desconfirmação da Expectativa ................................................................... 36 

2.1.1.5 Teoria do Comportamento Planejado ........................................................................... 36 

2.1.1.6 Teoria do Comportamento Planejado Decomposto ...................................................... 37 

2.1.1.7 Modelo de Probabilidade de Elaboração ...................................................................... 38 

2.1.2 Principais dimensões influenciadoras do Comportamento Online ................................. 38 

2.1.3 Áreas de Estudos em Comportamento do Consumidor Online ....................................... 40 

2.1.3.1 Estudos sobre Intenção de Compras Online ................................................................. 40 

2.1.3.2 Estudos sobre a Adoção de Compras Online................................................................ 47 

2.1.3.3 Estudos sobre a Continuação de Compras Online ........................................................ 48 

2.2 QUALIDADE, SATISFAÇÃO E FIDELIDADE ........................................................... 49 

2.2.1 Contextualização dos estudos em qualidade, satisfação e fidelidade ............................. 49 

2.2.2 Conceituação e caracterização da qualidade, satisfação e fidelidade ........................... 51 

2.2.3 Modelos de avaliação da relação causal entre qualidade, satisfação e fidelidade a 

destinos turísticos ..................................................................................................................... 56 

2.2.3.1 Modelo de Baker & Crompton (2000) ......................................................................... 56 

2.2.3.2 Modelo da relação entre fatores pull e push, satisfação e fidelidade ao destino de Yoon 

e Uysal (2003) .......................................................................................................................... 57 

2.2.3.3 Modelo de Um, Chon & Ro (2006) .............................................................................. 57 



 
 

2.2.3.4 Modelo da relação entre imagem, qualidade, valor percebido, satisfação e fidelidade de 

Chen e Tsai (2006) ................................................................................................................... 58 

2.2.3.5 Modelo da relação entre imagem, satisfação com os atributos e global e fidelidade de 

Chi e Qu (2008) ........................................................................................................................ 59 

2.2.3.6 Modelo cognitivo-afetivo de satisfação e fidelidade de Bosque e San Martin (2008) . 59 

2.2.3.7 Modelo da relação entre atributos do destino, qualidade percebida, satisfação e 

fidelidade de Zabkar, Brencic e Dmitrovic (2009) ................................................................... 60 

2.2.3.8 Modelo de fidelidade a destinos turísticos de Wang, Zhang, Gu & Zhen (2009). ....... 60 

2.2.3.9 Modelo de satisfação e fidelidade de Chagas e Marques Jrº (2010) ............................ 61 

2.2.3.10 Modelo de satisfação e fidelidade de Chagas, Sampaio e Santos (2013) ................... 62 

2.2.3.11 Modelo relacional entre imagem, satisfação e intenções comportamentais de Liu, Li e 

Yang (2015) .............................................................................................................................. 62 

2.2.3.12 Modelo relacional entre apego ao lugar, satisfação, fidelidade cognitiva, fidelidade 

conativa e fidelidade afetiva de Santoro, Marques Jrº e Chagas (2015) .................................. 63 

H1: A percepção de qualidade influencia direta e positivamente a satisfação com a experiência 

no destino. ................................................................................................................................. 67 

H2: A satisfação influencia direta e positivamente a intenção de realizar boca a boca eletrônico 

positivo. .................................................................................................................................... 68 

2.3 BOCA A BOCA ELETRÔNICO E SUAS MOTIVAÇÕES .......................................... 68 

2.3.1 Conceituação de boca a boca tradicional e suas motivações ......................................... 68 

2.3.2 Conceituação de boca a boca eletrônico e suas motivações .......................................... 74 

2.3.3. Modelos dos fatores motivadores do engajamento em comunicação boca a boca 

eletrônica. ................................................................................................................................. 82 

2.3.3.1 Modelo de fatores motivadores do engajamento em boca a boca eletrônico de Hennig-

Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004) .............................................................................. 82 

2.3.3.2. Modelo de antecedentes dos fatores motivadores do engajamento em boca a boca 

eletrônico de Jeong e Jang (2011) ............................................................................................ 84 

2.3.3.3. Modelo dos antecedentes do engajamento em boca a boca eletrônico de Cheung e Lee 

(2012) ....................................................................................................................................... 85 

2.3.3.4. Modelo de antecedentes da comunicação boca a boca eletrônica de residentes de Chen 

(2012) ....................................................................................................................................... 86 

2.3.3.5. Modelo de fatores motivadores do engajamento em boca a boca eletrônico de Yang 

(2013) ....................................................................................................................................... 88 

2.3.3.6. Modelo de fatores motivadores do engajamento em boca a boca eletrônico de 

Tubenchlak, Faveri, Zanini e Goldszmidt (2015)..................................................................... 89 

H3: As motivações influenciam direta e positivamente a intenção de realizar boca a boca 

eletrônico positivo. ................................................................................................................... 91 

2.4 IMAGEM DE DESTINOS TURÍSTICOS ...................................................................... 91 

2.4.1 Contextualização sobre imagem de destinos turísticos ................................................... 91 



 
 

2.4.2 Conceituação e caracterização da imagem de destinos turísticos .................................. 93 

2.4.5 Modelos de Formação da imagem do destino ............................................................... 103 

2.4.5.1 Modelo Tridimensional de Echtner e Ritchie (1991) ................................................. 103 

2.4.5.2 Modelo de formação da imagem de Baloglu e McCleary (1999) .............................. 104 

2.4.5.3 Modelo de formação da imagem de Beerli e Martin (2004a)..................................... 106 

2.4.5.4 Modelo de formação da imagem de Beerli e Martin (2004b) .................................... 108 

2.4.5.5 Modelo de formação da imagem de Bosque e Martin (2008) .................................... 109 

2.4.5.6 Modelo de formação da imagem de Chagas, Marques Jrº e Duarte (2013) ............... 110 

H4: A imagem de destinos turísticos influencia direta e positivamente a intenção de realizar 

boca a boca eletrônico positivo. ............................................................................................. 113 

CAPÍTULO 03  METODOLOGIA DA PESQUISA ......................................................... 115 

3.1 TIPOLOGIA DO ESTUDO .................................................................................................... 115 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA ................................................................................................. 117 

3.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA ............................................................................................ 122 

3.4 MODELO DE ANÁLISE ...................................................................................................... 130 

3.5 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS ................................................................................... 132 

CAPÍTULO 04  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ........................................................ 134 

4.1 PERFIL E VALIDAÇÃO DA AMOSTRA DO ESTUDO ............................................................. 134 

4.2 PREPARAÇÃO DOS DADOS E AVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS BÁSICOS .......................... 138 

4.3 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DAS DIMENSÕES DO ESTUDO ................................. 143 

4.3.1 Análise Fatorial Exploratória da imagem de destino ................................................... 143 

4.3.2 Análise Fatorial Exploratória da qualidade ................................................................. 145 

4.3.3 Análise Fatorial Exploratória das Motivações ............................................................. 146 

4.3.4 Análise Fatorial Exploratória da satisfação ................................................................. 148 

4.3.5 Análise fatorial exploratória do boca a boca eletrônico .............................................. 149 

4.4 ANÁLISE DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS DO MODELO TEÓRICO ........................................ 151 

4.4.1 Avaliação dos pressupostos para modelagem de equações estruturais ........................ 151 

4.4.2 Avaliação e validação do modelo de medida do estudo ................................................ 154 

4.4.3 Avaliação e validação do modelo estrutural do estudo ................................................ 162 

4.4 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS DO ESTUDO ............................................................................... 169 

4.5 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DO ESTUDO ............................................................................... 171 

CAPÍTULO 05  CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  DO ESTUDO

 ................................................................................................................................................ 175 



 
 

5.1 CONCLUSÕES DO ESTUDO ................................................................................................. 175 

5.2 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO ESTUDO ................................................................ 178 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 180 

APÊNDICES ......................................................................................................................... 206 

  



17 
 

CAPÍTULO 01  

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo se pretende expor o problema que estimulou a realização do estudo, 

apresentando, desse modo, o contexto que deu origem a ele assim como sua relevância teórica 

e prática. Além disso, apresentam-se os objetivos que nortearam o desenvolvimento da 

investigação e o modo como foi estruturada. 

 

1.1 Problemática 

 

A atividade turística assume a cada dia sua participação hegemônica como um dos 

principais setores econômicos em escala global (WORLD TRAVEL AND TOURISM 

COUNCIL, 2015; WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL, 2012; MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2013; WORLD ECONOMIC FORUM 2011; WORLD TRAVEL AND 

TOURISM COUNCIL, 2007; UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2007). 

Apenas no que diz respeito ao número de postos de trabalho oriundos do turismo, é possível 

citar que em 2011 este setor era responsável por 8,7% de todos os empregos e a previsão para 

2020 é que se torne a origem de 9,8% dos empregos em todo o mundo. A tendência para outros 

indicadores é a mesma, ou seja, de crescimento, como por exemplo a contribuição total para o 

PIB (4,3%), emprego (2,3%), gastos domésticos (4,6%), gastos em lazer (4,4%) e em 

investimentos de capital (5,6%) (WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL, 2015). 

Esta realidade é encontrada em diversos locais que, em razão do propagado 

potencial econômico do segmento, almejam se lançar no desenvolvimento do setor, embora 

também sejam explícitos alguns impactos negativos da atividade (MOWFORTH; MUNT, 

2006; ANDERECK; VALENTINE; KNOPF; VOGT, 2005). Dessa maneira, é perceptível o 

aumento significativo do número de regiões que se lançam na tentativa de se tornar destinos 

turísticos e assim conseguirem os diversos benefícios gerados pelo setor. Diante deste contexto, 

detecta-se a presença da crescente competitividade no turismo (RIMMINGTON; KOZAK 

2000; RITCHIE; CROUNCH, 2003). 

Esse cenário vem sendo fortemente impactado por constantes evoluções e 

inovações em tecnologia da informação e comunicação (TIC’s), o que, por sua vez, tem 



18 
 

provocado expressivas alterações nas formas de comunicação e relacionamento entre as pessoas 

(BUHALIS, 2003; SHENG; NAH; SIAU, 2005). Essa situação tem afetado também, e 

especialmente, o comportamento do consumidor que se vê em meio a uma revolução 

tecnológica sem precedentes, desde o uso da internet até mais recentemente novos fatores 

tecnológicos, tais como as tecnologias móveis e uso intensivo de mídias sociais, tornando, desse 

modo, a comunicação cada vez mais ágil, quando não instantânea, com acentuada capacidade 

de propagação em curto espaço de tempo e ampla abrangência geográfica (LUO; ZHONG, 

2015; WANG; XIANG; FESENMAIER, 2014; SHENG; NAH; SIAU, 2005). 

Em outras palavras, as tecnologias móveis têm demonstrado acentuado grau de 

importância na promoção de liberdade ao indivíduo, seja na vida pessoal, seja na profissional, 

no que diz respeito ao acesso e compartilhamento de informações, relacionamento com outros 

indivíduos e instituições, entre outros impactos provocados. Dessa maneira, é possível afirmar 

que as tecnologias móveis tornaram possíveis diversos benefícios no que diz respeito à 

conectividade, flexibilidade, interatividade e relação entre tempo e espaço, sendo utilizadas em 

diversos ambientes e cenários (SHENG; NAH; SIAU, 2005), e, em especial, no contexto de 

viagens e turismo, alvo desta investigação (WANG; XIANG; FESENMAIER, 2014). 

Diante desta conjuntura, devido sua patente relevância, papel destacado tem sido 

dado, na literatura, ao estudo das alterações estimuladas pelos avanços em tecnologias móveis, 

como pode ser constatado nas investigações de Wang, Xiang e Fesenmaier (2014), Luo e Zhong 

(2015) e Sheng, Nah e Siau (2005), entre outros. Desta maneira, outro relevante fator que tem 

provocado alterações significativas no comportamento do consumidor, principalmente quando 

associadas ao uso de tecnologias móveis, é o uso intensivo e cada vez maior das mídias sociais, 

tanto que estudos focados nesse meio têm crescido, também, fortemente nos últimos anos 

(LUO; ZHONG, 2015; GRETZEL; XIANG, 2010), em especial quando se trata do Facebook 

(LUO; ZHONG, 2015), mídia social com maior número de adeptos no Brasil, de acordo com a 

Secretaria de Comunicação da Presidência da República Federativa do Brasil - SECOM 

(SECOM, 2015; SECOM, 2014; SECOM, 2013) e igualmente alvo de interesse deste estudo.  

Nesse contexto, cabe ressaltar um tema em específico que, em função de sua 

relevância no processo de decisão, considerado por vários como mais importante do que 

diversas mídias tradicionais, tais como revistas, TV, propagandas variadas (CHEN, 2012; 

HENNIG-THURAU; GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004; GOYETTE; RICARD; 

BERGERON; MARTICOTTE, 2010), tem chamado atenção na literatura em comportamento 

do consumidor e logo tem sido alvo de várias investigações recentes, ou seja, a comunicação 
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do tipo boca a boca eletrônica (Ewom) (MANERO; IGLESIAS; CIBANU, 2015; 

TUBENCHLAK; FAVERI; ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; LITVIN; GOLDSMITH; PAN, 

2008; CHEN, 2012; KING; RACHERLA; BUSH, 2014; KIM; SUNG; KANG, 2014; CHOI; 

KIM, 2014; MUNAR; JACOBSEN, 2014; YEAP; IGNATIUS; RAMAYAH, 2014; YANG, 

2013; CHEUNG; THADANI, 2012; HENNIG-THURAU; GWINNER; WALSH; GREMLER, 

2004; TUBENCHLAK, 2013; CANTALLOPS; SALVI, 2014; BRONNER; HOOG, 2011; 

CHEUNG; LEE, 2012; JEONG; JANG, 2011; YANG, 2013; YOO; GRETZEL, 2008; 

GRETZEL, 2007; YOO; GRETZEL, 2011). Embora estudos com foco na comunicação boca a 

boca não sejam recentes, remontam, na verdade, há várias décadas como nos estudos de Arndt 

(1967), Dichter (1966) e Engel, Kegerreis e Blackwell (1969) citados por Chen (2012) e 

Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004) entre outros, é perceptível que com esse 

novo processo de revolução tecnológica, supramencionado, esse tipo de comunicação tem 

recebido uma nova e impactante ferramenta de facilitação de sua disseminação, ou seja, a 

internet (GOYETTE; RICARD; BERGERON; MARTICOTTE, 2010), como também, e em 

especial, dispositivos móveis associados ao uso de mídias sociais (LUO; ZHONG, 2015; 

WANG; XIANG; FESENMAIER, 2014; SHENG; NAH; SIAU, 2005). Desse modo, observa-

se a transformação do tradicional boca a boca (Wom) em boca a boca eletrônico (Ewom).  

Apoiando-se nos estudos desenvolvidos por diversos autores, tais como Chen 

(2012), Litvin, Goldsmith e Pan (2008), Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, Gremler (2004), 

Goyette, Ricard, Bergeron e Marticotte (2010), Yang (2013) e Gretzel (2007), em que se afirma 

o papel protagonista da comunicação do tipo boca a boca, em especial o eletrônico, no processo 

de busca de informações e tomada de decisão, superior, como já dito, a várias outras ferramentas 

tradicionais de propaganda, é que se reitera a importância de se estudar tal constructo. 

Em consonância com a observação anterior, é possível afirmar também, baseado 

em Cantallops e Salvi (2014), que os diversos e recentes estudos em boca a boca eletrônico 

podem ser agrupados em duas grandes categorias. Por um lado, com um volume maior de 

pesquisas está a tendência de investigação desse tipo de comunicação como destacado 

antecedente de outras dimensões do comportamento do consumidor (JEONG; JANG, 2011; 

CHEUNG; THADANI, 2012; VERMEULEN; SEEGERS, 2009; WEN, 2009; YE; LAW; GU, 

2009; QU; LEE, 2011; GRETZEL; YOO; PURIFOY, 2007; LITVIN; GOLDSMITH; PAN, 

2008; YOO; GRETZEL, 2011; YE; LAW; GU; CHEN, 2011; ZHANG; YE; LAW; LI, 2010). 

Por outro lado, com menor volume de investigações, ainda de acordo com Cantallops e Salvi 

(2014), está o estudo dos antecedentes da própria intenção de realizar comunicação boca a boca 
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eletrônico (TUBENCHLAK; FAVERI; ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; CHEN, 2012; 

CANTALLOPS; SALVI, 2014; TUBENCHLAK, 2013; YANG, 2013; MUNAR; JACOBSEN, 

2014; JEONG; JANG, 2011; HENNIG-THURAU; GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004; 

YANG, 2013; BROONER; HOOG, 2011; CHEUNG; LEE, 2012; YOO; GRETZEL, 2008; 

GRETZEL, 2007; YOO; GRETZEL, 2011; PURSIAINEN, 2010). Em outras palavras, os 

estudos sobre esse tópico estão centrados em dois grandes grupos, o que trata dos fatores que 

são influenciados pelo boca a boca eletrônico, como, por exemplo, a tomada de decisão de 

compra, e o dos fatores que, por sua vez, tratam de estimular no consumidor a intenção de 

realizar esse tipo de comunicação. Esse último grupo trata do interesse deste estudo.  

Nesse sentido, destaca-se o papel estratégico para uma organização o conhecimento 

dos principais fatores influenciadores do processo de disseminação de recomendações positivas 

dos seus próprios consumidores para outros potenciais clientes de seus produtos e/ou serviços, 

tais como amigos, parentes, colegas e, inclusive, desconhecidos, por meio dos diversos canais 

disponibilizados pela internet, otimizados pelo uso de dispositivos móveis e mídias sociais. Na 

área de turismo, por exemplo, em razão da percepção de alto risco envolvido no processo de 

compra, a recomendação de outros consumidores torna-se ainda mais relevante para o adequado 

desempenho competitivo de uma organização e/ou destinação de turismo (LUO; ZHONG, 

2015; CHEN, 2012; LITVIN; GOLDSMITH; PAN, 2008; JEONG; JANG, 2011). Assim, nota-

se que o estudo do boca a boca eletrônico aplicado à área de turismo é relevante, tanto em 

âmbito empresarial, aplicado a hotéis, restaurantes e demais membros do trade turístico, como 

de gestão pública, no planejamento e gestão de destinos turísticos competitivos e sustentáveis. 

Desse modo, como antecedentes da intenção em realizar a comunicação boca a boca 

eletrônica positiva pode ser encontrado na literatura especializada dimensões originadas nos 

estudos em boca a boca tradicional. De um modo geral, representativa parcela dos estudos tem 

sido desenvolvida indicando como antecedentes do boca a boca eletrônico a dimensão 

Motivações (YILDIZ; AYYILDIZ, 2014; MUNAR; JACOBSEN, 2014; TUBENCHLAK; 

FAVERI; ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; WANG; FESENMAIER, 2004; CANTALLOPS; 

SALVI, 2014; TUBENCHLAK, 2013; YANG, 2013; HENNIG-THURAU; GWINNER; 

WALSH; GREMLER, 2004; JEONG; JANG, 2011; YANG, 2013; BROONER; HOOG, 2011; 

CHEUNG; LEE, 2012; YOO; GRETZEL, 2008; GRETZEL, 2007; YOO; GRETZEL, 2011; 

PURSIAINEN, 2010), sendo esta subdividida em diversas subdimensões que representam os 

principais fatores motivacionais que estimulam o consumidor a desenvolver a comunicação 

boca a boca eletrônica, tais como, por exemplo, desejo de interação social, de incentivos 
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econômicos, preocupação com outros consumidores e melhoria da própria autoestima 

(TUBENCHLAK; FAVERI; ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; TUBENCHLAK, 2013; YANG, 

2013; HENNIG-THURAU; GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004; JEONG; JANG, 2011; 

YANG, 2013; BROONER; HOOG, 2011; CHEUNG; LEE, 2012; YOO; GRETZEL, 2008; 

GRETZEL, 2007; YOO; GRETZEL, 2011; PURSIAINEN, 2010) entre outras dimensões que 

poderão ser analisadas de modo mais amiúde no referencial teórico. 

Outros aspectos que têm sido amplamente trabalhados como antecedentes do boca 

a boca eletrônico são fatores relacionados à experiência do consumo. Em outras palavras, 

dimensões representativas da avaliação do produto e/ou serviço consumido, tais como 

percepção de Qualidade e Satisfação, tem sido alvo de atenção dos estudiosos no processo de 

explicação da intenção de realizar boca a boca tradicional e/ou eletrônico. Estes têm sido 

apontados como importantes dimensões explicativas (JEONG; JANG, 2011; CHEN, 2012; 

PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988; YANG, 2013). E, em função do aspecto 

virtual da comunicação, naturalmente, outros investigadores têm focado seus estudos na 

avaliação do impacto de fatores relacionados à avaliação da plataforma utilizada no processo 

como forma de estímulo a esse tipo de comunicação (LEE; YOON; CHOI; PARK, 2011; 

YANG, 2013; HSU; LIN, 2006). 

Sendo assim, destaca-se alguns aspectos que permeiam os estudos realizados e que 

servem de ponto de partida para aprofundamento em novas investigações, tais como desta tese. 

Cabe tratar do caráter exploratório dos estudos realizados nessa temática em específico, que 

ainda não demonstram em grande medida grau de amadurecimento teórico-empírico, uma vez 

que os resultados ainda não apresentam índices conclusivos (CHEN, 2012). 

É necessário ressaltar também que grande parte dos estudos tem focado em analisar 

a relação entre a intenção de realizar o boca a boca eletrônico positivo em apenas uma das 

dimensões supramencionadas (HENNIG-THURAU; GWINNER; WALSH; GREMLER, 

2004; CHEN, 2012; MUNAR; JACOBSEN, 2014), e em menor medida relacionada a duas 

(HSU; LIN, 2006; YANG, 2013; CHEN, 2012; JEONG; JANG, 2011; YILDIZ; AYYILDIZ, 

2014), havendo ainda a necessidade de desenvolvimento de modelos integrados (YANG, 2013). 

Dito de outra maneira, parece ser imperativo o desenvolvimento de testes de modelos que 

possam integrar, numa mesma modelagem teórica, fatores relacionados às motivações 

intrínsecas do consumidor em realizar boca a boca eletrônico positivo e os principais fatores 

relacionados à experiência de consumo (como percepção de Qualidade e Satisfação) e, por 
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último, fatores relacionados ao desenvolvimento de relações afetivas com a destinação, como a 

imagem afetiva por exemplo. 

Além disso, as dimensões têm sido testadas, grosso modo, sem a inclusão, no 

modelo, de variáveis antecedentes aos fatores inseridos para explicar a intenção de realizar o 

boca a boca eletrônico (HENNIG-THURAU; GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004; 

CHEN, 2012; HSU; LIN, 2006; YANG, 2013; CHEN, 2012; JEONG; JANG, 2011; MUNAR; 

JACOBSEN, 2014). Portanto, outra oportunidade para tentar aumentar o poder explicativo dos 

modelos poderia ser a inclusão de importantes dimensões antecedentes em um modelo 

integrado, conforme foi escolhido neste projeto.  

Com a já mencionada revolução sem precedentes provocada pela internet, 

dispositivos móveis e mídias sociais no comportamento do consumidor torna-se cada vez mais 

indicado o desenvolvimento de maiores e mais refinados estudos nessa área ainda carente de 

investigação científica como observado nesse estudo, em especial quando se trata de boca a 

boca eletrônico, e na área de turismo.  

Nesse sentido, em meio à argumentação desenvolvida, baseada na importância do 

boca a boca eletrônico para atividades que envolvem alta percepção de risco, como é o caso do 

turismo, como também na necessidade de estudar um modelo integrado que contemple 

dimensões motivacionais, da experiência do consumo e de afetividade como antecedentes para 

a realização de boca a boca eletrônico positivo é que se pretende desenvolver esse estudo. Ele 

se propõe também a levantar o público do segmento sol e praia no que diz respeito ao tipo e 

frequência de uso do Facebook para fins de realização de boca a boca eletrônico positivo, 

avaliar quais os fatores mais importantes para estimulá-los nesse processo de comunicação, 

como também verificar se o uso de antecedentes das dimensões explicativas principais tornaria 

o modelo mais adequado para a explicação da relação estudada.  

Em resumo, se pode afirmar que esse estudo pretende responder qual a influência 

da Qualidade, Satisfação, Imagem de Destinos e Motivações na explicação do engajamento em 

Boca a Boca Eletrônico Positivo? 

 

1.2 Justificativa 

 

O estudo proposto nesta tese se justifica tanto do ponto de vista teórico quanto 

prático. Do ponto de vista teórico, algumas contribuições, de um modo geral, são a análise de 

uma dimensão cuja relevância no processo de informação e tomada de decisão é notória, ou 
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seja, o boca a boca, em sua versão eletrônica, chamada aqui de boca a boca eletrônico 

(GRETZEL, 2007; LITVIN; GOLDSMITH; PAN, 2008; CHEN, 2012; GOYETTE; RICARD; 

BERGERON; MARTICOTTE, 2010; YANG, 2013). Além disso, embora essa dimensão (boca 

a boca eletrônico) venha sendo alvo de atenção mais fortemente nos últimos anos, o maior 

volume de estudos têm sido direcionado para o impacto que esta dimensão possui em outras 

dimensões do comportamento do consumidor como, por exemplo, na tomada de decisão 

(JEONG; JANG, 2011; CHEUNG; THADANI, 2012; VERMEULEN; SEEGERS, 2009; 

WEN, 2009; YE; LAW; GU, 2009; QU; LEE, 2011; GRETZEL; YOO; PURIFOY, 2007; 

LITVIN; GOLDSMITH; PAN, 2008; YOO, GRETZEL, 2011; YE; LAW; GU; CHEN, 2011; 

ZHANG; YE; LAW; LI, 2010). Nesse sentido, nota-se relativo vilipêndio ao estudo de seus 

antecedentes uma vez que as investigações nessa temática têm sido escassas e recentes (CHEN, 

2012; YILDIZ; AYYILDIZ, 2014; CANTALLOPS; SALVI, 2014; TUBENCHLAK, 2013; 

TUBENCHLAK; FAVERI; ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; YANG, 2013; MUNAR; 

JACOBSEN, 2014; JEONG; JANG, 2011; HENNIG-THURAU; GWINNER; WALSH; 

GREMLER, 2004; YANG, 2013; BROONER; HOOG, 2011; CHEUNG; LEE, 2012; YOO; 

GRETZEL, 2008; GRETZEL, 2007; YOO; GRETZEL, 2011; PURSIAINEN, 2010). 

Constituindo, dessa maneira, uma relevante área de estudo aquela que se debruça em investigar 

seus antecedentes com vistas a estimular de forma mais amiúde a realização desse boca a boca 

eletrônico, em especial, o positivo, como é o caso deste estudo. 

Corroborando com os argumentos da exposição anteriormente iniciada, observou-

se que os, como já mencionado, relativamente escassos estudos dos antecedentes do boca a boca 

eletrônico tem focado na análise dos fatores influenciadores originalmente utilizados na 

explicação do boca a boca tradicional. Sendo assim, nota-se também o enfoque em analisar o 

poder explicativo referente a uma dimensão, seja ela constituída por fatores motivacionais 

(WANG; FESENMAIER, 2004; CANTALLOPS; SALVI, 2014; YILDIZ; AYYILDIZ, 2014; 

TUBENCHLAK, 2013; YANG, 2013; MUNAR; JACOBSEN, 2014; HENNIG-THURAU; 

GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004; JEONG; JANG, 2011; YANG, 2013; BROONER; 

HOOG, 2011; CHEUNG; LEE, 2012; YOO; GRETZEL, 2008; GRETZEL, 2007; YOO; 

GRETZEL, 2011; PURSIAINEN, 2010; TUBENCHLAK; FAVERI; ZANINI; 

GOLDSZMIDT, 2015), ou outra dimensão relacionada à experiência do consumo como, por 

exemplo, percepção de Qualidade e Satisfação com a experiência (YANG, 2013; JEONG; 

JANG, 2011; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988), ou relações afetivas presentes 

nas dimensões da imagem de destinos, ou mesmo a fatores intrínsecos de determinada 
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plataforma digital (LEE; YOON; CHOI; PARK, 2011; HENNIG-THURAU; GWINNER; 

WALSH; GREMLER, 2004; YANG, 2013). E, em menor medida, a utilização de duas dessas 

dimensões referenciadas (HSU; LIN, 2006; YANG, 2013; CHEN, 2012; JEONG; JANG, 

2011). Portanto, outra contribuição teórica deste estudo é a análise dessas dimensões 

mencionadas em um modelo integrado que visa investigar como esses fatores se relacionam na 

explicação da intenção de realizar boca a boca eletrônico positivo. Essa tentativa de avanço 

nesse tipo de investigação se apresenta como relevante em razão das pesquisas desenvolvidas 

com base em uma e/ou duas dimensões conjuntamente terem sido pouco conclusivas a respeito 

do poder explicativo da modelagem dos antecedentes do boca a boca eletrônico, conforme 

asseveram Chen (2012) e Yang (2013) entre outros. 

Além disso, é possível observar também que as pesquisas desenvolvidas, via de 

regra, não têm inserido na modelagem da relação entre os antecedentes do boca a boca 

eletrônico e a própria dimensão, os fatores que podem afetar a variável dependente citada de 

modo indireto (WANG; FESENMAIER, 2004; MUNAR; JACOBSEN, 2014; HENNIG-

THURAU; GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004; YANG, 2013; BRONNER; HOOG, 

2011; JEONG; JANG, 2011). Em outras palavras, notou-se que o enfoque das investigações 

tem sido nos fatores influenciadores da intenção de realizar o boca a boca eletrônico. 

Especialmente focadas na satisfação e em fatores motivacionais. Todavia, sem explorar de 

modo amiúde, aquelas dimensões antecedentes da motivação em realizar boca a boca eletrônico 

e da satisfação com a experiência de consumo na destinação de férias. 

Dessa maneira, é interessante a realização de estudos que possam inserir, na 

modelagem, variáveis que antecedem a satisfação e/ou motivação com o intuito de avaliar não 

apenas o efeito direto das dimensões mencionadas (satisfação e motivações), mas também o 

efeito indireto, de outras importantes variáveis preditivas das intenções comportamentais do 

consumidor, como são encontradas na literatura a dimensão imagem do destino (CHAGAS; 

MARQUES JÚNIOR; DUARTE, 2013; ECHTNER; RITCHIE, 1991; GALLARZA; GIL; 

CALDERÓN, 2002; BALOGLU; MCCLEARY, 1999; BEERLI; MARTIN, 2004a; BEERLI; 

MARTIN, 2004b) e qualidade (OLIVER, 1985; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 

1985; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988; CRONIN; TAYLOR, 1994; 

JOHNSON; GUSTAFSSON; ANDREASSEN; LERVIK; CHÁ, 2001; CHI; QU, 2008; 

BOSQUE; MARTÍN, 2008; ZABKAR; BRENCIC; DMITROVIC, 2009; TSANG; QU, 2000; 

YOON; UYSAL, 2005; CORREIA; PIMPÃO, 2005; RIMMINGTON; KOZAK, 2000), entre 

outras. Embora para fins desse estudo, em função de sua relevância teórica tenha sido 
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selecionada a variável qualidade, como também a relação direta entre a imagem, em suas 

dimensões afetiva e global, e o boca a boca eletrônico. 

Do ponto de vista acadêmico, cabe ressaltar, ainda, a necessidade permanente de 

estudos refinados e aprofundados específicos do comportamento do consumidor no turismo, 

área que ainda apresenta acentuada capacidade de crescimento (SIRAKAYA; WOODSIDE, 

2005; YILMAZ, 2009; JUWAHEER, 2004; AKBABA, 2006; BEDIA; FERNÁNDEZ; 

LÓPEZ, 2007), principalmente em nível nacional (CHAGAS, 2010), com uso intensivo de 

tecnologias da informação (CHOI; LEHTOA; MORRISON, 2007; LUCIAN; FARIAS, 2009; 

FARIAS; KOVACS; SILVA, 2008; KOVACS; FARIAS, 2005), em especial na relação entre 

tecnologia móveis e mídias sociais para fins de estimular o relacionamento entre usuários e 

influenciar seu comportamento. 

Já do ponto de vista prático, o estudo se justifica também em razão da relevância 

que tem a atividade turística para o destino analisado, Praia da Pipa – Tibau do Sul/RN, como 

também para outros que atuam no mesmo segmento e do próprio país (UNITED NATIONS 

ENVIRONMENT PROGRAMME, 2007; WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL, 

2007), como geradora de diversos impactos positivos, como, por exemplo, geração de emprego 

e renda, entre outros (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2007; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2005). Juntando-se a isso, outro aspecto prático 

do trabalho consiste em realizar levantamento de um conjunto de informações passíveis de 

serem transformadas em input de produção, desenvolvimento e aperfeiçoamento de aplicativos, 

websites entre outros, orientados ao estímulo da emissão de boca a boca eletrônico, culminando, 

doravante, no aumento da competitividade e apelo promocional de destinos e organizações de 

turismo, em destaque o primeiro por ser o objeto deste estudo.  

É destacado o papel estratégico para uma destinação turística, ou mesmo um 

empreendimento, compreender os principais influenciadores do processo de geração e 

disseminação de recomendações positivas e divulgação realizada pelos seus próprios 

consumidores para outros potenciais clientes de seus produtos e/ou serviços, como, por 

exemplo, amigos, parentes e colegas. E, inclusive, desconhecidos que frequentemente, ou 

mesmo eventualmente, procurem ou fiquem expostos aos comentários, fotos ou vídeos de 

consumidores dispostos a compartilhar suas experiências de consumo por meio dos diversos 

canais disponibilizados pela internet. Estes, por sua vez, otimizados pelo uso intensivo e 

frequente de dispositivos móveis, como smartphones, e mídias sociais, como o Facebook, que 

constitui foco deste estudo. Nesse sentido, apresentando relevantes contribuições práticas aos 
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turistas, como também a própria comunidade local que disfruta de determinados equipamentos 

de lazer e entretenimento também compartilhados com stakeholders externos a comunidade 

autóctone, tais como os já citados turistas. 

Cabe observar, inclusive, que em setores como o de turismo, no qual a percepção 

de risco é acentuadamente superior a alguns outros, uma vez que não se pode de fato 

experimentar o destino antes da compra, o papel da recomendação de outros consumidores é 

potencializado e torna-se significamente relevante para a competitividade e sustentabilidade em 

longo de prazo de um destino turístico ou um empreendimento do setor (LUO; ZHONG, 2015; 

CHEN, 2012; LITVIN; GOLDSMITH; PAN, 2008; JEONG; JANG, 2011). Portanto, não é 

árdua a tarefa de perceber que a investigação do boca a boca eletrônico no turismo, tanto em 

sua vertente privada, como em dimensão pública, é relevante. 

Por último, cabe pontuar que os resultados da avaliação dos consumidores sobre 

aspectos de qualidade, e sua relação afetiva com o destino por meio de sua imagem, pode 

contribuir fortemente para o direcionamento de políticas e diretrizes de gestão, tanto pública 

quanto privada, que estimulem correções de desvios do planejamento e gestão do turístico, 

como também possibilitem insights para novos direcionamentos estratégicos para o destino 

turístico. 

Nesse sentido, estudos que contemplem a análise do comportamento do consumidor 

apresentam relevância em razão do histórico impacto que possuem no mercado, como também 

pela emergência de informações que possam subsidiar ações de preparação e melhor 

aproveitamento das oportunidades geradas pelo turismo nas destinações turísticas. Desta forma, 

é patente a significativa contribuição, teórica e prática, do desenvolvimento deste estudo. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Geral 

 

Analisar a influência da Qualidade, Satisfação, Imagem de Destinos e Motivações 

na explicação do engajamento em Boca a Boca Eletrônico Positivo entre turistas. 
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1.3.2 Específicos 

 

a) Avaliar a adequação das variáveis manifestas para medição das dimensões Qualidade, 

Satisfação, Imagem, Motivações e Boca a Boca Eletrônico Positivo; 

b) Modelar as relações de dependência entre Qualidade, Satisfação, Imagem, Motivações e 

Boca a Boca Eletrônico Positivo; 

c) Examinar qual dimensão exerce maior influência na explicação do engajamento em boca a 

boca eletrônico entre turistas. 

 

1.4 Organização do trabalho 

 

Essa proposta de estudo foi dividida em 5 capítulos, a saber: introdução, referencial 

teórico, metodologia da pesquisa, discussão dos resultados e conclusões, limitações e 

recomendações do estudo. No primeiro capítulo, como o próprio nome indica, trata-se de 

introduzir o problema da pesquisa e a relevância dela do ponto de vista prático e teórico, 

apresentando de forma clara e precisa quais as suas pretensões com relação aos seus resultados, 

ou seja, os objetivos almejados para a investigação. 

Seguindo este tópico, o leitor encontrará o referencial teórico fazendo uma revisão 

dos mais relevantes trabalhos realizados na área de estudo, contemplando os diversos 

constructos que tiveram suas relações de dependência investigadas. Dito de outra forma, no 

referencial se encontrará uma discussão aprofundada da principal literatura produzida no que 

concerne aos constructos imagem de destinos, qualidade, satisfação e fidelidade, teorias do 

comportamento do consumidor online, comunicação boca a boca eletrônica positiva e suas 

motivações e o desenvolvimento das hipóteses do estudo.  

Em seguida, foi apresentada a metodologia do estudo de forma a expor o tipo de 

investigação desenvolvida, assim como qual o modelo utilizado para fins de avaliação. Além 

disso, se procedeu com a exposição do instrumento de coleta de dados e suas variáveis, a 

composição amostral realizada e as técnicas de análise dos dados. 

A discussão dos resultados é o item imediatamente posterior. Neste tópico é 

discutido as constatações das análises baseadas em estatísticas descritivas, em seguida é descrita 

a preparação dos dados e avaliação dos pressupostos básicos para realização de análises 

multivariadas. A análise fatorial exploratória também foi desenvolvida em cada dimensão, 

tendo sua estrutura fatorial passado pelo processo de confirmação por meio da análise fatorial 
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confirmatória. A modelagem de equações foi realizada com vistas ao exame da proposta do 

estudo, com as implicações teóricas e práticas sendo demonstradas em decorrência dos 

principais resultados. Por último, o capítulo 05 discorre sobre as principais conclusões, 

limitações e recomendações deste estudo. 
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CAPÍTULO 02 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo é responsável pelo referencial teórico deste estudo. O primeiro tópico 

discute a revisão teórica realizada com foco no tema comportamento do consumidor online, em 

especial no que diz respeito à atividade turística e seus subsegmentos. Com base na revisão 

realizada neste item que foi possível identificar a necessidade de investigações realizadas na 

temática da comunicação boca a boca eletrônica. Em outras palavras, por meio desta revisão 

fez-se possível observar a premente necessidade de realização de estudos na área de boca a boca 

eletrônico, oriunda, naturalmente, da crescente importância que essa temática tem desenvolvido 

na literatura internacional. Em seguida é desenvolvida a revisão teórica com relação a 

qualidade, a satisfação e fidelidade, com vistas a levantar as teorias, modelos e direcionadores 

que exercem influência no comportamento do consumidor, como também comparar as teorias, 

modelos e direcionadores encontrados nos estudos. O mesmo foi feito no tópico posterior com 

vista analisar a comunicação do tipo boca a boca eletrônico. Por fim, o referencial teórico é 

concluído com o item imagem de destinos turísticos. 

 

2.1 TEORIAS DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE: Intenção, 

adoção e continuidade 

 

Esse tópico, do segundo capítulo da tese, apresenta como objetivo principal realizar 

uma ampla e sistemática revisão da literatura sobre comportamento do consumidor online na 

área de turismo, culminando, de tal modo na apresentação do cenário atual dessa área de 

investigação sobre os principais focos de estudos (como também carências), teorias, dimensões 

e variáveis utilizadas, entre outras informações. Além disso, é objetivado compor um quadro 

referencial no que diz respeito às pesquisas da área com vistas a proporcionar maior clareza e 

entendimento do tema e orientações para o desenvolvimento da tese e futuros estudos. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base nos estudos 

publicados em periódicos internacionais com alto fator de impacto no período compreendido 

entre 2004 e 2011, uma vez que estes são, grosso modo, os trabalhos que exercem maior 

influência no desenvolvimento teórico da área. A busca foi realizada através do termo-chave: 
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Online Consumer Behavior in Tourism (comportamento do consumidor online na área de 

turismo) e, eventualmente, foram observados termos correlatos. Desse modo, foi realizada uma 

busca nos principais portais de periódicos internacionais tais como ScienceDirect, Emerald 

entre outros. Concluída a busca, foi realiza uma triagem dos trabalhos tendo como critérios para 

exclusão de artigos a não pertinência dele para fins do tema estudado e a impossibilidade de 

acesso ao artigo completo por meio da permissão UFRN-CAPES de acesso a periódicos. Desse 

modo, se chegou ao número final de 31 trabalhos analisados em profundidade, com leitura 

integral e classificados por título, autores, ano, revista e teorias predominantes, sendo a ficha 

de cada artigo acompanhada de um resumo. 

 

2.1.1 Principais teorias discutidas nos estudos em comportamento do consumidor online no 

turismo 

 

Neste tópico se realiza uma breve descrição das teorias norteadoras das pesquisas 

em comportamento do consumidor online, como também a evolução das publicações no tema 

nos últimos anos e as principais revistas com estudos na área. O Gráfico 2.1, demonstra a 

evolução do número de estudos publicados na área. 

 

GRÁFICO 2.1: Evolução do número de estudos na área de comportamento do 

consumidor online. 

 

Fonte: Dados do estudo, 2011. 

 

O Gráfico 2.1, de modo resumido, indica o crescimento nos estudos de 

comportamento do consumidor online na área de turismo, embora seja possível observar 

algumas variações entre 2004 e 2008, e ausência de trabalhos no ano de 2009. Essa evolução 

do número de estudos é condizente com a tendência de desenvolvimento de pesquisas na área 
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de comportamento do consumidor online, como encontrado em Cheung, Chan e Limayem 

(2005). As principais revistas onde foram publicados tais artigos podem ser observadas na 

Tabela 2.1. 

 

TABELA 2.1: Revistas com artigos da área publicados 

Tourism Management. 13 

Information Technology & Tourism 1 

International Journal of Hospitality Management 4 

Computers in Human Behavior 3 

Review of International Comparative Management 1 

Journal of Business Research 2 

Internet Research 2 

Expert Systems with Applications 1 

Journal of Vacation Marketing 1 

International Journal of Consumer Studies 1 

Journal of Travel Research 1 

Annals of Tourism Research 1 

Industrial Management & Data Systems 1 

Fonte: Dados do estudo, 2011. 

 

A revista com maior número de publicações alvo da pesquisa é a Tourism 

Management, seguida pela International Journal of Hospitality Management e Computers in 

Human Behavior. É interessante ressaltar, dos resultados, o fato do maior número de 

publicações está vinculado a revistas que, embora consagradas com alto fator de impacto, são 

menos tradicionais se comparadas a revistas como Annals of Tourism Research, considerada a 

mais tradicional e com maior fator de impacto entre revistas especializadas na área de turismo.  

De acordo com Cheung, Chan e Limayem (2005), historicamente as teorias mais 

utilizadas no desenvolvimento das pesquisas em comportamento online são aquelas derivadas 

ou baseadas das teorias de comportamento do consumidor offline. Nesse sentido, esses autores 

apontam como principais: a Teoria da Ação Racional (LEE; QU; KIM, 2007; KOUFARIS; 

KAMBIL; LA BARBERA, 2002; LIN; WANG; HWANG, 2010) e todas as que, por sua 

influência, derivam desta concepção teórica tais como o Modelo de Aceitação de Tecnologia 

(TAM) (CASALÓ; FLAVIÁN; GUINALÍU, 2010; SAN MARTÍN; HERRERO, 2011; KU, 

2011; LIN; WANG; HWANG, 2010), cujas dimensões são utilizadas nesta proposta de tese e 

as teorias do Comportamento Planejado e do Comportamento Planejado Decomposto 
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(CASALÓ; FLAVIÁN; GUINALÍU, 2010). Outras teorias são citadas e utilizadas por autores 

que tratam o tema do comportamento online do consumidor. São os casos da Teoria da Difusão 

da Inovação (LEE; QU; KIM, 2007), da Teoria da Desconfirmação das Expectativas (OLIVER, 

1980; OLIVER, 1993; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985; PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1988; BOSQUE; MARTIN, 2008), Teoria Unificada de Aceitação e 

Uso de Técnologias (UTAUT) (SAN MARTÍN; HERRERO, 2011), Flow Theory (KU, 2011; 

WU; CHANG, 2005) entre outras. 

Nesse estudo, foi encontrada uma grande diversidade de teorias, embora grande 

parte delas possa ser entendida como extensões da Teoria da Ação Racional. O Quadro 2.1 

resume os estudos que foram desenvolvidos na área de turismo com base teórica originada em 

cada teoria. 

 

QUADRO 2.1: Principais Teorias/Estudos Correspondentes em Comportamento do 

Consumidor Online no Turismo 

Teorias e Modelos Estudos Correspondentes 

Teoria da Difusão de 

Inovações 
Lee, Qu e Kim (2007);  

Teoria da Ação Racional Cho e Agrusa (2006); Wei, Cheung e Law (2010); Lee, Qu e Kim (2007);  

Modelo de Aceitação de 

Tecnologia 

Cho e Agrusa (2006), Wei, Cheung e Law (2010); Casaló, Flavián e 

Guinalíu (2010); Ku (2011); Lin, Wang e Hwang (2010) 

Teoria da Expectativa-

Confirmação 
Chiu, Hsu, Sun, Lin e Sun (2005) 

Teoria do Comportamento 

Planejado 

Casaló; Flavián e Guinalíu (2010); Wei, Cheung e Law (2010); Casaló, 

Flavián e Guinalíu (2010) 

Teoria do Comportamento 

Planejado Decomposto 
Lin, Wang e Hwang (2010) 

Theory of Social Identity Casaló, Flavián e Guinalíu (2010);  

Flow Theory  Ku (2011); Wu e Chang (2005);  

Unified Theory of 

Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT) 

San Martín e Herrero (2011) 

Estímulo-Organismo-

Resposta (SOR) 

Mazaheri, Richard e Laroche (2011); Manganari, Siomkos, Rigopoulou e 

Vrechopoulos (2011);  

Modelo AIDA (Atenção, 

interesse, desejo e ação) 
Lin e Huang (2006) 



33 
 

Expectativa-Desconfirmação 

e Desempenho 
Ho e Lee (2007);  

Modelo de Probabilidade de 

Elaboração (ELM) 
---------------- 

Proposição de Modelo 

Kim, Ma e Kim (2006); Wang e Wang (2010); Bai, Law e Wen (2008); Wei, 

Cheung e Law (2010); Litvin, Goldsmith e Pan (2008); Parra-López, 

Bulchand-Gidumal, Gutiérrez-Taño e Díaz-Armas (2011); Huang, Chou e 

Lin (2010); Beldona, Morrison e O’Leary (2005); Ku (2011); Hwang, Yoon 

e Park (2011); Wang e Fesenmaier (2004a); Wang e Fesenmaier (2004b);  

Outros 

Ye, Law, Gu e Chen (2011); Kim, Ma e Kim (2006); Dumitrescu e Vinerean 

(2010); Lang (2000); Zhang, Ye, Law e Li (2010); Kolsaker, Lee-Kelley e 

Choy (2004); Casaló, Flavián e Guinalíu (2011); Wang, Yu Fesenmaier 

(2002); Pan e Fesenmaier (2006); Vermeulen e Seegers (2008) 

Fonte: Dados do estudo, 2011. 

 

Como pode ser observado do Quadro 2.1, percebe-se elevado número de estudos na 

categoria de “Proposição de Modelos” e “outros”. Isto se deve ao fato do desenvolvimento 

recente de diversas abordagens novas para realização de pesquisas na área de comportamento 

do consumidor online, como também a não identificação clara, por parte de alguns artigos, da 

raiz teórica de seus estudos, o que demonstra, provavelmente, certa carência epistemológica de 

algumas pesquisas. De todo modo, as teorias da Ação Racional, Aceitação de Tecnologia 

(TAM) e Comportamento Planejado continuam sendo amplamente utilizadas como base para 

realização de novas investigações. A seguir são caracterizadas e discutidas algumas das 

principais teorias tomadas como base para realização de estudos na área de comportamento de 

consumidor online no turismo. 

 

2.1.1.1 Teoria da Difusão de Inovações 

 

A inovação é um tema amplamente discutido e importante atualmente, nesse 

sentido, pode ser conceituada como “uma ideia, prática ou objeto que é percebido como novo 

ou com uma característica nova” (ROGERS, 2002, p. 990). O conceito de difusão de uma 

inovação remete ao processo onde uma determinada inovação é comunicada para diversos 

indivíduos de um mesmo sistema social por alguns canais em um dato período (ROGERS, 

1995; CHAKRAVARTY; DUBINSKY, 2005). Quando uma inovação é difundida, “as pessoas 

tendem a ter desconfiança, adquirem conhecimento sobre ela, avalia o mérito, experimenta, 
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decide se continua a usar e confirma sua decisão” (CHAKRAVARTY; DUBINSKY, 2005, p. 

92).  

A Teoria da Difusão de Inovações (Innovation Diffusion Theory – IDT) procura 

explicar a adoção de uma inovação por um indivíduo a partir dos elementos identificados por 

Rogers (1983). Esses elementos capazes de contribuir com a taxa de difusão da inovação são: 

(1) vantagem relativa; (2) compatibilidade; (3) complexidade; (4) observabilidade e (5) 

experimentação (HERNANDEZ; MAZZON, 2008). 

Enquanto em outras áreas é comum existir adaptações ou reformulações dos 

atributos, dependendo do tema abordado (MOORE; BENBASAT, 1991; PEREZ; ZWICKER, 

2010), na área de turismo, o IDT vem sendo aplicado em diversos contextos ligados 

principalmente a adoção de novas tecnologias e comportamento do consumidor online, 

compreendendo, por exemplo, a avaliação de fatores que afetam o e-marketing em empresas 

turísticas, como em Gohary (2012), e a avaliação de websites do mercado turístico (LOW; QI; 

BUHALIS, 2010). 

 

2.1.1.2 Teoria da Ação Racional 

 

A Teoria da Ação Racional (Theory of Reasoned Action) é uma proposição de 

Fishbein & Ajzen (1975) que advém da Psicologia Social e busca explicar a intenção do 

comportamento do indivíduo, isto com base nos construtos atitude em relação ao 

comportamento e norma subjetiva. Tais atitudes e normas são resultantes das crenças e 

avaliações do indivíduo diante do comportamento em questão (DAVIS; BAGOZZI; 

WARSHAW, 1989). 

De acordo com Kim, Kim & Goh (2010, p. 1160), dentre as dimensões estudadas 

na Teoria da Ação Racional existe o “conceito de atitude [que] tem sido descrito como fator 

determinante do comportamento do consumidor no turismo, os pesquisadores acreditam que as 

atitudes são os mais importantes fatores para entender o comportamento do consumidor”. 

Por atitude em relação ao comportamento, são entendidos os sentimentos, positivos 

e negativos, expressados por um indivíduo com relação à adoção de um determinado 

comportamento. Já norma subjetiva pode ser interpretada como sendo a expectativa que o 

indivíduo possui de que os indivíduos mais relevantes de seu meio social adotem determinado 

comportamento (FISHBEIN; AJZEN, 1975; LEPP, 2007). 
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2.1.1.3 Modelo de Aceitação de Tecnologia 

 

O Modelo de Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance Model – TAM) 

possui como foco o interesse em compreender como se dá a aceitação e utilização de novas 

tecnologias. Sua concepção epistemológica e empírica é baseada na Teoria da Ação Racional 

(TRA) de Fishbein e Ajzen (1975), como pontuam Dias, Zwicker & Vicentin (2003). Uma 

particularidade do TAM é a sua relação natural com estudos de tecnologia da informação, 

tornando-o um modelo singular, amplamente difundido e validado nessa área. Afinal, foi 

desenvolvido especificamente para fins de entendimento da relação entre indivíduo e 

tecnologia. 

Na Teoria da Ação Racional (TRA) de Fishbein & Ajzen (1975), como observado 

anteriormente, o comportamento é determinado de forma direta pela intenção do indivíduo de 

realizar tal comportamento. Isso se deve ao fato das pessoas apresentarem comportamento real, 

via de regra, em consonância com sua intenção prévia (KU, 2011). Ou seja, de modo racional. 

A adaptação de Davis (1989) é voltada para a tecnologia da informação, buscando explicar o 

que estimula um indivíduo a rejeitar ou aceitar determinada tecnologia, sendo ela 

disponibilizada de forma imposta ou voluntária. Portanto, o modelo TAM busca identificar o 

impacto de fatores externos sobre os fatores pessoais, como a percepção de utilidade e a 

usabilidade (PREMKUMAR; BHATTACHERJEE, 2008). 

Para Davis (1989), a intenção do comportamento é explicada em função dos 

construtos atitude relacionada à utilização do sistema e pela utilidade percebida do sistema pelo 

usuário. O construto atitude relacionada à utilização do sistema é compreendido como a 

resultante dos construtos utilidade percebida do sistema e a facilidade percebida no uso do 

sistema.  

Por utilidade percebida entende-se como sendo o grau em que um determinado 

indivíduo confia que, ao usar um determinado sistema, obterá melhorias em suas atividades de 

trabalho (DAVIS, 1989). A utilidade percebida pode ser compreendida como uma motivação 

extrínseca ao indivíduo (BAGOZZI; DAVIS; WARSHAW, 1992), ao passo que atitudes 

difusoras de entretenimento são consideradas como motivações intrínsecas ao indivíduo (KU, 

2011).  
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2.1.1.4 Teoria da Desconfirmação da Expectativa 

 

O modelo EDT (Expectancy Disconfirmation Theory) ou Teoria da 

Desconfirmação da Expectativa foi originalmente desenvolvido por Oliver (1980) a partir de 

modelos cognitivos de percepções dos consumidores antes da compra e as consequências das 

percepções iniciais influenciando a reutilização ou desuso do produto ou serviço. Portanto, é 

uma teoria que busca prever e explicar o comportamento do consumidor em relação à satisfação 

com os produtos e serviços (LANKTON; MCNIGHT, 2006). Trata-se de um modelo embasado 

em estudos sobre o comportamento do consumidor “onde a satisfação do cliente é co-

determinada pela desconfirmação da expectativa” (CHECHEN; CHUANG; YU; PUI; HONG, 

2011, p. 241). 

O EDT é baseado na perspectiva de que a continuidade se dá em um processo de 

cinco etapas: (1) criação da expectativa; (2) aceitação e uso do produto, seviço ou tecnologia; 

(3) comparação da percepção proveniente do uso e a expectativa original; (4) formação ou não 

da satisfação com o produto, serviço ou tecnologia; e (5) o surgimento da necessidade de 

recompra com base na formação da satisfação (OLIVER, 1980). 

A satisfação do indivíduo com o produto, serviço ou tecnologia é a condicionante 

para o movimento de recompra. Essa, por sua vez, está relacionada com o tamanho da 

expectativa que o indivíduo possui no início do processo de consumo comparado ao nível de 

desempenho efetivamente avaliado no momento do consumo. Assim a expectativa se configura 

como um elemento determinante adicional à satisfação (BHATTACHERJEE, 2001). A 

utilização do EDT em turismo se dá normalmente em investigações sobre satisfação e fidelidade 

a produtos e serviços turísticos (SERENKO; STACH, 2009).  

 

2.1.1.5 Teoria do Comportamento Planejado 

 

A Teoria do Comportamento Planejado (Theory of Planned Behavior – TPB) é uma 

proposição de Ajzen (1985) e compreende um ajuste à TRA contemplando as situações onde 

os indivíduos não possuem total domínio e controle sobre seus próprios comportamentos. Na 

perspectiva teórica da TPB, a TRA é acrescida de um novo construto que passa a exercer 

atributo condicionante da intenção de comportamento e da atitude com relação ao 

comportamento. Esse novo construto é o controle comportamental percebido (HERNANDEZ; 

MAZZON, 2008). 
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Para Ajzen (1985), o comportamento é definido em função da intenção 

comportamental e do controle comportamental percebido. Assim, a intenção comportamental é 

definida em função da atitude em relação ao comportamento derivado da norma subjetiva e do 

controle comportamental percebido. 

Dessa maneira, cabe ressaltar que “esse modelo vem sendo testado com sucesso em 

uma ampla gama de contextos, objetos de estudo e países, incluindo turismo e hospitalidade” 

(QUINTAL; LEE; SOUTAR, 2010, p. 798). Em resumo, é possível afirmar que a aplicação do 

TPB permite formar uma decisão única para diferentes processos decisórios em diversos 

contextos do turismo (QUINTAL; LEE; SOUTAR, 2010; MARCH; WOODSIDE, 2005; 

WANG; RITCHIE, 2012).  

 

2.1.1.6 Teoria do Comportamento Planejado Decomposto 

 

A Teoria do Comportamento Planejado Decomposto (Decompused Theory of 

Planned Behavior – DTPB) é uma proposição de Taylor e Todd (1995) que pretende unir, em 

um único modelo, as concepções da Teoria da Difusão das Inovações (IDT) e da Teoria do 

Comportamento Planejado (TPB). Na perspectiva do DTPB, as crenças relacionadas às 

atitudes, à norma subjetiva e ao controle do comportamento são decompostas em construtos 

com características multidimensionais. 

Dito de outra maneira, as atitudes foram decompostas nos construtos facilidade 

percebida de uso, utilidade percebida e compatibilidade (THENG; THAO, 2010). O construto 

utilidade percebida deriva do Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM) e é análoga a 

dimensão vantagem relativa do modelo IDT. Já o fator facilidade de utilização, proveniente do 

TAM, contrasta com o construto complexidade, proveniente do modelo IDT. E, além dos já 

citados, o construto compatibilidade provém do modelo IDT (HERNANDEZ; MAZZON, 

2008). 

Já as normas subjetivas foram decompostas nos construtos influência dos pares e 

influência do superior (THENG; THAO, 2010; TAYLOR; TODD, 1995; HERNANDEZ; 

MAZZON, 2008). Por fim, as crenças sobre o controle comportamental foram decompostas em 

noção interna de auto-eficácia e condições facilitadoras (THENG; THAO, 2010). Por auto-

eficácia compreende-se a habilidade percebida pelo indivíduo no uso de uma nova tecnologia. 

Por condições facilitadoras são entendidos os benefícios percebidos pelo indivíduo no uso da 
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tecnologia relacionada aos seus recursos físicos e tecnológicos (HERNANDEZ; MAZZON, 

2008). 

 

2.1.1.7 Modelo de Probabilidade de Elaboração  

 

O Modelo de Probabilidade de Elaboração (Elaboration Likelihood Model – ELM) 

é uma proposição de Petty e Cacioppo (1986) onde se pressupõe que as mensagens processadas 

no momento em que são recebidas serão visualizadas sob a ótica de uma dentre duas rotas 

processuais distintas, variando de acordo com o grau de envolvimento do receptor.  

A ideia principal é que na primeira rota, denominada de rota periférica, é possível 

reunir os receptores que possuem um grau menor de envolvimento com a mensagem. A segunda 

rota, denominada de rota principal ou central, por sua vez, reúne os indivíduos que possuem 

maior grau de envolvimento com a mensagem (PETTY; CACIOPPO, 1981). 

Para Petty e Cacioppo (1981), há três fatores que são capazes de determinar a 

capacidade de elaboração de uma pessoa diante de uma determinada mensagem: a (1) 

motivação; a (2) oportunidade; e a (3) capacidade. Quando a mensagem está relacionada com 

as necessidades que o indivíduo apresenta, a motivação do mesmo configura-se alta em relação 

à mensagem. Quando esta possui ampla forma de compreensão a qualquer oportunidade 

entende-se que o receptor possui a possibilidade de apresentar um alto grau de assimilação da 

mensagem. Quando é elevada a familiaridade que o indivíduo possui com o conteúdo da 

mensagem, entende-se que sua capacidade de interpretar a mensagem também se comporta de 

forma análoga. 

O MPE apresenta um processo singular de como as atitudes, relacionadas a uma 

mensagem, são tomadas pelo indivíduo. Há uma probabilidade alta de elaboração quando a 

interação entre os três fatores é relevante, apresentando uma motivação elevada, como também 

elevados níveis de percepção da mensagem por oportunidade e capacidade de compreensão da 

mensagem (PETTY; CACIOPPO, 1981). 

 

2.1.2 Principais dimensões influenciadoras do Comportamento Online 

 

Em linhas gerais, estudos do comportamento do consumidor tendem a analisar 

fatores influenciadores para o comportamento desejado, seja ele de intenção de compra, de 

adoção (usufruto) ou de continuidade (fidelidade). Nesse sentido, observa-se na literatura que 
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esses tais influenciadores do comportamento do consumidor online podem ser classificados em 

cinco grandes grupos, a saber: (1) características individuais do consumidor, (2) influências do 

ambiente, (3) características dos produtos e serviços, (4) características do meio digital e (5) 

características do comerciante/intermediário (loja virtual ou similar), como afirmado por 

Cheung, Chan & Limayem (2005).  

Para fins deste estudo, foi adotada essa classificação. Portanto, o Quadro 2.2 

demonstra os estudos que se utilizaram de tais dimensões para o seu desenvolvimento, 

apontando, também, as variáveis principais para operacionalização das relações estudadas e 

uma breve descrição de cada dimensão de modo a orientar futuras investigações. 

 

QUADRO 2.2: Determinantes do Comportamento do Consumidor On-line1. 

Domínio/ 

Área 

Descrição Constructos Chaves Estudos Desenvolvidos 

Característica

s Individuais 

Fatores intrínsecos ao 

indivíduo e ao seu 

comportamento 

Atitude, Demografia, 

Motivação, Risco 

Percebido, 

Personalidade 

Inovadora, Satisfação 

e Confiança 

Kim, Ma e Kim (2006); Cho e Agrusa 

(2006); Wang e Wang (2010); Bai, Law 

e Wen (2008); Wei, Cheung e Law 

(2010); Lee, Qu e Kim (2007); Casaló, 

Flavián e Guinalíu (2010); Litvin, 

Goldsmith e Pan (2008); San Martín e 

Herrero (2011); Parra-López, 

Bulchand-Gidumal, Gutiérrez-Taño e 

Díaz-Armas (2011); Dumitrescu e 

Vinerean (2010); Huang, Chou e Lin 

(2010); Mazaheri, Richard e Laroche 

(2011); Hwang, Yoon e Park (2011); 

Lin, Wang e Hwang (2010); Kolsaker, 

Lee-Kelley e Choy (2004); Casaló, 

Flavián e Guinalíu (2011); Manganari, 

Siomkos, Rigopoulou e Vrechopoulos 

(2011); Lin e Huang (2006); Wang e 

Fesenmaier (2004); Pan e Fesenmaier 

(2006);  

Influências 

do Ambiente 

Influências estruturais, 

incluindo questões 

relacionadas a mercado 

(competitividade, 

incerteza e concentração), 

e questões nacionais e 

internacionais (estrutura 

legal, restrições de 

mercado e cultura) 

Exposição, 

Comportamento 

Percebido e Normas 

Subjetivas de 

Controle 

Kim, Ma e Kim (2006); Cho e Agrusa 

(2006); Lee, Qu e Kim (2007); Casaló, 

Flavián e Guinalíu (2010); Litvin, 

Goldsmith e Pan (2008); San Martín e 

Herrero (2011); Ku (2011); Lin, Wang e 

Hwang (2010); Vermeulen e Seegers 

(2008). 

                                                           
1 As referências apontadas não fazem parte da fonte original e sim do próprio estudo realizado. 
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Característica 

Produtos 

E Serviços 

 

Conhecimento do 

Produto, Tipo de 

Produto, Frequência de 

Compra, Aspectos 

Tangíveis e Qualidade do 

Produto  

Preço, Conhecimento 

do Produto e Tipo de 

Produto 

 

Kim, Ma e Kim (2006); Cho e Agrusa 

(2006); Wei, Cheung e Law (2010); 

Huang, Chou e Lin (2010); Beldona, 

Morrison e O’Leary (2005); Kolsaker, 

Lee-Kelley e Choy (2004); Wang e 

Fesenmaier (2004); Vermeulen e 

Seegers (2008). 

Característica

s do Meio 

Refere-se a atributos 

tradicionais de TI (como 

facilidade de uso, 

qualidade, segurança e 

confiabilidade), e a 

fatores específicos de 

websites (navegabilidade, 

interface e velocidade de 

conexão) 

Conveniência, 

Facilidade de Uso, 

Qualidade da 

Informação, 

Navegabilidade, 

Segurança, 

Usabilidade e 

Mecanismos de ajuda 

nas compras 

Cho e Agrusa (2006); Wang e Wang 

(2010); Bai, Law e Wen (2008); Wei, 

Cheung e Law (2010); Casaló, Flavián e 

Guinalíu (2010); San Martín e Herrero 

(2011); Parra-López, Bulchand-

Gidumal, Gutiérrez-Taño e Díaz-Armas 

(2011); Mazaheri, Richard e Laroche 

(2011); Beldona, Morrison e O’Leary 

(2005); Ku (2011); Lin, Wang e Hwang 

(2010); Kolsaker, Lee-Kelley e Choy 

(2004); Casaló, Flavián e Guinalíu 

(2011); Manganari, Siomkos, 

Rigopoulou e Vrechopoulos (2011); Ho 

e Lee (2007);   

Característica

s 

Comerciante/

Intermediário 

Atributos-chave da loja 

virtual 

Marca, Privacidade e 

Segurança, Controle 

e Qualidade de 

Serviços 

Cho e Agrusa (2006); Wang e Wang 

(2010); Ye, Law, Gu e Chen (2011); 

Huang, Chou e Lin (2010); Hwang, Yoon 

e Park (2011); Ho e Lee (2007);  

Fonte: Adaptado de Cheung, Chan e Limayem, 2005. 

 

Realizado agrupamento de estudos de acordo com suas dimensões de análise, se 

passa a discutir, no tópico a seguir, os conteúdos dos principais estudos analisados. 

 

2.1.3 Áreas de Estudos em Comportamento do Consumidor Online 

 

Neste tópico são discutidos alguns estudos agrupados de acordo com sua temática, 

escolhidos em consonância com a representatividade de cada sub-área de pesquisa na revisão 

da literatura realizada neste estudo. 

 

2.1.3.1 Estudos sobre Intenção de Compras Online  

 

Richard, Chebat, Yang e Putrevu (2009) buscaram explicar a avaliação de pré-

compra e a atitude com relação aos websites, de acordo com o gênero, em função da experiência 
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da internet, a estrutura do website e o comportamento online moderado pelo gênero, conforme 

pode ser observado na Figura 2.1: 

 

FIGURA 2.1: Modelo teórico de Richard, Chebat, Yang e Putrevu (2009). 

 

Fonte: Richard, Chebat, Yang e Putrevu, 2009. Tradução nossa. 
 

Dessa maneira, esses autores afirmam que o comportamento online possui relação 

positiva com as habilidades de navegação e ações que buscam desafios para o website, e esta 

última com as avaliações do consumidor e a avaliação de pré-compra. No entanto, a estrutura 

eficiente do website não desperta reações positivas no cliente, isso se deve, provavelmente, ao 

fato dos consumidores perceberem a estrutura dele como uma questão básica, já implícita. Por 

fim, confirmam a relação positiva entre o envolvimento e as avaliações de pré-compra e atitudes 

com relação ao website. De um modo geral, Richard, Chebat, Yang & Putrevu (2009) concluem 

que os homens se apresentaram mais influenciados por aspectos de entretenimento, 

desafiadores e de estrutura ao passo que as mulheres são mais focadas no conteúdo do website. 

Por outro lado, Lee, Qu & Kim (2007) testaram seu modelo teórico (Figura 2.1) 

baseados na hipótese que a intenção de compra online e a intenção de busca são funções das 

dimensões atitude e normas subjetivas encontradas na Teoria da Ação Racional de Fishbein & 

Ajzen (1975), moderados pela aptidão pessoal a inovações. 
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FIGURA 2.2: Modelo teórico da intenção de compra e de busca de Lee, Qu e Kim (2007). 

 
Fonte: Lee, Qu e Kim, 2007. Tradução nossa. 

 

É interessante notar que Lee, Qu e Kim (2007) concluíram a partir da investigação 

que existe efetivamente a relação positiva entre a intenção do consumidor de fazer previamente 

ampla pesquisa online e a concretização de compras também online. Assim como desta última 

[concretização da compra] com a intenção de realizar compras em ambientes virtuais, relação 

já esperada a partir da Teoria da Ação Racional de Fishbein & Ajzen (1975). Faz-se mister 

destacar ainda que foi encontrada relação positiva entre critérios subjetivos de compra e a 

intenção do consumidor de realizar compras online, embora não exista essa mesma relação com 

a intenção de realizar buscas previamente. As atitudes pessoais de indivíduos com 

predisposição a tendências inovadoras tendem a moderar a relação entre critérios subjetivos de 

compra online e a ação efetiva de uma compra em ambiente virtual, ao passo que não possui o 

mesmo papel na mediação entre atitude e a sua intenção de buscas online previamente. Essas 

mesmas atitudes não tendem a moderar a relação entre critérios subjetivos e intenção de 

compra. Também não possuem a tendência a moderar a relação entre critérios subjetivos de 

compra online e a intenção do consumidor de fazer ampla pesquisa online. 

Um importante conceito não contemplado nesses estudos discutidos anteriormente 

foi o de sobrecarga de informações, com base nisso, Park & Lee (2008) analisaram os efeitos 

do número e do tipo de comentários, no duplo papel desempenhado por eles. Ou seja, o papel 

informativo e o de recomendação na intenção de compra, inserindo no exame o conceito de 

sobrecarga de informações. Nesse sentido, de acordo com autores quanto maior o número de 

opiniões positivas dos consumidores online, maior é a percepção de popularidade do produto e 

Atitude

Norma 
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Inovação 
Pessoal

Intenção de 
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as opiniões sobre atributos-valor são percebidos como mais informativos que as opiniões do 

tipo simples recomendação. Outra constatação interessante é o fato que o impacto do número 

de opiniões do conjunto de caráter informacional percebido é mais forte para comentários sobre 

atributos-valor do que para comentários do tipo simples-recomendação e a sobrecarga de 

informações acontece primeiro nos comentários sobre atributo-valor do que naqueles de 

simples recomendação. 

A intenção de compra de consumidores com alto nível de envolvimento 

inicialmente aumenta, então diminui gradualmente com o número de comentários baseados em 

valor-atributo. Já quando diz respeito aos comentários de simples-recomendação aumenta até 

um ponto moderado, em que o aumento de comentários do tipo simples-recomendação deixa 

de fazer qualquer efeito na relação. Por fim, Park & Lee (2008) confirmam que a intenção de 

compra de consumidores com baixo nível de envolvimento melhora com o número de 

comentários do tipo atributo-valor enquanto que para consumidores com baixo nível de 

envolvimento melhora com o número de comentários do tipo simples recomendação. 

Em resumo, é possível citar algumas interessantes contribuições proporcionadas 

pelo estudo, tais como: as implicações no modo de gerenciamento das informações para os 

consumidores de modo a diminuir a percepção de sobrecarga de informações, tanto sob uma 

perspectiva qualitativa quanto quantitativa. Ressaltando que há casos que existem benefícios na 

sobrecarga de informações dependendo do perfil do consumidor (papel moderador), com baixo 

(se beneficia) ou alto (não se beneficia) nível envolvimento. Além disso, observou-se que os 

consumidores tendem a avaliar quantitativamente os comentários positivos, e qualitativamente 

os negativos, ou seja, dão maior atenção a comentários negativos (de modo mais aprofundado, 

mais atenção) enquanto que com relação a comentários positivos focam na quantidade 

(suposição do estudo, ou seja, não testada). 

Mais uma relevante contribuição teórica foi propiciada por Parra-López, Bulchand-

Gidumal & Gutiérrez-Taño (2011). Esses autores se dedicaram a modelar a intenção de compra 

em função do uso das ferramentas de mídias sociais. No modelo destes autores as dimensões 

benefícios e incentivos se apresentaram como impactantes ao passo que os custos não foram 

considerados significantes. 

Outras conclusões do estudo foram que existe relação positiva entre benefícios 

percebidos (Funcionais, sociais, psicológicos e hedônicos) sobre o uso de mídias sociais e a 

intenção de usá-las na organização das viagens de férias, assim como existe relação positiva 

entre os incentivos percebidos no uso e as intenções de uso das mídias sociais para organização 
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de suas viagens. Observou-se também a não existência de relação negativa entre os custos 

percebidos de uso e as intenções de uso das mídias sociais na organização de viagens, 

provavelmente, os consumidores levam em consideração tais características, mas, eles não 

atribuem grande importância a este dispêndio em razão das características peculiares do uso de 

mídias sociais. O modelo desenvolvido por Parra-López, Bulchand-Gidumal e Gutiérrez-Taño 

(2011), é apresentado na Figura 2.3. 

 

FIGURA 2.3: Modelo explicativo da intenção de uso de mídias sociais para organização 

de viagens de férias de Parra-López, Bulchand-Gidumal e Gutiérrez-Taño (2011). 

 

Fonte: Parra-López, Bulchand-Gidumal e Gutiérrez-Taño (2011). Tradução nossa. 

 

Suportando a ideia do uso de mídias sociais para influenciar o comportamento do 

consumidor online, Ku (2011) também desenvolveu um modelo. O estudo pretendeu construir 

um modelo teórico que determinasse como o fluxo de experiência e percepção afetam o 

comportamento (PBC) e a participação dos indivíduos em um determinado fórum online, 

conforme demonstrado na Figura 2.4. 
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FIGURA 2.4: Modelo explicativo da participação do usuário em fóruns de discussão de 

autoria de Ku (2011). 

 

Fonte: Ku (2011). Tradução nossa. 

 

Das hipóteses lançadas foram confirmadas que existe relação positiva entre a 

experiência de fluxo e os benefícios percebidos em comunidades virtuais com a intenção de 

comportamento voltado para elas. Em outras palavras, uma vez que o usuário mochileiro 

percebe os benefícios em pesquisar sobre determinados assuntos na comunidade acaba por 

apresentar intenções comportamentais de utilizá-la. Observou-se também que existe relação 

positiva entre a utilidade percebida de uma comunidade virtual e a intenção de comportamento 

voltada para o uso dessas comunidades. A intenção comportamental de visitar uma comunidade 

virtual com efetiva participação nela foi outra relação positiva confirmada. A existência de 

grupos ou indivíduos que sejam efetivamente ativos na comunidade acaba por atrair e provocar 

intenções de visitas à comunidade online. Por fim, não foi confirmada a relação positiva entre 

o controle comportamental percebido em uma comunidade e as intenções de comportamento 

do membro visitante e as intenções de participação efetiva do membro na comunidade (KU, 

2011). 

Partindo para a análise da relação entre respostas cognitivas e afetivas a anúncios 

na internet, atitude com relação ao website e a marca como antecedentes da intenção de compra, 

Hwang, Yoon & Park (2011) observaram que as respostas cognitivas e afetivas possuem 

influência positiva nas atitudes com relação ao website. Além disso, estimula positivamente as 

atitudes com relação à marca e as intenções de compra. Entretanto, faz-se pertinente ressaltar 

que as dimensões cognitivas influenciam mais fortemente a atitude com relação ao website, a 
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marca e a intenção de compra que as dimensões afetivas. A atitude com relação ao website 

também apresentou influência positiva nas atitudes com relação à marca e as intenções de 

compra. O conjunto de hipóteses testadas é apresentado na Figura 2.5. 

 

FIGURA 2.5: Modelo explicativo da intenção de compra de Hwang, Yoon e Park (2011). 

 

Fonte: Hwang, Yoon e Park (2011). Tradução nossa. 

 

Por fim, Lin, Wang & Hwang (2010) propuseram um modelo de comportamento 

do consumidor online baseado em dois outros modelos, a saber: Teoria do Comportamento 

Planejado Decomposto de Taylor e Todd (1995) e a Teoria de Aceitação da Tecnologia (TAM) 

de Davis (1989). O modelo testado por Lin, Wang e Hwang (2010), pode ser observado na 

Figura 2.6. 

 

FIGURA 2.6: Modelo explicativo do comportamento real de Lin, Wang e Hwang (2010). 

 
Fonte: Lin, Wang e Hwang, 2010. Tradução nossa. 
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Na validação do modelo proposto, foi observado que existe influência positiva do 

Marketing Mix nos Motivos do Usuário e Utilidade Percebida, mas não com relação à Atitude. 

Existe influência positiva dos Motivos do Usuário na Utilidade Percebida e na Facilidade de 

Uso percebida. Esta última [Facilidade de uso percebida], por sua vez, influencia positivamente 

a Utilidade Percebida. Já o Risco Percebido exerce influência negativa na Utilidade Percebida, 

na Atitude e na Intenção de Comportamento, sendo essa intenção influenciada positivamente 

pelas Atitudes e Normas Subjetivas e influenciadora do Comportamento Real. De um modo 

geral, é possível afirmar que o modelo do estudo encontrou efeito mediador do Controle Auto-

Eficiente na Atitude em consonância com a Teoria do Comportamento Planejado Decomposto 

e ainda suporta a influência das Normas subjetivas na intenção de comportamento. 

Esses estudos se demonstraram como os mais representativos para fins de 

exemplificação da aplicação das várias teorias levantadas e discutidas anteriormente, na análise 

da literatura internacional sobre o assunto. Entretanto, as investigações discutidas até aqui 

fazem menção ao processo de intenção de escolha, ao passo que o enfoque na adoção e 

continuidade de uso será alvo das discussões seguintes. 

 

2.1.3.2 Estudos sobre a Adoção de Compras Online 

 

Com relação às investigações sobre a temática de adoção, é possível destacar o 

estudo de Ye, Law, Gu & Chen (2011) cujo objetivo de pesquisa foi o impacto da comunicação 

boca a boca eletrônico nas vendas. Dentre os principais resultados, percebeu-se que quanto 

maior é o sentimento positivo nas avaliações encontradas nos comentários sobre os produtos 

adquiridos (no caso da pesquisa, quartos de hotel), maior é a tendência ao aumento das reservas 

de quartos realizadas pelo website. Além disso, a alta variabilidade com relação à polaridade de 

opiniões entre os comentários sobre o hotel não resulta na diminuição das reservas online para 

o empreendimento. Isso implica afirmar que os viajantes levam em consideração a opinião 

geral, embora alguns comentários possam diferir substancialmente com relação ao seu 

conteúdo. 

Outras conclusões adicionais são que a média de preços estimula negativamente as 

reservas, ou seja, quanto mais elevado a média do preço do quarto maior a tendência a 

diminuição do número de reservas, suposição natural. Outra constatação é que hotéis em 

cidades maiores tendem a ter maior número de reservas online. Quanto maior o número de 
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estrelas, maior é a tendência à diminuição nas reservas online, isto provavelmente em 

decorrência do contexto local chinês.  

Na mesma linha de defesa da realização de estudos com base no comportamento 

real dos consumidores defendido por Ye, Law, Gu & Chen (2011), é desenvolvido o estudo de 

Zhang, Ye, Law & Li (2010) cujo objetivo principal foi analisar a influência dos comentários 

dos usuários e de profissionais (editores) para a popularidade de websites de restaurantes. 

Especificamente, os autores se propuseram a testar se existem diferenças entre a influência 

exercida pelos comentários destes dois stakeholders na atração de consumidores para as páginas 

de restaurantes e quais os atributos dos restaurantes, quando citados, são mais importantes para 

a visita do consumidor ao website. 

Nesse sentido, concluem Zhang, Ye, Law e Li (2011) que quanto mais positivos 

são os comentários dos consumidores com relação à qualidade da comida, ao ambiente 

(Atmosfera, conforto, higiene/limpeza, decoração etc) e o serviço do restaurante, maior será o 

número de visitas ao sítio eletrônico do restaurante. Já a avaliação do editor não é associada 

positivamente com o crescimento de visitas ao website do restaurante, e nem a presença de um 

comentário de uma fonte desta estimula mais visitas ao sítio eletrônico. A relação encontrada 

foi negativa. 

Em outras palavras, a presença de avaliação do editor não estimula a visita ao 

website da empresa, acontece justamente o oposto. Esse resultado se deve, provavelmente, ao 

fato do portal receber anúncios pagos o que não estimula comentários independentes de editores 

na percepção de seus clientes, como também ao fato de a opinião de outros consumidores serem 

mais importantes como encontrados em outros estudos tais como Park & Lee (2008), Ye, Law, 

Gu & Chen (2011) entre outros. Outra informação importante é que o preço do restaurante 

estimula a visita ao website, quanto maior o preço, mantidas constantes as demais variáveis, 

maior é o número de visitas, o que pode está vinculado, na verdade, ao valor de marca da 

empresa, uma vez que restaurantes mais caros grosso modo tem maior valor de marca. 

 

2.1.3.3 Estudos sobre a Continuação de Compras Online 

 

Li e Liu (2014), propuseram como antecedentes da intenção de continuação e do 

boca a boca as dimensões satisfação, utilidade percebida e confirmação das expectativas no 

contexto de compras online no turismo. Dentre as relações hipotéticas, a confirmação afetou a 

utilidade percebida (H5) e a satisfação (H4). Além destas, a utilidade percebida demonstrou 
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explicar as variáveis lantentes da satisfação (H3), intenção de continuação (H2) e boca a boca 

(H8). A satisfação, por seu turno, influenciou a intenção de continuação (H1) e o boca a boca 

(H6). Por último, a intenção de continuação afetou o boca a boca (H7). 

A proposta de Ku, Chen e Zhang (2013), é examinar os influenciadores da intenção 

da continuação de uso entre os membros de sites de redes sociais, comparando-os por região, a 

saber: Estados Unidos e Taiwan. Dentre os fatores estipulados, as gratificações, como também 

a percepção crítica da massa, normas subjetivas e a preocupação com a privacidade 

demonstraram afetar a intenção de continuação no uso de sites de redes sociais. Além disso, as 

diferenças regionais moderam de forma significativa a dimensão gratificações e a preocupação 

com a privacidade. 

Chiu, Hsu, Sun, Lin & Sun (2005) estudaram a perspectiva da continuação no uso 

de ferramentas de e-learning por consumidores de serviços educacionais. O modelo encontrado 

aponta poder explicativo de 68% para as percepções de valor, qualidade e usuabilidade do 

serviço online e de 48% na intenção de continuidade. 

Dentre os principais resultados, observou-se grau elevado de percepção dos 

usuários quanto à confirmação de usabilidade e satisfação. Isso revela que os usuários tiveram 

suas expectativas superadas. Entretanto, a confirmação das suposições relacionadas à influência 

da qualidade e da confirmação sobre o valor não foram significativas. Isso pode ser atribuído 

ao domínio, nas informações apontadas pelos usuários, que a usabilidade percebida e satisfação 

possuem na amostra. Os resultados sugerem que o provedor dos serviços de e-learning realize 

alterações que possam melhorar a qualidade do serviço online agregando valor para os usuários. 

Chiu, Hsu, Sun, Lin & Sun (2005) esclarecem que seus estudos podem apresentar 

limitações, sobretudo porque sua amostra é predominantemente composta por usuários 

inseridos em um programa de educação continuada oferecido pelo provedor de e-learning. Tais 

resultados podem ser diferentes caso o modelo incorpore outros tipos de usuários não 

garantindo, portanto, a sua generalização. 

 

2.2 QUALIDADE, SATISFAÇÃO E FIDELIDADE 

 

2.2.1 Contextualização dos estudos em qualidade, satisfação e fidelidade 

 

Há décadas, estudos na área de comportamento do consumidor, notadamente 

aqueles focados em tópicos tais como de qualidade, satisfação e fidelidade, demonstram grande 
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relevância na literatura, e a cada dia a importância de investigações mais refinadas e atualizadas 

encontra respaldo nas necessidades do mercado e da própria sociedade (VALLS, 1996; 

ASSAEL, 1999). Deste modo, este campo de pesquisa se torna cada vez mais estratégico para 

empreendimentos e destinos turísticos, em especial diante do crescimento da competitividade 

no setor (RITCHIE; CROUNCH, 2003; CHEN; TSAI, 2006; YÜKSEL, 2001; VALLS, 1996). 

Dentre os principais tópicos relacionados a essa área de estudo, observa-se na 

literatura a concentração em aspectos estratégicos para destinações e empresas, com 

importância reconhecida tanto por acadêmicos como por profissionais da área, tais como os 

fatores que influenciam a escolha da destinação de férias pelo consumidor de turismo 

(CORREIA; PIMPÃO, 2005; SIRAKAYA; WOODSIDE, 2005; NICOLAU; MÁS, 2006). 

Assim como, os constructos qualidade, satisfação e fidelidade que também apresentam elevado 

número de estudos tanto na área de serviços (de modo amplo), como, por exemplo, Oliver 

(1993), Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985; 1988), Cronin & Taylor (1994), Johnson, 

Gustafsson, Andreassen, Lervik e Chá (2001), entre outros, como também, especificamente, 

para a área de turismo, principalmente no que diz respeito a sua relação causal (CHI; QU, 2008; 

BOSQUE; MARTÍN, 2008; ZABKAR; BRENCIC; DMITROVIC, 2009; TSANG; QU, 2000; 

YOON; UYSAL, 2005; CORREIA; PIMPÃO, 2005; RIMMINGTON; KOZAK, 2000). 

Faz-se mister ressaltar, no entanto, que embora a importância teórica e prática de 

cada constructo, como também de sua relações, serem amplamente reconhecidas como 

primordiais para ações estratégias em qualquer setor, inclusive no turismo, a literatura da área 

ainda não apresenta um corpo teórico consolidado sobre a relação entre os constructos imagem, 

qualidade, satisfação e fidelidade a destinações de turismo. As pesquisas têm sido 

desenvolvidas, grosso modo, a partir de adaptações de outras áreas, mas, não constituindo, ao 

longo do tempo, um corpo teórico próprio robusto como é necessário para uma atividade tão 

específica e estratégica (BEDIA; FERNÁNDEZ; LÓPEZ, 2007; YILMAZ, 2009; 

JUWAHEER, 2004; AKBABA, 2006; ALBACETE-SÁEZ; FUENTES-FUENTES; 

LLORÉNS-MONTES, 2007). 

Em resumo, se pode afirmar que a despeito do reconhecimento da importância de 

tais constructos e relações, a área de turismo carece de estudos específicos, mais precisamente 

no que diz respeito ao desenvolvimento de modelos e instrumentos próprios (BEDIA; 

FERNÁNDEZ; LÓPEZ, 2007; YILMAZ, 2009; JUWAHEER, 2004; AKBABA, 2006; 

ALBACETE-SÁEZ; FUENTES-FUENTES; LLORÉNS-MONTES, 2007), como também da 

análise da relação causal entre os constructos mencionados (CHI; QU, 2008; BOSQUE; 
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MARTÍN, 2008; CHEN; TSAI, 2006; ZABKAR; BRENCIC; DMITROVIC, 2009; YOON; 

UYSAL, 2005; CORREIA; PIMPÃO, 2005). A seguir são discutidos conceitos, características 

e modelo de avaliação dos constructos mencionados. 

 

2.2.2 Conceituação e caracterização da qualidade, satisfação e fidelidade 

 

A pesquisa das relações entre as dimensões da qualidade e a satisfação é 

amplamente encontrada na literatura (CRONIN; TAYLOR, 1992; RIMMINGTON; KOZAK, 

2000; YÜKSEL, 2001; HUI; WAN; HO, 2007; MENG; TEPANON; UYSAL, 2008; SULEK; 

HENSLEY, 2004; ZABKAR; BRENCIC; DMITROVIC, 2009; BAKER; CROMPTON, 2000; 

UM; CHON; RO, 2006; JUWAHEER, 2004; WANG; ZHANG; GU; ZHEN, 2009; ALCAÑIS; 

GARCÍA; BLAS, 2005; YÜKSEL; YÜKSEL, 2003; CHAGAS, BRANDÃO; MARQUES Jrº, 

2012; BIGNÉ; SÁNCHEZ; SÁNCHEZ, 2001; CHAGAS; MARQUES Jrº; DUARTE, 2013; 

CHAGAS; MARQUES Jrº, 2010; CHAGAS; MARQUES Jrº, 2011; CHAGAS; SAMPAIO; 

BEZERRA, 2013). Desse modo, se for observado apenas o conjunto de trabalhos acima, é 

possível concluir que é alto o número de pesquisas com interesse na explicação da relação entre 

os dois constructos, o que não incorre, por sua vez, numa adequada definição e distinção dessas 

variáveis na literatura de marketing (BIGNÉ; SÁNCHEZ; SÁNCHEZ, 2001; 

PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 

1988; CRONIN; TAYLOR, 1992). 

De acordo com os últimos autores citados, entre outros, os esforços para a exata 

delimitação das áreas de atuação destes dois conceitos, qualidade e satisfação, podem ser 

resumidos em algumas questões principais. A literatura que trata da qualidade e satisfação 

concebe as expectativas de modo distinto. Ou seja, enquanto as expectativas são tratadas como 

antecedentes da satisfação, para a qualidade ela é tida como um conjunto de desejos ou resultado 

ideal esperado. Para a qualidade é baseada na percepção de excelência enquanto que para a 

satisfação é considerada como necessidades ou percepção de equidade (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1985; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988; CRONIN; 

TAYLOR, 1992). 

Além disso, os julgamentos ou opiniões relacionados à qualidade são específicos, 

pautados em aspectos chave ou direcionados a atributos particulares, ao passo que para a 

satisfação são de âmbito holístico. Assim como a qualidade é associada à avaliação de aspectos 

cognitivos enquanto que a satisfação é relacionada a avaliações de âmbito afetivo (OLIVER, 
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1981). Outras características que distinguem os dois constructos residem na argumentação que 

para avaliar a qualidade não se faz necessário a compra, fator obrigatório quando se trata de 

satisfação e que esta última é afetada pelo preço e a qualidade não necessariamente (CRONIN; 

TAYLOR, 1992; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985; PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1988) 

De todo modo, a qualidade é definida por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) e 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) como sendo resultado de uma comparação entre 

expectativas e o desempenho percebido pelo consumidor. Um tipo de julgamento ou opinião 

geral de um consumidor com relação a excelência de um serviço (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1985; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988). Em outras 

palavras, é patente que o conceito fornecido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985; 1988), 

como também sua escala, a SERVQUAL, é baseado na Teoria da Desconfirmação de Oliver 

(1981), amplamente utilizada na área de turismo, como em Wang, Zhang, Gu & Zhen (2009) e 

Bosque e Martin (2008), entre outros. As dimensões originais do SERVQUAL, um dos 

principais instrumentos para avaliação da qualidade, reconhecido em âmbito mundial, são: (1) 

confiabilidade, (2) presteza, (3) competência, (4) acessibilidade, (5) empatia, (6) comunicação, 

(7) credibilidade, (8) segurança, (9) compreensão e conhecimento do cliente e (10) aspectos 

tangíveis (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). 

Por outro lado, Cronin e Taylor (1992) asseveram que o desempenho é mais 

representativo da qualidade, concebendo, desse modo, outra escala baseada no exame de 

desempenho de atributos e não na Teoria da Desconfirmação de Oliver (1981), denominada de 

escala SERVPERF. Essa concepção teórica também é amplamente aceita nos estudos de 

turismo, como encontrado em Hui, Wan e Ho (2007), Armstrong, Mok, Go e Chan (1997), 

Yilmaz (2009) e Baker e Crompton (2000), entre outros. Cabe ressaltar, de qualquer maneira, 

que as dimensões do SERVPERF de Cronin e Taylor (1992) permaneceram as mesmas da 

versão final do SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988). Ou seja, (1) aspectos 

tangíveis, (2) confiabilidade, (3) responsividade, (4) segurança e (5) empatia. 

As dimensões que compõem a avaliação do SERVQUAL de Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1988) e do SERVPERF de Cronin e Taylor (1992), como observado, são os 

aspectos tangíveis, confiabilidade, responsabilidade, segurança e cortesia. O primeito item 

citado, corresponde aos equipamentos e instalações físicas, como também a aparência dos 

colaboradores, ao passo que a confiabilidade indica a capacidade da organização desempenhar 

o serviço oferecido em consonância com os princípios de confiança e eficiência. A 
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responsabilidade avalia a disposição em colaborar/ajudar os seus consumidores oferecendo-

lhes um serviço apropriadamente eficiente. A segurança remonta a habilidade desenvolvida de 

imprimir preceitos de confiança e segurança, como também conhecimento e cortesia por parte 

dos colaboradores da organização. Por último, a cortesia, como o próprio nome indica 

correponde a aspectos relacionados a um atendimento amável, respeitoso e educado 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988). As dimensões que compõem a Escala 

SERVQUAL podem ser observadas na Figura 2.7. 

 

FIGURA 2.7: Dimensões da qualidade de serviços da Escala SERVQUAL. 

 

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988). Tradução e adaptação nossa. 

 

Ressalta-se, ainda, que a diferença entre as escalas SERVQUAL e SERVPERF 

consiste que o primeiro avalia as dimensões em duas perspectivas, expectativas e desempenho, 

ao passo que a segunda avalia apenas o desempenho (performance) dos serviços prestados. Os 

critérios de avaliação permanecem semelhantes. 

No que diz respeito à satisfação e seus consequentes, diversas têm sido as 

abordagens para estudo da relação satisfação-fidelidade ao longo de décadas. É possível agrupar 

essas diversas abordagens em cinco grandes grupos, a saber: Teoria da Desconfirmação da 

Expectativa, Teoria da Assimilação, Teoria da Equidade, Teoria da Atribuição e Teoria do 

Qualidade de 
serviços

Confiabilidade

ResponsividadeTangíveis

SegurançaEmpatia
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Desempenho (Performance) (FARIAS; SANTOS, 2000), duas delas discutidas brevemente 

acima. 

Na área de turismo, em específico, predomina a concentração de estudos nas 

Teorias da Desconfirmação das Expectativas, encontrada em Parasuraman, Zeithaml & Berry 

(1985; 1988) e Oliver (1993), e na Teoria do Desempenho ou Performance, de Cronin & Taylor 

(1994). 

A Teoria da Desconfirmação das Expectativas afirma que o consumidor, no 

processo de aquisição de um produto ou serviço, desenvolve uma série de expectativas com 

relação ao que é oferecido por esse produto ou serviço. Depois da aquisição, passa por um novo 

processo, de comparação entre as expectativas e o desempenho, chegando-se assim a 

desconfirmação. Sendo ela positiva quando o desempenho foi melhor que o esperado, ou 

negativa quando foi inferior, ou ainda neutra (zero) quando for igual (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1985; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988; FARIAS; 

SANTOS, 2000; GUTIÉRREZ, 2005; OLIVER 1993). Esta, possivelmente, é uma das 

correntes mais presentes nas pesquisas em satisfação, podendo ser observada na área de turismo 

em Baker e Crompton (2000) e Bosque e Martin (2008), entre outros. 

Para a Teoria de Desempenho ou Performance (CRONIN; TAYLOR, 1994), o 

principal aspecto a ser considerado são as variáveis que podem ser gerenciadas diretamente pela 

organização ou para este estudo, o destino, que tratam da percepção de desempenho. Pretende-

se avaliar o desempenho dos produtos e serviços, sem levar em consideração as expectativas do 

consumidor. Como a Teoria da Desconfirmação das Expectativas, esta [Teoria do Desempenho] 

é amplamente difundida em diversos estudos da área, como, por exemplo, Hui, Wan e Ho 

(2007), Armstrong, Mok, Go e Chan (1997), Chagas (2010), Chagas e Marques Júnior (2010; 

2011), Chagas, Marques Júnior e Brandão (2012), Baker e Crompton (2000), Yilmaz (2009) 

entre outros.  

Nesse sentido, são baseados, grosso modo, nessas duas teorias que os estudos de 

satisfação e fidelidade, principais objetos de estudos em comportamento do consumidor offline 

no turismo, têm sido desenvolvidos no turismo ao longo do tempo. Contemplando os seus 

antecedentes (como a qualidade percebida), e sua influência no comportamento futuro do 

consumidor, como pretensão de retorno e indicação entre outros, direcionadores da concepção 

de fidelidade ao destino.  

Nesse contexto, é relevante tratar de definir satisfação. Yi (1989) aponta que 

existem duas correntes quando se trata de satisfação, uma trata dela como uma saída/resultado 
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da experiência de consumo, e outra que pressupõe ser ela um processo. De acordo com a 

primeira concepção, é possível definir a satisfação como o resumo do estado psicológico 

resultante quando o aspecto emocional relacionado à desconfirmação das expectativas se 

acomoda fielmente aos sentimentos pré-consumo desenvolvidos pelo consumidor (OLIVER, 

1981). Ainda de acordo com Oliver (1981), é uma avaliação da surpresa inerente à aquisição 

de um produto ou desenvolvimento de uma experiência de consumo. Já a segunda abordagem 

apontada por Yi (1989): satisfação como um processo, encontra sua representação na definição 

de Hunt (1977), citada por Yi (1989), que assevera ser a satisfação uma avaliação indicativa 

que a experiência de consumo foi no mínimo tão satisfatória quanto se supunha que seria. 

Outro conceito importante e costumeiramente encontrado de forma relacionada na 

literatura, ou seja, a fidelidade, pode ser concebida como um compromisso profundamente 

firmado para a repetição da compra ou experiência com um produto/serviço preferido, de modo 

recorrente no futuro, causando repetitivas compras da mesma marca ou do portfólio dela, apesar 

das influências situacionais e esforços de marketing com potencial para alterações 

comportamentais (OLIVER, 1997). 

Assim, são analisados alguns dos principais estudos de satisfação desenvolvidos 

para destinos turísticos. Por exemplo, Rimmington e Kozak (2000) investigaram a relação da 

qualidade como antecedente da satisfação, e a influência desta última no comportamento futuro 

do consumidor (Em períodos de baixa estação). A partir deste estudo, foi possível concluir que 

quatro foram as dimensões da qualidade, a saber: (1) Atratividade do Destino, (2) Atrações 

Turísticas e Facilidades, (3) Disponibilização de Material em Língua Inglesa e Facilidades e (4) 

Serviços do Aeroporto. Observou-se, também, que a satisfação é função dos fatores atratividade 

do destino, atrações turísticas e facilidades e serviços do aeroporto, ao passo que a intenção de 

retornar ao destino é estimulada pela atratividade do destino, a própria satisfação, facilidades e 

serviços do aeroporto, como também a visita prévia a destinação. Por último, a intenção de 

recomendar é oriunda da influência exercida pela atratividade do destino, disponibilização de 

material em língua inglesa, satisfação e facilidades e serviços do aeroporto. 

Para Neal e Gursoy (2008), partindo da concepção de sistema, a satisfação com o 

destino turístico é originada na satisfação com as diversas etapas do “fazer turístico”. Isto desde 

os processos iniciados antes da viagem, passando pela avaliação do processo de deslocamento 

até o destino final, o retorno a sua residência e as experiências desfrutadas na própria destinação. 

Percebe-se a contribuição dos autores já que partem para o teste do peso relativo de cada etapa 

da experiência turística para a satisfação final do consumidor, hipótese amplamente reconhecida 
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em teoria. Porém, com escasso aporte empírico. Os autores confirmaram as hipóteses de que a 

satisfação geral com o destino é função da satisfação com os serviços antes da viagem, 

satisfação com o desempenho dos produtos e serviços na destinação e da satisfação com os 

produtos e serviços durante o deslocamento de ida e volta a sua residência. Neste sentido, 

confirma-se que para o turista a experiência que o satisfaz é um conjunto de diversas etapas 

(passadas dentro e fora do próprio destino), as quais, por sua vez, têm de ser gerenciadas em 

conjunto para que se atinja a satisfação do consumidor. Uma falha em alguma das etapas, como 

observado por Neal e Gursoy (2008), tem efeito direto na percepção da satisfação global. 

 

2.2.3 Modelos de avaliação da relação causal entre qualidade, satisfação e fidelidade a 

destinos turísticos 

 

2.2.3.1 Modelo de Baker & Crompton (2000) 

 

O estudo de Baker & Crompton (2000), procura analisar a qualidade e a satisfação 

como antecedentes da fidelidade. Para tanto, é discutida e testada empiricamente qual a 

abordagem mais adequada para a avaliação da qualidade, se por meio da Teoria da 

Desconfirmação das Expectativas de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) e Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1988) e Oliver (1980; 1993). Ou, por outro lado, se é através da concepção 

da avaliação de desempenho adotada por Cronin & Taylor (1994), entre outros. 

Os autores testaram duas hipóteses principais, a primeira (H1) afirma que a 

qualidade percebida possui maior influência total na explicação do comportamento futuro 

(fidelidade) que a satisfação. Enquanto que a segunda (H2) propõe que o modelo baseado no 

desempenho possui maior adequabilidade para explicação do comportamento futuro 

(fidelidade) que o modelo de desconfirmação da expectativa.  

Dentre os principais resultados, observou-se no teste da abordagem do desempenho 

que a qualidade exerce influência direta e significativa na satisfação. Assim como, a qualidade 

e a satisfação exercem influência direta e significativa junto à fidelidade. Além disso, também 

se conclui que a satisfação não media completamente a influência da qualidade na fidelidade. 

A qualidade exerce influência direta e indireta através da satisfação. A adequabilidade do 

modelo baseado na performance (desempenho) foi superior ao modelo baseado na Teoria da 

Desconfirmação das Expectativas, como é observado em Hui, Wan & Ho (2007), Armstrong, 



57 
 

Mok, Go & Chan (1997) e Yilmaz (2009). Desse modo, foram confirmadas as duas hipóteses 

propostas. 

A maior adequabilidade do modelo de desempenho (performance) proposto por 

Cronin & Taylor (1994), segundo Baker & Crompton (2000), se deve ao fato da maior 

facilidade em avaliar e interferir nestes fatores. Afinal, levar em consideração apenas o 

desempenho é ponderar apenas aspectos passíveis de gerenciamento interno da organização. 

 

2.2.3.2 Modelo da relação entre fatores pull e push, satisfação e fidelidade ao destino de Yoon 

e Uysal (2003) 

 

A proposta de Yoon e Uysal (2003) consite na avaliação relacional entre os fatores 

motivacionais (1) pull (culturais) e (2) push (psicológicos), a (3) satisfação e  (4) fidelidade. Os 

fatores motivacionais mencionados possuem forte impacto no processo de tomada de decisão 

do turista de acordo com os próprios autores. Portanto, o que se pretende é levantar o impacto 

destes nos processos posteriores a compra, notadamente relacionados a experiência e ao pós-

compra. Para fins de conceituação, Yoon e Uysal (2003) entendem fatores push como os 

aspectos que estimulam o turista potencial a viajar, por exemplo, relações familiares, escape, 

relaxamento, interação social, prestígio, aprendizagem, descanso, entretenimento entre outros. 

E como pull aqueles que interferem no processo de seleção de destinações turísticas.  

Dentre as principais conclusões de Yoon e Uysal (2003), foi confirmada a relação 

direta e positiva entre a satisfação e a fidelidade ao destino, como em Chi e Qu (2008) e Bosque 

e Martin (2008) entre outros. Além disso, a satisfação foi negativamente afetada pelos fatores 

pull, e não apresentou relação significativa com os fatores push. Este último demonstrou relação 

direta e significativa com a fidelidade ao destino.  

 

2.2.3.3 Modelo de Um, Chon & Ro (2006) 

 

O estudo desenvolvido por Um, Chon & Ro (2006) objetivou analisar os 

constructos (1) atratividade percebida, (2) qualidade percebida dos serviços, (3) valor e (4) 

satisfação como antecedentes da (5) intenção de visitar o destino novamente. Como pode ser 

visto, acrescenta, se comparado ao modelo de Baker & Crompton (2000), a dimensão valor na 

análise.  
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Nesse modelo, a relação entre atratividade percebida e satisfação foi a que 

apresentou o maior coeficiente de correlação, ao passo que a relação menos significativa foi 

encontrada entre a qualidade percebida e a intenção de retornar ao destino, diferentemente ao 

encontrado por Baker & Crompton (2000), em que ao se somar a influência direta e indireta 

constatou-se que a qualidade apresentava a maior influência na fidelidade ao destino. Ainda de 

acordo com a investigação de Um, Chon & Ro (2006), a atratividade percebida foi a variável 

com maior influência junto a intenção de retorno, inclusive, maior que a própria satisfação. Esta 

última foi influenciada fortemente pelas variáveis atratividade percebida, qualidade e 

valor/custo-benefício, sendo a primeira citada (atratividade percebida) a mais influente também 

na explicação da satisfação. A qualidade, por um lado, influenciou a satisfação. Mas, por outro 

lado, não foi encontrada influência na intenção de retorno. A dimensão valor, diferentemente 

da qualidade, influenciou tanto satisfação quanto a intenção de retorno.  

Desta pesquisa, é interessante ressaltar que a atratividade percebida demonstrou 

maior importância que a satisfação na explicação da intenção de retornar. Em outras palavras, 

observou-se que os fatores que atraem o turista ao destino são mais importantes para fidelização 

deles do que as dimensões responsáveis por sua satisfação com a destinação. Outra conclusão 

interessante foi que a distância do destino de férias é um dos fatores primordiais para a intenção 

de revisitar, maior que o próprio fator cultural no processo. 

 

2.2.3.4 Modelo da relação entre imagem, qualidade, valor percebido, satisfação e fidelidade de 

Chen e Tsai (2006) 

 

A proposta de investigação de  Chen e Tsai (2007) trata de avaliar de modo 

integrado a relação entre (1) qualidade, (2) satisfação e (3) intenções 

comportamentais/fidelidade. Além dos constructos citados, acrescenta para fins de composição 

de seu modelo as dimensões (4) imagem e (5) valor.  

Dentre as 10 hipóteses inicialmente propostas por Chen e Tsai (2006), apenas 

metade delas puderam ser confirmadas. Das hipóteses relacionadas à imagem, foi possível obter 

relação estatística significativa apenas como antecedentes da qualidade da viagem (H1) e das 

intenções comportamentais (H4). A qualidade, por sua vez, afeta direta e positivamente a 

percepção de valor (H5). E esta última media completamente a relação entre qualidade e 

fidelidade (H7) e satisfação (H6), não ocorrendo, portanto, relação direta e positiva, o que não 

confirma as duas últimas hipóteses mencionadas. Além disso, a percepção de valor influencia 
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diretamente a satisfação (H8), mas não a fidelidade (H9). Satisfação e fidelidade demonstraram 

relação significativa entre si, confirmado a hipótese 10. Como dito anteriormente, as hipóteses 

2 e 3 não foram confirmadas e tratavam do impacto da imagem no valor percebido e na 

satisfação. 

 

2.2.3.5 Modelo da relação entre imagem, satisfação com os atributos e global e fidelidade de 

Chi e Qu (2008) 

 

O modelo de Chi & Qu (2008) acrescenta à discussão a dimensão imagem de 

destinos turísticos como influenciadora de outras dimensões, especificamente a satisfação com 

os atributos e global, como também a fidelidade. Dito de outro modo, os autores buscam 

explicar a fidelidade em função da satisfação com os atributos, utilizando-se direcionadores 

similares aos de qualidade usados por Baker & Crompton (2000) entre outros, da satisfação 

global e da imagem. Esta última variável, de acordo com as suposições de Chi & Qu (2008), 

possui grande relevância na explicação da satisfação com os atributos, da satisfação global e da 

própria fidelização.  

Do estudo de Chi e Qu (2008), conclui-se que a imagem influencia fortemente a 

satisfação com os atributos e a satisfação global, enquanto que afeta a fidelização apenas por 

intermédio da satisfação global. Ou seja, a imagem não apresentou significância na explicação 

direta da fidelização, como encontrado em Bosque e Martin (2008). Desse modo, demonstra 

influência apenas através da satisfação global. Esta, por sua vez, é influenciada também pela 

satisfação com os atributos, e exerce poder explicativo junto à fidelização ao destino de férias. 

Além disso, não se pode afirmar que a satisfação global media completamente a 

relação entre satisfação com os atributos e fidelidade ao local de férias, é possível considerar 

tal relação mediada apenas parcialmente pela satisfação global. Desta investigação, conclui-se 

a relevância estratégica dos investimentos em imagem de destinos para a elevação da avaliação 

da satisfação com relação à satisfação dos atributos e global, assim como para o aumento das 

taxas de retorno de turistas a destinação de férias, embora mediada pela satisfação. 

 

2.2.3.6 Modelo cognitivo-afetivo de satisfação e fidelidade de Bosque e Martin (2008) 

 

Bosque e Martin (2008) propõem que a satisfação possui mais antecedentes a serem 

analisados do que os anteriormente discutidos. Assim como a própria fidelização ao destino. 
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Desse modo, demonstram empiricamente a relação entre a imagem, satisfação, fidelidade, 

emoções positivas e negativas, incluindo, ainda, as expectativas e a Teoria da Desconfirmação.  

Dentre as principais conclusões do estudo, observou-se que o processo de 

desconfirmação das expectativas não exerce influência direta junto à satisfação, apenas 

influencia as emoções positivas e negativas, e estas sim influenciam diretamente a satisfação. 

As expectativas também afetam a satisfação e as emoções positivas do turista. A fidelidade e 

as expectativas são afetadas pela imagem, embora não se possa afirmar que a satisfação também 

seja. A satisfação, como em diversos outros estudos, é considerada antecedente da fidelidade 

também na investigação realizada por Bosque e Martin (2008).  

 

2.2.3.7 Modelo da relação entre atributos do destino, qualidade percebida, satisfação e 

fidelidade de Zabkar, Brencic e Dmitrovic (2009) 

 

A modelagem desenvolvida por Zabkar, Brencic e Dmitrovic (2009) propõe como 

objetivo principal a avaliação da relação entre os (1) atributos do destino, (2) qualidade 

percebida, (3) satisfação e (4) fidelidade. Além disso, é possível apontar como importante 

contribuição desta proposta a utilização de constructos reflexivos e formativos em conjunto na 

aplicação das equações estruturais testadas na modelagem. Isso com vistas a examinar se há 

diferenças significativas nos resultados originados nas variáveis destas duas maneiras. 

A confirmação de todas as hipóteses inicialmente propostas por Zabkar, Brencic e 

Dmitrovic (2009) foi realizada na modelagem realizada. Sendo assim, é possível afirmar que 

os atributos do destino afetam significativamente a qualidade (H1), em todas as suas 

subdimensões. Outras afirmações possíveis de serem realizadas dizem respeito à influência 

direta e positiva da qualidade na satisfação (H2) e no comportamento pós-compra/fidelidade 

(H4). Esta última também é afetada pela satisfação (H3). 

 

2.2.3.8 Modelo de fidelidade a destinos turísticos de Wang, Zhang, Gu & Zhen (2009). 

 

O estudo objetivou realizar a modelagem causal entre os fatores influenciadores da 

satisfação juntamente aqueles por ela afetados. Em outras palavras, procurou analisar quais 

fatores influenciam a satisfação, apontando como antecedentes dela a percepção de valor, a 

qualidade percebida, as expectativas e a imagem. E a satisfação, por sua vez, foi testada como 

influenciadora das reclamações e da fidelidade ao destino. 
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De acordo com Wang, Zhang, Gu & Zhen (2009), as expectativas afetam 

positivamente a satisfação e qualidade percebida, mas não a dimensão valor. Já a imagem 

influencia positivamente a satisfação, como observado em Chi & Qu (2008), como também a 

qualidade percebida, a percepção de valor e as expectativas do turista. A percepção de valor é 

influenciada positivamente pela qualidade percebida, ao passo que afeta, como esta última 

também (qualidade percebida), a satisfação. Já as reclamações dos turistas estão negativamente 

relacionadas com a satisfação e a fidelidade ao destino de férias. Por fim, observou-se a relação 

direta e positiva entre satisfação e fidelidade, demonstrada em outros estudos como Zabkar, 

Brencic & Dmitrovic (2009), Hui, Wan & Ho (2007), Chi e Qu (2008), Chen e Tsai (2006), 

Armstrong, Mok, Go e Chan (1997), Tsang e Qu (2000), Bosque e Martín (2008), Yilmaz 

(2009) entre outros. O estudo demonstrou que a maior influência na satisfação tem origem na 

imagem de destinos (Diretos e indiretos juntos), e da qualidade quando considerado apenas o 

efeito direto. 

 

2.2.3.9 Modelo de satisfação e fidelidade de Chagas e Marques Jrº (2010) 

 

Outro estudo desenvolvido tendo a imagem como antecedente de outras dimensões 

tais como a satisfação e a fidelidade ao destino turístico foi desenvolvido por Chagas e Marques 

Jrº (2010). Esses autores propuseram que a fidelização a destinação de férias era antecedida 

pela imagem, qualidade e satisfação.  

Para estes autores a Qualidade de uma destinação poderia ser dimensionada a partir 

de 7 fatores, sendo eles Q1 que se refere à Qualidade dos Meios de Hospedagens, Q2 a 

Qualidade dos Alimentos e Bebidas, Q3 a Qualidade das Praias, Q4 a Qualidade dos 

Equipamentos de Entretenimento, Q5 a Qualidade dos Atrativos Turísticos, Q6 a Qualidade da 

Infra-Estrutura Pública/Geral e Q7 a Qualidade dos Serviços de Transportes. O teste empírico 

foi realizado na Cidade do Natal, destino turístico de sol e praia, junto a turistas nacionais, por 

meio de pesquisa do tipo Survey. Os métodos de análise de dados utilizados foram Análise 

Fatorial Exploratória e Análise de Regressão Linear Múltipla.  

As 7 dimensões originalmente lançadas no modelo, após o teste empírico, foram 

desmembradas em 9 fatores, a saber: (1) praias e facilidades, (2) equipamentos públicos, (3) 

restauração, (4) serviços de transportes, (5) equipamentos do hotel, (6) serviços do hotel, (7) 

entretenimento e atrativos, (8) acesso ao hotel e (9) hospitalidade. Cabe ressaltar que o resultado 

é corroborado por outros estudos tais como em Chi e Qu (2008), Hui, Wan e Ho, (2007), Chen 
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e Tsai (2006), Rimmington e Kozak (2000), Andriotis, Agiomirgianakis e Mihiotis, (2008), 

Yüksel (2001), Kozak (2000) entre outros. 

Dentre os principais resultados, encontrou-se que os constructos analisados, ou seja, 

imagem do destino, qualidade, satisfação e fidelidade obtiveram-se resultados respaldados pela 

literatura especializada. Dentre as principais constatações, a imagem se apresentou como 

quesito primordial para a satisfação global do consumidor em conformidade com as 

investigações de Chi e Qu (2007), Valls (1996), Pike (2002), Gallarza, Gil e Calderón (2002), 

Echtner e Ritchie (1991), demonstrando forte influência na explicação da variação na fidelidade 

do turista, como corroborado pelos estudos de Bosque e Martín (2008), Chi e Qu (2007), Valls 

(1996); Pike (2002); Gallarza; Gil; Calderón (2002), Echtner e Ritchie (1991).  

 

2.2.3.10 Modelo de satisfação e fidelidade de Chagas, Sampaio e Santos (2013) 

 

Com vistas a validar o modelo desenvolvido por Chagas e Marques Jrº (2010), junto 

a outro público, o de turistas internacionais, Chagas, Sampaio e Santos (2013) se propuseram a 

analisar a influência da imagem na satisfação e na fidelidade a destinos turísticos de Sol e Praia, 

investigando como caso prático a Cidade do Natal/RN, tendo como variáveis de controle as 

dimensões da qualidade.  

Dos resultados, se pode concluir que a imagem de destinos é o principal fator 

influenciador da satisfação do turista, relação amplamente corroborada pela literatura da área, 

seguida pelos fatores serviços de transporte, informações e financeiros, restaurantes, atrativos 

turísticos e praias. A fidelidade, por sua vez, é influenciada, principalmente, pelas dimensões 

satisfação e imagem do destino como encontrados em outros estudos da área. Portanto, para 

fins práticos, cabe aos destinos de Sol e Praia, em especial o estudado, investir em aspectos que 

colaborem com a melhoria de sua Imagem junto ao seu público consumidor, os turistas, uma 

vez que esta tem influência direta, forte e positiva junto à satisfação e a fidelidade ao destino. 

 

2.2.3.11 Modelo relacional entre imagem, satisfação e intenções comportamentais de Liu, Li e 

Yang (2015) 

 

Uma nova proposta e teste empírico sobre as relações de dependência entre 

imagem, satisfação e intenções comportamentais foi desenvolvida por Liu, Li e Yang (2015). 

Estes autores propuseram quatro hipóteses para serem testadas. A primeira indica que a imagem 
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afeta diretamente a satisfação global. A segunda, por sua vez, remete ao tratamento da relação 

entre imagem e intenções comportamentais. A terceira sugere que as intenções 

comportamentais influenciam  a satisfação. A quarta e última hipótese lançada por Liu, Li e 

Yang (2015) busca avaliar se as relações entre as dimensões mencionadas demonstram 

diferenças quando testadas em grupos distintos, em especial, aqueles turistas independentes e 

aqueles que viajam por meio da compra de pacote. 

Os resultados das relações testadas pelos autores supramencionados corroboram 

para a confirmação de todas as hipóteses estipuladas, com exceção da hipótese 04 que foi 

parcialmente confirmada. Nesse sentido, é possível confirmar que a imagem influencia a 

satisfação global e as intenções comportamentais, e esta última, por seu turno, afeta também a 

satisfação global. 

 

2.2.3.12 Modelo relacional entre apego ao lugar, satisfação, fidelidade cognitiva, fidelidade 

conativa e fidelidade afetiva de Santoro, Marques Jrº e Chagas (2015) 

 

A proposta de Santoro, Marques Jrº e Chagas (2015) objetiva analisar as relações 

de dependência entre apego, satisfação e fidelidade em destinos ambientais, especificamente no 

destino turístico Fernando de Noronha. Além disso, estimam a influência do apego e da 

satisfação nas diferentes dimensões da fidelidade, a saber: cognitiva, afetiva e conativa. Para 

tanto, são testadas empiricamente oito hipóteses. O apego ao lugar, de acordo com a proposta, 

influencia diretamente a satisfação (H1), fidelidade cognitiva (H2) e afetiva (H3). A satisfação 

também é indicada como antecedente da fidelidade cognitiva (H4), conativa (H5) e afetiva 

(H6). Por último, a própria fidelidade cognitiva é tomada como influenciadora da afetiva (H7) 

e esta da conativa (H8). Os resultados do estudo demonstram que todas as hipóteses elencadas 

foram confirmadas. 

Tendo sido apresentados e discutidos alguns dos principais modelos relacionais 

entre as variáveis imagem, qualidade, satisfação e fidelidade, entre outras, é possível resumir 

no Quadro 2.3, o conjunto de relações propostas por cada estudo e os resultados originados da 

avaliação empírica de cada proposta. 
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QUADRO 2.3: Resumo do conjunto de relações propostas e resultados obtidos pelos 

estudos encontrados na literatura. 

Autores 
Dimensões 

estudadas 
Relações propostas Relações confirmadas 

Baker & 

Crompton (2000) 

Qualidade 

Satisfação 

Comportamento 

futuro 

H1 – Qualidade → Satisfação; 

H2 – Qualidade → 

Comportamento futuro; 

H3 – Satisfação → 

Comportamento futuro 

H1 – Qualidade → Satisfação; 

H2 – Qualidade → 

Comportamento futuro; 

H3 – Satisfação → 

Comportamento futuro 

Yoon e Uysal 

(2003) 

Fatores push 

(culturais); 

Fatores pull 

(psicológicos); 

Satisfação; 

Fidelidade 

H1 – Fatores push → 

Satisfação 

H2 – Fatores pull → 

Satisfação 

H3 – Satisfação → Fidelidade. 

H3 – Satisfação → Fidelidade. 

H4 - Fatores push → 

Fidelidade. 

Um, Chon & Ro 

(2006) 

Atratividade 

percebida; 

Qualidade percebida; 

Valor; 

Satisfação; 

Intenção de revisitar. 

 

H1 - Atratividade percebida → 

Satisfação; 

H2 – Qualidade percebida → 

Satisfação; 

H3 – Valor → Satisfação; 

H4 – Satisfação → Intenção de 

revisitar o destino; 

H5 - Atratividade percebida → 

Intenção de revisitar o destino; 

H6 – Qualidade percebida → 

Intenção de revisitar o destino; 

H7 - Valor → Intenção de 

revisitar o destino; 

 

H1 - Atratividade percebida → 

Satisfação; 

H2 – Qualidade percebida → 

Satisfação; 

H3 – Valor → Satisfação; 

H4 – Satisfação → Intenção de 

revisitar o destino; 

H5 - Atratividade percebida → 

Intenção de revisitar o destino; 

H7 - Valor → Intenção de 

revisitar o destino; 

 

Chen e Tsai 

(2006) 

Imagem; 

Qualidade; 

Valor; 

Satisfação; 

Intenções 

comportamentais. 

H1 – Imagem → Qualidade; 

H2 – Imagem  → Valor; 

H3 – Imagem → Satisfação; 

H4 – Imagem → Intenções 

comportamentais; 

H5 – Qualidade → Satisfação; 

H6 – Qualidade → Fidelidade; 

H7 – Qualidade → Valor; 

H8 – Valor → Satisfação; 

H9 – Valor → Intenções 

comportamentais; 

H10 – Satisfação → Intenções 

comportamentais. 

H1 – Imagem → Qualidade; 

H4 – Imagem → Intenções 

comportamentais; 

H7 – Qualidade → Valor; 

H8 – Valor → Satisfação; 

H10 – Satisfação → Intenções 

comportamentais. 

Chi e Qu (2008)2 

Imagem de destinos; 

Satisfação com os 

atributos; 

Satisfação global; 

Fidelidade. 

H1 – Imagem de destinos → 

Satisfação global; 

H2 – Satisfação com os 

atributos → Satisfação global; 

H3 – Imagem de destinos → 

Satisfação com os atributos; 

H4 – Satisfação global → 

Fidelidade. 

H1 – Imagem de destinos → 

Satisfação global; 

H2 – Satisfação com os 

atributos → Satisfação global; 

H3 – Imagem de destinos → 

Satisfação com os atributos; 

H4 – Satisfação global → 

Fidelidade. 

Bosque e San 

Martin (2008) 

Expectativas; 

Desconfirmação; 

Emoções positivas; 

Emoções negativas; 

Satisfação; 

Imagem; 

H1 – Expectativas → 

Satisfação; 

H2 – Desconfirmação → 

Satisfação; 

H3 – Expectativa → 

Desconfirmação; 

H1 – Expectativas → 

Satisfação; 

H3 – Expectativa → 

Desconfirmação; 

H4 – Desconfirmação → 

Emoções positivas; 

                                                           
2 Foram excluídas as hipóteses de mediação, para fins de simplificação.  
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Fidelidade. H4 – Desconfirmação → 

Emoções positivas; 

H5 – Desconfirmação → 

Emoções negativas (relação 

negativa); 

H6 – Emoções positivas → 

Satisfação; 

H7 – Emoções negativas → 

Satisfação (relação negativa); 

H8 – Satisfação → Fidelidade; 

H9 – Imagem → Expectativas; 

H10 – Imagem → Satisfação; 

H11 – Imagem → Fidelidade. 

H5 – Desconfirmação → 

Emoções negativas (relação 

negativa); 

H6 – Emoções positivas → 

Satisfação; 

H7 – Emoções negativas → 

Satisfação (relação negativa); 

H8 – Satisfação → Fidelidade; 

H9 – Imagem → Expectativas; 

H11 – Imagem → Fidelidade; 

H12 – Expectativas → 

Emoções positivas; 

H13 – Emoções positivas → 

Fidelidade. 

Zabkar, Brencic 

e Dmitrovic 

(2009) 

Atributos do destino; 

Qualidade percebida; 

Satisfação; 

Intenções 

comportamentais. 

H1 - Atributos do destino → 

Qualidade; 

H2 – Qualidade → Satisfação; 

H3 – Qualidade → Intenções 

comportamentais; 

H4 – Satisfação → Intenções 

comportamentais. 

H1 - Atributos do destino → 

Qualidade; 

H2 – Qualidade → Satisfação; 

H3 – Qualidade → Intenções 

comportamentais; 

H4 – Satisfação → Intenções 

comportamentais. 

Wang, Zhang, 

Gu & Zhen 

(2009) 

Qualidade percebida; 

Expectativas; 

Imagem; 

Valor; 

Satisfação; 

Reclamação dos 

clientes; 

Satisfação. 

H1 – Expectativas → 

Satisfação; 

H2 – Expectativas → 

Qualidade; 

H3 – Expectativas → Valor; 

H4 – Imagem → Qualidade; 

H5 – Imagem → Valor; 

H6 - Imagem → Satisfação; 

H7 – Imagem → Expectativas; 

H8 – Qualidade → Satisfação; 

H9 – Qualidade → Valor; 

H10 – Valor → Satisfação; 

H11 – Reclamações → 

Satisfação (relacionado 

negativamente); 

H12 – Satisfação → 

Fidelidade; 

H13 – Reclamações → 

Fidelidade. 

H1 – Expectativas → 

Satisfação; 

H2 – Expectativas → 

Qualidade; 

H4 – Imagem → Qualidade; 

H5 – Imagem → Valor; 

H6 - Imagem → Satisfação; 

H7 – Imagem → Expectativas; 

H8 – Qualidade → Satisfação; 

H9 – Qualidade → Valor; 

H10 – Valor → Satisfação; 

H11 – Reclamações → 

Satisfação (relacionado 

negativamente); 

H12 – Satisfação → 

Fidelidade; 

H13 – Reclamações → 

Fidelidade. 

Chagas e 

Marques Jrº 

(2010) 

Imagem; 

Dimensões da 

qualidade; 

Satisfação; 

Fidelidade. 

H1 – Imagem → Satisfação; 

H2 – Imagem → Fidelidade; 

H3 – Dimensões da qualidade 

→ Satisfação; 

H4 – Dimensões da qualidade 

→ Fidelidade. 

H5 – Satisfação → Fidelidade. 

H1 – Imagem → Satisfação; 

H2 – Imagem → Fidelidade; 

H3 – Dimensões da qualidade 

→ Satisfação; 

H4 – Dimensões da qualidade 

→ Fidelidade; 

H5 – Satisfação → Fidelidade. 

Chagas, Sampaio 

e Santos (2013) 

Imagem; 

Dimensões da 

qualidade; 

Satisfação; 

Fidelidade. 

H1 – Imagem → Satisfação; 

H2 – Imagem → Fidelidade; 

H3 – Dimensões da qualidade 

→ Satisfação; 

H4 – Dimensões da qualidade 

→ Fidelidade. 

H5 – Satisfação → Fidelidade. 

H1 – Imagem → Satisfação; 

H2 – Imagem → Fidelidade; 

H3 – Dimensões da qualidade 

→ Satisfação; 

H4 – Dimensões da qualidade 

→ Fidelidade; 

H5 – Satisfação → Fidelidade. 

Liu, Li e Yang 

(2015) 

Imagem; 

Satisfação; 

Intenções 

comportamentais. 

H1 – Imagem → Satisfação 

global; 

H2 – Imagem → Intenções 

comportamentais; 

H1 – Imagem → Satisfação 

global; 

H2 – Imagem → Intenções 

comportamentais; 
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H3 – Intenções 

comportamentais → 

Satisfação global; 

H4 – As relações entre as 

dimensão são diferentes entre 

os grupos independentes e por 

compra de pacotes. 

H3 – Intenções 

comportamentais → 

Satisfação global; 

H4 – As relações entre as 

dimensão são diferentes entre 

os grupos independentes e por 

compra de pacotes. 

Santoro, 

Marques Jrº e 

Chagas (2015) 

Apego ao lugar; 

Satisfação; 

Fidelidade cognitiva; 

Fidelidade conativa; 

Fidelidade afetiva. 

H1 – Apego ao lugar → 

Satisfação; 

H2 - Apego ao lugar → 

Fidelidade cognitiva; 

H3 - Apego ao lugar → 

Fidelidade afetiva; 

H4 – Satisfação → Fidelidade 

cognitiva; 

H5 - Satisfação → Fidelidade 

conativa; 

H6 - Satisfação → Fidelidade 

afetiva; 

H7 – Fidelidade cognitiva → 

Fidelidade afetiva; 

H8 – Fidelidade afetiva → 

Fidelidade conativa. 

H1 – Apego ao lugar → 

Satisfação; 

H2 - Apego ao lugar → 

Fidelidade cognitiva; 

H3 - Apego ao lugar → 

Fidelidade afetiva; 

H4 – Satisfação → Fidelidade 

cognitiva; 

H5 - Satisfação → Fidelidade 

conativa; 

H6 - Satisfação → Fidelidade 

afetiva; 

H7 – Fidelidade cognitiva → 

Fidelidade afetiva; 

H8 – Fidelidade afetiva → 

Fidelidade conativa. 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

Em resumo, após toda a discussão levantada até o momento, se pode afirmar que a 

relação da qualidade como antecedente da satisfação é bastante difundida na literatura em 

comportamento do consumidor (CRONIN; TAYLOR, 1992; RIMMINGTON; KOZAK, 2000; 

YÜKSEL, 2001; HUI; WAN; HO, 2007; MENG; TEPANON; UYSAL, 2008; SULEK; 

HENSLEY, 2004; ZABKAR; BRENCIC; DMITROVIC, 2009; BAKER; CROMPTON, 2000; 

UM; CHON; RO, 2006; JUWAHEER, 2004; WANG; ZHANG; GU; ZHEN, 2009; ALCAÑIS; 

GARCÍA; BLAS, 2005; YÜKSEL; YÜKSEL, 2003; CHAGAS, BRANDÃO; MARQUES Jrº, 

2012; BIGNÉ; SÁNCHEZ; SÁNCHEZ, 2001; CHAGAS; MARQUES Jrº; DUARTE, 2013; 

CHAGAS; MARQUES Jrº, 2010; CHAGAS; MARQUES Jrº, 2011; CHAGAS; SAMPAIO; 

BEZERRA, 2013). É possível observar que a causalidade encontrada na maioria dos estudos 

segue a direção encontrada por Cronin e Taylor (1992), ou seja, da qualidade para a satisfação 

conforme corroborado por inúmeros estudos, tais como os desenvolvidos por Rimmington  e 

Kozak (2000), Yüksel (2001), Sulek e Hensley (2004), Meng, Tepanon e Uysal (2008), Zabkar, 

Brencic e Dmitrovic (2009), Baker e Crompton (2000), Um, Chon e Ro (2006), Hui, Wan e Ho 

(2007), Wang, Zhang, Gu e Zhen (2009), Alcañis, García e Blas (2005), Chagas, Brandão e 

Marques Jrº (2012), Yüksel e Yüksel (2002), Bigné, Sánchez e Sánchez (2001), Chagas, 

Marques Jrº e Duarte (2013), Chagas e Marques Jrº (2010), Chagas; Marques Jrº (2011), 

Chagas, Sampaio e Bezerra (2013), Juwaheer (2004), entre outros. 
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Nesse sentido, diante dessas conclusões obtidas por diversos estudos em diferentes 

contextos que asseveram ser a qualidade antecedente da satisfação é que se propõe a primeira 

hipótese deste estudo:  

 

H1: A percepção de qualidade influencia direta e positivamente a satisfação com a experiência 

no destino. 

 

Além disso, uma vez que foi encontrado, a partir da discussão do referencial teórico, 

elevado número de estudos que comprovam a relação causal entre satisfação e fidelidade, sendo 

que nesse estudo, cabe destacar, será operacionalizada por meio de suas variáveis de intenção 

de retorno ao destino, pressupõe-se também que a satisfação demonstre relevante impacto junto 

à explicação da fidelidade especialmente em sua dimensão atitudinal de recomendação a outras 

pessoas, sejam elas amigos, parentes ou colegas (ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 2005; 

RIMMINGTON; KOZAK, 2000; ANDRIOTIS; AGIOMIRGIANAKIS; MIHIOTIS, 2007; 

HUI; WAN; HO, 2007; HUTCHINSON; LAI; WANG, 2009; LEE; LEE; LEE, 2005; BIGNÉ; 

SÁNCHEZ; SÁNCHEZ, 2001). 

Nesse sentido, Alcañis, García e Blas (2005), asseguram que a satisfação é um 

importante antecedente da intenção de recomendação, com poder explicativo quase igual ao da 

imagem na mesma variável. No que diz respeito ao impacto das demais variáveis 

independentes, as duas mencionadas só encontram uma variável com maior poder preditivo, a 

saber: intenção de retornar. As conclusões de Rimmington e Kozak (2000) corroboram as de 

Alcañis, García e Blas (2005), ao pesquisarem a relação entre a qualidade, satisfação e 

fidelidade ao destino de Mallorca (Espanha), no período de baixa estação, junto ao público 

britânico. A fidelidade em Rimmington e Kozak (2000) é operacionalizada separadamente por 

meio das variáveis: intenção de retorno e intenção de recomendar. Sendo a variável satisfação 

considerada importante influenciadora das duas, o que contribui para a confirmação desta 

hipótese e da anterior. 

Outros autores como Andriotis, Agiomirgianakis e Mihiotis (2007), asseguram as 

mesmas relações também no contexto de destinações de férias, ao passo que Hui, Wan e Ho 

(2007) propuseram a mesma relação segmentada por grupos distintos e confirmaram a 

satisfação como influenciadora da intenção de recomendação em todos os grupos estudados, a 

saber: os oriundos da América do Norte, Europa, Oceania e Ásia. Bigné, Sánchez e Sánchez 

(2001) e Lee, Lee e Lee (2005) asseveram a existência da mesma relação em contextos 
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diferentes, sendo o primeiro realizado em dois resorts e o segundo em um megaevento (Copa 

do Mundo). Assim, se a satisfação influencia fortemente a intenção de recomendar, do modo 

tradicional, como asseveram Hutchinson, Lai e Wang (2009), Alcañis, García e Blas (2005), 

Rimmington e Kozak (2000), Andriotis, Agiomirgianakis e Mihiotis (2007), Hui, Wan e Ho 

(2007), Lee, Lee e Lee (2005), Bigné, Sánchez e Sánchez (2001), bem como a comunicação 

boca a boca eletrônica, como também a tradicional, embora mediado pelo apego ao destino 

(CHEN; DWYER; FIRTH, 2014; CHEN, 2012) ou comprometimento (BROWN; BARRY; 

DACIN; GUNST, 2005; TSAO; HSIEH, 2012), é plausível conceber que a satisfação possa 

influenciar, em relação causal direta, as recomendações online ou comunicação boca a boca 

eletrônica também, conforme corroborado por Chen (2011), entre outros. 

Baseado nesse princípio é que diversos autores propuseram relações teóricas nas 

quais a satisfação foi apontada como uma das principais influenciadoras do boca a boca 

eletrônico (CHEN, 2011; CHEN; DWYER; FIRTH, 2014; TSAO; HSIEH, 2012; CHEN, 2012; 

BROWN; BARRY; DACIN; GUNST, 2005). Embora Tsao e Hsieh (2012) e Brown, Barry, 

Dacin e Gunst (2005), tenham demonstrado que a influência da satisfação na comunicação boca 

a boca eletrônica não foi direta, e sim mediada pelo comprometimento. 

Portanto, baseado nesses resultados é que se propõe a segunda hipótese a seguir: 

 

H2: A satisfação influencia direta e positivamente a intenção de realizar boca a boca eletrônico 

positivo. 

 

2.3 BOCA A BOCA ELETRÔNICO E SUAS MOTIVAÇÕES 

 

2.3.1 Conceituação de boca a boca tradicional e suas motivações 

 

A comunicação boca a boca tem sido objeto de inúmeras investigações durante 

décadas. O interesse pelo assunto se deve, em grande medida, pelo forte impacto no 

comportamento do consumidor, em especial no que diz respeito ao processo de tomada de 

decisão. A relevância tem sido considerada tamanha que diversos autores asseveram que o boca 

a boca possui maior relevância para alterações no comportamento de consumidores que 

inúmeros outros tipos de mídias publicitárias tradicionais. Dentre essas mídias, é possível 

mencionar, inclusive, aquelas de amplo alcance e impacto, tais como a televisão, como também 

outras tão importantes quanto à primeira citada, como revistas, jornais, rádios outros tipos de 
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propagandas variadas (HSUEU; CHEN, 2010; ZYLBERSZTEJN, 2012; CHEN, 2012; 

HENNIG-THURAU; GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004; GOYETTE; RICARD; 

BERGERON; MARTICOTTE, 2010; ILKER, 1997). 

A pesquisa de Ilker (1997), a título de complemento da afirmação do parágrafo 

anterior, demonstrou o grau de influência das diversas fontes de informações sobre 

organizações. A conclusão obtida, para esse objetivo, em específico, foi que a comunicação 

boca a boca é significativamente superior a diversas outras quando se trata de influenciar a 

tomada de decisão ou o comportamento do consumidor, de um modo geral. Notadamente 

quando se tratava da escolha de restaurantes, agências de turismo e destinos turísticos. A Figura 

2.8 retrata melhor as considerações do autor. 

 

FIGURA 2.8: Grau de influência das fontes de informação na decisão de compra. 

 

Fonte: Ilker (1997).  

 

A origem dos estudos da comunicação boca a boca remonta a várias décadas, como 

já dito, e pode ser atribuída a autores clássicos que se debruçaram sobre o tema trabalhado, 
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como, por exemplo, Arndt (1967), Dichter (1966) e Engel, Kegerreis e Blackwell (1969) citados 

por Chen (2012), Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004) entre outros. 

Do ponto de vista conceitual, Brown, Barry, Dacin e Gunst (2005) asseveram que 

comunicação boca a boca pode ser entendida como a informação sobre produtos, serviços, lojas, 

empresas etc., partilhada por um consumidor para outros indivíduos. Dito de outra maneira, é 

qualquer informação sobre o objeto alvo, como uma empresa ou marca, por exemplo, difundida 

por um indivíduo para outro, seja pessoalmente ou por outros meios de comunicação (BROWN; 

BARRY; DACIN; GUNST, 2005). Já Hennig-Thurau e Walsh (2003), corroboram com a 

conceituação de boca a boca afirmando que é toda comunicação informal direcionada a outros 

consumidores sobre propriedade, uso ou características particulares de produtos ou serviços, ou 

mesmo de seus vendedores. Para fins de complementariedade aos conceitos apresentados, é 

disponibilizado no Quadro 2.4 um conjunto de definições sobre boca a boca oriundo de diversos 

autores e pesquisas. 

 

QUADRO 2.4: Definições de comunicação boca a boca. 

 

ESTUDO   DEFINIÇÃO 

Arndt (1967, p.3)   É identificada como uma comunicação oral, de pessoa para pessoa, entre um 

    recebedor e um comunicador, em que o primeiro percebe a informação com 

    relação a marca, produto ou serviço de modo não comercial.

 

Richins (1983, p 17) A comunicação boca a boca foi definida como o ato de contar para pelo menos 

um amigo ou conhecido sobre uma insatisfação. 

 

Brown e Reingen (1987, p 350) O boca a boca existe deste o nível macro de consulta (ex.: intercâmbiwno de 

comunicação entre grupos), como também em nível micro (ex.: em pares ou 

pequenos grupos). 

 

Higie, Feick e Prince (1987, p. 263) Conversas motivadas por experiências marcantes são susceptíveis de se 

tornarem importantes partes da difusão da informação.  

 

Westbrook (1987, p. 261) Num contexto de pós-compra, transmissões de boca a boca do consumidor 

consistem em comunicações informais dirigidas a outros consumidores sobre 

propriedade, uso ou características particulares de produtos ou serviços e/ou 

de seus vendedores. 
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Haywood (1989, p. 58) Boca a boca é um processo comumente gerado por uma comunicação formal 

de uma companhia e do comportamento de seus representantes. 

Swan e Oliver (1989, p. 523) Comunicações pós-compras incluem boca a boca positivo versus negativo, 

    reclamações e elogios direcionados a três entidades relacionadas (ex.: 

    vendedor, revendedor e fabricante).. 

 

Singh (1990, p. 01) Contar para outros sobre experiências insatisfatórias (isto é, boca a boca 

negativo).  

 

File, Jude e Prince (1992, p. 7) Boca a boca positivo e negativo são exemplos de comportamentos expostos 

pelos consumidores ao término da prestação de serviço. 

 

File, Cermark e Prince (1994, p. 302) Boca a boca, tanto recebido quanto fornecido, é a maneira pela qual  

    consumidores de serviços intercambiam informações sobre estes serviços, 

    assim difundindo informações completas sobre um produto no mercado.

 

Bone (1992, p. 579)  Comunicação boca a boca é conceituada aqui como um fenômeno de grupo – 

    Uma troca de comentários, pensamentos e ideias entre dois ou mais  

    indivíduos em que nem um de seus participantes é um recurso de marketing. 

 

Bone (1995, p. 213) Comunicação boca a boca (WOM), comunicações interpessoais nas quais nem 

um dos partipantes se constitue uma fonte de marketing..  

 

Silverman (2001, p. 4) (1) Boca a boca é uma comunicação sobre produtos e serviços entre pessoas 

que são percebidas como independentes dos provedores do produto ou serviço, 

num meio também percebido como independente da companhia. 

 (2) O boca a boca é originado na terceira parte e transmitido 

expontaneamente de um modo independente do produtor ou vendedor. 

 

Anderson (1998, p. 6) Boca a boca se refere à comunicação de informações entre particulares com 

relação à avaliação de bens e serviços.  

 

Mangold et al (1999, p. 83) É mais provável que o boca a boca seja originado pelas necessidades de 

informação dos recebedores do que pelo nível de satisfação dos 

comunicadores. 

 

Kim, Han e Lee (2001, p. 276) O boca a boca é uma comunicação interpessoal entre dois ou mais indivíduos, 

tais como membros de um grupo de referência ou um consumidor e um 

vendedor.  
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Salzman, Matathia e O’Reilly (2004) Buzz é um efeito do boca a boca, uma transferência de informações por 

meio de relações sociais. Frequentemente acontece de modo espontâneo, sem 

intervenção qualquer oriunda de um especialista de marketing ou de outra 

pessoa. 

 

WOMMA (2006) Boca a boca é ato de um consumidor prover informações para outros 

consumidores.  

 

Fonte: Goyette, Ricard, Bergeron e Marticotte (2010). Tradução nossa.   

 

Discutidos os aspectos conceituais do boca a boca tradicional, é interessante 

abordar as motivações que estimulam o consumidor a realizar a emissão deste tipo de 

comunicação. Ao longo dos anos diversos autores têm sugeridos motivações e antecedentes da 

comunicação boca a boca. De acordo com Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004), 

é possível identificar significativas contribuições oriundas de Dichter (1966), Engel, Blackwell, 

e Miniard (1993) e Sundaram, Mitra, & Webster (1998).  

Dichter (1966), como citado por Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler 

(2004), estipulou quatro motivos principais para realização de comunicação boca a boca. Os 

motivos foram: (1) Envolvimento com o produto, (2) Auto-Envolvimento, (3) Envolvimento 

com outros e (4) Envolvimento com a mensagem. Engel, Blackwell, e Miniard (1993), por sua 

vez, propuseram enquanto motivadores os fatores (1) Envolvimento, (2) Auto-Elevação, (3) 

Preocupação com outros, (4) Mensagem intrigante e (5) Redução da dissonância. Já Sundaram, 

Mitra, & Webster (1998), propuseram oito influenciadores, ou seja, (1) Altruísmo (boca a boca 

positivo), (2) Envolvimento com o produto, (3) Auto-Elevação, (4) Ajudar a empresa, (5) 

Altruísmo (boca a boca negativo), (6) Redução da ansiedade, (7) Vingança e (8) Busca por 

aconselhamento. O Quadro 2.5 retrata os autores, motivadores e descrições de cada um para 

fins de facilitação da compreensão por parte do leitor. 
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QUADRO 2.5: Motivações para comunicação boca a boca identificados na literatura. 

Autor Motivo Descrição 

Dichter (1966)  

 

 

Envolvimento com o produto 

Um consumidor se sente tão fortemente 

envolvido com um produto que é 

construído uma tensão que o estimula a 

fazer algo para diminuir essa tensão. A 

recomendação do produto para outros 

reduz a tensão originada pela 

experiência de consumo. 

 

Auto-Envolvimento 

Um produto funciona como um meio 

pelo qual o orador pode satisfazer certas 

necessidades emocionais. 

 

Envolvimento com outros 

A atividade de boca a boca aborda a 

necessidade de prover algo para o 

recebedor. 

 

Envolvimento com a mensagem 

Refere-se à discussão provocada por 

anúncios, comerciais ou relações 

públicas. 

Engel, Blackwell, e Miniard 

(1993) 

 

Envolvimento 

O nível de interesse ou envolvimento no 

tópico apreciado estimula a discussão. 

 

 

Auto-Elevação 

Recomendações proporcionam a 

pessoas ganhar atenção, demonstram 

conhecimento, sugere status, dão a 

impressão de informação privilegiada e 

afirma superioridade. 

 

Preocupação com outros 

Desejo jenuíno de ajudar um amigo ou 

parente a tomar uma melhor decisão de 

compra. 

Mensagem intrigante Entretenimento resultante de falar sobre 

certos anúncios ou apelos de vendas. 

 

Redução da dissonância 

Reduz dissonância cognitiva (dúvidas) 

seguidas de importante decisão de 

compra. 

Sundaram, Mitra, & Webster 

(1998) 

Altruísmo (boca a boca positivo) Ato de realizar algo por outro sem 

esperar qualquer recompensa em troca. 

 

Envolvimento com o produto 

Interesse pessoal no produto, excitação 

resultante da posse ou uso de um 

produto. 
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Auto-Elevação 

Projeção da imagem de comprador 

inteligente perante outros 

consumidores. 

Ajudar a empresa Desejo de ajudar a empresa. 

Altruísmo 

(boca a boca negativo) 

Prevenir outras pessoas de ter 

experiências problemáticas similares. 

Redução da Ansiedade Facilitar raiva, ansiedade e frustração. 

 

Vingança 

Retaliação contra a empressa associada 

a uma experiência de consumo negativa. 

Busca por Aconselhamento Obtenção de aconselhamento sobre 

como resolver problemas. 

Fonte: Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004). Tradução nossa. 

 

Concluídas as discussões sobre definições, principais características e motivadores 

do boca a boca tradicional, é importante tratar de conceituar e levantar as motivações da 

comunicação boca a boca eletrônica. 

 

2.3.2 Conceituação de boca a boca eletrônico e suas motivações 

 

Outra vertente da comunicação boca a boca também tem sido alvo de elevado 

número de investigações nos últimos anos, ou seja, o boca a boca eletrônico. Em outras 

palavras, é possível observar o crescimento significativo obtido pelas pesquisas em 

comunicação boca a boca eletrônica (MANERO; IGLESIAS; CIBANU, 2015; LITVIN; 

GOLDSMITH; PAN, 2008; CHEN, 2012; KING; RACHERLA; BUSH, 2014; KIM; SUNG; 

KANG, 2014; CHOI; KIM, 2014; MUNAR; JACOBSEN, 2014; YEAP; IGNATIUS; 

RAMAYAH, 2014; YANG, 2013; CHEUNG; THADANI, 2012; HENNIG-THURAU; 

GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004; TUBENCHLAK, 2013; TUBENCHLAK; FAVERI; 

ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; CANTALLOPS; SALVI, 2014; BRONNER; HOOG, 2011; 

CHEUNG; LEE, 2012; JEONG; JANG, 2011; YANG, 2013; YOO; GRETZEL, 2008; 

GRETZEL, 2007; YOO; GRETZEL, 2011), em meio ao advento da aceleração e expansão do 

acesso a internet, especialmente em sua interface com as tecnológicas móveis e mídias sociais 

(LUO; ZHONG, 2015; WANG; XIANG; FESENMAIER, 2014; SHENG; NAH; SIAU, 2005). 

Dessa maneira, é possível perceber que a partir dessa verdadeira revolução tecnológica que 

passa a sociedade atualmente, essa categoria de comunicação obteve uma ferramenta de 

disseminação nova, impactante e de amplo alcance, ou seja, os dispositivos móveis, 
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principalmente quando associados à utilização de mídias sociais (LUO; ZHONG, 2015; 

WANG; XIANG; FESENMAIER, 2014; SHENG; NAH; SIAU, 2005), o que tem 

potencializado enormente a sua capacidade de proliferação. 

As propostas de conceituação do boca a boca eletrônico tem se fundamentado forte 

e naturalmente nas definições do boca a boca tradicional, muitas das quais já evidenciadas nesse 

estudo. Nesse sentido, Litvin, Goldsmith e Pan (2008), asseveram ser toda comunicação 

informal direcionada aos consumidores por meio de tecnologias baseadas na internet 

relacionadas ao uso e características de produtos e serviços, ou a seus vendedores. Outra 

definição amplamente aceita na literatura foi desenvolvida por Hennig-Thurau, Gwinner, 

Walsh e Gremler (2004), pela qual se depreende que comunicação boca a boca eletrônica é 

compreendida como qualquer afirmação, seja ela positiva ou negativa, promovida pelo 

consumidor, seja ele potencial, real(atual) ou passado, sobre um produto ou empresa, que é 

disponibilizado para um elevado grupo de pessoas e instituições por meio da internet. Outro 

modo de conceber a definição do boca a boca eletrônico é elaborado por Chu (2009), ao cunhar 

que esta pode ser entendida como o ato de compartilhar informações de marketing entre 

consumidores online. 

Além de aspectos relacionados à sua definição, os modos tradicional e eletrônico 

de emissão de boca a boca eletrônico partilham ainda de algumas outras semelhanças, embora 

seja possível ressaltar aspectos utilizados para acentuar a distinção entre os dois modos. Chu 

(2009), por exemplo, assegura que as duas maneiras partilham semelhanças no que diz respeito 

a serem consideradas comunicações interpessoais, como também serem fortes influenciadoras 

da tomada de decisão e serem bidirecionais e interativas. Todavia, aponta que as diferenças 

podem ser divididas em três categorias, a saber: modo, escopo e velocidade. 

A primeira categoria, modo, acentua a diferença ao afirmar, por exemplo, que o 

boca a boca tradicional é falado de uma pessoa para outra, suas fontes são geralmente 

identificadas e os consumidores possuem baixo controle sobre a comunicação. Enquanto o 

eletrônico é partilhado por diversas formas online, possui fontes identificadas e não 

identificadas e os consumidores possuem alto controle sobre a comunicação. Com relação a 

segunda categoria, ou seja, escopo, a forma tradicional apresenta restrição geográfica e de 

tempo e é realizada de um para um ou em pequenos grupos. Já em formato eletrônico não 

demonstra as restrições geográficas e de tempo, e a comunicação pode ser realizada de um para 

um ou de um para vários. A terceira categoria, por sua vez, indica que se no primeiro a 

velocidade é lenta, no segundo é acentuadamente rápida (CHU, 2009). Para facilitar a 
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compreensão, as informações discutidas neste parágrafo podem ser observadas de 

resumidamente no Quadro 2.6. 

 

QUADRO 2.6: Similaridades e diferenças entre a comunicação boca a boca tradicional e 

boca a boca eletrônica. 

                       Boca a Boca tradicional                            Boca a Boca Eletrônico 

 

 

Similaridades 

 

 Comunicação Interpessoal 

 Influencia a Tomada de Decisão 

 Bidirecional e Interativo 

 

 

 

 

Diferenças 

Modo  Comumente falado, de pessoa 

para pessoa; 

 Fontes identificadas 

(geralmente); 

 Consumidores possuem baixo 

controle sobre a 

comunicação boca a boca. 

 Por meio de várias formas 

online; 

 Fontes identificadas e não 

identificadas; 

 Consumidores possuem alto 

controle sobre a comunicação 

boca a boca eletrônica. 

Escopo  Com restrição geográfica e 

de tempo; 

 Comunicação um para um ou 

em pequenos grupos. 

 Sem restrição geográfica e de 

tempo; 

 Comunicação um para um ou um 

para vários. 

Velocidade  Lento  Rápido 

Fonte: Chu, 2009. Tradução nossa. 

 

Dentre os diversos estudiosos do tema, Cantallops e Salvi (2014) ponderam ser 

apropriado dividir o crescente volume de investigações a respeito da comunicação boca a boca 

eletrônica em dois grandes grupos. O ponto de distinção entre esses dois grupos é o objetivo de 

estudar seus antecedentes ou consequentes. Dito de outra forma, Cantallops e Salvi (2014) 

propõem que as pesquisas desenvolvidas sejam classificadas entre aquelas cuja finalidade é 

delinear a influência do boca a boca eletrônico enquanto antecedente ou influenciador de outras 

dimensões do comportamento do consumidor como em Jeong e Jang (2011), Cheung e Thadani 

(2012), Vermeulen e Seegers (2009), Wen (2009), Ye, Law e Gu (2009), Qu e Lee (2011), 

Gretzel, Yoo e Purifoy (2007), Litvin, Goldsmith e Pan (2008), Yoo e Gretzel (2011), Ye, Law, 

Gu e Chen (2011), Zhang, Ye, Law e Li (2010), e as que se propõem a tentar explicar os fatores 

motivadores da emissão de boca a boca eletrônico. (CANTALLOPS; SALVI, 2014; 

TUBENCHLAK, 2013; YANG, 2013; MUNAR; JACOBSEN, 2014; TUBENCHLAK; 
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FAVERI; ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; JEONG; JANG, 2011; HENNIG-THURAU; 

GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004; YANG, 2013; BROONER; HOOG, 2011; 

CHEUNG; LEE, 2012; YOO; GRETZEL, 2008; GRETZEL, 2007; YOO; GRETZEL, 2011; 

PURSIAINEN, 2010). É importante salientar que o segundo grupo é alvo de número 

acentuadamente inferior de estudiosos dedicados a estuda-lo que o primeiro. 

Por outro lado, King, Racherla e Bush (2014) baseados em Nyilasy’s (2005), 

prõpoem outra forma, um pouco mais complexa, de classificação das pesquisas desenvolvidas 

até o momento. Os autores mencionados sugeriram a divisão das investigações em quatro 

quadrantes distintos, originados na intersecção entre duas dimensões/unidades de análise, ou 

seja, remetentes e recebedores do boca a boca eletrônico, e dois focos de estudo, a saber: 

antecedentes e consequentes/efeitos do boca a boca. Desse modo, os quadrantes propostos por 

King, Racherla e Bush (2014), são formados por (1) Antecedentes do boca a boca online na 

perspectiva do remetente; (2) Consequências/efeitos do boca a boca online na perspectiva do 

remetente; (3) Antecedentes do boca a boca online na perspectiva do receptor; e (4) 

Consequências/efeitos do boca a boca online na perspectiva do receptor. A Figura 2.9 resume 

as principais colocações sobre os quatro quadrantes discutidos. 

 

FIGURA 2.9: Framework dos estudos em boca a boca eletrônico. 

 
Fonte: King, Racherla e Bush (2014). Tradução nossa. 

O que sabemos
Auto elevação, psicologia do 

consumidor, desempenho do 
produtor/revendedor, 

altruísmo/preocupação com 
outros consumidores, 

necessidade de interação 
social.

Características relevantes 
do boca a boca eletrônico: 

C1, C3 e c6

O que precisamos saber
RQ1 e RQ2

O que sabemos
Melhoria de aprendizado 

sobre o produto, 
gerenciamento das 

impressões, capital social e 
reputação. 

Características relevantes 
do boca a boca eletrônico: 

C3, C4 e C6. 

O que precisamos saber
RQ3

O que sabemos
Esforços de busca/avaliação; 

redução do risco; garantia 
social, atividades de lazer. 

Características relevantes 
do boca a boca eletrônico:

C1, C2, C3 e C4. 

O que precisamos saber
RQ4, RQ5, RQ6.

O que sabemos
ROI do produto, disposição 

para pagar, confiança e 
fidelidade. 

Características relevantes 
do boca a boca eletrônico:

C1, C2, C3 e C5. 

O que precisamos saber 
RQ7, RQ8, RQ9, RQ10 E RQ11

Quadrante 01: Antecedentes 
do boca a boca eletrônico 

dos emissores.

Quadrante 02:  
Consequências para os 

emissores

Quadrante 03: 
Antecedentes do receptor

Quadrante 04: 
Consequências para o 

receptor.

Características do boca a 
boca eletrônico.

C1. Diversidade de 
possibilidades;

C2. Dispersão do conteúdo

C3. Permanência de conteúdo 
e disponibilidade de acesso;

C4. anonimato e enganação;

C5. Projeção de avaliação/
opinião

C6. Engajamento da 
comunidade.

Questões de pesquisa

RQ1: Como as organizações 
podem estimular boas avaliações 
e avaliadores em um ambiente 
online relativamente anônimo?

RQ2: Qual o potencial real do boca 
a boca eletrônico?

RQ3: Como o boca a boca 
eletrônico afeta o engajamento do 
consumidor?

RQ4: Existem motivações latentes 
ou intuitivas para a busca de boca 
a boca eletrônico?

RQ5: Como os consumidores 
processam o conteúdo textual nas 
mensagens do boca a boca 
eletrônico.

RQ6: Como o boca a boca 
eletrônico difere em contextos 
culturais diferentes?

RQ7: Quais os efeitos 
desagregadores nos receptores?

RQ8: Como a confiança altera o 
poder do boca a boca eletrônico?

RQ9: Como o boca a boca 
eletrônico altera o processo de 
tomada de decisão do 
consumidor?

RQ10: Como o boca a boca 
eletrônico afeta os modos de 
entrega de serviços e os custos?

RQ11: Como as organizações 
podem utilizar esse caráter 
eminentemente endógeno do 
boca a boca eletrônico?
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Conforme objetivo deste estudo e suscintado pela discussão da proposta de King, 

Racherla e Bush (2014), faz-se interessante iniciar a discussão sobre quais os fatores 

motivadores da emissão de boca a boca eletrônico encontrados na literatura. Nos últimos anos, 

diversos autores têm empreendido suas pesquisas com esse intuito (TUBENCHLAK; FAVERI; 

ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; TUBENCHLAK, 2013; YANG, 2013; MUNAR; 

JACOBSEN, 2014; JEONG; JANG, 2011; HENNIG-THURAU; GWINNER; WALSH; 

GREMLER, 2004; YANG, 2013; BROONER; HOOG, 2011; CHEUNG; LEE, 2012; YOO; 

GRETZEL, 2008; GRETZEL, 2007; YOO; GRETZEL, 2011; PURSIAINEN, 2010), tomando 

como base os fatores motivadores amplamente encontrados nas investigações do boca a boca 

tradicional. 

Dentre os primeiros autores a iniciar as pesquisas dos antecedentes do boca a boca 

eletrônico é possível destacar o papel de Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004). 

Estes autores propuseram, inicialmente, um conjunto de onze fatores motivadores: (1) 

preocupação com outros consumidores, (2) desejo em ajudar a empresa, (3) benefícios sociais, 

(4) exercer poder sobre a empresa, (5) busca de aconselhamento pós-compra, (6) auto-elevação, 

(7) recompensas econômicas, (8) conveniência, (9) suporte na resolução de problemas, (10) 

expressar emoções positivas e (11) extravasar emoções negativas. Após realização de análise 

empírica, os autores mencionados reelaboraram a proposta e concluíram ser mais apropriada a 

proposição de oito dimensões motivacionais do indivíduo, ou seja, (1) preocupação com outros 

consumidores, (2) desejo em ajudar a empresa, (3) benefícios sociais, (4) busca de 

aconselhamento pós-compra, (5) recompensas econômicas, (6) extravasar emoções negativas, 

(7) assistência da plataforma e (8) auto-elevação/ expressar emoções positivas. O Quadro 2.7 

apresenta as motivações, assim como os estudiosos dedicados a estudá-las e a respectiva 

descrição. Essas variáveis foram utilizadas posteriormente em elevado número de investigações 

sobre o tema. 
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QUADRO 2.7: Motivações para engajamento no boca a boca eletrônico de Hennig-

Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004). 

Utilidade Descrição Motivo Autor (s) Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus-Related 

Utility 
(Balasubramanian e 

Mahajan, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crença do 

indivíduo de que 

as contribuições 

através do 

fornecimento de 

opiniões e 

comentários sobre 

os produtos e 

serviços irão 

fortalecer o foco 

da comunidade 

 

Preocupação 

com outros 

consumidores 

Dichter 

(1966); 

Engel, 

Blackwell e 

Miniard 

(1993); 

Sundaram, 

Mitra e 

Webster 

(1998); 

Henning-

Thurau et al. 

(2004) 

 

Desejo de ajudar os outros 

consumidores com suas decisões 

de compra ou preveni-los com 

relação às experiências negativas 

 

 

Desejo em ajudar 

a empresa 

Sundaram, 

Mitra e 

Webster 

(1998); 

Henning-

Thurau et al. 

(2004) 

 

Resultado da satisfação do 

consumidor e seu subsequente 

desejo de dar algo em troca ao 

ajudar a empresa. 

Benefícios 

sociais 

Henning-

Thurau et al. 

(2004) 

Desejo de identificação, 

pertencimento e integração com a 

comunidade. 

Exercer poder 

sobre a empresa 

Henning-

Thurau et al. 

(2004) 

Desejo de influenciar a reputação 

e imagem da empresa. 

 

Consumption 

Utility 
(Balasubramanian e 

Mahajan, 2001) 

Obtenção de valor 

através do 

consumo direto 

das contribuições 

dos outros 

componentes da 

comunidade 

 

Busca de 

aconselhamento 

pós-compra 

 

Henning-

Thurau et al. 

(2004) 

 

Aquisição das competências 

necessárias para melhor 

compreender, usar, operar, 

modificar e / ou consertar um 

produto. 

 

 

 

 

 

 

Approval Utility 
(Balasubramanian e 

Mahajan, 2001) 

 

 

 

 

Satisfação do 

consumidor pela 

aprovação dos 

seus comentários 

por outros 

consumidores 

 

 

 

 

 

Auto-elevação 

Dichter 

(1966); 

Engel, 

Blackwell e 

Miniard 

(1993); 

Sundaram, 

Mitra e 

Webster 

(1998); 

Henning-

Thurau et al. 

(2004) 

 

 

 

 

 

Desejo de reconhecimento 

positivo pelos outros. 

Recompensas 

Financeiras 

Henning-

Thurau et al. 

(2004) 

Desejo por recompensas 

econômicas ou financeiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um terceiro torna 

o ato de reclamar 

 

 

Conveniência 

 

Henning-

Thurau et al. 

(2004) 

A existência da plataforma pode 

facilitar o processo de 

reclamação, principalmente 

quando o consumidor é incapaz 

de contatar o funcionário 

adequado na empresa. 
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Moderator-

Related Utility 
(Henning-Thurau et 

al., 2004) 

mais fácil para o 

membro da 

comunidade 

 

 

Suporte na 

resolução de 

problemas 

 

 

Henning-

Thurau et al. 

(2004) 

Esperança de que os operadores 

de plataforma apoiarão 

ativamente na solução dos 

problemas, proporcionando 

encaminhar a reclamação com 

baixo risco financeiro e 

psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeostase 

Utility  
(Henning-Thurau et 

al., 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desejo básico dos 

indivíduos de 

obter equilíbrio 

em suas vidas 

 

 

 

 

Expressar 

emoções 

positivas 

Dichter 

(1966); 

Engel, 

Blackwell e 

Miniard 

(1993); 

Sundaram, 

Mitra e 

Webster 

(1998); 

Henning-

Thurau et al. 

(2004) 

 

 

 

 

Forte desejo de compartilhar com 

alguém a alegria proporcionada 

pela experiência de compra ou 

consumo. 

 

 

Extravasar 

emoções 

negativas 

Sundaram, 

Mitra e 

Webster 

(1998); 

Henning-

Thurau et al. 

(2004) 

 

 

Desejo de diminuir a frustração e 

reduzir a ansiedade associada à 

experiência negativa. 

Fonte: Tubenchlak, 2013. 

 

A sugestão de antecedentes dada por Cheung e Lee (2012), diz respeito às 

motivações relacionadas ao (1) egoísmo (reputação e reciprocidade), (2) coletivismo (senso de 

pertencimento), (3) altruísmo (prazer em ajudar), (4) princípios (obrigação moral) e (5) auto 

eficácia do conhecimento. Por outro lado, Chen (2012) sugeriu que os antecedentes do boca a 

boca poderiam ser resumidos em (1) satisfação e (2) apego ao lugar (dividido em dimensões 

baseadas em avaliação e atitudes e outra em interação). Especificamente, os fatores escolhidos 

para representar a dimensão apego foram a (1) identidade com o lugar, (2) dependência do 

lugar, (3) apego afetivo, (5) vínculo social, (6) interação passada e a (7) potencial. 

As motivações de Tubenchlak (2013) e Tubenchlak, Faveri, Zanini e Goldszmidt 

(2015) remontam a seis dimensões motivacionais sugeridas por Hennig-Thurau, Gwinner, 

Walsh e Gremler (2004), ou seja, (1) preocupação com outros consumidores, (2) desejo de 

ajudar a empresa, (3) benefícios sociais, (4) auto-elevação, (5) recompensas econômicas e (6) 

extravasar emoções positivas. E inclui ainda os (7) laços sociais, propostos por Chu e Kim 

(2011), e de (8) influência interpessoal de Bearden, Netemeyer e Teel (1989). Além disso, Yang 

(2013) propôs enquanto antecedentes elencou três dimensões: fatores relacionados à (1) 
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experiência (satisfação), ao (2) compartilhamento de conhecimento (egoísmo e o altruísmo) e 

(3) aceitação da tecnologia (utilidade percebida e facilidade de uso).  

Por último, Cantallops e Salvi (2014) após extensa revisão da literatura concluíram 

que os principais influenciadores estipulados pelas investigações focados em âmbito hoteleiro 

ao longo dos anos foram: (1) qualidade de serviços, (2) satisfação do consumidor, (3) 

insatisfação do consumidor, (4) senso de pertencimento a comunidade, (5) identidade social, 

(6) expectativas pré-compra, (7) desejo de ajudar outros viajantes, (8) desejo de ajudar a 

empresa e (9) falha e correção. A Figura 2.10 apresenta os principais fatores geradores de boca 

a boca eletrônica. 

 

FIGURA 2.10: Principais fatores geradores da comunicação boca a boca eletrônica. 

 

Fonte: Cantallops e Salvi (2014). Tradução nossa. 

 

Discutidos os principais motivadores do boca a boca eletrônico, o tópico seguinte 

discuta os principais modelos explicativos do boca a boca eletrônico. 
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2.3.3. Modelos dos fatores motivadores do engajamento em comunicação boca a boca 

eletrônica. 

 

2.3.3.1 Modelo de fatores motivadores do engajamento em boca a boca eletrônico de Hennig-

Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004) 

 

O estudo proposto por Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004), é um 

dos pioneiros quando se trata de investigar quais os fatores que estimulam um consumidor a 

realizar boca a boca eletrônico. Como observado, parte significativa da literatura em boca a 

boca eletrônico tem focado no impacto desta em outras dimensões do comportamento (JEONG; 

JANG, 2011; CHEUNG; THADANI, 2012; VERMEULEN; SEEGERS, 2009; WEN, 2009; 

YE; LAW; GU, 2009; QU; LEE, 2011; GRETZEL; YOO; PURIFOY, 2007; LITVIN; 

GOLDSMITH; PAN, 2008; YOO, GRETZEL, 2011; YE; LAW; GU; CHEN, 2011; ZHANG; 

YE; LAW; LI, 2010), e não em seus antecedentes. A pesquisa desenvolvida por Hennig-Thurau, 

Gwinner, Walsh e Gremler (2004) buscou, em essência, propor e validar empiricamente uma 

tipologia de fatores motivadores da emissão de boca a boca eletrônico. Tais pesquisadores 

basearam sua proposta na junção de proposições sobre o boca a boca tradicional de Dichter 

(1966), Engel, Blackwell e Miniard (1993) e Sundaram, Mitra e Webster (1998), associadas às 

concepções de comunidades virtuais de Balasubramanian e Mahajan (2001). Além disso, 

também propuseram a segmentação dos indivíduos por meio de seus fatores motivacionais. 

Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004), concordaram com a proposição 

de Balasubramanian e Mahajan (2001) que indicava que as pessoas ao se tornarem membros de 

comunidades virtuais, seja apenas para participar ou mesmo contribuir, almejavam 

potencializar suas “utilidades” de interação social. Desse modo, os primeiros autores aplicaram 

em sua pesquisa as três categorias de Balasubramanian e Mahajan (2001), ou seja, utilidade 

relacionada ao foco da comunidade (focus-related utility), utilidade para o consumo 

(consumption utility) e utilidade de aprovação (approval utility), acrescentando, ainda, duas 

novas categorias, a saber: utilidade relacionada a um moderador (moderator-related utility) e 

utilidade relacionada ao equilíbrio (homeostase utility). 

Isso culminou, por sua vez, como já visto anteriormente, na proposição de onze 

categorias de motivadores do boca a boca eletrônico, sendo eles: (1) preocupação com outros 

consumidores, (2) desejo em ajudar a empresa, (3) benefícios sociais, (4) exercer poder sobre a 

empresa, (5) busca de aconselhamento pós-compra, (6) auto-elevação, (7) recompensas 
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econômicas, (8) conveniência, (9) suporte na resolução de problemas, (10) expressar emoções 

positivas, (11) extravasar emoções negativas. 

No entanto, realizado o teste empírico, foi possível observar a partir do 

comportamento das variáveis que apenas oito motivadores, dos onze inicialmente estipulados, 

permaneceram como motivadores, sendo seis exatamente iguais ao estipulado e dois pela 

junção de dois ou mais fatores. As oito motivações encontradas foram: (1) preocupação com 

outros consumidores, (2) desejo em ajudar a empresa, (3) benefícios sociais, (4) busca de 

aconselhamento pós-compra, (5) recompensas econômicas, (6) extravasar emoções negativas, 

(7) assistência da plataforma e (8) auto-elevação/ expressar emoções positivas. 

Já no que diz respeito aos principais fatores motivadores responsáveis pelo 

engajamento dos consumidores na emissão de boca a boca eletrônico, faz-se premente ressaltar 

que, de um modo geral, os estímulos primários para esse fim são oriundos do desejo de interação 

social, recompensas financeiras, preocupação com outros consumidores e o desejo de auto-

elevação. Ao se colocar em perspectiva apenas os influenciadores da frequência de visita ao 

website, apenas o fator desejo em ajudar a empresa não se apresentou significante. Dentre os 

mais impactantes, é possível citar os benefícios sociais, auto-elevação/expressar emoções 

positivas e a preocupação com outros consumidores. O volume de comentários, por seu turno, 

é acentuadamente influenciado pelos benefícios sociais, incentivos econômicos, preocupação 

com outros consumidores, auto-elevação/ expressar emoções positivas, enquanto que os fatores 

assistência da plataforma, extravasar emoções negativas e desejo de ajudar a empresa não 

demonstraram ser impactantes. 

Por fim, a pesquisa de Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004), 

identificou quatro segmentos de indivíduos que se engajaram em boca a boca eletrônico, 

denominados self-interested helpers (pessoas interessadas em ajudar outros, mas, fortemente 

direcionados por incentivos financeiros), multiple-motive consumers (representado por um 

grupo influenciado por um grande número de fatores), consumer advocates (grupo motivado a 

realizar boca a boca eletrônico essencialmente por preocupação com outros consumidores) e 

true altruists (grupo fortemente motivado em ajudar outros consumidores e empresa). 
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2.3.3.2. Modelo de antecedentes dos fatores motivadores do engajamento em boca a boca 

eletrônico de Jeong e Jang (2011) 

 

Os autores Jeong e Jang (2011), se debruçaram em analisar a experiência no 

consumo, operacionalizada pelas dimensões da qualidade, enquanto antecedentes das 

motivações da emissão de boca a boca eletrônico. As relações teóricas foram testadas com 

dados coletados no setor de restauração, um dos mais importantes para o desenvolvimento da 

atividade turística. A qualidade foi avaliada por meio dos fatores (1) qualidade da comida, (2) 

qualidade dos serviços, (3) atmosfera e (4) relação custo benefício, como em outros estudos, 

tais como Sulek e Hensley (2004) e Chagas, Miranda e Marques Jrº (2010) entre outros. Já as 

motivações selecionadas foram (1) preocupação com outros consumidores, (2) expressão de 

emoções positivas e (3) desejo em ajudar o restaurante, como em Hennig-Thurau, Gwinner, 

Walsh e Gremler (2004), Tubenchlak, Faveri, Zanini e Goldszmidt (2015) e Tubenchlak (2013). 

As relações propostas são demonstradas na Figura 2.11. 

 

FIGURA 2.11: Modelo teórico dos antecedentes dos fatores motivadores do engajamento 

em boca a boca eletrônico de Jeong e Jang (2011). 

 

Fonte: Jeong e Jang (2011). Tradução nossa. 
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Das relações evidenciadas na Figura 2.11, foi possível validar a influência da 

qualidade da comida apenas no desejo de ajudar o restaurante, da qualidade do serviço na 

expressão de emoções positivas e no desejo de ajudar o restaurante. A atmosfera, por sua vez, 

foi a única variável a influenciar a preocupação com outros consumidores, ao passo que a 

avaliação do custo benefício não foi decisiva para o estímulo dos fatores motivacionais 

estipulados para análise. As demais relações não apresentaram significância estatística. Nesse 

sentido, Jeong e Jang (2011) ponderam que a qualidade influencia na intenção de realizar boca 

a boca eletrônico. Isso por meio dessas motivações elencadas, e estas, por seu turno, são 

influenciadas por variáveis específicas, conforme pontuado neste parágrafo. 

 

2.3.3.3. Modelo dos antecedentes do engajamento em boca a boca eletrônico de Cheung e Lee 

(2012) 

 

Outra investigação sobre os antecedentes da emissão de boca a boca eletrônico foi 

realizado por Cheung e Lee (2012). De acordo com estes autores o boca a boca é originado nas 

motivações relacionadas ao egoísmo, coletivismo, altruismo, princípios e auto eficácia do 

conhecimento. O primeiro [egoísmo] é dividido em reputação e reciprocidade. O coletivismo é 

traduzido pelo senso de pertencimento. O altruísmo é operacionalizado pelo prazer em ajudar, 

do mesmo modo que a obrigação moral exprime a dimensão relacionada aos princípios. A 

Figura 2.12 evidencia as relações causais propostas pelos autores. 
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FIGURA 2.12: Modelo teórico dos fatores motivadores do engajamento em boca a boca 

eletrônico de Cheung e Lee (2012). 

 

Fonte: Cheung e Lee (2012). Tradução nossa. 

 

Os resultados empíricos puderam comprovar significância estatística nas hipóteses 

que relacionavam reputação, senso de pertencimento e o prazer em ajudar a intenção de 

compartilhar as próprias experiências por meio do boca a boca eletrônico. Faz-se mister 

ressaltar que o senso de pertencimento e o prazer em ajudar possuem impacto 

significativamente maior na explicação da variável dependente que a reputação. As demais 

hipóteses elencadas na Figura 2.12 não demonstraram significância estatística. 

 

2.3.3.4. Modelo de antecedentes da comunicação boca a boca eletrônica de residentes de Chen 

(2012) 

 

Abordagem diferenciada com relação ao estudo da emissão de boca a boca 

eletrônico foi proposta por Chen (2012), ao tratar de analisar como se dá esse processo a partir 

dos próprios residentes do local e inserindo como antecedentes dimensões do apego e 

satisfação. Em outras palavras, a proposta de Chen (2012) é de analisar quais os principais 
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fatores que motivam o residente a realizar boca a boca eletrônico do seu próprio local. Para 

tanto propõe que aspectos relacionados à relação homem-lugar e satisfação são fortemente 

impactantes. A dimensão apego ao lugar foi dividida em dois grandes grupos, um baseado em 

avaliação e atitudes e outro em interação. A primeira foi composta por identidade com o lugar, 

dependência do lugar, apego afetivo e vínculo social. Enquanto a segunda, baseada na interação, 

foi composta pela interação passada e a potencial. A dimensão boca a boca eletrônico também 

foi dividida em três fatores, sendo eles boca a boca de um para um (one-to-one Ewom), de um 

para vários (one-to-many Ewom) e de vários para vários (many-to-many Ewom). Os dados se 

referem a duas cidades distintas, Shangai e Sidney. A relação causal é demonstrada na Figura 

2.13. 

 

FIGURA 2.13: Modelo teórico dos fatores motivadores do boca a boca eletrônico de Chen 

(2012). 

 
Fonte: Chen (2012). Tradução nossa. 
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As primeiras análises se reportam aos influenciadores da comunicação de um para 

um. Em ambos os casos, Shangai e Sidney, ficou evidenciado que a satisfação com o lugar afeta 

direta e positivamente todos os fatores, enquanto a identidade com o lugar, a interação do 

passado e a potencial afetam a variável depende, no caso de Shangai, e para os residentes de 

Sidney o boca a boca foi afetado essencialmente pelo apego afetivo, juntamente com a interação 

do passado e a potencial. Efeitos diretos entre satisfação e boca a boca eletrônico de um para 

um não foram encontrados. 

Na comunicação de um para vários a satisfação continua influenciando todas as 

variáveis do apego e não afetando diretamente o boca a boca, tanto em Shangai quanto Sidney. 

Para a amostra dos residentes da primeira cidade, a dependência do lugar e o potencial de 

interação se fizeram significativa, ao passo que na segunda as interações do passado e potencial 

tiveram o mesmo resultado.  

No caso da comunicação de vários para vários, foi possível concluir que, para os 

residentes de Shangai, a predisposição a emitir boca a boca eletrônico é relacionada à identidade 

do lugar, apego afetivo, vínculo social e a interações passada. Para os habitantes de Sidney, o 

vínculo social e o potencial de interação são mais impactantes. Os demais efeitos permanecem 

como nos casos anteriormente explicitados. 

 

2.3.3.5. Modelo de fatores motivadores do engajamento em boca a boca eletrônico de Yang 

(2013) 

 

Diferente de Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004) e Tubenchlak, 

Faveri, Zanini e Goldszmidt (2015), Yang (2013) propôs um modelo integrado para fins de 

explicação do engajamento em boca a boca eletrônico. Como antecedentes elencou três 

dimensões, sendo elas fatores relacionados à experiência, ao compartilhamento de 

conhecimento e aceitação da tecnologia. Especificamente, foi indicada a satisfação enquanto 

fator de experiência. Ao passo que o egoísmo e o altruísmo foram utilizados para 

operacionalizar a motivação em compartilhamento de conhecimento, como também a utilidade 

percebida e facilidade de uso enquanto variável da aceitação da tecnologia. O uso da internet, 

idade e gênero constituíram as variáveis de controle. O relacionamento causal entre as 

dimensões pode ser observada na Figura 2.14. 

 

 



89 
 

FIGURA 2.14: Modelo integrado dos antecedentes do boca a boca eletrônico de Yang 

(2013). 

 

Fonte: Yang (2013). Tradução nossa. 

 

Em meios aos principais resultados, Yang (2013) demonstrou relação significante 

entre altruísmo e utilidade percebida. Desta maneira, indicando que o boca a boca eletrônico é 

fortemente associado ao desejo de ajudar a outros consumidores ou empresas, como em Hennig-

Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004), Tubenchlak, Faveri, Zanini e Goldszmidt (2015) e 

Tubenchlak (2013). Contudo, a relação estipulada entre satisfação, egoísmo e facilidade de uso 

como influenciadores do boca a boca não se apresentou significante. O efeito moderador, 

exercido pela utilidade e facilidade de uso, entre as variáveis independentes e a dependente, foi 

confirmado apenas o efeito moderador da utilidade de uso nas relações entre satisfação e 

egoísmo e intenção de emitir boca a boca eletrônico. 

 

2.3.3.6. Modelo de fatores motivadores do engajamento em boca a boca eletrônico de 

Tubenchlak, Faveri, Zanini e Goldszmidt (2015) 

 

Tubenchlak, Faveri, Zanini e Goldszmidt (2015) buscaram investigar as motivações 

para a emissão do boca a boca eletrônico positivo sobre produtos e marcas no site de 
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relacionamentos Facebook. Para tanto, se apoiaram em seis dimensões motivacionais sugeridas 

por Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004), ou seja, (1) preocupação com outros 

consumidores, (2) desejo de ajudar a empresa, (3) benefícios sociais, (4) auto-elevação, (5) 

recompensas econômicas e (6) extravasar emoções positivas. Desse modo, exclui os fatores 

relacionados ao boca a boca negativo e inclui um novo constructo com teste de efeito direto e 

moderador. Esse constructo é constituído pelos laços laços sociais, propostos por Chu e Kim 

(2011). O modelo pode ser observado na Figura 2.15. 

 

FIGURA 2.15: Motivações da emissão de boca a boca eletrônico no Facebook. 

 

Fonte: Tubenchlak, Faveri, Zanini e Goldszmidt (2015). 

 

Dentre os principais resultados, foi possível confirmar as hipóteses que afirmavam 

a significância direta e positiva dos constructos (H1) preocupação com os outros consumidores, 

(H2) desejo de ajudar a empresa, (H3) benefícios sociais, (H6) extravasar informações positivas 

e (H7a) força dos laços na explicação da emissão do boca a boca eletrônico. Do efeito 

moderador, foi possível confirmar a relação entre a (H7a) força dos laços sociais e a 

preocupação com outros consumidores. 

Em síntese, dentre os fatores apontados como principais responsáveis pela 

realização da comunicação boca a boca eletrônico é perceptível a predominância daqueles 
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voltados para o exame das motivações de compartilhamento das experiências através deste tipo 

de comunicação (YILDIZ; AYYILDIZ, 2014; TUBENCHLAK; FAVERI; ZANINI; 

GOLDSZMIDT, 2015; CANTALLOPS; SALVI, 2014; TUBENCHLAK, 2013; MUNAR; 

JACOBSEN, 2014; HENNIG-THURAU; GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004; JEONG; 

JANG, 2011; YANG, 2013; BROONER; HOOG, 2011; CHEUNG; LEE, 2012; YOO; 

GRETZEL, 2008; GRETZEL, 2007; YOO; GRETZEL, 2011; PURSIAINEN, 2010). 

Portanto, baseado nesses diversos estudos que confirmam a importância dos fatores 

motivacionais como antecedentes da realização da comunicação boca a boca eletrônica é que 

se estipula a hipótese 3, exposta a seguir: 

 

H3: As motivações influenciam direta e positivamente a intenção de realizar boca a boca 

eletrônico positivo. 

 

2.4 IMAGEM DE DESTINOS TURÍSTICOS 

 

2.4.1 Contextualização sobre imagem de destinos turísticos 

 

Diversos são os tópicos concernentes ao comportamento do consumidor em turismo 

que assumem relevância com vistas a contribui para o levantamento de informações estratégicas 

que possam subsidiar o planejamento e adoção de práticas plenamente exeqüíveis de estímulo 

à sustentabilidade e competitividade dos destinos e empreendimentos turísticos 

(RIMMINGTON; KOZAK 2000; RITCHIE; CROUNCH, 2003). Portanto, justificam-se, 

assim, os diversos estudos realizados nesta área, em especial, nas investigações com foco na 

imagem de destinos (ECHTNER; RITCHIE, 1991; GALLARZA; GIL; CALDERÓN, 2002; 

BALOGLU; MCCLEARY, 1999; BEERLI; MARTIN, 2004a; BEERLI; MARTIN, 2004b; 

CHI; QU, 2008; BOSQUE; MARTÍN, 2008). 

Dentre os objetos de estudo em comportamento do consumidor, é notório o 

destaque do estudo da imagem para o aumento da competitividade de destinos (VALLS, 1996; 

ECHTNER; RITCHIE, 1991; GALLARZA; GIL; CALDERÓN, 2002). Tal fato é comprovado 

pelo elevado número de pesquisas realizadas, em escala internacional, nos últimos 50 anos, 

tanto por pesquisadores acadêmicos, como por profissionais da área (GUTIÉRREZ, 2005; 

ECHTNER; RITCHIE, 1991; PIKE, 2002; GALLARZA; GIL; CALDERÓN, 2002). No 

entanto, no Brasil, essa tendência não foi, grosso modo, seguida, sendo escassos e recentes os 
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estudos desta área como pode ser observado em Pérez-Nebra (2005), Bignami (2002), Chagas 

(2008; 2009), Chagas e Dantas (2008; 2009). 

A importância deste tópico em especial parece recair sobre o fato de a imagem ser 

um dos principais fatores influenciadores da escolha de um destino (CHI; QU, 2007; 

ECHTNER; RITCHIE, 1991; PIKE, 2002; GALLARZA; GIL; CALDERÓN, 2002; BOSQUE; 

MARTÍN, 2008; CHEN; TSAI, 2006), assim como pela satisfação e a possível repetição dele 

(CHI; QU, 2007; GUTIÉRREZ, 2005; CHAGAS; MARQUES Jrº, 2010; PIKE, 2002). Além 

disso, faz-se relevante para estratégias sustentáveis de desenvolvimento uma vez que com uma 

imagem fortemente atrativa junto a seu público-alvo, a destinação pode obter maior poder de 

barganha junto a seus intermediários, conseguindo, desse modo, desenvolver o turismo em seu 

território com maior respeito aos princípios de sustentabilidade (TURÉGANO, 2003; 

TURÉGANO, 2005; O’NEIL, 2007; CHAGAS, 2008; CHAGAS; DANTAS, 2008; 2009).  

Desse modo, estudos sobre imagem de destinos demonstram está cada vez mais em 

voga, seja no que diz respeito a sua conceituação, métodos de mensuração ou formação entre 

outros, tanto que diversos estudos têm sido desenvolvidos recentemente como Zhang, Fu, Cai 

e Lu (2014), Chen e Phou (2013), Veasna, Wu e Wang (2013), Chagas, Marques Jrº e Duarte 

(2013), entre outros. Dentre estes, é notória a importância e, ao mesmo tempo, relativa escassez 

de estudos que contemplem o processo de formação da imagem como afirmam Baloglu e 

McCleary (1999), Beerli e Martin (2004a), Bosque e Martin (2008), Beerli e Martin (2004b) e 

Chagas (2009). Destaca-se, assim, a vantagem estratégica que pode ser desenvolvida a partir 

do domínio do processo de formação da imagem de determinado destino para fins de 

planejamento, marketing e gestão. Cabe ressaltar, também, o papel protagonista que tais 

informações podem desempenhar no processo atual vigente do país, ou seja, de expansão do 

turismo. E, principalmente, com relação aos novos investimentos na área, como os originados 

no processo de estruturação de diversos megaeventos como a Copa do Mundo de 2014 e 

Olimpíadas de 2016, entre outros que potencializam (ou potencializaram) a adoção de 

estratégias que venham a contribuir para a maximização dos benefícios que podem ser obtidos 

destes eventos, antes, durante, e especialmente depois de sua realização. Como seria o caso da 

fixação de uma imagem forte e competitiva junto ao mercado nacional e internacional. 

Ainda nesse contexto é que se pode afirmar que os estudos desenvolvidos até o 

momento demonstram uma variedade grande de interesses de investigação. De todo modo, essa 

diversidade de interesses no desenvolvimento podem ser agrupados, dentre outras maneiras, em 

6 grandes blocos temáticos com maior incidência de realização de pesquisas, a saber: conceitos 
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e dimensões, processo de formação, avaliação e medição, distância e mudança da imagem ao 

longo do tempo, papel ativo e passivo da comunidade na formação da imagem e, por último, 

políticas e gerenciamento da imagem da destinação de férias (GALLARZA; GIL; 

CALDERÓN, 2002). No entanto, para esta proposta duas grandes áreas de estudo se apresentam 

como primordiais, sendo elas então contempladas de modo mais amiúde durante o texto, são 

elas conceitos e dimensões e processo de formação. 

 

2.4.2 Conceituação e caracterização da imagem de destinos turísticos 

 

O conceito de imagem é um tema que há muito tempo tem sido alvo de reflexões e 

investigações das mais variadas, e até hoje não encontra clara definição e delimitação. Suas 

primeiras abordagens remontam a Grécia antiga, em que Aristóteles e Platão discutiam suas 

perspectivas antagônicas com relação ao que se poderia tomar como sendo imagem. De acordo 

com Aristóteles, imagem poderia ser concebida como um produto do processo da percepção 

humana, ou seja, a partir da obtenção da realidade física através dos sentidos é que o ser humano 

conseguia desenvolver uma imagem de um objeto, e este, por sua vez, transformava-se de tal 

modo na representação da realidade, apreendida pelos sentidos do homem. Platão, por seu 

turno, defendia que a imagem era uma projeção da mente. Dito de outro modo, para Platão a 

ideia de um objeto na mente do indivíduo consistia em sua imagem (SANTAELLA; NÖTH, 

1998). Em resumo, de acordo com Chagas (2007, p. 28), Platão defendia que a “existência de 

imagens era própria da alma e não de um processo de percepção do mundo como defendia 

Aristóteles, que afirmava a impossibilidade do pensamento sem a existência de imagens”. 

Ainda de acordo com Santaella e Nöth (1998), as discussões contemporâneas sobre 

imagem são centradas na semiótica e na ciência cognitiva, ciências correlatas, e que dispõem 

em pólos opostos seu campo conceitual, semântico. Em um pólo é observada a chamada 

imagem direta perceptível, também denominada de forma simples como imagem existente. No 

outro pólo, por sua vez, é encontrada a imagem nomeada como mental simples, passível de ser 

evocada ou não em meio à ausência de estímulos visuais. Dessa maneira, é possível afirmar que 

essa dualidade semântica, onde a imagem é concebida sob a perspectiva da percepção e da 

imaginação, encontra raízes profundas no pensamento ocidental moderno. 

Esse texto, especificamente, se propõe a desenvolver uma série de reflexões acerca 

da imagem de destinos turísticos. Essa últia também traz consigo a mesma complexidade da 

clara definição e caracterização encontrada na dificuldade de conceituação do que seria 
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imagem, de um modo geral. Embora, como visto anteriormente, as pesquisas em imagem de 

destinos turísticos remontem a mais de quatro décadas (ECHTNER; RITCHIE, 1991; PIKE, 

2002; GALLARZA; GIL; CALDERÓN, 2002), quando se leva em consideração o âmbito 

internacional naturalmente, já que no Brasil esse tipo de pesquisa é bem mais recente como 

apontado por Pérez-Nebra (2005), Bignami (2002), Chagas (2008; 2009), Chagas e Dantas 

(2008; 2009), estas ainda não possuem corpo teórico sólido e robusto que possa indicar alguma 

definição conclusiva para o constructo na literatura especializada. É importante ressaltar que os 

conceitos são encontrados em número quase igual ao número de investigadores que se dedicam 

ao desenvolvimento de pesquisas nesta área de conhecimento, o que corrobora para, entre outras 

coisas, o acentuado leque de divergências sobre sua composição, dimensionamento entre outros 

importantes aspectos de pesquisa deste constructo. 

A conceituação do que se entende por imagem é significativamente complexa, com 

intuito de demonstrar isso de uma maneira simplificada é possível observar o tamanho e 

diversidade de empregos deste termo. As concepções sobre o constructo imagem caracterizam-

se em número elevado, o que não implica, por sua vez, que exista relacionamento claro entre 

elas. Ela é utilizada para identificar desde pinturas rupestres a modernas pinturas e formas de 

representação de arte contemporâneas, como também quando se refere à fotografia, a cinema, 

a materiais publicitários, desenhos dos mais diversos tais como de profissionais ou mesmo de 

crianças, imagem de marca de cidades e países, entre outras inúmeras maneiras de aplicação do 

mesmo termo ao longo de vastos períodos. É por esses e outros empecilhos que o constructo 

imagem vem sendo objeto de curiosidade e estudos desde a antiguidade e ainda hoje não existe 

um corpo estruturado de conhecimentos pertinentes à área que possam constituir uma ciência 

da imagem. 

Nesse sentido, imagem de destino turístico pode ser concebida como uma 

representação mental das crenças, sentimentos e impressão global sobre um destino turístico 

(BALOGLU; MCCLEARY, 1999), ou “uma representação mental que se tem de um 

determinado destino turístico [...]”, nas palavras de Acerenza (2002, p. 206). Na mesma linha 

de raciocínio possível concebê-la também como uma representação geral sobre determinado 

destino, como é sustentado por Chagas (2008). Echtner e Richter (1991) assevera que este termo 

indica as percepções dos atributos individuais do destino turístico junto a impressão holística 

dele, asselhando-se parcialmente a concepção de Baloglu e Mccleary (1999). Já Bignami (2002, 

p. 12) torna mais complexa a concepção da imagem ao afirmar que é um termo que “conduz a 

vários significados. Ela [a imagem] pode ser associada a um conjunto de percepções a respeito 
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de algo, a uma representação do objeto ou ser, a uma projeção futura, a uma lembrança ou 

recordação passada”. 

Assim, com vistas a disponibilizar um amplo quadro de definições de imagem de 

destinos encontrado na literatura especializada, o Quadro 2.8 resume algumas das principais 

definições desenvolvidas pelos especialistas da área.  

 

QUADRO 2.8: Revisão de conceitos de imagem de destinos realizado por Bosque e Martín 

(2008). 

 

ESTUDO   DEFINIÇÃO 

 

Lawson y Baud-Bovy (1977) Expressão de conhecimento, impressões, pré-conceitos, imaginação e 

pensamentos emocionais do indivíduo acerca de um lugar. 

 

Crompton (1979)  Soma de crenças, ideias e impressões de um indivíduo sobre um destino.  

 

Assael (1984) Percepção global de um destino formada pelo indivíduo a partir de varias 

fontes de informações ao longo do tempo. 

Phelps (1986)   Percepções ou impressões sobre um lugar. 

 

Gartner y Hunt (1987) Impressões de uma pessoa sobre um estado no qual não reside.  

 

Moutinho (1987) Atitude de um turista com relação a um conjunto de atributos do destino 

baseada em seus conhecimentos e sentimentos. 

 

Calantone et al. (1989)  Percepções de destinos turísticos potenciais.

 

Embacher y Buttle (1989)  Ideias ou concepções tidas de forma individual ou coletiva sobre o destino 

turístico. 

Chon (1990) Resultado da interação entre crenças, ideias, sentimentos, expectativas e 

impressões de uma pessoa sobre um lugar. 

 

Echtner y Ritchie (1991) Percepções dos atributos individuais do destino turístico junto a impressão 

holística dele. 

 

Dadgostar e Isotalo (1992) Atitude ou impressão global de um indivíduo sobre um destino turístico 

específico. 
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Milman y Pizam (1995) Impressão mental ou visual/real do público em geral com relação a um lugar, 

produto ou experiência. 

 

MacKay y Fesenmaier  (1997) Impressão global composta por varias atrações e atributos do destino que se 

mostram entrelaçadas. 

Pritchard (1998)   Impressão visual/real ou mental sobre determinado lugar.  

 

Baloglu y McCleary (1999) Representação mental das crenças, sentimentos e impressão global sobre um 

destino turístico.  

 

Coshall (2000) Percepções do indivíduo sobre as características do destino.  

 

Murphy, Pritchard y Smith (2000) Soma de associações e partes de informações relacionadas a um destino  

    turístico. 

 

Tapachai y Waryszak (2000) Percepções ou impressões dos turistas sobre um destino com respeito aos 

benefícios esperados e seus valores de consumo.  

 

Bigné, Sánchez y Sánchez (2001) Interpretação subjetiva do turista sobre a realidade  do destino turístico. 

  

Kim y Richardson (2003)  Totalidade de impressões, crenças, ideias, expectativas e sentimentos sobre 

    um lugar acumulados ao longo do tempo. 

 

Fonte: Bosque e Martín (2008). Tradução nossa. 

 

Da análise dos diversos conceitos trabalhados faz-se pertinente apontar as 

tendências mais presentes no que diz respeito à conceituação da imagem. A primeira tendência 

encontrada é que a imagem, grosso modo, é concebida como um tipo impressão de âmbito mais 

geral, global de um destino turístico. Dito de outra maneira, como sendo um conjunto de 

impressões que dizem respeito à determinada destinação de férias como encontrado em Echtner 

e Ritchie (1991), Kotler, Haider e Rein (1994), Gallarza, Gil e Calderón (2002). A segunda é o 

destaque dado à percepção no processo de desenvolvimento da imagem, considerada 

protagonista deste processo. Ou seja, a imagem é considera como resultado da percepção de um 

observador (ECHTNER; RITCHIE, 1991; BIGNAMI, 2002; VAZ, 1999; ITUASSU; 

OLIVEIRA, 2006; KOTLER; HAIDER; REIN, 1994; CHAGAS, 2008). 
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A imagem de um destino percebida pelo mercado turístico, mais precisamente por 

seus consumidores, os turistas, é condicionada por grande diversidade de fatores, sendo eles 

tanto externos ou quanto internos. Nesse sentido, a imagem pode ser observada de diversas 

formas pelo consumidor de turismo, sob a égide de diferentes situações. 

A imagem pode ser dividida em dois grandes pólos de avaliação, tais como as 

imagens positivas e negativas de Bignami (2002), como também além destes pólos pode se 

apresentar como neutra, ou seja, imagens positivas, negativas e neutras como encontrado em 

Mendonça Júnior (2004). Já Vaz (1999) assevera que ela [a imagem] pode também ser confusa 

ou estereotipada, ou nas palavras de Haider, Kotler e Rein (1994), podem ser pobres, mistas, 

contraditórias ou demasiadamente atrativas. Sendo assim, observa-se, mais uma vez, a 

diversidade no que diz respeito a aspectos que concernem à tipologia da imagem de destinos 

turísticos. Ciente disto, Chagas (2008) desenvolveu um quadro resumo dos tipos de imagem 

encontrados na literatura. O Quadro 2.9 é demonstrado a seguir. 

 

QUADRO 2.9: Situações possíveis em relação à imagem de destinos. 

 

Tipo de imagem    Caracterização 

 

Demasiadamente atraente Aqueles poucos destinos que possuem atratividade excessiva. Existe a 

necessidade de maior controle e responsabilidade na promoção, pois, podem 

vir a ter problemas em suportar tantos interessados em visitá-lo.  

 

Positiva/atrativa É aquela imagem que favorece o destino. Estimula fortemente a vinda de 

turistas ao local. Inexiste a necessidade de mudanças da imagem, apenas faz-

se necessário apenas a maior divulgação para mais mercados em potencial. 

 

Contraditória É aquela que dá margens a diferentes perspectivas na análise da imagem. 

Pobre/fraca   É aquela com baixo potencial atrativo, seja por falta de divulgação ou  

    mesmo de recursos naturais/artificiais para o turismo. 

 

Neutra Aquela que não provoca nenhum sentimento de atração ou repulsa no 

consumidor turístico. 

 

Negativa/repulsiva Aquela em que um ou mais aspectos desfavoráveis apresentam-se de maneira 

mais intensa que os possíveis aspectos favoráveis junto ao público-alvo do 

destino. 
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Mista Aquela que apresenta um mix de componentes atrativos e repulsivos, ao 

mesmo tempo em que desperta interesse causa sentimentos de incerteza ou 

ressalva com relação a um ou mais aspectos. 

 

Estereotipada Aquelas em que algum aspecto do destino tomou grandes proporções a ponto 

de se tornar um tipo de “ícone”, de representação ao se falar dele.  

 

Distorcida/confusa Aquela que apresenta certa supervalorização de algum(ns) aspecto(s) 

desfavorável(is), não necessariamente expressando a verdade. 

 

Fonte: Chagas, 2008. 

 

A caracterização do cenário enfrentado pela destinação turística baseado na 

tipologia apresentada por culminar em melhor direcionamento dos esforços em planejamento e 

gestão de marketing do destino. 

De todo modo, escasso aporte teórico ou mesmo ausência de embasamento em 

teorias consolidadas tem sido o cenário no qual têm sido desenvolvidos os estudos em imagem 

de destinos turísticos ao longo dos anos, conforme asseveram Echtner e Ritchie (1991), e 

Gallarza, Gil e Calderon (2002), embora um número elevado de estudos mais recentes tente 

diminuir essa lacuna conceitual que persiste no estudo do constructo imagem. Como razão 

destas características dos estudos da área se pode apontar, entre outras, o próprio fator 

complexidade do tema de pesquisa, como já ressaltado nesse texto. Como observado acima, o 

campo de estudo sobre imagem é amplo, antigo e complexo, o que faz com que a imagem de 

destinos, um subitem do campo maior, enfrente as mesmas questões de complexidade do campo 

que lhe é superior. É notório o caráter marcadamente empirista observado no estudo deste tema. 

É possível afirmar ainda que até o momento não é tarefa simples conceituar imagem, afinal, 

não se observa consenso em relação a um conceito que possa ser utilizado, como amplamente 

discutido nesta investigação (ECHTNER; RITCHIE, 1991).  

Ao se analisar o tema imagem de destinos é comum encontrar alguns pontos 

semelhantes entre ela e os próprios estudos desenvolvidos tendo o turismo como objeto. Em 

outras palavras, é possível afirma que o tema IDT (Imagem de Destinos Turísticos) é 

razoavelmente novo, a exemplo das próprias investigações a respeito do turismo, embora o 

primeiro seja mais recente que o segundo, naturalmente. Além disso, a complexidade e a 

multidisciplinaridade são dois aspectos que se apresentam fortemente ligados aos dois objetos 
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citados anteriormente, a saber: IDT e turismo (PERÉZ-NEBRA, 2005), uma vez que são alvo 

de investigações desenvolvidas em variadas áreas do conhecimento humano, tais como 

marketing, psicologia, antropologia, sociologia, geografia, entre outras (GALLARZA; GIL; 

CALDERON, 2002; PERÉZ-NEBRA, 2005). Outros fatores podem ser elencados como 

estímulos que contribuem para tornar complexo o estudo da imagem de destinações turísticas: 

a intangibilidade do produto, o deslocamento do consumidor até o produto e não o contrário 

como é habitual em inúmeras áreas e, por último, a intangibilidade. Cabe ressaltar o fato de 

todas essas variáveis serem intrinsecamente relacionados à atividade turística (GALLARZA; 

GIL; CALDERON, 2002; SWARBROOK, 2000). 

Esse ressaltado volume de investigações, e, em decorrência disso, de abordagens 

para pesquisas em imagem, pode culminar em conflito ou confusão no processo de 

entendimento do que ela significa. A afirmação encontra respaldo na consideração de que 

quando é possível encontrar, sem a perspectiva de complementariedade naturalmente, 

diferentes enfoques e abordagens de um mesmo tema, tornar-se possível a construção de 

“desentendimentos” teóricos, onde a percepção de cada estudo, de cada área pode está baseada 

em processo metodológico diverso amparado também por uma percepção ideológica distinta, 

ocasionando, desta maneira, um choque com relação aos resultados que podem, ao menos em 

uma primeira análise, parecer inconciliáveis. 

Nesse sentido, estudos desenvolvidos com o objetivo de analisar o constructo 

imagem são passíveis de padecer deste problema. E, em razão disso, faz-se premente a 

perspectiva integrada, de complementariedade desses estudos, com vistas a tornar mais ampla 

e complexa a concepção sobre o tema. Para desta maneira, aproximar-se a real complexidade 

do estudo da imagem. Com base nessa diretriz que essa proposta é desenvolvida. Para tanto, 

faz-se mister tratar da natureza, ou melhor dito, dos fatores que permeiam a natureza da 

imagem, a saber: sua natureza complexa, múltipla, relativística e dinâmica. Tais características 

da natureza da imagem podem ser observadas em separado, como também conjuntamente, nas 

produções da área.  

Por natureza complexa, entenda-se como sendo algo que dá margens para 

imprecisões, ambiguidades, equívocos ou confusões. Em outras palavras, algo em que é 

inerente a possibilidade de ser analisado sob diferentes prismas (aspectos, pontos de vistas), e 

que, ainda, pode abranger um número elevado de elementos. Esse aspecto constitui um dos 

mais fortes caracterizadores da natureza da imagem. É notório o fato da diversidade de 

conceitos e de dimensões quando se trata de sua natureza. Dito de outra maneira, a imagem de 
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destinos possui número de definições quase que proporcional ao número de autores dedicados 

a estudá-la. Suas dimensões também são alvo de significativa variabilidade, assim como o 

relacionamento entre essas diferentes dimensões compositoras da imagem. 

Esses fatores elencados implicam em exemplos práticos de como pode ser 

observada a natureza complexa da imagem. A título de exemplo, com relação à composição da 

imagem, é possível citar que alguns autores asseveram que a imagem é fruto de um componente 

cognitivo, ao passo que outros defendem que ela é fruto de componentes cognitivos e afetivos, 

como ressaltado por Gallarza, Gil e Calderón (2002), e outros ainda, como Baloglu e MCleary 

(1999) argumentam que a imagem é formada por componentes cognitivos e afetivos, e um 

terceiro que surge da junção deste com a experiência realizada na visitação de uma destinação 

turística, conhecida como conativa ou global. A forma de dimensionamento dos direcionadores 

da imagem pode ser demonstrada no modelo de Baloglu e MCleary (1999) da seguinte maneira: 

 

FIGURA 2.16: Dimensões da imagem de acordo com Baloglu e MCleary (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Gutiérrez (2005) e Baloglu e Mcleary (1999). Tradução nossa. 

 

A concepção de natureza múltipla também permeia os estudos de imagem de 

destinos turísticos. Como nos demais estudos da atividade turística, além dos demais tópicos 

comumente relacionados a ela, há a necessidade de um enfoque multidisciplinar capaz de 

corroborar para o entendimento, aprofundamento e refinamento da compreensão sobre sua 

própria natureza. Desta forma, observa-se que essa multiplicidade é baseada, a priori, em duas 

características tomadas como referência para essa análise. A primeira diz respeito à concepção 

da imagem fundamentada em um conjunto de atributos da destinação ou mesmo de uma 

percepção holística. Ou seja, uma imagem geral/global do destino. A segunda, por outro lado, 

está baseada na percepção dela como sendo estática ou dinâmica. 
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Em linhas gerais, o primeiro aspecto (Relação atributo-holística) é dividido em dois 

arranjos: um remete a identificação da imagem de uma destinação como uma análise elaborada 

a partir da soma de seus integrantes, visão empiricamente corroborada por Neal e Gursoy 

(2008), ao passo que a segunda diz respeito ao argumento que defende a existência de uma 

percepção holística da destinação, diferindo do primeiro por não realizar uma apreciação 

individual de cada item ou atributo, apenas se considera a percepção holística/global da 

destinação de férias do consumidor turístico. A questão é se a imagem é formada a partir da 

percepção individual de cada atributo do destino ou se, por outro lado, ela é uma impressão 

geral baseada numa avaliação da experiência global sem necessariamente passar pela fase de 

avaliação individual. Ou mesmo se o turista passa por essas duas fases concomitantemente no 

processo de desenvolvimento da imagem de uma destinação de férias (GALLARZA; GIL; 

CALDERÓN, 2002). 

Já no que diz respeito à relação estática e dinâmica, sua origem é intrinsecamente 

relacionada ao processo de formação da imagem. A primeira é alvo de avaliação dos constructos 

que conformam a formação da imagem. Enquanto que a segunda trata da relação entre a imagem 

e outros constructos integrantes dos estudos em comportamento do consumidor, tanto de âmbito 

geral como especificamente do consumidor turístico. Como, por exemplo, os estudos que 

contemplam a imagem como fator influenciador da escolha de destinos turísticos, satisfação e 

fidelização entre outros. 

O terceiro aspecto discutido é a natureza relativística da imagem de destinos. Esta 

é considerada relativística por guardar em si simultaneamente traços subjetivos, uma vez que 

varia de indivíduo para indivíduo, de turista para turista. Como também comparativos, já que 

envolve percepções sobre vários objetos (GALLARZA; GIL; CALDERÓN, 2002). Dito de 

outra maneira, a imagem é considerada relativística por ser subjetiva e comparativa em relação 

a sua análise. A subjetividade é uma característica ímpar quando se trata de falar sobre imagem 

de destinos. Afinal, essa é originada da interiorização de percepções sobre determinado objeto, 

processada por meio de critérios extremamente particulares. Isso, por sua vez, implica em 

imagens diferentes percebidas por sujeitos diferentes, mesmo quando expostos a estímulos 

semelhantes. A percepção do mundo exterior difere de indivíduo para indivíduo, assim como o 

processo de apropriação dessa realidade “externa” é bastante particular, própria de cada sujeito 

(BIGNAMI, 2002; ITUASSU; OLIVEIRA, 2006). 

Outro fator que favorece demasiadamente essa percepção subjetiva da imagem é a 

própria subjetividade presente no processo de avaliação dos serviços turísticos consumidos. 
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Além disso, no que diz respeito à natureza relativística da imagem é possível observar que cada 

objeto passa por uma avaliação comparativa em relação a outros objetos. Cada objeto é 

percebido em contraste a outro, ou mesmo outros objetos envolvidos (GALLARZA; GIL; 

CALDERÓN, 2002). 

Por último, a natureza dinâmica da imagem é a característica contemplada neste 

trecho de discussão. Faz-se necessário afirmar que a imagem de destinos não demonstra caráter 

estático, pelo contrário, apresenta transformações ao longo do tempo (BIGNAMI, 2002; 

GALLARZA; GIL; CALDERÓN, 2002; KOTLER; RIES; HAIDER, 1994; ITUASSU; 

OLIVEIRA, 2004), este que é, junto ao espaço (GALLARZA; GIL; CALDERÓN, 2002; 

LEISEN, 2001), uma das duas principais variáveis na mudança de imagem de destinações de 

turismo. Quando se leva em consideração a variável tempo, é natural e lógica a associação entre 

ela e a mudança. Pois, considerando-se a formação da imagem de um destino como um 

processo, o que de fato é, a variável tempo, naturalmente, tem influência ímpar nele (CHAGAS, 

2008). 

De qualquer maneira, com vistas a não cair em determinismo. Faz-se premente 

ressalvar uma das questões também consideradas cruciais no processo de análise da relação 

tempo-mudança da imagem. Em outras palavras, é patente o fato que quando o consumidor de 

turismo internaliza determinada imagem, como sendo representativa da realidade da destinação 

de férias, alterações dessa natureza se tornam difíceis e demoradas. Dessa maneira, não ocorrem 

de forma simples e rápida como se poderia supor a partir de uma análise superficial de sua 

natureza dinâmica. De fato, tendo sido fixada uma determinada imagem junto ao destino 

turístico essa perdura por um longo período como referência quando se trata da localidade, 

sendo possível ocorrer alterações/mudanças nessa imagem. Entretanto, tais modificações 

apresentam alto grau de complexidade no desenvolvimento da estratégia e no sucesso dos 

resultados almejados. Isso, por sua vez, torna a fixação de uma imagem uma tarefa árdua e 

arriscada como forma de representação de um destino turístico (KOTLER; BOWEN; 

MAKENS, 1997; KOTLER; RIES; HAIDER, 1994).  

Já no que se refere a variável espaço, é relevante se aprofundar em duas 

considerações principais a seu respeito. Primeiro, faz-se importante o conhecimento do local 

onde o turista se encontra no momento da investigação sobre sua percepção com relação à 

imagem do destino. Essa variável pode influenciar substancialmente no resultado do estudo 

(GALLARZA; GIL; CALDERÓN, 2002). Segundo, como derivação do processo de formação 

da imagem, é possível afirmar que toda imagem faz referência a um espaço delimitado. A 
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localização geográfica ou espaço geográfico do destino também exerce influência direta na 

imagem uma vez que, quando se fala em determinado local turístico, se discorre por 

consequência sobre uma região geográfica delimitada que remete a mente dos consumidores de 

turismo um conjunto de concepções, conceitos ou ideias sobre determinada localidade. Assim, 

é estimulada na mente do sujeito determinados pré-conceitos sobre o local (VAZ, 1999). 

Nesse momento, é oportuno ressaltar que a distância, geográfica e/ou cognitiva, 

influencia na medida em que quanto maior for ela entre turistas e destinos, maior será a 

discrepância entre a realidade e a imagem. Fato que pode ser confirmado em estudos 

comparativos entre percepções de turistas nacionais e estrangeiros com relação a uma 

destinação, ou mesmo das diferenças de percepções com relação a residentes, turistas regionais 

e/ou nacionais e internacionais. 

 

2.4.5 Modelos de Formação da imagem do destino 

 

2.4.5.1 Modelo Tridimensional de Echtner e Ritchie (1991) 

 

O modelo tridimensional de Echtner e Ritchie (1991) é também um dos mais 

clássicos quando se fala em imagem de destinos. Este, por sua vez, é embasado em três 

contínuos, a saber: atributo-holístico, funcional-psicológico e comum-único. O primeiro 

contínuo faz menção à possibilidade de o destino ter sua imagem formada tanto pela análise de 

seus atributos individualmente, como a partir de uma maneira holística, sem se ater as partes 

que o compõem. E, esta análise pode ser desenvolvida sob uma óptica funcional, ou seja, 

aspectos observáveis ou mensuráveis tais como preço do produto, acomodações e demais 

facilidades entre outras; ou ainda sob uma óptica psicológica que, em outras palavras quer dizer: 

a partir de elementos mais abstratos, de cunho intangível tais como sensação de segurança e 

atmosfera do destino entre outros. E estes teriam ainda um caráter do tipo comum, aspectos que 

existem em grande parte dos destinos, ou do tipo único que comporiam uma vantagem 

competitiva para um destino em particular ou um pequeno grupo de localidades que possuem 

esse diferencial (ECHTNER; RITCHIE, 1991). Esse modelo por ser observado na Figura 2.17. 
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FIGURA 2.17: Componentes da imagem de um destino turístico. 

 

Fonte: Echtner e Ritchie, 1991. Tradução nossa. 

 

Tendo sido discutido o modelo tridimensional, é interessante trazer a análise outros 

modelos tais como o seguinte de Baloglu e McCleary (1999). 

 

2.4.5.2 Modelo de formação da imagem de Baloglu e McCleary (1999) 

 

O estudo de Baloglu e McCleary (1999) é apontado por muitos como um dos 

pioneiros na pesquisa dos fatores que influenciam a formação da imagem, baseado em 

motivação, naturalmente. Estes autores partiram para o teste empírico da influência dos fatores 

push e pull na formação da imagem de destinos, diferentemente, por exemplo, de outros autores 

baseados nos modelos de Gunn (1972; 1988) ou Gartner (1994), que propôs que a imagem 

poderia ser orgânica, induzida, e, posteriormente, complexa. 

Conceitualmente, os fatores push são concebidos como aqueles que estimulam o 

desejo de férias no turista, provocando nele a vontade de fazer turismo. Basicamente, são fatores 

internos ao indivíduo tais como a necessidade de relaxamento, descanso, entre outros 

(GUTIÉRREZ, 2005; CHAGAS, 2009; BEERLI; MARTIN, 2004a). Já os fatores pull 
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encontram-se vinculado aquilo que é procurado pelo turista, ou seja, aqueles fatores do destino 

que despertam interesse em determinado público. Em resumo, pode-se afirmar que os fatores 

push dizem respeito ao turista, ao passo que os pull dizem respeito prioritariamente ao destino 

(BALOGLU; MCCLEARY, 1999; GUTIÉRREZ, 2005; CHAGAS, 2009; BEERLI; MARTIN, 

2004a). 

Para operacionalização do estudo, Baloglu e McCleary (1999) testaram as 

dimensões Imagem do Destino (1), Percepções Cognitivas (2) e Afetivas (3), Variedade (4) e 

Tipos (5) de Fontes de Informação procuradas, Idade (6), Grau de Instrução (7) e Fatores Sócio-

psicológicos Motivadores da viagem (8) para explicar o processo de formação da imagem, 

como pode ser observado na Figura 2.18. 

 

FIGURA 2.18: Modelo de formação da imagem de Baloglu e McCleary (1999) 

 

Fonte: Baloglu e MCleary (1999). Tradução nossa. 

 

No estudo, confirmou-se que as dimensões cognitivas de análise influenciam 

diretamente a dimensão afetiva (H1), como encontrado em Russel (1980) e posteriormente em 

Beerli e Martin (2004a). Como também exercem impacto na imagem (H2). Por outro lado, as 

dimensões cognitivas foram influenciadas pela variedade e quantidade de informação ao turista 

(H4), parcialmente pelo tipo de informação, através principalmente do Boca a Boca (H5) e com 
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relação à idade apresentou relação moderada e inversa (H7), suportando parcialmente tal 

hipótese. Já o papel da avaliação afetiva na formação da imagem foi fortemente comprovado, 

já que esta foi a dimensão que apresentou maior influência (H3). Foi comprovado também que 

as motivações afetam a imagem afetiva (H6) e que a idade não interfere na avaliação afetiva 

(H7). O grau de instrução não apresentou influência significativa nas dimensões cognitivas e 

afetivas. 

Em resumo, constatou-se que a Variedade e Tipo de Fontes de informações têm 

significativa relação com fatores afetivos, ao mesmo tempo em que fatores motivacionais 

influenciam a percepção cognitiva, hipóteses não contempladas originalmente no estudo. 

Fatores afetivos são influenciados pelos cognitivos, sendo aqueles [afetivos] os mais 

importantes para o processo de formação da imagem. Por fim, é possível afirmar também que 

turistas avaliam cognitivamente a partir de suas motivações. 

 

2.4.5.3 Modelo de formação da imagem de Beerli e Martin (2004a). 

 

Em razão da literatura não apresentar aspectos teóricos e metodológicos 

consolidados, de acordo Beerli e Martin (2004a), corroborado por Echtner e Ritchie (1991), 

Gallarza, Gil e Calderón (2002) e Baloglu e Mccleary (1999), os primeiros autores citados se 

propuseram a analisar o processo de formação da imagem de destinos a partir da análise 

conjunta de diferentes fatores influenciadores. O estudo objetivou contribuir para pesquisas na 

formação da imagem de destinos a partir da relação entre os constructos motivação (1), 

dimensões afetivas (2), dimensões cognitivas (3), experiências de viagens passadas (4) e 

característica sócio-demográficas (5). A relação teórica proposta para teste empírico por Beerli 

e Martin (2004a) pode ser analisada na Figura 2.19. 
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FIGURA 2.19: Modelo de formação da imagem de destinos de Beerli e Martin (2004a). 

 

Fonte: Beerli e Martin (2004a). Tradução nossa. 

 

Das sete hipóteses originalmente lançadas, concluiu-se que a motivação influencia 

diretamente a imagem afetiva (H1), como em Baloglu e MCleary (1999), Bosque e Martin 

(2008) e Beerli e Martin (2004b), como também que as experiências anteriores de viagem 

influenciam a avaliação de aspectos cognitivos e afetivos (H2) e que o gênero influencia 

parcialmente a percepção de imagem (H3). A faixa etária é também outro fator que influencia 

na percepção cognitiva e afetiva da imagem (H4), sendo esta relação não encontrada em 

Baloglu e MCleary (1999) para a avaliação afetiva. Já o grau de escolaridade exerce influencia 

apenas na dimensão afetiva, confirmando parcialmente a hipótese 05, relação também não 

encontrada em Baloglu e MCleary (1999). A classe social influencia na percepção cognitiva e 

afetiva da imagem, apenas para os turistas de primeira viagem ao destino. Portanto, é 

parcialmente confirmada a hipótese 06. Por fim, também se confirma a hipótese 7, que diz que 

o país de origem influencia na percepção dos componentes cognitivo e afetivo da imagem. 

Do estudo, observa-se que os fatores motivacionais influenciam a dimensão afetiva 

da imagem como asseveram também Bosque e Martin (2008) e Baloglu e McCleary (1999). 

Outra conclusão extraída é a necessidade de diversificação do portfólio do destino, 

principalmente para repetidores, uma vez que se comprovaram índices negativos com relação 

ao fator Conhecimento. Os resultados indicam também que turistas com experiências prévias 

de viagem possuem maior tolerância com relação a insatisfações com o destino, isto em 
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decorrência de maiores pontos de referência e comparação. A promoção diferenciada do destino 

é justificada pela influencia comprovada da cultura, representada pelo país de origem (BEERLI; 

MARTIN, 2004a).  

 

2.4.5.4 Modelo de formação da imagem de Beerli e Martin (2004b) 

 

Beerli e Martin (2004b), ainda seguindo a concepção de Baloglu e MacCleary 

(1999), estudaram a formação da imagem de destinos a partir dos fatores motivacionais (fatores 

push e pull) (1), fontes de informação (2), percepção de atributos do destino (avaliação 

cognitiva) (3), avaliação afetiva (4) e fatores sócio-demográficos (5), de acordo com a relação 

teórica descrita na Figura 2.20. 

Da investigação, observou-se que as fontes induzidas de informações, com exceção 

das agências de viagem, não exercem influência junto à percepção cognitiva, após visita do 

destino. Isso confirma parcialmente a hipótese 01. Além disso, a hipótese 02, que afirma que 

as fontes de informações orgânicas e autônomas influenciam diretamente a percepção cognitiva 

pode ser parcialmente confirmada. A hipótese (03) que a experiência de viagem influencia a 

percepção cognitiva também pode ser parcialmente confirmada, para aqueles que nunca 

visitaram o destino antes, assim como é possível também se confirmar que a experiência 

anterior obtida no destino influencia a mesma percepção (H4). 

 

FIGURA 2.20: Modelo de formação da imagem desenvolvido por Beerli e Martin (2004b).  

 
Fonte: Beerli e Martin (2004b). Tradução nossa. 
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Do estudo, confirma-se também a relação causal entre motivação e imagem afetiva 

(H5), encontrado também em Bosque e Martin (2008), Beerli e Martin (2004a) e Baloglu e 

MCleary (1999), e entre a experiência prévia e percepção cognitiva e afetiva (H6), como visto 

em Beerli e Martin (2004a). A imagem percebida ser influenciada pelo gênero foi outra 

conclusão do estudo (H7), como também o fato da percepção afetiva e cognitiva ser 

influenciada pela idade do turista (H8), o nível de educação (H9), a classe social (H10) e pelo 

país de origem (H11). 

 

2.4.5.5 Modelo de formação da imagem de Bosque e Martin (2008) 

 

Bosque e Martin (2008) justificam sua pesquisa com base na reconhecida escassez 

de estudos sobre o processo de formação da imagem de destinos turísticos. Para tanto, 

propuseram investigar a relação entre fatores psicológicos, como motivação e valores culturais, 

e as dimensões cognitivas e afetivas. Nesse sentido, a proposta objetivou analisar as dimensões 

cognitivas e afetivas dos destinos, como também a influência de fatores psicológicos na 

formação da imagem. No estudo, concluem os autores, que os fatores cognitivos têm maior 

peso que os afetivos, diferentemente do encontrado por Baloglu e McCleary (1999). Além 

disso, a influência de aspectos cognitivos na formação de aspectos afetivos também é 

confirmada (H1), como asseveram Russel (1980) e Baloglu e McCleary (1999). 

Segundo os autores foi demonstrado que quanto maior a proximidade entre a 

percepção do que o destino oferece e as motivações do turista em visitá-lo, melhor é a percepção 

da imagem desenvolvida pelo consumidor (H2). Ou seja, a imagem afetiva é diretamente 

relacionada à consonância entre o que o destino oferece e a motivação do turista. Além disso, 

o estudo aponta que quanto menor é a distância cultural entre turistas e destinos, melhor é a 

percepção da imagem dele (H3). 

Nesse sentido, do estudo se comprova o caráter cognitivo-afetivo da imagem como 

defendido por Echtner e Ritchie (1991), Gallarza, Gil e Calderón (2002), Baloglu e McCleary 

(1999), Gutiérrez (2005) e Beerli e Martin (2004a) entre outros, o que estimula atenção e 

investimentos em dois âmbitos, promoção de aspectos cognitivos e afetivos. Fica comprovada 

também a influência dos fatores psicológicos culturais na formação da imagem, o que impele a 

importância da divulgação adequada à motivação do público-alvo. Outra conclusão do estudo 

é que indivíduos com diferentes valores culturais e motivações irão perceber o mesmo destino 

de modo diferente. Sendo assim, faz-se necessário segmentar as mensagens diante do 



110 
 

posicionamento global, evocando para cada segmento o que é mais interessante para ele, isso 

tornará a percepção de risco de compra da destinação menor, como também tornará o destino 

mais atrativo (BOSQUE; MARTIN, 2008).  

 

2.4.5.6 Modelo de formação da imagem de Chagas, Marques Jrº e Duarte (2013) 

 

Outro modelo interessante, baseado nos anteriores e desenvolvido focando em um 

destino nacional, é o de Chagas, Marques Jrº e Duarte (2013) que buscou analisar o processo 

de formação da imagem de destinos turísticos de Sol e Praia, a partir do exame causal entre 

Motivação, Percepção/Avaliação Cognitiva e Afetiva e Fontes de Informações com foco no 

destino Canoa Quebrada/CE, conforme demostrado na Figura 2.21. 

 

FIGURA 2.21: Modelo de formação da imagem desenvolvido por Chagas, Marques Jrº e 

Duarte (2013) 

 

Fonte: Chagas, Marques Jrº e Duarte (2013). 

 

Dos resultados desse estudo, é possível concluir que a formação da imagem do 

destino turístico é função de fatores motivacionais, percepções cognitivas e afetivas. Em outras 

palavras, demonstrou-se que a formação da imagem ocorre por influência direta da motivação 
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e das percepções cognitivas e afetivas, não sendo possível comprovar também a influência 

direta das fontes de informações. Faz-se mister ressaltar que os componentes da avaliação 

cognitiva do destino apresentaram maior peso relativo na explicação da formação da imagem. 

Isto pode apontar o pouco apelo afetivo que possui o destino, ao mesmo tempo em que se 

estimula o interesse em analisar se para o segmento de sol e praia, em especial, as dimensões 

cognitivas seriam as mais importantes em suas avaliações. Por outro lado, esta informação pode 

demonstrar, na verdade, pouca diversificação e diferenciação do destino perante o mercado. De 

qualquer maneira, faz-se pertinente para gestão do destino o posicionamento com relação ao 

desenvolvimento de vantagens competitivas, sejam de caráter cognitivo ou eminentemente 

afetivo. 

Em resumo, diante das discussões trazidas no referencial teórico, é possível 

observar que a imagem é tida como importante influenciadora da fidelidade, seja direta (CHEN; 

TSAI, 2007; BOSQUE; MARTÍN, 2008; CHAGAS; MARQUES Jrº, 2010; CHAGAS, 

SAMPAIO; BEZERRA, 2013; ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 2005; BIGNÉ; SÁNCHEZ; 

SÁNCHEZ, 2001; ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 2009;) ou indiretamente, mediada por outras 

dimensões (CHEN; PHOU, 2013; CHI; QU, 2008; WANG; ZHANG; GU; ZHEN, 2009; LEE; 

LEE; LEE, 2005), logo, é natural observar que ela, provavelmente, demonstra também 

relevância na explicação da intenção de realizar comunicação boca a boca e/ou boca a boca 

eletrônico. 

Nesse sentido, é preciso retomar o que afirma Zhang, Fu, Cai e Lu (2014) quando 

se trata de fidelidade aplicada aos estudos em turismo, é possível concebê-la de três maneiras, 

a saber: (1) Fidelidade Atitudinal (BIGNÉ; SÁNCHEZ; SÁNCHEZ, 2001; ALCAÑIS; 

GARCÍA; BLAS, 2005; LEE; LEE; LEE, 2005), (2) Fidelidade Comportamental (BIGNÉ; 

SÁNCHEZ; SÁNCHEZ, 2001; ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 2005; LEE; LEE; LEE, 2005) e 

(3) Fidelidade Compósita (CHEN; TSAI, 2007; CHI; QU, 2008; BOSQUE; MARTIN, 2008). 

De um modo geral, como já explicado neste referencial teórico, a primeira diz respeito à 

percepção sobre o valor recebido em determinada transação que o conduz a determinada atitude 

com relação aos produtos e/ou serviços, ou expressão desta atitude, como, por exemplo, a 

intenção de repetir e/ou recomendar a compra/escolha. Ao passo que a fidelidade 

comportamental, como o próprio nome estimula a conclusão, se refere ao ato comportamental 

realizado pelo consumidor, tais como a efetiva repetição da compra (no caso desse estudo, visita 

ao destino) ou o ato também efetivo de recomendação para amigos, parentes entre outros. Já a 
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fidelidade compósita, por sua vez, se remete a junção da fidelidade atitudinal e comportamental 

(ZHANG; FU; CAI; LU, 2014). 

A explicação anterior fez-se pertinente para ressaltar o fato que, operacionalmente, 

os estudos desenvolvidos com o intuito de investigar os antecedentes têm sido desenvolvidos 

em torno dessas três concepções, ou seja, fidelidade atitudinal (BIGNÉ; SÁNCHEZ; 

SÁNCHEZ, 2001; ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 2005; LEE; LEE; LEE, 2005), 

comportamental (BIGNÉ; SÁNCHEZ; SÁNCHEZ, 2001; ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 2005; 

LEE; LEE; LEE, 2005) e compósita (CHEN; TSAI, 2007; CHI; QU, 2008; BOSQUE; 

MARTIN, 2008; CHAGAS; MARQUES Jrº, 2010; CHAGAS, 2010; CHAGAS; MARQUES 

Jrº; DUARTE, 2013). Enquanto a operacionalização deste constructo (fidelidade) tem se dado 

costumeiramente por meio de variáveis como intenção de (re)compra e recomendação a outros 

(ZHANG; FU; CAI; LU, 2014; LEE; LEE; LEE, 2005; ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 2005; 

ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 2009; BIGNÉ; SÁNCHEZ; SÁNCHEZ, 2001; GONZÁLEZ; 

COMESAÑA; BREA, 2007; HUTCHINSON; LAI; WANG, 2008; ALEXANDRIS; 

DIMITRIADIS; MARKATA, 2002). Sendo que a segunda é o objetivo desta investigação, ou 

seja, intenção de recomendação ou boca a boca. No entanto, de modo online, que constitui aqui 

o que é tratado como comunicação boca a boca eletrônica.  

Nesse sentido, a hipótese da relação entre imagem e boca a boca eletrônica se 

apresenta plausível baseada em duas argumentações principais. A primeira, como já observado, 

os antecedentes da comunicação boca a boca eletrônica têm sido fortemente relacionados às 

dimensões influenciadoras do boca a boca tradicional, tais como motivações para o 

compartilhamento das experiências (WANG; FESENMAIER, 2004; HENNIG-THURAU; 

GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004; YANG, 2013; BRONNER; HOOG, 2011; 

CANTALLOPS; SALVI, 2014; TUBENCHLAK, 2013; MUNAR; JACOBSEN, 2014; 

JEONG; JANG, 2011; CHEUNG; LEE, 2012; YOO; GRETZEL, 2008; GRETZEL, 2007; 

YOO; GRETZEL, 2011; PURSIAINEN, 2010) e qualidade ou satisfação com a experiência 

(YANG, 2013; JEONG; JANG, 2011; CHEN, 2011; CHEN; DWYER; FIRTH, 2014; TSAO; 

HSIEH, 2012; CHEN, 2012; BROWN; BARRY; DACIN; GUNST, 2005) ou mesmo pela 

junção das dimensões motivacionais com as de experiência do consumo, e/ou com as variáveis 

de avaliação da plataforma utilizada, quando se trata de boca a boca eletrônico (HSU; LIN, 

2006; YANG, 2013; CHEN, 2012; JEONG; JANG, 2011; LEE; YOON; CHOI; PARK, 2011; 

HENNIG-THURAU; GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004). A segunda é que a imagem, 

como também afirmado, é tratada como um dos principais antecedentes da fidelidade (BIGNÉ; 



113 
 

SÁNCHEZ; SÁNCHEZ, 2001; CHEN; TSAI, 2007; BOSQUE; MARTÍN, 2008; CHAGAS; 

MARQUES Jrº, 2010; CHAGAS, SAMPAIO; BEZERRA, 2013; ALCAÑIS; GARCÍA; 

BLAS, 2005; ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 2009). 

Além disso, mesmo quando a fidelidade é operacionalizada separadamente, em 

duas dimensões distintas, como em (1) intenção de (re)compra e (2) intenção de recomendar, 

se demonstra a importância da imagem como variável explicativa das duas. Desse modo, Bigné, 

Sánchez e Sánchez (2001) ao investigarem a relação entre imagem e a intenção de retornar, 

como também com a intenção de recomendar a destinação a outros, separadamente, obtiveram 

como conclusão que a imagem influencia as duas dimensões supramencionadas. Essa relação é 

encontrada, inclusive, nas duas amostras oriundas de dois destinos diferentes, a saber: Peñiscola 

e Torrevieja. Lee, Lee e Lee (2005) corroboram com a mesma afirmação, encontrando que a 

imagem em sua dimensão afetiva atua favoravelmente na intenção de recomendação a outras 

pessoas. Outro estudo que assevera a relação entre imagem como antecedente, especificamente, 

da intenção de recomendar a destinação a outras pessoas é o desenvolvido por Alcañis, García 

e Blas (2005) e Alcañis, García e Blas (2009). 

Com base nas argumentações realizadas até o momento, torna-se apropriado 

ponderar que a imagem uma vez que influencia a fidelidade, influencie por extensão a intenção 

de realizar boca a boca (e provavelmente o boca a boca eletrônico positivo). Afinal, em diversos 

estudos, embora sendo conceitos multidimensionais, são operacionalizados de modo similar ou 

mesmo conjuntamente em razão da própria natureza (CHI; QU, 2008; CHEN; TSAI, 2007; 

BOSQUE; MARTÍN, 2008; CHAGAS; MARQUES Jrº, 2010; CHAGAS; MARQUES Jrº, 

2011; CHAGAS; BRANDÃO; MARQUES Jrº, 2012; CHAGAS, SAMPAIO; BEZERRA, 

2013). E mesmo quando analisada essa influência separadamente em cada variável, (1) intenção 

de visitar ou revisitar e (2) intenção de recomendar a outros, conclui-se também que a imagem 

é uma significativa variável influenciadora da intenção de recomendar, como afirmam Bigné, 

Sánchez e Sánchez (2001), Lee, Lee e Lee (2005), Alcañis, García e Blas (2005), Alcañis, 

García e Blas (2009), entre outros. 

Portanto, a quarta hipótese derivada dessa construção teórica é: 

 

H4: A imagem de destinos turísticos influencia direta e positivamente a intenção de realizar 

boca a boca eletrônico positivo. 
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Assim, neste capítulo foi concluída a apresentação e discussão das hipóteses deste 

estudo. No tópico a seguir, metodologia da pesquisa, podem ser observados os procedimentos 

metodológicos desenvolvidos para fins de cumprimento dos objetivos previamente estipulados. 
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CAPÍTULO 03 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo do estudo foram desenvolvidos os procedimentos metodológicos 

referentes à investigação realizada. Para tanto se apresentou a tipologia da pesquisa, assim como 

a população e a amostra obtida, o modelo de análise e seu respectivo instrumento, e, por fim, 

as técnicas de análise de dados utilizadas. 

 

3.1 Tipologia do estudo 

 

O estudo desenvolvido, no que diz respeito a sua lógica de investigação científica, 

é classificado como hipotético-dedutivo (POPPER, 1980). Com relação a natureza e aos seus 

objetivos, é considerada aplicado e descritivo (MATTAR, 2012; MATTAR, 1999; 

MALHOTRA, 2009), respectivamente. O enfoque analítico, por sua vez, é caracterizado como 

quantitativo, do tipo Survey, de corte transversal (ESTEBAN; FERNÁNDEZ, 2001; OMT, 

2005). 

O primeiro método mencionado, hipotético-dedutivo, de acordo com Popper 

(1980), autor que corroborou fortemente para os pilares dele, pode ser implementado em 

investigações científicas por meio das etapas de expectativas ou conhecimento prévio, 

problema, conjectura e tentativa de falseamento, como aplicado nesta investigação. O método 

hipotético-dedutivo pode ser entendido como um conjunto de conjecturas ou hipóteses cujas 

conseqüências serão deduzidas para teste com vistas a serem corroboradas ou falseadas 

(POPPER, 1980; KAPLAN, 2009). Nas palavras de Kaplan (2009, p. 09-10), por meio do 

método hipotético-dedutivo 

 

[...] o cientista, através de uma combinação de observações cuidadosa, hábeis 

antecipação e intuição científica, alcança um conjunto de postulados que governam 

os fenômenos pelos quais está interessado, daí deduz ele as conseqüências por meio 

de experimentação e, dessa maneira, refuta os postulados, substituindo-os, quando 

necessários por outros e assim prossegue. 

 

A pesquisa aplicada, por sua vez, de acordo com Mattar (1999, p. 51), é entendido 

como “o tipo de estudo sistemático motivado pela necessidade de resolver problemas 

concretos”. Já com relação aos seus objetivos, esse estudo é caracterizado como descritivo. 
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Malhotra (2009, p. 100), ao tratar dos estudos descritivos afirma que estes podem ser entendidos 

como “um tipo de pesquisa conclusiva que possui enquanto objetivo primordial à descrição de 

algo, comumente características ou funções de mercado. A maior parte das pesquisas de 

marketing são de natureza descritiva.” Portanto, contribuindo para fins de cumprimento da 

finalidade eminentemente conclusiva dos objetivos propostos. 

A abordagem analítica quantitativa é responsável pelo teste de hipótese e validação 

dos resultados do estudo, com capacidade de inferência adequada as propostas desenvolvidas 

nessa investigação. Como características do estudo quantitativo, é possível citar que quando 

respeitados determinados princípios tais como amostra adequada e questionário concebido de 

modo apropriado, é capaz de apresentar a tendência de comportamento de toda a população em 

estudo, a partir de uma amostra reduzida (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO - 

OMT, 2005), ou seja, a perspectiva quantitativa como método analítico demonstra capacidade 

de expandir a toda à população a tendência de traços de comportamento conseguidos a partir 

do estudo de parte dela. Ou dito de outra forma, de uma amostra significativa (ESTEBAN; 

FERNÁNDEZ, 2001; OMT, 2005). Essa abordagem é encontrada em inúmeros estudos, tais 

como Tubenchlak, Faveri, Zanini e Goldszmidt (2015), Tubenchlak (2013), Chu (2009), 

Goyette, Ricard, Bergeron e Marticotte (2010), Chen (2012), Yang (2013), Sun, Youn, Wu e 

Kuntaraporn (2006), Cheung e Lee (2012), Lee, Qu e Kim (2007), Ye, Law, Gu e Chen (2011), 

Hwang, Yoon e Park (2011), Lin, Wang e Hwang (2010), Zhang, Ye, Law e Li (2010), 

Hutchinson, Lai e Wang (2009), Chen e Chen (2010), Baloglu e Brinberg (1997), Pérez-Nebra 

e Torres (2010), Baloglu e Mcleary (1999), Bosque e Martín (2008), Pike e Ryan (2004), Beerli 

e Martín (2004), Alcañis, García e Blas (2009), Jalilvand e Samiei (2012), Cho e Agrusa (2006), 

Wang e Wang (2010), Bai, Law e Wen (2008), Wei, Cheung e Law (2010), Lee, Qu e Kim 

(2007), Mazaheri, Richard e Laroche (2011) e Beldona, Morrison e O’Leary (2005). 

Em consonância com o enfoque quantitativo, a investigação proposta é do tipo 

Survey, de corte transversal, passível de ser definida como pesquisas que “se caracterizam pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-

se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema em 

estudo para em seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes 

[...]” (GIL, 1987, p. 76). Assim como nas pesquisas de Prayag (2009), Cho e Agrusa (2006), 

Wang e Wang (2010), Bai, Law e Wen (2008), Wei, Cheung e Law (2010), Tubenchlak, Faveri,  

Zanini e Goldszmidt (2015), Tubenchlak (2013), Chu (2009), Goyette, Ricard, Bergeron e 

Marticotte (2010), Chen (2012), Sun, Youn, Wu e Kuntaraporn (2006), Jeong e Jang (2011), 
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Cheung e Lee (2012), Chen e Chen (2010), Baloglu e Mcleary (1999), Pike e Ryan (2004), 

Beerli e Martín (2004), Alcañis, García e Blas (2009), Gutiérrez (2005), Lee, Qu e Kim (2007), 

Mazaheri, Richard e Laroche (2011), Beldona, Morrison e O’leary (2005). Diante destas 

caracterizações, se passa a discutir a amostragem no tópico seguinte. 

 

3.2 População e Amostra 

 

A Praia da Pipa, destino turístico internacionalmente conhecido, pertencente, na 

verdade, ao município de Tibau do Sul, estado do Rio Grande do Norte, é o local de 

desenvolvimento deste estudo. Como pontuado antecipadamente, a mídia social alvo de 

interesse do estudo foi o Facebook. Isso em função de sua notória importância, considerada a 

principal rede social online no Brasil, com maior número de adeptos e frequência de uso, com 

vistas a navegar de um modo geral e também com o objetivo de buscar informações, de acordo 

com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República Federativa do Brasil (2015; 

2014; 2013). Sua relevância estratégica como meio para o desenvolvimento de variadas ações 

em marketing digital, ou apenas para entendimento de relações comportamentais entre os 

usuários, como também para outros interesses, tem sido amplamente estudada por diversos 

autores, tais como Luo e Zhong (2015) e Tubenchlak, Faveri, Zanini e Goldszmidt (2015), entre 

outros. 

O público do estudo é constituído por turistas nacionais, com página pessoal na 

mídia social Facebook. Os stakeholders citados compuseram a população alvo deste trabalho, 

que é definida como “a soma de todos os elementos que compartilham algum conjunto comum 

de características, conformando o universo para o propósito do problema de pesquisa de 

marketing” (MALHOTRA, 2001, p. 301). 

Para fins de caracterização do turista nacional, é utilizada a definição estatística de 

turista cunhada pela própria Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001), órgão máximo do 

turismo mundial, que afirma serem aquelas pessoas que vêm à cidade com interesse, primordial, 

em desfrutar do lazer e entretenimento propiciado pelas atividades encontradas, cujo lugar de 

origem é qualquer um pertencente à República Federativa do Brasil, atendendo ainda os 

critérios de não estadia no local de destino superior a 12 meses, ou inferior às 24h, tampouco 

desenvolvimento de atividade remunerada no município durante o período de sua permanência 

(OMT, 2001).  
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A amostra, definida por Marconi e Lakatos (2006, p. 165) como “parcela 

convenientemente selecionada do universo”, desenvolvida neste estudo é caracterizada como 

não probabilística. De acordo com Marôco (2011, p. 11), “neste tipo de amostragem a 

probabilidade de um elemento pertencer à amostra não é igual à dos restantes elementos [...] 

este tipo de amostra [pode], ou não, ser representativa da população em estudo”. Embora para 

fins de investigações com abordagem quantitativa seja ideal o uso do método probabilístico, 

costumeiramente na área de ciências sociais, como neste estudo, não é possível ou apropriado 

o uso deste método (ESTEBAN; FERNÁNDEZ, 2001). Diversas outras investigações tiveram 

a mesma abordagem (SHU, 2009; CHEN, 2012; YANG, 2013; TUBENCHLAK; FAVERI; 

ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; TUBENCHLAK, 2013; QU; LEE, 2011; JALILVAND; 

EBRAHIMI; SAMIEI, 2013; SUN; YOUN; WU; KUNTARAPORN, 2006; CHEUNG; LEE, 

2012; LEE; QU; KIM, 2007; GOYETTE; RICARD; BERGERON; MARTICOTTE, 2010; 

KIM; MATTILA; BALOGLU, 2011; JEONG; JANG, 2011; PARRA-LÓPEZ; BULCHAND-

GIDUMAL; GUTIÉRREZ-TAÑO; DÍAZ-ARMAS, 2011; HWANG; YOON; PARK, 2011; 

CHEN; CHEN, 2010; BALOGLU; BRINBERG, 1997; PÉREZ-NEBRA; TORRES, 2010; 

ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 2009; PRAYAG, 2009). 

Assim, o método que se apresentou como o mais adequado, dentre os possíveis, 

para esta investigação, foi por conveniência. Nas palavras de Malhotra (2012, p. 275) é a 

“técnica de amostragem não probabilística que procura obter uma amostra de elementos 

convenientes”. Outros estudos com abordagem quantitativa também utilizaram esse método 

amostral como Qu e Lee (2011), Goyette, Ricard, Bergeron e Marticotte (2010), Kim, Mattila 

e Baloglu (2011), Jalilvand, Ebrahimi e Samiei (2013),  Sun, Youn, Wu e Kuntaraporn (2006), 

Jeong e Jang (2011), Cheung e Lee (2012), Lee, Qu e Kim (2007), Hwang, Yoon e Park (2011), 

Lin, Wang e Hwang (2010), Chen e Chen (2010), Baloglu e Brinberg (1997), Bosque e Martín 

(2008), Alcañis, García e Blas (2009) entre inúmeros outros. 

De qualquer maneira, numa tentativa de tornar aleatório o processo amostral, a 

escolha do sujeito ocorreu por meio da técnica de amostragem aleatória sistemática, pois como 

afirma Marôco (2011, p. 10), “neste tipo de amostragem os elementos da amostra são 

selecionados de uma forma sistemática de uma população com algum tipo de ordem aleatória”. 

Outros investigadores e instituições desenvolveram o mesmo enfoque na escolha do sujeito 

entrevistado, dentre eles é possível citar alguns como Baloglu e Mcleary (1999), Pike e Ryan 

(2004), SETUR/RN (2006), SETUR/RN (2007), SETUR/RN (2008), START PESQUISA 

(2006), START PESQUISA (2007), ABIH-RN e INSTITUTO CONSULT (2014). Dentre os 
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fatores de sistematização passíveis de serem selecionados, aquele que demonstrou maior 

adequabilidade, para esta proposta, foi o tempo. Portanto, o método de escolha do sujeito foi 

sistemático, utilizando-se o tempo como fator de sistematização. É relevante ressaltar que este 

é o mesmo procedimento amostral utilizado nas pesquisas de demanda turística desenvolvidas 

pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio Grande do Norte, conforme relatórios da START 

PESQUISA, consultoria responsável por parte desses estudos (START PESQUISA, 2006; 

START PESQUISA, 2007) e pelos próprios relatórios consolidados de pesquisas de demanda 

turística publicados pela mesma secretaria (SETUR/RN, 2006; SETUR/RN, 2007; SETUR/RN, 

2008), assim como em pesquisas do Instituto Consult em parceria com a Associação Brasileira 

da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Norte (ABIH-RN; INSTITUTO CONSULT, 2014), 

entre outros. O procedimento para operacionalizar a amostra sistemática, com o tempo como 

fator de sistematização, foi realizado por meio da distribuição dos 13 membros da equipe de 

pesquisadores, especialmente treinados para esse fim, nos principais pontos de encontro e 

convivência de turistas na Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN. De posse dos formulários e 

localizados nesses pontos, os entrevistadores abordavam um turista a cada período de tempo 

equivalente a 25 minutos, convidando-os para participar como respondente deste estudo. Nos 

casos em que o turista abordado não demonstrou interesse em participar ou não possuía os pré-

requisitos estipulados, ou seja, ser turista nacional que tivesse página pessoal na mídia social 

Facebook, foi convidado o consumidor de turismo que se seguiu e assim sucessivamente. 

Concluído o formulário, o respondente recebia um brinde em agradecimento. Cabe frisar que 

foi respeitado rigorosamente o intervalo fixo de 25 minutos entre as abordagens dos 

entrevistados em cada ponto fixo de coleta de dados dos turistas. Assim foi possível garantir a 

frequência exata antecipadamente estabelecida.  

Ao término do processo ocorrido nos dias 28 de fevereiro e 01, 07 e 08 de março 

do ano de 2015 foram obtidos um total de 370 formulários, sendo considerados válidos 355. 

Por erro de preenchimento ou falta de dados nas variáveis de medida foram invalidadas 15 

observações. Sendo assim, a amostra final deste estudo consistiu em 355 formulários 

plenamente válidos para os objetivos lançados. Vale ressaltar que antes desta aplicação final, 

mencionada anteriormente, foi realizado um teste piloto com o número total de 50 formulários, 

realizado entre os dias 12 e 21 de fevereiro de 2015. Esse teste inicial indicou melhorias que 

foram realizadas no formulário, mas não computados na amostra final. 

Tendo sido discutido o processo amostral efetivado nesta investigação, é relevante 

tratar de sua validade para fins de alcance dos objetivos lançados. Para tanto, é calculado o 
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poder estatístico estimado para a composição da amostra e depois o poder real obtido. Assim 

como o valor mínimo de observações estimado para o uso do método de estimação baseado na 

Máxima Verossimilhança e para a realização do procedimento de modelagem de equações 

estruturais. E, por fim, pelo cálculo amostral por meio da fórmula para população infinita. A 

seguir é possível a confirmação da validade, por meio de cada critério elencado, da amostra 

alcançada. 

O poder é definido por Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009, p. 27) como 

“a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula quando esta deve ser rejeitada [...] de 

a significância estatística ser indicada se estiver presente”. Os mesmos autores recomendam 

níves alpha de pelo menos 0,05 associados a um poder de, no mínimo, 80%. Para fins de cálculo 

do poder estatístico foi o empregado o software G*Power 3.1.9.2. com o alpha estimado em 

seu maior efeito restritivo, ou seja, 0,01, com vistas a tornar a amostra acentuadamente mais 

robusta que o mínimo recomendável, e o poder mínimo de 95%, acima do mínimo recomendado 

por Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009). Nesse sentido, baseado neste critério, a 

amostra recomendada foi de 109 observações. Como já discutido, esse estudo obteve 355 

observações em sua amostra, o que implica em número significativamente superior ao mínimo 

recomendável mesmo nessas condições, como dito, mais restritivas estimadas para essa 

investigação. Sendo assim, após terem sido coletados os dados deste trabalho, o mesmo 

software foi empregado para avaliações do poder estatístico real (com a amostra coletada) e o 

tamanho do efeito. Essa avaliação resultou em poder estatístico de 0.9999996, com efeito médio 

de 0,15. O exame da sensibilidade do tamanho de efeito apontou valor de 0.0447729 o que 

corresponde, por sua vez, a um efeito inferior ao moderado (0,15), como supramencionado, e 

aproximado ao efeito forte, a saber: 0,02 (HAIR; BLACK; BABIN; ANDERSON; TATHAM, 

2009). Desse modo, é possível concluir que a amostra deste estudo é válida para os fins que se 

propõe. 

O uso do método de estimação baseado na Máxima Verossimilhança, utilizado 

nesta investigação, conforme sugerido por Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009), 

exige o número total de observações variando entre 150 e 400. Logo a amostra deste estudo, 

com 355 questionários válidos encontra-se dentro dos parâmetros considerados adequados. Para 

a modelagem de equações estruturais, embora diversos autores estipulem diferentes valores 

mínimos de observações necessárias, tais como 100 ou 150 observações, ou 400 ou ainda 

compreendida entre 250 e 500 (SCHUMACKER; LOMAX, 2004), tem se tornado consenso na 

literatura estimar um valor de 10 a 15 observações por cada variável manifesta ou 5 por cada 
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parâmetro a estimar (MARÔCO, 2010; HAIR; BLACK; BABIN; ANDERSON; TATHAM, 

2009). Nesse sentido, se considerado o modelo estrutural final desenvolvido nesse estudo, que 

possui 23 variáveis manifestas para 329 observações (excluídos os outliers) a proporção 

atingida por essa investigação se aproxima do valor ideal de 15 observações por variável 

manifesta, sendo exatamente 14,3. 

Por fim, foi realizado o cálculo da amostra utilizando-se a fórmula matemática para 

população infinita, recomendado pela Organização Mundial do Turismo para esse tipo de 

pesquisa de marketing em turismo (OMT, 2005). O modelo matemático pode ser expresso como 

n = σ²*p*q/e² (OMT, 2005). No modelo matemático demonstrado, a letra “n” diz respeito ao 

tamanho da amostra, “2“ o nível de confiança escolhido (95%), expresso em número de 

desvios-padrão, “p” a percentagem com a qual o fenômeno se verifica, “q” a percentagem 

complementar (100 - p) e “e2” o erro máximo permitido. Para composição do cálculo foi 

considerado o nível de confiança de 95%, o que em desvios-padrão corresponde a 02 desvios, 

a percentagem com a qual o fenômeno se verifica de 50%, atribuição comum a trabalhos em 

Ciências Sociais Aplicadas conforme afirmam Hair, Anderson, Tatham e Black (2006) e Reidy 

e Dancey (2006). O erro máximo permitido estimado foi de 5,3%, superior em 0,3% ao 

recomendado por Corrar, Paulo e Dias Filho (2007). Sendo assim, com base nessa configuração 

(n = 2²*50*50/5,3² = 355), também se atinge o valor de 355 questionários necessários ao 

cumprimento dos objetivos. O Quadro 3.1 resume os critérios e o número mínimo de 

observações recomendado para composição da amostra. 
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QUADRO 3.1: Critério de cálculo e número mínimo recomendado de observações. 

Critério Parâmetros de cálculo Fonte 

Número 

recomendado 

pelo critério 

Amostra 

final do 

estudo 

Poder estatístico 

 Poder estatístico superior a 

80%3; 

 Tamanho de efeito de 0,15. 

Hair, Black, Babin, 

Anderson e Tatham 

(2009) 

109 observações. 

355 

observações 

válidas 

Máxima 

Verossimilhança 

 Amostra entre 150 e 400 

observações. 

Hair, Black, Babin, 

Anderson e Tatham 

(2009) 

Entre 150 e 400 

observações. 

Modelagem de 

equações 

estruturais 

 Amostra entre 10 e 15 

observações por cada 

variável manifesta. 

Marôco (2010) 
230 

observações.4 

Cálculo amostral 

para população 

infinita 

 Nível de confiança (95%); 

 Percentagem com que o 

fenômeno se verifica (50%); 

 Percentagem complementar 

(50%); 

 Erro máximo permitido 

(5,3%). 

Hair, Black, Babin, 

Anderson e Tatham 

(2009), Reidy e 

Dancey (2006), e 

Corrar, Paulo e Dias 

Filho (2007) 

355 observações. 

Conclusão sobre o número de observações da amostra 
Adequado em todos os 

critérios 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

Assim, é possível concluir que a amostra final conseguida por esse estudo, ou seja, 

355 formulários respondidos, atende ao valor mínimo estipulado em todos os critérios 

selecionados para validar a adequação do número de observações coletado a proposta desta 

investigação. Como observado os critérios estipulados foram: poder estatístico, método de 

máxima verossimilhança, observações mínimas para o uso da modelagem de equações 

estruturais e cálculo amostral para população infinita. 

 

3.3 Instrumento de pesquisa 

 

O instrumento de pesquisa desenvolvido neste estudo foi o formulário. Para 

Marconi e Lakatos (2002, p. 112) “o que caracteriza o formulário é o contato face a face entre 

pesquisador e informante, sendo o roteiro de perguntas preenchido pelo pesquisador, no 

momento da entrevista”. Este difere do questionário, por exemplo, especialmente em razão 

deste último ser enviado ao respondente, por correios ou portadores, enquanto que o formulário 

é preenchido pelo próprio pesquisador. De acordo com Quivy e Campenhoudt (2005, p. 188), 

o instrumento questionário “consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente 

                                                           
3 Nesse estudo, o valor foi estipulado em 95%. 
4 Levando-se em consideração que o modelo final do estudo possui 23 variáveis manifestas e que para cada uma 

delas deveria possuir pelo menos 10 observações. 
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representativo de uma população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, 

profissional ou familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções [...] ou ainda 

qualquer outro ponto que interesse ao pesquisador”. Portanto, o instrumento de pesquisa 

utilizado neste estudo em razão de seus objetivos e procedimentos operacionais foi o 

formulário, conforme mencionado neste mesmo parágrafo. 

Além disso, como locais de aplicação do formulário, na praia da Pipa/RN, foram 

selecionados os principais pontos de entrada, saída, encontro e convivência de turistas nesse 

destino turístico, tais como praias, outros atrativos turísticos e espaços de entretenimento e 

pontos localizados em sua avenida principal. 

A escala utilizada foi do tipo métrica, de onze pontos, com vistas a estimular o 

aumento da variabilidade de respostas, sendo o valor mínimo [00] e o máximo [10]. O 

formulário foi dividido em dois grandes blocos, a saber: perfil da amostra e dimensões 

estudadas. Estas últimas, por sua vez, são subdivididas em (1) Imagem de Destinos, (2) 

Qualidade, (3) Satisfação, (4) Motivações e (5) Boca a Boca Eletrônico Positivo. 

A Imagem de Destinos foi composta por 07 variáveis observáveis ou manifestas, 

sendo 04 referentes à sua dimensão afetiva originadas em investigações como Caro e García 

(2007), Bosque e Martin (2008), Baloglu e McCleary (1999), Beerli e Martin (2004a) e Beerli 

e Martin (2004b), Pike e Ryan (2004), Bosque, Martín, Collado e Salmones (2009) e Baloglu e 

Brinberg (1997) e 3 sobre a imagem global, originadas de pesquisas como Johnson, Gustafsson, 

Andreassen, Lervik e Chá (2001), Baloglu e McCleary (1999), Beerli e Martin (2004a) e Beerli 

e Martin (2004b) e Alcañis, García e Blas (2005), além de elaboração própria. Além disso, foi 

realizada a exclusão das variáveis do componente cognitivo da imagem. Isto decorreu da 

proximidade operacional destas variáveis com as da qualidade. 

Esta última, a Qualidade, possui sua composição realizada por 09 variáveis 

manifestas, amplamente encontradas nas pesquisas de Chagas, Duarte e Marques Jrº (2013), 

Baloglu e Mcleary (1999), Beerli e Martin (2004a e b), Bosque e Martin (2008), Chagas e 

Marques Jrº (2010), Oliver (1981), Cronin e Taylor (1992), Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1985; 1988), Baker e Crompton (2000), Um, Chon e Ro (2006) e Wang, Zhang, Gu e Zhen 

(2009). As motivações, por sua vez, foram operacionalizadas por 14 variáveis manifestas 

originalmente propostas e testadas por Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004), 

representativas de 05 subdimensões: (1) preocupação com os outros consumidores, (2) desejo 

de ajudar a empresa, (3) benefícios sociais, (4) autoelevação e (5) extravasar informações 

positivas. As variáveis propostas por Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh e Gremler (2004) são 
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amplamente utilizadas em investigações da área, como em Tubenchlak, Faveri, Zanini e 

Goldszmidt (2015), Yang (2013), Bronner e Hoog (2011), Tubenchlak (2013), Jeong e Jang 

(2011), Cheung e Lee (2012), Yoo e Gretzel (2008), Gretzel (2007), Yoo e Gretzel (2011), 

Pursiainen (2010), Wang e Fesenmaier (2004), Chen (2011), Chen, Dwyer e Firth (2014), entre 

outros. 

As variáveis manifestas responsáveis pela operacionalização da dimensão 

Satisfação, neste estudo, constituem um total de 4, baseadas em outras pesquisas como Bosque 

e Martin (2008), Wang, Zhang, Gu e Zhen (2009), Yuksel, Yuksel e Bilim (2010), González, 

Comesaña e Brea (2007), Liu e Jang (2009), Baker e Crompton (2000), Zabkar, Brencic e 

Dmitrovic (2009), Um, Chon e Ro (2006), Cronin, Brady e Hult (2000), Liu e Jang (2009) e 

Veasna, Wu, Huang (2013) entre inúmeros outros. A Utilidade de Uso, do modelo TAM, foi 

testada por meio de 3 variáveis propostas por Davis (1989), sendo excluída da avaliação a 

Facilidade de Uso em função da pouca significância estatística encontrada em outras 

investigações, tais como em Yang (2013) entre outros. Entretanto, após o teste piloto realizado 

foi recomendada a exclusão desta dimensão e assim se procedeu para a composição da amostra 

final. 

Por último, o Boca a Boca Eletrônico Positivo, dimensão dependente do modelo, 

foi concebida por meio de uma adaptação de 9 variáveis originalmente propostas por Sun, 

Youn, Wu e Kuntaraporn (2006), Tubenchlak, Faveri, Zanini e Goldszmidt (2015) e 

Tubenchlak (2013), como também oriundas de elaboração própria, já direcionadas as 

funcionalidades da mídia social selecionada, a saber: o Facebook. Nesse sentido, o Quadro 3.2 

encerra as principais dimensões do modelo proposto, como também suas definições 

operacionais, base conceitual e as variáveis previamente selecionadas para compor o formulário 

a partir da revisão teórica. Ressalta-se que no Quadro 3.2 é possível observar os principais 

autores selecionados para compor a discussão sobre cada dimensão, como também aqueles 

cujas variáveis foram utilizadas e/ou adaptadas para a formulação do instrumento de coleta de 

dados deste estudo, ou seja, seu formulário de pesquisa. 
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QUADRO 3.2: Resumo das dimensões de análise, definições operacionais, base conceitual 

e variáveis selecionadas. 

Dimensões de 

análise 

Definições 

operacionais 
Base conceitual Variáveis selecionadas 

Imagem de 

Destino 

Somatório de 

crenças, ideias e 

impressões que possui 

o indivíduo sobre um 

determinado lugar 

(CROMPTON, 1979). 

 

Zhang, Fu, Cai e Lu 

(2014), Chen e Phou 

(2013), Veasna, Wu, 

Huang (2013), Gutiérrez, 

(2005), Echtner e Ritchie 

(1991), Pike (2002), 

Gallarza, Gil e Calderón 

(2002), Pérez-Nebra 

(2005), Bignami (2002), 

Chagas, Marques Jrº e 

Duarte (2013), Chagas 

(2008; 2009), Chagas e 

Dantas (2008; 2009), 

Kotler, Haider e Rein 

(1994), Crompton 

(1979), Acerenza, (2002), 

Baloglu e Mccleary 

(1999), Beerli e Martin 

(2004a), Beerli e Martin 

(2004b), Chi e Qu (2008), 

Bosque e Martín (2008), 

Jalilvand, Samiei, Dini e 

Manzari (2012), 

Johnson, Gustafsson, 

Andreassen, Lervik e Chá 

(2001), Wang, Zhang, Gu 

& Zhen (2009), Chen e 

Tsai (2007), Lee, Lee e 

Lee (2005) e Alcañis, 

García e Blas (2005), 

Bigné, Sánchez e Sánchez 

(2001), Tasci, Gartner e 

Cavusgil (2007), entre 

outros. 

 

 

IDT 1 - Quando estou em Pipa, eu me 

sinto alegre (BOSQUE; MARTIN, 2008; 

BALOGLU; MCCLEARY, 1999; 

BALOGLU; BRINBERG, 1997); 

 

IDT 2 - Quando estou em Pipa, eu me 

sinto acolhido (BOSQUE; MARTIN, 

2008; BALOGLU; MCCLEARY, 1999; 

BEERLI; MARTIN 2004a e b); 

 

IDT 3 - Quando estou em Pipa, eu me 

sinto encantado (BEERLI; MARTIN 

2004a e b; PIKE; RYAN, 2004; 

BALOGLU; BRINBERG, 1997); 

 

IDT 4 - Quando estou em Pipa, eu me 

sinto relaxado (BOSQUE; MARTIN, 

2008; BALOGLU; MCCLEARY, 1999; 

BOSQUE; MARTÍN; COLLADO; 

SALMONES, 2008; KIM; YOON, 2008); 

 

IDT 5 - Eu tenho uma imagem bastante 

positiva de Pipa (BALOGLU; 

MCCLEARY, 1999; BEERLI; MARTIN 

2004a e b; ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 

2005); 

 

IDT 6 - A imagem que levo de Pipa é 

superior àquela que tinha antes da visita 

(CHAGAS, 2010; CHAGAS; MARQUES 

JRº, 2010); 

 

IDT 7 - A imagem que tenho de Pipa é 

melhor do que a que tenho de outros 

destinos similares (JOHNSON; 

GUSTAFSSON; ANDREASSEN; 

LERVIK; CHÁ, 2001). Adaptado. 

 

Qualidade 

 

Resultado da 

comparação entre 

expectativas e o 

desempenho 

percebido pelo 

consumidor. 

(PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 

1985; 

PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 

1988). 

 

Chen e Phou (2013), 

Chagas, Sampaio e 

Bezerra (2013), Chagas e 

Marques Jrº (2010), 

Oliver (1981), Cronin e 

Taylor (1992), 

Parasuraman; Zeithaml; 

Berry, (1985); 

Parasuraman; Zeithaml; 

Berry, (1988), Johnson, 

Gustafsson, Andreassen, 

Lervik e Chá (2001), 

Kozak e Rimmington 

(2000), Yüksel (2001), 

 

QUAL 8 - Eu acho que Pipa oferece 

atrativos turísticos de qualidade 

(CHAGAS; MARQUES Jrº, 2011; 

BOSQUE; MARTIN, 2008; CHI; QU, 

2008); 

 

QUAL 9 - Eu acho que Pipa possui hotéis 

e pousadas de qualidade (CHAGAS; 

MARQUES Jrº, 2011; BOSQUE; 

MARTIN, 2008; CHI; QU, 2008); 

 

QUAL 10 - Eu acho que Pipa possui 

restaurantes de qualidade (CHAGAS; 
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Hui, Wan e Ho (2007), 

Meng, Tepanon e Uysal 

(2008), Sulek e Hensley 

(2004), Zabkar, Brencic e 

Dmitrovic (2009), Baker 

e Crompton (2000), Um, 

Chon e Ro (2006), 

Juwaheer (2004); Wang, 

Zhang, Gu e Zhen (2009), 

Alcañis, García e Blas 

(2005), Yüksel e Yüksel 

(2002), Wang, Zhang, Gu 

e Zhen (2009), Alcañis, 

García e Blas (2005), Chi 

e Qu (2008), Bigné, 

Sánchez e Sánchez 

(2001), Chen e Tsai 

(2007), Bosque e Martín 

(2008), Boulding, Kalra, 

Staelin e Zeithaml (1993), 

Andriotis, 

Agiomirgianakis e 

Mihiotis (2007), Chagas, 

Miranda e Marques Jrº 

(2011), Gonzalez, 

Comesaña e Brea (2007), 

Hutchinson, Lai e Wang 

(2008), 

MARQUES Jrº, 2011; BOSQUE; 

MARTIN, 2008; CHI; QU, 2008); 

 

QUAL 11 - Eu acho que Pipa possui 

equipamentos de lazer e entretenimento 

de qualidade (CHAGAS; MARQUES Jrº, 

2011; BOSQUE; MARTIN, 2008; CHI; 

QU, 2008); 

 

QUAL 12 - Eu acho que Pipa possui boa 

infraestrutura (CHAGAS; MARQUES 

Jrº, 2011; BOSQUE; MARTIN, 2008; 

CHI; QU, 2008); 

 

QUAL 13 - Eu acho que Pipa oferece 

produtos e serviços de qualidade 

(CHAGAS; MARQUES Jrº, 2011; 

BOSQUE; MARTIN, 2008; CHI; QU, 

2008); 

 

QUAL 14 - Eu acho que Pipa oferece 

bons serviços de informações ao turista 

(CHAGAS; MARQUES Jrº, 2011; 

BOSQUE; MARTIN, 2008; CHI; QU, 

2008); 

 

QUAL 15 - Eu acho que Pipa possui 

profissionais capazes e eficientes em seu 

trabalho (CHAGAS; MARQUES Jrº, 

2011; BOSQUE; MARTIN, 2008; CHI; 

QU, 2008); 

 

QUAL 16 - Eu acho que Pipa possui 

pessoas hospitaleiras e simpáticas 

(CHAGAS; MARQUES Jrº, 2011; 

BOSQUE; MARTIN, 2008; CHI; QU, 

2008); 

 

Motivações 

 

Preocupação com os 

outros 

consumidores: 

 

Desejo de ajudar 

outros consumidores 

por meio de suas 

decisões de compra 

ou prevenir tais 

indivíduos sobre 

experiências 

negativas (HENNIG-

THURAU; 

GWINNER; WALSH; 

GREMLER, 2004). 

 

Desejo em ajudar a 

empresa: 

 

Desejo de ajudar a 

empresa ou dar algo 

Hennig-Thurau, 

Gwinner, Walsh e 

Gremler (2004), King, 

Racherla e Bush (2014), 

Yang (2013), Bronner e 

Hoog (2011), Cantallops 

e Salvi (2014), 

Tubenchlak (2013), 

Munar e Jacobsen 

(2014), Jeong e Jang 

(2011), Cheung e Lee 

(2012), Yoo e Gretzel 

(2008), Gretzel (2007), 

Yoo e Gretzel (2011), 

Pursiainen (2010), Wang 

e Fesenmaier (2004), 

Sundaram, Mitra e 

Webster (1998), Jeong e 

Jang (2011) e 

Zylbersztejn (2012), 

Litvin, Goldsmith e Pan 

(2008), Chen (2011), 

 

 Preocupação com os outros 

consumidores: 
 

MOTP 17 – Tenho intenção de ajudar 

outras pessoas compartilhando minhas 

próprias experiências positivas de 

viagens (HENNIG-THURAU; 

GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004); 

 

MOTP 18 - Tenho intenção de promover 

a meus contatos a oportunidade de 

escolher um bom destino de viagem 

(HENNIG-THURAU; GWINNER; 

WALSH; GREMLER, 2004); 

 

MOTP 19 - Tenho intenção de ajudar 

meus contatos com informações úteis 

sobre bons destinos turísticos 

(TUBENCHLAK; FAVERI; ZANINI; 

GOLDSZMIDT, 2015; TUBENCHLAK, 

2013); 
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em troca, resultante 

da satisfação do 

consumidor 

(SUNDARAM; 

MITRA; WEBSTER, 

1998). 

 

Benefícios sociais: 

 

Identificação e 

integração social. 

[...] Percepção de 

participação e 

pertencimento a 

comunidade virtual 

(HENNIG-THURAU; 

GWINNER; WALSH; 

GREMLER, 2004). 

 

 

 

 

Auto-elevação: 

 

É o desejo de 

reconhecimento 

positivo perante os 

outros. Além disso, 

pode representar o 

anseio pelo 

reconhecimento como 

um consumidor 

inteligente ou 

especialista no 

assunto 

(SUNDARAM; 

MITRA; WEBSTER, 

1998). 

 

Extravasar emoções 

positivas: 

 

Ato de diminuir a 

tensão pós-consumo e 

restaurar o equilíbrio 

por meio da 

expressão de emoções 

positivas 

reconhecidas como 

parte de uma 

experiência de 

consumo bem 

sucedida 

(SUNDARAM; 

MITRA; WEBSTER, 

1998). 

Chen, Dwyer e Firth 

(2014), Tsao e Hsieh 

(2012), Chen (2012), 

Brown, Barry, Dacin e 

Gunst (2005). 

 

 Desejo em ajudar a empresa 

 

MOTD 20 - Estou tão satisfeito com Pipa 

como destino que desejo ajudar a cidade 

a ser bem sucedida (HENNIG-THURAU; 

GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004); 

 

MOTD 21 - Em minha opinião, destinos 

como Pipa precisam ser apoiados via 

Facebook pelos próprios turistas 

(HENNIG-THURAU; GWINNER; 

WALSH; GREMLER, 2004); 

 

 Benefícios sociais: 

 

MOTB 22 - Eu acho divertido falar sobre 

viagens com outras pessoas pelo 

Facebook (HENNIG-THURAU; 

GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004); 

 

MOTB 23 - É bom conversar pelo 

Facebook com pessoas que possuem 

opiniões parecidas sobre viagens 

(HENNIG-THURAU; GWINNER; 

WALSH; GREMLER, 2004); 

 

MOTB 24 - Eu encontro, reencontro e 

mantenho contato com pessoas legais no 

Facebook dessa maneira (HENNIG-

THURAU; GWINNER; WALSH; 

GREMLER, 2004; TUBENCHLAK; 

FAVERI; ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; 

TUBENCHLAK, 2013); 

 

 Auto-elevação: 

 

MOTA 25 - Eu me sinto bem quando falo 

para meus contatos minhas boas 

experiências de viagens; (HENNIG-

THURAU; GWINNER; WALSH; 

GREMLER, 2004); 

 

MOTA 26 - Minhas publicações sobre a 

viagem demonstram o quanto sou um 

turista inteligente (HENNIG-THURAU; 

GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004); 

 

MOTA 27 - Minhas publicações sobre a 

viagem demonstram o quanto sou um 

turista experiente (TUBENCHLAK; 

FAVERI; ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; 

TUBENCHLAK, 2013); 

 

 Extravasar emoções positivas: 

 

MOTE 28 - Ao postar fotos e/ou 

comentários, eu extravaso minha alegria 

com a viagem (HENNIG-THURAU; 

GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004); 
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MOTE 29 - Ao postar fotos e/ou 

comentários, eu demonstro minha 

satisfação com a viagem (HENNIG-

THURAU; GWINNER; WALSH; 

GREMLER, 2004); 

 

MOTE 30 - Ao postar fotos e/ou 

comentários, posso reviver o prazer da 

minha viagem (TUBENCHLAK; 

FAVERI; ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; 

TUBENCHLAK, 2013); 

 

Satisfação 

Resumo do estado 

psicológico resultante 

quando o aspecto 

emocional 

relacionado à 

desconfirmação das 

expectativas se 

acomoda fielmente 

aos sentimentos pré-

consumo 

desenvolvidos pelo 

consumidor 

(OLIVER, 1981). 

 

Chi e Qu (2008), Bosque 

e Martín (2008), Cronin e 

Taylor (1992), Oliver 

(1981), Kozak e 

Rimmington (2000), 

Zhang, Fu, Cai e Lu 

(2014), Yüksel (2001), 

Hui, Wan e Ho (2007), 

Meng, Tepanon e Uysal 

(2008), Sulek e Hensley 

(2004), Zabkar, Brencic e 

Dmitrovic (2009), Baker 

e Crompton (2000), Um, 

Chon e Ro (2006), 

Juwaheer (2004); Wang, 

Zhang, Gu e Zhen (2009), 

Alcañis, García e Blas 

(2005), Yüksel e Yüksel 

(2002), Yi (1989), Yoon e 

Yusal (2003), Andriotis, 

Agiomirgianakis e 

Mihiotis (2007), Chagas, 

Miranda e Marques Jrº 

(2011) 

 

SAT 31 - De um modo geral, estou 

satisfeito com minha viagem a Pipa 

(BOSQUE; MARTIN, 2008; BAKER; 

CROMPTON, 2000; UM; CHON; RO, 

2006); 

 

SAT 32 - Eu acho que tomei a decisão 

certa ao passar as férias em Pipa 

(BOSQUE; MARTIN, 2008; YUKSEL; 

YUKSEL; BILIM, 2010; VEASNA; WU; 

HUANG, 2013); 

 

SAT 33 - Essa viagem a Pipa foi excelente 

(CHEN; PHOU, 2013; VEASNA; WU; 

HUANG, 2013). 

 

SAT 34 - Pipa é melhor do que eu 

esperava (WANG; ZHANG; GU; ZHEN, 

2009) 

Boca a Boca 

Eletrônico 

Positivo 

É qualquer 

declaração, seja ela 

positiva ou negativa, 

promovida pelo 

consumidor, seja ele 

potencial, atual ou 

passado, sobre um 

produto ou empresa, 

que é disponibilizado 

para um elevado 

grupo de pessoas e 

instituições por meio 

da internet 

(HENNIG-THURAU; 

GWINNER; WALSH; 

GREMLER, 2004) 

Hennig-Thurau, 

Gwinner, Walsh e 

Gremler (2004), King, 

Racherla e Bush (2014), 

Sun, Youn, Wu e 

Kuntaraporn (2006), 

Tubenchlak (2013), 

Munar e Jacobsen 

(2014), Yang (2013), 

Bronner e Hoog (2011), 

Cantallops e Salvi 

(2014), Jeong e Jang 

(2011), Cheung e Lee 

(2012), Yoo e Gretzel 

(2008), Gretzel (2007), 

Yoo e Gretzel (2011), 

Pursiainen (2010), Wang 

e Fesenmaier (2004), 

Litvin, Goldsmith e Pan 

(2008), Chen (2011), 

Chen, Dwyer e Firth 

 

BAB 35 - Eu tenho intenção de postar 

minhas próprias fotos e/ou comentários 

positivos sobre a viagem no Facebook 

(SUN; YOUN; WU; KUNTARAPORN, 

2006; TUBENCHLAK; FAVERI; 

ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; 

TUBENCHLAK, 2013); 

 

BAB 36 - Eu tenho intenção de 

recomendar Pipa para meus contatos no 

Facebook (ELABORAÇÃO PRÓPRIA); 

 

BAB 37 - postar fotos e/ou comentários 

positivos sobre Pipa no Facebook para 

incentivar meus contatos a visitarem o 

destino (ELABORAÇÃO PRÓPRIA); 

 

BAB 38 - Eu tenho intenção de curtir as 

páginas e/ou publicações com conteúdos 

sobre Pipa no Facebook (SUN; YOUN; 
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(2014), Tsao e Hsieh 

(2012), Chen (2012), 

Brown, Barry, Dacin e 

Gunst (2005) 

WU; KUNTARAPORN, 2006; 

TUBENCHLAK; FAVERI; ZANINI; 

GOLDSZMIDT, 2015; TUBENCHLAK, 

2013); 

 

BAB 39 - Eu tenho intenção de curtir 

comentários e publicações positivas nas 

páginas próprias de Pipa no Facebook 

(SUN; YOUN; WU; KUNTARAPORN, 

2006; TUBENCHLAK; FAVERI; 

ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; 

TUBENCHLAK, 2013); 

 

BAB 40 - Eu tenho intenção de curtir 

comentários de meus contatos com 

informações positivas sobre Pipa no 

Facebook (SUN; YOUN; WU; 

KUNTARAPORN, 2006; 

TUBENCHLAK; FAVERI; ZANINI; 

GOLDSZMIDT, 2015; TUBENCHLAK, 

2013); 

 

BAB 41 - Eu tenho intenção de 

compartilhar páginas e/ou publicações 

positivas sobre Pipa em meu Facebook 

(SUN; YOUN; WU; KUNTARAPORN, 

2006; TUBENCHLAK; FAVERI; 

ZANINI; GOLDSZMIDT, 2015; 

TUBENCHLAK, 2013); 

 

BAB 42 - Eu tenho intenção de 

compartilhar comentários e/ou 

publicações positivas, de meus contatos, 

sobre Pipa no Facebook (SUN; YOUN; 

WU; KUNTARAPORN, 2006; 

TUBENCHLAK; FAVERI; ZANINI; 

GOLDSZMIDT, 2015; TUBENCHLAK, 

2013); 

 

BAB 43 - Eu tenho intenção de 

compartilhar suas experiências positivas 

de viagem por meio de minhas postagens 

no Facebook (ELABORAÇÃO 

PRÓPRIA). 

 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

Dessa maneira, o Quadro 3.2 resumiu as principais colocações relacionadas ao 

formulário desta investigação. Além disso, cabe ressalvar que as variáveis já foram corrigidas 

em consonância com as observações realizadas no teste piloto. No que diz respeito à 

composição do modelo de análise, é possível encontrar a demonstração das relações de 

dependência entre as dimensões no tópico seguinte. Cujo objetivo é tratar especificamente do 

modelo de análise. 
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3.4 Modelo de Análise 

 

O modelo de análise proposto neste estudo é integrado por cinco dimensões inter-

relacionadas formando quatro hipóteses, conforme já amplamente discutido no referencial 

teórico. A hipótese 01, encontrada no referencial, proposta nesta investigação afirma que a 

Qualidade influencia diretamente a Satisfação e é sustentada por inúmeros autores na literatura, 

como, por exemplo, Rimmington e Kozak (2000), Yüksel (2001), Sulek e Hensley (2004), 

Meng, Tepanon e Uysal (2008), Zabkar, Brencic e Dmitrovic (2009), Baker e Crompton (2000), 

Um, Chon e Ro (2006), Hui, Wan e Ho (2007), Wang, Zhang, Gu e Zhen (2009), Alcañis, 

García e Blas (2005), Chagas, Brandão e Marques Jrº (2012), Yüksel e Yüksel (2002), Bigné, 

Sánchez e Sánchez (2001), Chagas, Marques Jrº e Duarte (2013), Chagas e Marques Jrº (2010), 

Chagas; Marques Jrº (2011), Juwaheer (2004), entre outros.  

Outra relação que é estipulada, é a influência direta da Satisfação na Comunicação 

Boca a Boca Eletrônica Positiva (H2), como proposto por outras pesquisas, tais como Chen 

(2011), Chen, Dwyer, Firth (2014), Tsao, Hsieh (2012), Chen (2012), Brown, Barry, Dacin, 

Gunst (2005). Embora essa relação seja mediada pelo comprometimento em Tsao e Hsieh 

(2012) e Brown, Barry, Dacin e Gunst (2005). Além disso, quando se coloca em perspectiva a 

Satisfação enquanto antecedente direto da intenção de recomendação é possível encontrar um 

elevado número de investigações que corroboram com essa hipótese, como em Alcañis, García 

e Blas (2005), Hutchinson, Lai e Wang (2009), Rimmington e Kozak (2000), Andriotis, 

Agiomirgianakis e Mihiotis (2007), Hui, Wan e Ho (2007), Yoon e Uysal (2003), Chi e Qu 

(2008), Bosque e Martin (2008), Zabkar, Brencic e Dmitrovic (2009), Lee, Lee e Lee (2005), 

Bigné, Sánchez e Sánchez (2001) entre vários outros. 

A hipótese 3, estima que as Motivações são fortemente relacionadas a intenção de 

realizar o Boca a Boca Eletrônico Positivo (CANTALLOPS; SALVI, 2014; TUBENCHLAK, 

2013; YANG, 2013; MUNAR; JACOBSEN, 2014; HENNIG-THURAU; GWINNER; 

WALSH; GREMLER, 2004; JEONG; JANG, 2011; YANG, 2013; BROONER; HOOG, 2011; 

CHEUNG; LEE, 2012; YOO; GRETZEL, 2008; GRETZEL, 2007; YOO; GRETZEL, 2011; 

PURSIAINEN, 2010). A hipótese 04, por sua vez, propõe que a Imagem de Destinos influencia 

diretamente a Comunicação Boca a Boca Eletrônica Positiva, uma vez que a relação entre ela e 

a fidelidade ou intenção de recomendação é amplamente encontrada na literatura (CHEN; 

TSAI, 2007; BOSQUE; MARTÍN, 2008; CHAGAS; MARQUES Jrº, 2010; CHAGAS, 

SAMPAIO; BEZERRA, 2013; ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 2005; BIGNÉ; SÁNCHEZ; 
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SÁNCHEZ, 2001; ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 2009). Desse modo, é possível supor que essa 

relação em âmbito de destinação turística seja plausível para teste. Nesse sentido, a Figura 3.1 

demonstra o modelo proposto por esse estudo. 

 

FIGURA 3.1: Modelo proposto pelo estudo. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

Tendo sido demonstrada a Figura 3.1 que resume as primeiras reflexões sobre o 

modelo de análise a ser validado empiricamente, é interessante apresentar também o resumo 

das principais hipóteses levantadas pelo estudo para posterior verificação, como pode ser 

melhor apresentada no Quadro 3.3. 

 

QUADRO 3.3: Hipóteses do estudo.  

 Hipóteses do Estudo 

H1 A Qualidade influencia direta e positivamente a Satisfação. 

H2  A Satisfação influencia direta e positivamente o Boca a Boca Eletrônico Positivo. 

H3 As Motivações influenciam direta e positivamente o Boca a Boca Eletrônico Positivo. 

H4 A Imagem de Destinos Turísticos influencia direta e positivamente o Boca a Boca Eletrônico Positivo. 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

 H2 
Boca a boca
eletrônico 
positivo

 H3  

Motivações

 H4 

Imagem

 H1 SatisfaçãoQualidade
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A partir da discussão realizada neste tópico, é que se desenvolveu a discussão sobre 

os métodos de análise de dados no item 3.5 deste estudo.  

  

3.5 Método de Análise dos dados 

 

Os dados obtidos, de cunho quantitativo, foram processados através do Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0 para Windows, junto ao pacote AMOS 22.0. Para 

análise dos dados coletados se lançou mão de estatísticas descritivas, em um primeiro momento, 

a fim de conhecer melhor os dados coletados, e logo depois de análises multivariadas, 

especificamente a Análise Fatorial Exploratória e Confirmatória (para dimensionamento dos 

constructos). E, por fim, Modelagem de Equações Estruturais (para fins de modelagem 

relacional entre os constructos) (HAIR; BLACK; BABIN; ANDERSON; TATHAM, 2009), a 

fim de satisfazer a todos os objetivos do trabalho proposto. 

O primeiro passo desenvolvido na análise foi o cálculo de suas estatísticas 

descritivas, com vistas a explorar e entender os dados em seus aspectos mais básicos, tais como 

frequência, percentagem, moda, média, desvio-padrão, assimetria e curtose com auxílio 

também de dados gráficos, entre outros. Embora não seja discutido todo esse conteúdo no tópico 

a seguir em função de não ser um dos objetivos deste estudo. Concluída essa etapa, se procedeu 

com a preparação dos dados para análises multivariadas e exame dos pressuspostos básicos, 

como será observado em detalhes no tópico 4.2 juntamente a explicação de cada parâmetro 

utilizado para esse fim. 

A Análise Fatorial Exploratória foi utilizada na etapa seguinte, com o objetivo de 

realizar uma exploração inicial das relações entre variáveis e dimensões estudadas. Desse modo, 

verificando a composição dos fatores em exame. Para Marôco (2011, p. 471), a AFE  

 

é uma técnica de análise exploratória de dados que tem por objetivo descobrir e 

analisar a estrutura de um conjunto de variáveis inter-relacionadas de modo a construir 

uma escala de medida para fatores (intrínsecos) que de alguma forma (mais ou menos 

explícita) controlam as variáveis originais [...] A AFE usa as correlações observadas 

entre as variáveis originais para estimar o(s) fator(es) comum(ns) e as relações 

estruturais que ligam os fatores (latentes) às variáveis. 

 

Para o exame da qualidade da AFE realizada, como também dos resultados e 

conclusões obtidas pelo seu uso, além das perspectivas teóricas associadas, foram avaliados os 

testes e pressupostos deste método. Na AFE foi utilizado o método de análise dos componentes 

principais (ACP) e o varimax como método de rotação de fatores. Além destes, se procedeu 
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com a avaliação das correlações, matriz de anti-imagem, critérios para retenção de fatores 

(eingenvalues, o critério a priori, o de percentagem da variância, teste scree e heterogeneidade), 

comunalidade, crossload, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), Bartlett’s Test of Spheficity, Alpha de 

Cronbach e percentual da variância explicada, em consonância com os parâmetros 

recomendados por Marôco (2011), Corrar, Paulo e Dias Filho (2007) e Hair, Black, Babin, 

Anderson e Tatham (2009), entre outros. Esse método foi utilizado nas pesquisas de Chen 

(2012), Yang (2013), Yoo e Gretzel (2011), Yoo e Gretzel (2008), Hwang, Yoon e Park (2011), 

Lin, Wang e Hwang (2010), Bosque e Martín (2008), Pike e Ryan (2004), Beerli e Martín 

(2004), Prayag (2009), Chagas, Duarte e Marques Jrº (2013), Chagas, Sampaio e Bezerra (2013) 

e Chagas e Marques Jrº (2011). 

Ao término desta análise exploratória dos relacionamentos entre variáveis e 

dimensões, se passou ao exame das relações por meio de técnicas confirmatórias, a saber: 

Modelagem de Equações Estruturais (MEE ou SEM), composta pela Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC) e Path Analysis para o modelo estrutural. A AFC é conceituada por 

Marôco (2010, p. 172) como 

 

um método confirmatório de que se usa quando há informação prévia sobre estrutura 

factorial que é preciso confirmar. A AFC serve, essencialmente, para confirmar 

padrões estruturais, i.e., se determinados factores latentes são responsáveis pelo 

comportamento de determinadas variáveis manifestas específicas de acordo com um 

padrão pré-estabelecido noutro estudo, de acordo com uma determinada teoria, etc. 

 

Nesse sentido, a AFC pode ser a técnica escolhida isoladamente para uma 

determinada avaliação ou ainda ser o primeiro passo (modelo de medida) para a avaliação do 

modelo geral de Equações Estruturais. A Modelagem de Equações Estruturais é dividida na 

avaliação do modelo de medida e do modelo estrutural (RIBAS; VIEIRA, 2011). Hair, Black, 

Babin, Anderson e Tatham (2009, p. 542), define MEE como  

 

uma técnica multivariada que combina aspectos de análise fatorial e de regressão 

múltipla que permite ao pesquisador examinar simultaneamente uma série de relações 

de dependência inter-relacionadas entre as variáveis medidas e constructos latentes 

(variáveis estatísticas), bem como entre diversos constructos latentes. 

 

Na realização da AFC e da MEE/SEM foram avaliados inicialmente os 

pressuspostos para sua realização, com o atendimento aos parâmetros indicados pelo autores 

citados, tais como independência das observações (MARÔCO, 2010), normalidade dos dados 

(KLINE, 2011), linearidade (CORRAR, PAULO; DIAS FILHO, 2007; MARÔCO, 2011), 
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covariâncias não nulas (MARÔCO, 2010), múltiplos indicadores (HAIR; BLACK; BABIN; 

ANDERSON; TATHAM, 2009; MARÔCO, 2010; RIBAS; VIEIRA, 2011), ausência de 

multicolinearidade (KLINE, 2011; CORRAR, PAULO; DIAS FILHO, 2007), medida forte 

(BOLLEN, 1989; MARÔCO, 2010) e inexistência de outliers (MARÔCO, 2010). 

Garantido o atendimento aos pressupostos da modelagem de equações estruturais, 

foram avaliados a qualidade dos índices de ajustamento, estes foram analisados em conjuntos 

denominados de absolutos, incrementais/relativos e de parcimônia, originados de uma 

adaptação das classificações propostas por Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009) e 

Marôco (2010). Pertencente ao primeiro grupo, absolutos, foram examinados os testes χ2 e p 

value e χ2 /g.l (MARÔCO, 2010), assim como o Goodness of Fit Index (GFI) (BYRNE, 2010), 

Root Mean Square Error of Aproximation (RMSEA) (MARÔCO, 2010; SCHUMACKER; 

LOMAX, 2004) e PCLOSE (RIBAS; VIEIRA, 2011). 

Com relação aos índices de qualidade de ajustamento incrementais/relativos, foram 

avaliados os índices Comparative Fit Index (CFI), Normed Fit Index (NFI) e Tucker Lewis 

Index (TLI), conforme parâmetros recomendados por Kline (2011), Byrne (2010), Hair, Black, 

Babin, Anderson e Tatham (2009) e Marôco (2010), entre outros. Por último, os índices de 

parcimônia avaliados foram Parsimony Comparative Fit Index (PCFI), o Parsimony Goodness 

of Fit Index (PGFI) e o Parsimony Normed Fit Index (PNFI) baseado nas indicações de Kline 

(2011), Byrne (2010) e Marôco (2010), entre outros. Para o modelo estrutural, foi calculado 

também o Relative Normed Fit Index (RNFI), desenvolvido por Mulaik, James, Alstine, 

Bennett, Lind e Stilwell (1989). A Validade foi examinada por meio das recomendações de 

autores como Bollen (1989), Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009) e Marôco (2010), 

e podem ser observadas na discussão dos resultados deste estudo. A Modelagem de Equações 

Estruturais é aplicado por inúmeros estudiosos em suas investigações como, por exemplo, Chen 

(2012), Qu e Lee (2011), Jalilvand, Ebrahimi e Samiei (2013), Sun, Youn, Wu e Kuntaraporn 

(2006), Jeong e Jang (2011), Parra-López, Bulchand-Gidumal, Gutiérrez-Taño e Díaz-Armas 

(2011), Ku (2011), Hwang, Yoon e Park (2011), Wang e Fesenmaier (2004), Hutchinson, Lai 

e Wang (2009),  Brown, Barry, Dacin e Gunst (2005), Chen e Chen (2010), Beerli e Martín 

(2004), Alcañis, García e Blas (2009), Prayag (2009), Jalilvand e Samiei (2012), Wang e Wang 

(2010), Bai, Law e Wen (2008), Mazaheri, Richard e Laroche (2011), Casaló, Flavián e 

Guinalíu (2011), Manganari, Siomkos, Rigopoulou e Vrechopoulos (2011), Wu e Chang 

(2005), Wang e Fesenmaier (2004), entre inúmeros outros. 
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CAPÍTULO 04 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo é desenvolvida a discussão dos resultados do estudo. Neste capítulo 

é possível observar os resultados relacionados ao perfil e validação da amostra do estudo. Como 

também a preparação dos dados e análise de pressupostos básicos, análise fatorial exploratória 

e modelagem de equações estruturais para fins de resposta aos objetivos “a”, “b” e “c”. Além 

destes, as implicações teóricas e práticas do estudo também são apresentadas. Dessa forma foi 

possível atingir de forma plena o objetivo geral deste estudo 

 

4.1 Perfil e validação da amostra do estudo 

 

Como observado na metodologia, a amostra do estudo foi de 355 turistas. 

Naturalmente, todos possuíam conta do Facebook, critério básico para aplicação do instrumento 

de coleta junto aos respondentes. No que diz respeito ao gênero, a predominância foi feminina, 

com 58,6% de todos os entrevistados, ficando o sexo masculino com os demais 41,4%. A 

presença de solteiros (45,9%) foi levemente superior a de casados (43,1%), sendo aqueles que 

se posicionaram como divorciados, ou em outras situações relacionadas ao estado civil, de 

apenas 11%. A faixa etária com maior representatividade na amostra, por sua vez, abrange os 

entrevistados com idade entre 26 e 35 anos (45,9%), seguida por aqueles cuja idade está 

compreendida entre 36 e 50 anos (23,6%) e de 18 a 25 anos (19,9%). 

Dentre os níveis de escolaridade dos entrevistados, o grupo com maior percentual 

é composto por aqueles que afirmaram ter nível superior (56,1%). A parcela que afirmou ter 

obtido o ensino médio atingiu o percentual de 26,9%, ao passo que aqueles na categoria de pós 

graduados representaram 14,7% da amostra. A ocupação da maioria dos entrevistados está 

relacionada ao desempenho de funções na iniciativa privada, com 32,8%. O serviço público é 

o segundo maior empregador da amostra deste estudo, 24,6%. As categorias de autônomos e 

estudantes vem em seguida com 14,4% e 13%, respectivamente. Aposentados (2,8%), 

desempregados (2%) e outros (10,5%) constituem os grupos com menor representatividade 

neste quesito. 
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A renda média dos turistas, em sua maioria, variou entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00 

reais (28,7%), seguida pelo intervalo compreendido entre R$ 1.501,00 e R$ 3.000,00 reais 

(21,5%) e R$ 5.001,00 e R$ 10.000,00 reais (20,5%). Próximo a esses valores, está o percentual 

referente aqueles que afirmaram receber até R$ 1.500,00 reais (18,5%). Apenas 10,9% da 

amostra indicou ter como renda familiar mensal média acima de R$ 10.000,00 reais. Além 

disso, 92,3% dos entrevistados afirmou que a viagem a Praia da Pipa durou até 7 dias, enquanto 

que 6,3% afirmou que seu tempo de estadia variou entre 8 e 14 dias. Já para somente 0,8%, a 

estadia contratada foi acima de 21 dias. Na Tabela 4.1, é possível encontrar um resumo do perfil 

da amostra deste estudo. 

 

TABELA 4.1: Perfil da amostra. 

Possui Facebook Frequência Percentagem (%) 

Sim 355 100 

Não 0 0 

Total 355 100 

Gênero Frequência Percentagem (%) 

Masculino 147 41,4 

Feminino 208 58,6 

Total 355 100,0 

Estado civil Frequência Percentagem (%) 

Solteiro 163 45,9 

Casado 153 43,1 

Divorciado 22 6,2 

Outros 17 4,8 

Total 355 100,0 

Faixa etária Frequência Percentagem (%) 

14 a 17 anos 08 2,3 

18 a 25 anos 70 19,9 

26 a 35 anos 161 45,9 

36 a 50 anos 83 23,6 

51 a 65 anos 28 8,0 

Acima de 65 anos 01 0,3 

Total 351 100 

Escolaridade Frequência Percentagem (%) 

Ensino fundamental 08 2,3 

Ensino médio 95 26,9 

Ensino superior 198 56,1 

Pós-graduação 52 14,7 

Total 353 100,0 

Ocupação Frequência Percentagem (%) 
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Funcionário de iniciativa privada 116 32,8 

Estudante 46 13 

Desempregado 07 2,0 

Aposentado 10 2,8 

Autônomo 51 14,4 

Servidor público 87 24,6 

Outros 37 10,5 

Total 354 100,0 

Renda (Reais) Frequência Percentagem (%) 

Até R$ 1.500,00 56 18,5 

R$ 1.501,00 a R$ 3.000,00 65 21,5 

R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00 87 28,7 

R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00 62 20,5 

Acima de R$ 10.000,00 33 10,9 

Total 303 100,0 

Tempo de estadia em Pipa Frequência Percentagem (%) 

1 a 7 dias 325 92,3 

8 a 14 dias 23 6,5 

15 a 21 dias 01 0,3 

Mais de 21 dias 03 0,8 

Total 352 100,0 

Estado de origem Frequência Percentagem (%) 

Paraíba 95 26,8 

Rio Grande do Norte 93 26,2 

Pernambuco 41 11,5 

São Paulo 35 9,9 

Rio de Janeiro 21 5,9 

Distrito Federal 16 4,5 

Minas Gerais 11 3,1 

Rio Grande do Sul 9 2,5 

Ceará 8 2,3 

Bahia 6 1,7 

Goiás 5 1,4 

Acre 3 0,8 

Alagoas 2 0,6 

Espírito Santo 2 0,6 

Mato Grosso 2 0,6 

Paraná 2 0,6 

Não informado 2 0,6 

Roraima 1 0,3 

Santa Catarina 1 0,3 

Total 355 100 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 
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No que concerne a origem dos turistas, como descrito acima, mais de 50% são 

oriundos do estado da Paraíba e do próprio Rio Grande do Norte, sendo 26,8% e 26,2% os 

valores de cada, respectivamente. Em terceiro lugar, Pernambuco com 11,5%, ratifica a forte 

presença regional da demanda turística para o destino Pipa, nesse período. Essa constatação do 

estudo é, inclusive, corroborada pelos dados preliminares do levantamento realizado pela 

Secretaria Municipal de Turismo de Tibau do Sul sobre a demanda turística para o local, 

conforme informações repassadas por email  pela secretaria para o trade turístico local. Já a 

região sudeste, historicamente um dos principais emissores de turistas para o Rio Grande do 

Norte (SECTUR/RN, 2007), em especial para seus destinos indutores (Natal e Tibau do 

Sul/Praia da Pipa), aparece logo em seguida com os estados de São Paulo (9,9%), Rio de Janeiro 

(5,9%) e Minas Gerais (3,1%), embora de forma menos expressiva. 

A frequência de postagens de fotos e/ou comentários sobre a viagem no Facebook 

foi outro item contemplado na avaliação do perfil do respondente. Para esta pergunta, a maioria 

absoluta dos sujeitos entrevistados indicou respostas variando entre os itens “às vezes” (35,2%), 

“quase sempre” (22,3%) e “sempre” (22%), o que demonstra, por sua vez, uso forte e frequente 

da mídia social Facebook para compartilhamento de experiências sobre e durante a viagem, por 

parte do turista que visita a Praia da Pipa (Tibau do Sul/RN). Apenas 10,7% da amostra afirmou 

não ter realizado nenhuma menção a viagem por meio da mídia analisada. Já o tempo diário 

dispensado para navegação na internet, por parte dos entrevistados, foi concentrado em até 2 

horas, conforme indicação de 59,4% da amostra. Ficando em segundo lugar, com igual 

percentagem, 13% que pontuaram não ter navegado na internet e 13% cujo acesso a internet foi 

pelo período compreendido entre 2 horas e 1 minutos e 5 horas. Acima de 10 horas foi a 

assertiva indicada por 7,6%. A Tabela 4.2 realiza um resumo das respostas com seus respectivos 

percentuais. 

 

TABELA 4.2: Frequência de publicações no Facebook. 

Frequência de postagens de fotos e/ou comentários sobre a 

viagem no Facebook 

Frequência Percentagem (%) 

Nunca 38 10,7 

Quase nunca 35 9,9 

Às vezes 125 35,2 

Quase sempre 79 22,3 

Sempre 78 22,0 

Total 355 100,0 

Tempo diário navegando na internet Frequência Percentagem (%) 

Não navegou 46 13,0 
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Até 2 horas 211 59,4 

De 2h01min a 5 horas 46 13,0 

De 5h01min a 10 horas 25 7,0 

Acima de 10 horas 27 7,6 

Total 355 100,0 

Tempo diário navegando no Facebook Frequência Percentagem (%) 

Não navegou 62 17,5 

Até 2 horas 225 63,6 

De 2h01min a 5 horas 36 10,2 

De 5h01min a 10 horas 14 4,0 

Acima de 10 horas 17 4,8 

Total 354 100,0 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 

 

Por fim, o tempo diário de navegação no Facebook da maioria dos respondentes 

também se concentrou em até 2 horas (63,6%). Seguido por aqueles que indicaram não ter 

navegado nesta mídia (17,5%) e aqueles que dispensaram entre 2 horas e 01 minutos e 5 horas 

de acesso. Logo a seguir, é demonstrada a preparação dos dados e avaliação dos pressupostos 

básicos para o desenvolvimento de análise multivariadas. 

 

4.2 Preparação dos dados e avaliação dos pressupostos básicos 

 

Como etapa anterior ao desenvolvimento de análises multivariadas, faz-se 

necessária a realização da preparação dos dados e avaliação dos pressuspostos básicos. Esta 

etapa preliminar contribui de forma significativa para a qualidade e validade dos resultados. 

Com base nessa avaliação inicial, é possível conhecer melhor os dados e sua distribuição, como 

também dirimir problemas e/ou inconsistências que possam vir a comprometer algum aspecto 

de análises posteriores (RIBAS; VIEIRA, 2011; HAIR; BLACK; BABIN; ANDERSON; 

TATHAM, 2009). Para tanto, foram avaliados os missing values, outliers e os pressupostos da 

normalidade, linearidade e multicolinearidade. Embora os três últimos sejam novamente 

avaliados no tópico referente a análise dos pressupostos específicos da modelagem de equações 

estruturais. 

Dessa maneira, o primeiro aspecto a ser avaliado diz respeito aos valores perdidos, 

comumente conhecidos como missing values. Esses valores quando encontrados em demasia, 

ou seja, superior a 10% ou 15%, ou com padrão não aleatório, podem culminar na diminuição 

da capacidade da técnica escolhida em estimar os valores reais (CORRAR, PAULO; DIAS 
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FILHO, 2007). Nesse estudo, como observado na metodologia, não foram observados missing 

values nas variáveis de medida. Assim, problemas associados a este quesito não puderam ser 

observados nas análises. Cabe salientar que alguns dados perdidos foram encontrados no perfil 

sóciodemográfico, em variáveis que geralmente apresentam esse problema como é o caso da 

renda familiar. Entretanto, como estes não possuem impacto significativo nas análises 

multivariadas uma vez que não foram consideradas para esses fins, não afetaram a realização 

dos exames multivariados. 

Outro aspecto bastante significativo são os valores extremos ou observações 

atípicas, também conhecidos como outliers, que podem ser uni e multivariados (HAIR; 

BLACK; BABIN; ANDERSON; TATHAM, 2009). Para fins deste estudo, foram consideradas 

observações atípicas univariadas aquelas cujo valor do score padronizado estivesse fora do 

intervalo compreendido entre – 3 e 3, conforme recomenda Ribas e Vieira (2011) e Corrar, 

Paulo e Dias Filho (2007). Os outliers multivariados foram calculados por meio da distância de 

Mahalanobis. Para a exclusão de uma variável em decorrência desse critério, a observação 

deveria apresentar valores elevados de distanciamento da média juntamente a p<0,001 

(MARÔCO, 2011; RIBAS; VIEIRA, 2011). Desse modo, as medidas anteriormente 

mencionadas foram calculadas em múltiplos estágios até o momento em que não foi mais 

possível observar problemas severos com relação a observações atípicas. Esse processo resultou 

na exclusão de 26 observações. 

Os valores de assimetria e curtose, informações básicas para o desenvolvimento da 

análise dos dados por meio de técnicas multivariadas em que um dos pressuspostos é o de 

normalidade (REIDY; DANCEY, 2006), como é o caso da modelagem de equações estruturais 

utilizada nesse estudo, foram também avaliados. De acordo com os resultados originados, é 

possível afirmar que, se por um lado, os valores não atingiram o 0 (zero) para ser possível 

validar a informação que os dados possuem distribuição normal, por outro, com exceção das 

variáveis IMG2 (Quando estou em Pipa, eu me sinto acolhido) e MOTE 30 (Eu posto, “curto” 

e/ou compartilho fotos, comentários e/ou outras informações positivas sobre a viagem no 

Facebook porque ao postar fotos e/ou comentários, posso reviver o prazer da minha viagem), 

todas as variáveis não apresentaram valores que violam de forma crítica o pressuposto da 

normalidade. Ou seja, valores de assimetria maior que três (sk > 3) e curtose maior que dez (ku 

>10) (KLINE, 2011). Logo o pressuposto da normalidade foi atendido. A Tabela 4.3 demonstra 

os valores de assimetria e curtose de cada variável, como também algumas medidas de 

estatística descritiva. 
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TABELA 4.3: Valores de assimetria, curtose, média, mediana, moda e desvio-padrão.  

 
Variáveis Média Mediana Moda Desvio Padrão Assimetria Curtose 

 
Quando estou em Pipa... 

[...] Eu me sinto alegre 9,32 10 10 1,118 -1,887 3,528 

 
[...] Eu me sinto acolhido 9,11 09 10 1,221 -2,597 12,472 

 
[...] Eu me sinto encantado 9,30 10 10 1,097 -1,741 2,708 

 
[...] Eu me sinto relaxado 9,49 10 10 0,834 -1,780 3,483 

 
Eu tenho uma imagem bastante 

positiva de Pipa 9,22 10 10 1,227 -2,033 5,277 

 
A imagem que levo de Pipa é 

Superior àquela que tinha 

antes da visita 8,88 09 10 1,451 -1,624 2,819 

 
A imagem que tenho de Pipa é 

melhor do que a que tenho de 

outros destinos similares 8,46 09 10 1,540 -1,173 1,707 

 Eu acho que Pipa... 

[...] oferece atrativos turísticos 

de qualidade 9,63 09 10 1,453 -1,488 3,858 

 
[...] possui hotéis e pousadas 

de qualidade 8,83 09 10 1,242 -1,140 1,080 

 
[...] possui restaurantes de 

qualidade 8,80 09 10 1,321 -1,764 6,022 

 
[...] possui atividades de lazer 

e entretenimento de qualidade 8,50 09 10 1,469 -1,276 3,095 

 
[...] possui boa infraestrutura 7,85 08 08 1,853 -1,144 1,706 

 
[...] oferece produtos e serviços 

de qualidade 8,33 09 09 1,562 -1,411 3,322 

 
[...] oferece bons serviços de 

informação ao turista 8,16 08 10 1,705 -1,116 1,168 

 
[...] possui profissionais capazes 

e eficientes em seu trabalho 8,52 09 10 1,446 -1,287 2,223 

 
[...] possui pessoas 

hospitaleiras e simpáticas 9,02 09 10 1,298 -2,041 6,839 

 
5[...] tenho intenção de ajudar 

outras pessoas compartilhando 

minhas próprias experiências 

positivas de viagem 8,52 09 10 2,066 -2,070 4,570 

 

                                                           
5 A pergunta introdutória para esse item e os outros 13 que seguem foi: “Eu posto, “curto” e/ou compartilho fotos, 

comentários e/ou outras informações positivas sobre a viagem no facebook porque...” 
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[...]tenho intenção de 

promover a meus contatos a 

oportunidade de escolher um 

bom destino de viagem 8,52 09 10 2,006 -2,041 4,785 

 
[...]tenho intenção de ajudar 

meus contatos com 

informações úteis sobre bons 

destinos turísticos 8,52 09 10 1,958 -1,963 4,512 

 
[...] estou tão satisfeito com 

Pipa como destino que desejo 

Ajudar a cidade a ser bem 

sucedida 8,59 09 10 1,900 -1,997 4,811 

 
[...] em minha opinião, 

destinos como Pipa precisam 

ser apoiados via Facebook 

pelos próprios turistas 8,58 09 10 2,014 -1,931 4,165 

 
[...] eu acho divertido falar 

sobre viagens com outras 

pessoas pelo Facebook 8,30 09 10 2,208 -1,872 3,845 

 
[...] é bom conversar pelo 

Facebook com pessoas que 

possuem opiniões parecidas 

sobre viagens 8,24 09 10 2,148 -1,728 3,382 

 
[...] eu encontro, reencontro e 

mantenho contato com 

pessoas legais no Facebook 

dessa maneira 8,85 08 10 2,421 -1,431 1,910 

 
[...] eu me sinto bem quando 

Falo para meus contatos 

Minhas boas experiências de 

viagens 8,63 09 10 1,926 -2,259 6,475 

 
[...] minhas publicações sobre 

a viagem demonstram o 

quanto sou um turista 

inteligente 8,35 09 10 2,120 -1,874 3,979 

 
[...] minhas publicações sobre 

a viagem demonstram o quanto 

sou um turista experiente 8,14 09 10 2,079 -1,619 3,342 

 
[...] ao postar fotos e/ou 

comentários, eu extravaso 

minha alegria com a viagem 8,81 10 10 1,834 -2,366 7,133 

 
[...] ao postar fotos e/ou 

comentários, eu demonstro 

minha satisfação com a viagem 8,97 10 10 1,778 -2,746 9,277 

 
[...] ao postar fotos e/ou 

comentários, posso reviver o 

prazer da minha viagem 9,06 10 10 1,756 -2,887 10,124 
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De um modo geral, estou 

Satisfeito com minha viagem 

a Pipa 9,33 10 10 1,017 -1,740 3,017 

 
Eu acho que tomei a decisão 

Certa ao passar as férias 

em Pipa 9,32 10 10 1,065 -2,120 5,347 

 
Essa viagem a Pipa foi 

excelente 9,28 10 10 1,074 -1,869 4,089 

 
Pipa é melhor do que eu 

esperava 8,93 10 10 1,609 -2,319 7,098 

 
Eu tenho intenção de...  

[...] postar minhas próprias 

fotos e/ou comentários 

positivos sobre a viagem 

no Facebook 8,43 09 10 2,213 -1,925 3,672 

 
[...] postar recomendações 

sobre Pipa para meus 

contatos no Facebook 8,29 09 10 2,171 -1,802 3,396 

 
[...] postar fotos e/ou 

Comentários positivos sobre 

Pipa no Facebook para 

incentivar meus contatos 

a visitarem o destino 8,30 09 10 2,113 -1,756 3,352 

 
[...] curtir as páginas e/ou 

publicações com conteúdos 

sobre Pipa no Facebook 7,69 09 10 2,761 -1,539 1,682 

 
[...] curtir comentários e 

Publicações positivas nas 

páginas próprias 

de Pipa no Facebook 7,41 08 10 2,926 -1,391 1,075 

 
[...] curtir comentários de 

Meus contatos com 

Informações positivas sobre 

Pipa no Facebook 7,49 09 10 2,460 -1,705 2,783 

 
[...] compartilhar páginas e/ou 

publicações positivas sobre 

Pipa em meu Facebook 7,93 09 10 2,512 -1,650 2,484 

 
[...] compartilhar comentários 

e/ou publicações positivas, 

de meus contatos, sobre Pipa 

no Facebook 8,00 09 10 2,499 -1,687 2,598 

 
[...] compartilhar minhas 

experiências positivas de 

viagem por meio de minhas 

postagens no Facebook 8,29 09 10 2,367 -1,839 3,303 

 
Fonte: Dados do estudo, 2015. 
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O atendimento ao pressuposto da linearidade foi confirmado através da análise de 

diagramas de dispersão e de gráficos de resíduos padronizados. Dito de outra forma, as variáveis 

selecionadas demonstraram, conforme ressaltado por Corrar, Paulo e Dias Filho (2007) e 

Marôco (2011), distribuição em sentido ascendente ou descendentes e não em outros formatos, 

tais como curvilíneas. Como também os erros se apresentaram distribuídos aleatoriamente em 

torno da reta traçada pelos vetores. Por fim, a ausência de multicolinearidade foi constatada por 

meio do teste VIF, com valores variando entre 1,324 e 2,628. Logo, demonstrando valores  

inferiores a 5 que é o máximo aceitável, como assevera Corrar, Paulo e Dias Filho (2007). 

Finalizada esta etapa preliminar, os dados demonstraram estar adequados para a realização de 

análises multivariadas, tais como a análise fatorial exploratória e a modelagem de equações 

estruturais que são apresentadas a seguir. 

 

4.3 Análise fatorial exploratória das dimensões do estudo 

 

4.3.1 Análise Fatorial Exploratória da imagem de destino 

 

Análise fatorial exploratória (AFE) da dimensão imagem de destino foi 

desenvolvida com vistas a iniciar a primeira aproximação empírica no que diz respeito a 

verificação de quais variáveis exercem maior influência na composição desse constructo. Para 

fins de realização da AFE foi empregado o método de análise de componentes principais (ACP) 

enquanto método de extração de fator (ESTEBAN; FERNÁNDEZ, 2001). O varimax foi o 

método selecionado para a rotação dos fatores (RIBAS; VIEIRA, 2011). Já os fatores 

considerados válidos e logo mantidos na análise passaram por tratamento analítico baseado em 

um conjunto de critérios, como recomendando por Marôco (2011), sendo apontados por Hair, 

Black, Babin, Anderson e Tatham (2009), como critérios plausíveis a análise do critério de raiz 

latente por meio do eigenvalue, o critério a priori, o de percentagem da variância, teste scree e 

heterogeneidade dos respondentes. Estes critérios são corroborados por outros autores, tais 

como Marôco (2011) e Reidy e Dancey (2006), entre outros. Neste caso, após a avaliação destes 

critérios para a retenção de fatores, apenas um fator demonstrou-se adequado. Desse modo, não 

necessitando tecer maiores análises a fim de decidir quantos fatores seria apropriado reter na 

análise, ou seja, recorrendo a outros métodos além do valor do eigenvalue, como será necessário 

utilizar em análises de outras dimensões. Enquanto que para manutenção das variáveis, o 

critério foi de cargas fatoriais superiores a 0,5 (MARÔCO, 2011). 
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Os valores de anti-imagem estimados tiveram de ser superiores a 0,50 para serem 

mantidos (CORRAR, PAULO; DIAS FILHO, 2007), ao passo que a comunalidade foi 

considerada inapropriada ao atingir valores inferiores a 0,5 (HAIR; BLACK; BABIN; 

ANDERSON; TATHAM, 2009) ou de qualidade regular quando inferior a 0,7 (CORRAR, 

PAULO; DIAS FILHO, 2007). Nesse sentido, para fins deste estudo, numa abordagem não tão 

restritiva, embora conservadora, foi estipulado o valor em 0,6. Baseado neste último critério 

mencionado, tiveram de ser excluídas da análise 4 variáveis, a saber: IMG2 (0,472), IMG5 

(0,557), IMG6 (0,544) e IMG7 (0,485), uma vez que as estimativas de comunalidades 

apresentaram valores abaixo do estipulado como recomendável. Em razão dos resultados 

obtidos, não foi encontrado problemas relacionados ao fenômeno crossload. 

Ainda com o intuito de validar os resultados obtidos pela análise fatorial 

exploratória, foi calculado o Kaiser-Meyer-Olkin, amplamente conhecido como KMO, cujo 

valor encontrado foi 0,697, que juntamente ao Bartlett’s Test of Spheficity com 267,475 (sig, 

0,000), demonstram a validade da análise fatorial realizada (CORRAR, PAULO; DIAS FILHO, 

2007). O Alpha de Cronbach foi o teste utilizado para verificar a validade da dimensão 

encontrada, o valor encontrado foi  0,776, ou seja, acima do 0,7 recomendado por Hair, Black, 

Babin, Anderson e Tatham (2009). O resumo dos resultados encontrados por meio da análise 

fatorial exploratória (AFE) podem ser observados na Tabela 4.4. 

 

TABELA 4.4: Análise Fatorial Exploratória da Imagem de destinos. 

 
Dimensões e variáveis Carga Fatorial Anti-Imagem Comunalidade Eigenvalue Variância (%) (α) 

 
1 Imagem Afetiva 2,073 69,112 0,776

 
Quando estou em Pipa... 

[...] Eu me sinto alegre  0,620  0,737ª  0,649

 
[...] Eu me sinto encantado 0,685  0,680ª  0,713

 
[...] Eu me sinto relaxado  0,751  0,681ª  0,711

 
Total da Variância Explicada 69,112 

 
Nota: A avaliação dos atributos variou entre os valores (00) e (10), respectivamente pior e melhor desempenho. 

Método de Extração: Análise de Componentes Principais. 

Método de Rotação: Varimax. 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): 0,697. 

Bartlett’s Test of Sphericity: 267,475 (Sig, 0,000). 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 

 



145 
 

Como observado, a variância total explicada atingiu 69,112%. Com apenas uma 

dimensão, a saber: imagem afetiva. Todos os testes demonstraram valores adequados para a 

confirmação da validade da análise fatorial desenvolvida para a imagem. 

 

4.3.2 Análise Fatorial Exploratória da qualidade 

 

A análise fatorial exploratória foi também utilizada para a dimensão qualidade. Os 

métodos de extração e rotação foram os mesmos anteriormente citados, ou seja, análise de 

componentes principais e varimax (ESTEBAN; FERNÁNDEZ, 2001; RIBAS; VIEIRA, 2011). 

A exemplo da AFE anterior, as variáveis que permaneceram na análise apresentaram carga 

fatorial acima de 0,5 (MARÔCO, 2011). No que diz respeito ao número de fatores a ser retido 

na análise, trata-se de uma decisão complexa e que deve ser baseado em alguns critérios em 

conjunto, consideração já introduzida anteriormente (HAIR; BLACK; BABIN; ANDERSON; 

TATHAM, 2009; MARÔCO, 2011; CORRAR, PAULO; DIAS FILHO, 2007). Como 

diferentemente da dimensão imagem, no constructo qualidade foram encontrados mais de 1 

fator, fez-se necessário avaliar outros critérios além da indicação mais comum que é de 

eigenvalue acima de 1 (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007). Hair, Black, Babin, 

Anderson e Tatham (2009) recomendam avaliar, além do critério de raiz latente por meio do já 

tratado eigenvalue, o critério a priori, o de percentagem da variância, teste scree e 

heterogeneidade dos respondentes. Assim, para esta dimensão foi considerada adequada a 

retenção de 2 fatores. 

Todos os valores de anti-imagem foram superiores a 0,5 (CORRAR, PAULO; 

DIAS FILHO, 2007). Já com relação a comunalidade, duas variáveis tiveram de ser excluídas, 

são elas: QUAL 16 (0,503) e QUAL 11 (0,592), por demonstrarem valores inferiores ao 

estipulado como recomendável nesse estudo. Novamente não foram observados problemas 

relacionados a crossload. 

O KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), obtido foi de 0,852 com o Bartlett’s Test of 

Spheficity de 1244,688 (sig, 0,000) (CORRAR, PAULO; DIAS FILHO, 2007). As duas sub-

dimensões originadas na análise, denominadas de (1) qualidade geral do destino e (2) qualidade 

dos serviços de empreendimentos e atrativos do destino, demonstram valores de Alpha de 

Cronbach superior ao mínimo recomendável (0,7) (HAIR; BLACK; BABIN; ANDERSON; 

TATHAM, 2009), sendo eles 0,864 e 0,850. A Tabela 4.5, apresenta o resumo dos resultados 

obtidos por meio da análise fatorial exploratória do constructo qualidade. 
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TABELA 4.5: Análise fatorial exploratória da qualidade. 

 
Dimensões e variáveis Carga Fatorial Anti-Imagem Comunalidade Eigenvalue Variância (%) (α) 

 
1 Qualidade geral do destino 4,086 39,753 0,864

 
Eu acho que Pipa... 

[...] possui boa infraestrutura 0,702  0,894ª  0,601 

 
[...] oferece produtos e serviços 

de qualidade   0,735  0,908ª  0,719

 
[...] oferece bons serviços de 

informação ao turista  0,884  0,810ª  0,799

 
[...]possui profissionais capazes e 

eficientes em seu trabalho  0,860  0,617ª  0,781 

 
2 Qualidade dos serviços de empreendimentos e atrativos do destino 1,034 34,826 0,850

 
Eu acho que Pipa... 

[...] oferece atrativos turísticos de 

qualidade   0,763  0,881ª  0,730

 
[...] possui hotéis e pousadas de 

qualidade   0,875  0,825ª  0,800

 
[...]possui restaurantes de 

qualidade   0,864  0,828ª  0,790

 
Total da Variância Explicada 74,578 

 
Nota: A avaliação dos atributos variou entre os valores (00) e (10), respectivamente pior e melhor desempenho. 

Método de Extração: Análise de Componentes Principais. 

Método de Rotação: Varimax. 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): 0,852. 

Bartlett’s Test of Sphericity: 1244,688 (Sig, 0,000). 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 
 

De acordo com a Tabela 4.5, é possível confirmar a existência de duas 

subdimensões no constructo original qualidade. Essas, como anteriormente citadas, foram 

denominadas de (1) qualidade geral do destino e (2) qualidade dos serviços de 

empreendimentos e atrativos do destino, e juntas demonstram 74,578% da variância total 

explicada, sendo 39,753% do fator 1 e 34,826%  do fator 2.  

 

4.3.3 Análise Fatorial Exploratória das Motivações 

 

Para realização da análise fatorial exploratória das motivações, se procedeu com o 

mesmo padrão anteriormente discutido. Na análise foram inseridas 14 variáveis, originalmente 

distribuídas em 5 dimensões, como apresentado na metodologia. Os cinco constructos iniciais, 
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encontrados na literatura, a saber: (1) preocupação com os outros consumidores, (2) desejo em 

ajudar a empresa, (3) benefícios sociais, (4) auto-elevação e (5) extravasar emoções positivas, 

se reagruparam em 3 novas dimensões. Os constructos benefícios sociais e extravasar emoções 

positivas reproduziram fielmente o que foi estipulado em teoria. Já a primeira dimensão 

encontrada foi constituída pela junção das variáveis dos fatores preocupação com outros 

consumidores e desejo de ajudar a empresa, denominado então de “desejo de ajudar outros 

turistas e o destino”. As variáveis relacionadas a motivação de auto elevação demonstraram 

problemas de crossload, indicando saturar em diferentes fatores, logo, baseado nesse critério 

foram excluídas. Assim, como dito, foi possível excluir, baseado no critério de crossload, as 

variáveis MOTA 25 (Fator 2: 0,434 e Fator 3: 0,628), MOTA 26 (Fator 2: 0,523 e Fator 3: 

0,538) e MOTA 27 (Fator 2: 0,585 e Fator 3: 0,485). Um resumo dos resultados é apresentado 

na Tabela 4.6. 

 

TABELA 4.6: Análise Fatorial Exploratória das Motivações. 

 
Dimensões e variáveis Carga Fatorial Anti-Imagem Comunalidade Eigenvalue Variância (%) (α) 

 
1 Desejo de ajudar outros turistas e o destino 7,234 39,305 0,955 

 
[...] tenho intenção de ajudar 

outras pessoas compartilhando 

minhas próprias experiências 

positivas de viagem  0,871  0,918ª  0,864    

 
[...]tenho intenção de promover 

a meus contatos a oportunidade 

de escolher um bom destino de 

viagem    0,900  0,878ª  0,896

 
[...]tenho intenção de ajudar meus 

contatos com informações úteis 

sobre bons destinos turísticos 0,910  0,909ª  0,908

 
[...] estou tão satisfeito com Pipa 

como destino que desejo ajudar a 

cidade a ser bem sucedida  0,847  0,936ª  0,816

 
[...] em minha opinião, destinos 

como Pipa precisam ser apoiados 

via Facebook pelos próprios 

turistas    0,750  0,957ª  0,786

 
2 Extravasar emoções positivas 1,623 27,459 0,964

 
[...] ao postar fotos e/ou 

comentários, eu extravaso minha 

alegria com a viagem  0,866  0,940ª  0,909  

 
[...] ao postar fotos e/ou 
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comentários, eu demonstro minha 

satisfação com a viagem  0,914  0,852ª  0,947

 
[...] ao postar fotos e/ou 

comentários, posso reviver o 

prazer da minha viagem  0,901  0,864ª  0,943

 
3 Benefícios sociais 0,712 20,238 0,866

 
[...] eu acho divertido falar sobre 

viagens com outras pessoas pelo 

Facebook   0,602  0,925ª  0,783  

 
[...] é bom conversar pelo 

Facebook com pessoas que 

possuem opiniões parecidas sobre 

viagens    0,812  0,874ª  0,898

 
[...] eu encontro, reencontro e 

mantenho contato com pessoas  

legais no Facebook dessa maneira 0,811  0,907ª  0,819 

 
Total da Variância Explicada 87,002 

 
Nota 01: A avaliação dos atributos variou entre os valores (00) e (10), respectivamente pior e melhor desempenho. 

Nota 02: A questão introdutória de cada item acima foi: “Eu posto, “curto” e/ou compartilho fotos, comentários 

e/ou outras informações positivas sobre a viagem no facebook porque...” 

Método de Extração: Análise de Componentes Principais. 

Método de Rotação: Varimax. 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): 0,905. 

Bartlett’s Test of Sphericity: 4224,304 (Sig, 0,000). 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 

 

Como observado na Tabela 4.6, as 3 dimensões originadas a partir da análise 

fatorial exploratória das motivações conseguiram atingir 87,002% da variância total explicada. 

A maior percentagem da variância explicada foi oriunda do fator (1) desejo de ajudar outros 

turistas e o destino, com 39,305%. Seguido por (2) extravasar emoções positivas com 27,459% 

de variância explicada. E, por último, os (3) benefícios sociais com a parcela explicada da 

variância de 20,238%. Os valores encontrados nos testes asseveram a qualidade da AFE, como 

também das constatações realizadas a partir dos dados. 

 

4.3.4 Análise Fatorial Exploratória da Satisfação 

 

Outra dimensão avaliada por meio da AFE foi a satisfação, baseado nos mesmos 

parâmetros anteriormente discutidos. Essa permaneceu como constructo único. As principais 

conclusões originadas nessa análise podem ser observadas na Tabela 4.7. 
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TABELA 4.7: Análise Fatorial Exploratória da satisfação. 

 
Dimensões e variáveis Carga Fatorial Anti-Imagem Comunalidade Eigenvalue Variância (%) (α) 

 
1 Satisfação 3,045 76,124 0,895

 
De um modo geral, estou satisfeito 

com minha viagem a Pipa  0,882  0,839ª  0,778 

 
Eu acho que tomei a decisão 

certa ao passar as férias em Pipa 0,888  0,763ª  0,788

 
Essa viagem a Pipa foi excelente 0,915  0,772ª  0,838

 
Pipa é melhor do que eu esperava 0,800  0,830ª  0,641

 
Total da Variância Explicada 76,124 

 
Nota: A avaliação dos atributos variou entre os valores (00) e (10), respectivamente pior e melhor desempenho. 

Método de Extração: Análise de Componentes Principais. 

Método de Rotação: Varimax. 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): 0,797. 

Bartlett’s Test of Sphericity: 832,125 (Sig, 0,000). 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 

 

Da Tabela 4.7, foi possível notar que as variáveis que compuseram esse constructo, 

único, foram responsáveis por 76,124% da variância total explicada. Todos os testes avaliados 

demonstraram adequabilidade da análise e dos resultados decorrentes dela. 

 

4.3.5 Análise fatorial exploratória do boca a boca eletrônico 

 

A última dimensão a ser tratada pela análise fatorial exploratória foi a variável 

dependente: boca a boca eletrônico. Para esta avaliação foram inseridas 09 variáveis que, na 

proposta original, formavam um constructo único. No entanto, ao realizar a AFE com os 

mesmos parâmetros já discutidos, nesse estudo, foram obtidos duas sub-dimensões, nomeadas 

de (1) Curtir e compartilhar boca a boca eletrônico e (2) Publicar boca a boca eletrônico. 

Decorrente de problemas de crossload foram excluídas as variáveis eWOM 40 (Fator 1 = 0,764 

e Fator 2 = 0,442) e eWOM 43 (Fator 1 = 0,679 e Fator 2 = 0,489). Os principais resultados e 

os testes que corroboram com a validade da análise podem ser observados na Tabela 4.8. 
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TABELA 4.8: Análise Fatorial Exploratória do boca a boca eletrônico. 

 
Dimensões e variáveis Carga Fatorial Anti-Imagem Comunalidade Eigenvalue Variância (%) (α) 

 
1 Curtir e compartilhar boca a boca eletrônico 4,967 44,042 0,909 

 
Eu tenho intenção de... 

[...] curtir as páginas e/ou 

publicações com conteúdos 

sobre Pipa no Facebook  0,780  0,905ª  0,772    

 
[...] curtir comentários e 

publicações positivas nas 

páginas próprias de Pipa 

no Facebook   0,808  0,879ª  0,771

 
[...] compartilhar páginas e/ou 

publicações positivas sobre 

Pipa em meu Facebook  0,858  0,803ª  0,837

 
[...]compartilhar comentários e/ou 

publicações positivas, de meus 

contatos, sobre Pipa no Facebook 0,857  0,606ª  0,638 

 
2 Postar boca a boca eletrônico 1,001 41,218 0,966

 
Eu tenho intenção de... 

[...] postar minhas próprias fotos 

e/ou comentários positivos sobre 

a viagem no Facebook  0,920  0,873ª  0,934  

 
[...] postar recomendações sobre 

Pipa para meus contatos no 

Facebook   0,898  0,857ª  0,944

 
[...]postar fotos e/ou comentários 

positivos sobre Pipa no Facebook 

para incentivar meus contatos a 

visitarem o destino  0,898  0,882ª  0,932

 
Total da Variância Explicada 85,260 

 
Nota: A avaliação dos atributos variou entre os valores (00) e (10), respectivamente pior e melhor desempenho. 

Método de Extração: Análise de Componentes Principais. 

Método de Rotação: Varimax. 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): 0,856. 

Bartlett’s Test of Sphericity: 2481,886 (Sig, 0,000). 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 
 

A Tabela 4.8 demonstra que os dois fatores encontrados, (1) Curtir e compartilhar 

boca a boca eletrônico e (2) Publicar boca a boca eletrônico, possuem variância total explicada 

de 85,260%, tendo a primeira dimensão contribuído com 44,042% ao passo que a segunda 

acrescentou 41,218% ao valor total mencionado. Aqui também fica ratificada a validade da 
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análise fatorial exploratória uma vez que todos os resultados dos testes se apresentaram como 

adequados para os fins do estudo. 

 

4.4 Análise de equações estruturais do modelo teórico 

 

4.4.1 Avaliação dos pressupostos para modelagem de equações estruturais 

 

O modelo de medida deste estudo foi desenvolvido com base no Método de Máxima 

Verossimilhança, conforme amplamente utilizado na literatura (HAIR; BLACK; BABIN; 

ANDERSON; TATHAM, 2009; MARÔCO, 2010). Além disso, foi avaliada a adequação dos 

dados aos pressupostos Modelagem de Equações Estruturais (SEM), a saber: independência das 

observações, normalidade multivariada, linearidade, covariâncias não nulas, múltiplos 

indicadores, ausência de multicolinearidade, medida forte e inexistência de outliers 

(MARÔCO, 2010). 

Nesse sentido, a independência das observações foi obtida pela tentativa de 

aleatoriedade na composição da amostra, conforme especificado na metodologia, e corroborada 

pelo alcance dos resultados já que se esse pressuposto tivesse apresentado problema não teria 

sido possível realizar os cálculos necessários para a modelagem (MARÔCO, 2010). O 

pressuposto da normalidade multivariada foi aferido por meio das análises de assimetria e 

curtose, sendo os valores do primeiro compreendidos entre -2,874 e -1,111, ao passo que os da 

curtose entre 1,133 e 9,953 (único nessa esfera). Desse modo, dentro dos valores críticos que 

corroboram para a conclusão que é plausível pressupor que a normalidade dos dados não 

apresenta violações severas. Ou seja, assimetria menor que três (sk < 3) e curtose menor que 

dez (ku <10) (KLINE, 2011). O pressuposto da linearidade, por sua vez, também foi confirmado 

por meio das análises de diagramas de dispersão (as variáveis se distribuem em sentido 

ascendente ou descendente, não apresentando relações curvilíneas, por exemplo), de gráficos 

de resíduos padronizados (os erros apresentam-se distribuídos aleatoriamente em torno da reta 

traçada pelo vetores) e do coeficiente de Pearson (que demonstrou associação linear em níveis 

significativos para a confirmação do pressuposto) (CORRAR, PAULO; DIAS FILHO, 2007; 

MARÔCO, 2011). Além destes, as covariâncias amostrais não nulas, pressuposto relevante 

apenas para o modelo de medida, que verifica se existe algum tipo de associação, covariâncias, 

entre as variáveis manifestas, foi outro item confirmado pelos resultados (MARÔCO, 2010). 
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A necessidade de múltiplos indicadores foi satisfeita no estudo, uma vez que cada 

dimensão foi operacionalizada por, no mínimo, 3 variáveis, conforme recomendado por Hair, 

Black, Babin, Anderson e Tatham (2009), Marôco (2010) e Ribas e Vieira (2011). Além disso, 

como poderá ser observado a seguir, as fiabilidades demonstraram índices elevados em todas 

as dimensões. Apenas uma dimensão, de 2ª ordem, não atendeu ao critério de 3 ou mais 

variáveis manifestas, embora esta seja uma indicação para relações de 1ª ordem. A ausência de 

multicolinearidade foi verificada por meio do teste VIF, cujos resultados apontam para o 

cumprimento desse pressuposto uma vez que os valores variaram entre 1,324 e 2,628, valor 

bastante inferior ao limite que é 5, como asseverado por Corrar, Paulo e Dias Filho (2007). 

Além deste, Kline (2011) sugere que valores de correlação bivariada acima de 0,85 e R² também 

acima de 0,9 sugerem multicolinearidade, índices não encontrados nos resultados deste estudo, 

isso corrobora com a afirmação da ausência de multicolinearidade em níveis severos. 

O pressuposto da medida forte, por sua vez, foi garantido pela utilização de escala 

métrica, variando de 0 a 11, logo com valor acima de 5 pontos, mínimo recomendável para a 

garantia desse pressusposto, como indicado por Marôco (2010). Já a existência de outliers foi 

avaliada por meio de medidas univariadas e diagnóstico visual com diagramas boxplots e da 

distância de Mahalanobis, sendo excluídas 26 observações, como demonstrado no início da 

discussão dos resultados. Por fim, cabe mencionar que houveram dados perdidos apenas nas 

variáveis do perfil sóciodemográfico, não nas variáveis manifestas (de medida) das dimensões 

estudadas. O Quadro 4.1 apresenta o resumo dos pressupostos e de seu atendimento. 

 

QUADRO 4.1: Resumo da avaliação dos pressupostos do modelo. 

Pressupostos Caracterização 
Parâmetro de 

avaliação 
Resultado do estudo Conclusão 

Independência 

das observações 

“As observações de 

sujeitos diferentes são 

independentes entre si” 

(MARÔCO, 2010, p. 

57) 

Aleatoriedade na 

composição da 

amostra e êxito na 

modelagem 

(MARÔCO, 2010). 

Tentativa de 

aleatoriedade 

promovida e 

modelagem exitosa. 

Pressuposto 

atendido 

Normalidade 

multivariada 

A distribuição normal 

multivariada deve ser 

demonstrada por todas 

as variáveis manifestas 

(KLINE, 2011). 

Assimetria (sk < 3) 

Curtose (ku <10) 

(KLINE, 2011). 

Todos os valores de 

assimetria inferior a 3 

e de curtose inferior a 

10. 

Pressuposto 

atendido 

Linearidade 

“O modelo assume 

relações lineares entre 

as variáveis manifestas 

e as variáveis latentes, 

e entre variáveis 

latentes” (MARÔCO, 

2010, p. 61) 

- Análise de diagramas 

de dispersão 

(CORRAR, PAULO; 

DIAS FILHO, 2007); 

- Gráficos de resíduos 

padronizados 

(MARÔCO, 2011); 

- As variáveis se 

distribuem em sentido 

ascendente ou 

descendente; 

- Os erros 

apresentam-se 

distribuídos 

aleatoriamente em 

Pressuposto 

atendido 
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- Correlação de 

Pearson (MARÔCO, 

2011). 

torno da reta traçada 

pelos vetores; 

- Associação linear 

em níveis 

significativos. 

Covariâncias 

não nulas 

“A existência de 

factores latentes 

operacionalizados por 

um conjunto de 

variáveis manifestas 

exige que estas 

apresentem algum tipo 

de associação” 

(MARÔCO, 2010, p. 

61) 

Observação de 

covariâncias não nulas 

(MARÔCO, 2010). 

Covariâncias não 

nulas encontradas. 
Pressuposto 

atendido 

Múltiplos 

indicadores 

As dimensões ou 

variáveis latentes 

devem possuir 3 ou 

mais variáveis 

manifestas (HAIR; 

BLACK; BABIN; 

ANDERSON; 

TATHAM, 2009). 

No mínimo 3 variáveis 

manifestas para cada 

dimensão (HAIR; 

BLACK; BABIN; 

ANDERSON; 

TATHAM, 2009). 

Cada dimensão do 

modelo deste estudo 

apresenta 3 ou mais 

variáveis manifestas. 

Pressuposto 

atendido 

Ausência de 

multicolinearida

de 

“As variáveis 

independentes estão 

fortemente 

correlacionadas entre 

si – condição designada 

de multicolinearidade 

[...] (MARÔCO, 2011, 

p. 712). 

- Teste VIF < 5 

(CORRAR; PAULO; 

DIAS FILHO 2007); 

- Correlação bivariada 

maior que 0,85 e R² 

acima 0,9 (KLINE, 

2011). 

- VIF variando entre 

1,324 e 2,628; 

- Correlações 

bivariadas menores 

que 0,85 e R² 0,9; 

Pressuposto 

atendido 

Medida forte 

“O cálculo de 

variâncias e 

covariâncias das 

variáveis manifestas 

exige, naturalmente, 

que estas sejam 

medidas numa escala 

pelo menos intervalar 

[...] com pelo menos 5 

categorias” 

(MARÔCO, 2010, p. 

62-63). 

Escala mínima de 5 

pontos (BOLLEN, 

1989; MARÔCO, 

2010). 

O estudo usou escala 

métrica de 0 a 11. 
Pressuposto 

atendido 

Inexistência de 

outliers 

“São observações que 

caem fora da tendência 

das restantes 

observações” 

(MARÔCO, 2010, p. 

64) 

- Medidas univariadas 

e diagnóstico visual 

com diagramas 

boxplots (MARÔCO, 

2010); 

- Medidas 

multivariadas/Distânci

a de Mahalanobis 

(MARÔCO, 2010). 

Exclusão de 26 

observações. 
Pressuposto 

atendido 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 

 

Em resumo, é possível afirmar que não foi encontrado qualquer princípio de 

violações severas aos pressupostos da modelagem de equações estruturais, logo os dados 
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demonstram adequabilidade para fins de processamento e análise por meio do método 

selecionado.  

 

4.4.2 Avaliação e validação do modelo de medida do estudo 

 

Esse tópico trata de avaliar a qualidade de ajustamento do modelo de medida. Isso 

quer dizer que busca averiguar até que medida a proposta do modelo teórico possibilita a 

reprodução da estrutura correlacional das variáveis manifestas da amostra sob análise 

(BOLLEN, 1989; HAIR; BLACK; BABIN; ANDERSON; TATHAM, 2009; MARÔCO, 

2010). Além disso, se propõe a validar o modelo de medida. Para tanto, foram avaliados os 

índices de qualidade do ajustamento, como também a validade fatorial, convergente, 

discriminante, nomológica e de expressão. No que diz respeito aos índices de bondade de 

ajustamento, foi possível validar a qualidade do modelo de medida por meio da obtenção de 

valores acima do considerado plenamente satisfatório. Para a avaliação foram classificados os 

itens em conjuntos de índices denominados de absolutos, incrementais/relativos e de 

parcimônia, conforme adaptação das classificações propostas por Hair, Black, Babin, Anderson 

e Tatham (2009) e Marôco (2010). 

Entretanto, como o modelo inicialmente proposto não demonstrou valores dos 

índices de qualidade de ajustamento apropriados, foi necessária a realização de reespecificações 

para fins de validação do modelo de medida. Sendo assim, as variáveis QUAL 8, QUAL 9, 

QUAL 10, MOTD 21, MOTD 22, SAT 34, eWOM 39 e eWOM 42 tiveram de ser excluídas da 

análise em razão de saturarem fortemente em fatores diferentes do seu de origem. Outra 

modificação necessária foi realizada na dimensão boca a boca eletrônico, nesta as variáveis 

eWOM 38 e eWOM41 foram reconduzidas ao mesmo fator geral, a saber: boca a boca 

eletrônico. 

Na análise fatorial exploratória, a dimensão anteriormente mencionada foi 

subdividida em duas, embora originalmente fosse esperado por um composto único. No entanto, 

quando da realização da análise fatorial confirmatória, foi possível observar que as variáveis 

eWOM 38 e eWOM41 saturavam fortemente no outro fator, mesmo sendo os dois reflexos do 

fator geral boca a boca eletrônico, o que estimulou o retorno destas variáveis ao constructo geral 

único, isto, por sua vez, resultou no melhoramento do modelo. 

Além dos ajustes mencionados, algumas correlações entre erros também foram 

recomendas pelo índices de modificação, tais como entre e1↔e2, e12↔e13, e12↔14, 
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e20↔21, e28↔e29 e e28↔e30. Após realizadas as alterações sugeridas, o modelo de medida 

obteve os índices adequados estipulados para este estudo. 

Dentre os índices elencados para testar a qualidade do ajustamento, encontram-se 

os absolutos, que nas palavras de Marôco (2010, p. 43) “avaliam a qualidade do modelo per se 

sem comparação com outros modelos”. O primeiro teste avaliado foi χ2 (302,658) e p value 

(Sig. 0,000), este último um teste bastante sensível ao tamanho da amostra e a normalidade o 

que, por sua vez, contribuiu para o p value inferior a 0,05, valor mínimo adequado. O resultado 

do χ2 /g.l cujo valor final foi de 1,491, ou seja, inferior a 2 e próximo de 1, que é o valor 

estipulado como ideal, também contribui para a validação do modelo testado (MARÔCO, 

2010). O Goodness of Fit Index (GFI) foi de 0,929, indicador de qualidade conforme Byrne 

(2010). Já o índice Root Mean Square Error of Aproximation (RMSEA), classificado por 

Marôco (2010) como integrante dos índices de discrepância populacional, com estimativa de 

0,39, aponta para ajustamento de excelência, como asseverado por Schumacker e Lomax 

(2004), e juntamente com PCLOSE de 0,984, próximo a 1 e bastante superior a 0,05, que é o 

mínimo apontado por Ribas e Vieira (2011).  

Além destes, foram avaliados também os índices incrementais ou relativos, a saber: 

Comparative Fit Index (CFI), Normed Fit Index (NFI) e Tucker Lewis Index (TLI). Para Hair, 

Black, Babin, Anderson e Tatham (2009, p. 570), esses “diferem dos absolutos no sentido que 

eles avaliam o quão bem um modelo especificado se ajusta relativamente a algum modelo 

alternativo de referência. O modelo de referência mais comum é chamado de modelo nulo”. 

Kline (2011), afirma que o valor de 0,984 para o CFI encontrado no estudo indica ajustamento 

muito bom. Assim como essa constatação é corroborada pelos resultados obtidos pelos índices 

TLI (0,981) e NFI (0,954). Em outras palavras, todos os índices incrementais ou relativos do 

estudo demonstram excelente qualidade de ajustamento, como asseverado por Kline (2011), 

Byrne (2010), Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009), Marôco (2010) entre outros.   

Os índices de parcimônia constituem a última família a ser discutida aqui. De 

acordo com Byrne (2010) e Kline (2011), a indicação de parcimônia calculada por esses índices 

é obtida por meio da inclusão de uma penalização pela complexidade do modelo. Ou, nas 

palavras de Marôco (2010, p. 46), “os índices de parcimônia são obtidos pela correcção dos 

índices relativos com um fator de penalização associado a complexidade do modelo”. Os 

índices mais representativos dessa família são o Parsimony Comparative Fit Index (PCFI), o 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) e o Parsimony Normed Fit Index (PNFI). Neste 

estudo, o PGFI atingiu o valor de 0,683, considerado de boa qualidade por Marôco (2010). A 
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mesma comprovação de qualidade de ajustamento foi obtida por meio do PCFI (0,790) e PNFI 

(0,766) (MARÔCO, 2010). 

Em resumo, é possível observar que todos os valores corroboram para a conclusão 

de excelência na qualidade de ajustamento do modelo de medida, confirmada através do 

comparativo entre os valores obtidos no estudo e os valores de referência encontrados na 

literatura, em especial nos recomendados por Byrne (2010), Kline (2011), Hair, Black, Babin, 

Anderson e Tatham (2009), Marôco (2010), Schumacker e Lomax (2004) e Ribas e Vieira 

(2011). Uma síntese dos índices de ajustamento, seus valores de referência na literatura e 

encontrados no modelo empírico proposto, assim como sua classificação pode ser observado 

no Quadro 4.2. 

 

QUADRO 4.2: Índices de qualidade de ajustamento do modelo de medida. 

Índices de qualidade do 

ajustamento 

Valores do 

modelo 
Valores de referência Fonte 

Classificação 

do índice no 

modelo 

Índices 

absolutos 

χ2 e 

p value 

302,658 

(Sig. 0,000) 
Quanto menor, melhor; p>0.05 

Marôco 

(2010) 
--- 

χ2 /g.l 1,491 

> 5 – Ajustamento ruim 

]2;5] – Ajustamento regular 

]1;2] – Ajustamento bom 

~1 – Ajustamento muito bom 

Marôco 

(2010) 
Ajustamento 

bom 

GFI 0,929 

<0,8 – Ajustamento ruim 

[0,8;0,9[ - Ajustamento regular 

[0,9;0,95[ - Ajustamento bom 

≥ 0,95 – Ajustamento muito bom 

Marôco 

(2010) 
Ajustamento 

bom 

RMSEA 0,039 

> 0,10 – Ajustamento inaceitável 

] 0,05; 0,10] – Ajustamento bom 

≤ 0,05 – Ajustamento muito bom 

Marôco 

(2010) 
Ajustamento 

muito bom 

PCLOSE 0,984 ≥ 0,05– Ajustamento muito bom 
Marôco 

(2010) 
Ajustamento 

muito bom 

Índices 

incrementais 

ou relativos 

CFI 0,984 <0,8 – Ajustamento ruim 

[0,8;0,9[ - Ajustamento regular 

[0,9;0,95[ - Ajustamento bom 

≥ 0,95 – Ajustamento muito bom 

Marôco 

(2010) 
Ajustamento 

muito bom TLI 0,981 

NFI 0,954 

Índices de 

parcimônia 

PGFI 0,683 

< 0,6 – Ajustamento ruim 

[0,6; 0,8] – Ajustamento bom 

≥ 0,8 – Ajustamento muito bom 

Marôco 

(2010) 

Ajustamento 

bom 

PCFI 0,790 
Ajustamento 

bom 

PNFI 0,766 
Ajustamento 

bom 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 

 

Tendo sido demonstrada a excelência da qualidade dos índices de ajustamento, a 

etapa seguinte da análise passa a tratar da validade, ou seja, se uma variável é capaz de “medir 

aquilo que se supõe ser medido por ela” (BOLLEN, 1989, p. 184, tradução nossa). Validade é 
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conceituada por Marôco (2010, p. 175) como a “propriedade do instrumento ou escala de 

medida que avalia se esta mede e é a operacionalização do constructo latente que, realmente, 

se pretende avaliar”. 

Nesse sentido, Bollen (1989), propõe que a validade pode ser distinguida em quatro 

tipos: validade com relação ao conteúdo, validade com relação ao critério, validade relacionada 

ao constructo, como também convergente e discriminante. Por outro lado, Hair, Black, Babin, 

Anderson e Tatham (2009), asseveram que a validade do constructo é composta por quatro 

elementos, são eles: validade convergente, estimada por meio das cargas fatoriais, variância 

extraída média (VEM) e confiabilidade, validade discriminante, validade nomológica e 

validade de expressão. Já Marôco (2010), ao citar Anasti e Urbina (1997), afirma que a validade 

é constituída por 3 componentes, sendo eles a validade relacionada ao conteúdo, validade 

relacionada com o constructo e validade relacionada com o critério. Ressalta ainda que é 

relativamente mais simples a validação relacionada ao constructo, por meio da análise da 

validade fatorial, da validade convergente e da discriminante. 

A validade fatorial, ainda de acordo com Marôco (2010), diz respeito a capacidade 

dos itens manifestos de um instrumento conseguirem medir eficazmente uma determinada 

dimensão. Para o mesmo autor, o constructo demonstra validade fatorial quando os pesos 

fatoriais de cada variável manifesta apresenta valores iguais ou superiores a 0,5. Essa 

informação pode ser observada nas cargas fatoriais entre as variáveis manifestas e suas 

respectivas dimensões, ilustrada na Figura 4.1. A partir dos dados desta mesma figura é possível 

encontrar igualmente a qualidade do ajustamento local, por meio da confiabilidade individual 

e validade fatorial, confirmada no modelo. 
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FIGURA 4.1: Modelo de medida do estudo. 

 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 
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Como é possível avaliar por meio dos dados da Figura 4.1, e complementado pelo 

Quadro 4.2, foi possível confirmar a validade fatorial dos constructos. Todos os itens 

apresentaram valores superiores àquele estipulado como referência. 

A validade convergente, por sua vez, “demonstra-se quando o constructo sob estudo 

se correlaciona positiva e significativamente com outros constructos teoricamente paralelos e 

quando os itens que constituem o constructo apresentem correlações positivas e elevadas entre 

si” (MARÔCO, 2010, p. 175). Desse modo, foi calculada por meio da variância extraída média 

(VEM), como também pela confiabilidade compósita e o menos frequentemente utilizado, em 

equações estruturais, Alpha de Cronbach (α). A variância extraída média (VEM), em todas as 

dimensões, também evidenciou valores superiores ao mínimo recomendável, ou seja, 0,5 

conforme Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009). A confiabilidade compósita, cujo 

valor mínimo recomendado na literatura é 0,7, de acordo com Marôco (2010), apresentou todos 

os resultados acima do indicado. Os valores encontrados pelo Alpha de Cronbach, corroboram 

com as informações anteriores, atingindo estimativas superiores ao 0,7, limite inferior de 

qualidade, como asseveram Corrar, Paulo e Dias Filho (2007) e Marôco (2011). A Quadro 4.3 

apresenta os valores da confiabilidade compósita, variância extraída média e Alpha de 

Cronbach para cada dimensão. 

 

QUADRO 4.3: Valores da confiabilidade compósita, variância extraída média e Alpha de 

Cronbach. 

Estimadores (coeficientes de 

regressão) 

Confiabilidade 

Composta (CC) 

Variância 

Média Extraída 

(VEM) 

Alpha de 

Cronbach (α) 
Conclusão 

Mínimo 

recomendável 0,7 

(MARÔCO, 2010) 

Mínimo 

recomendável 0,5 

(HAIR et al, 2009) 

Mínimo 

recomendável 

0,7 (CORRAR 

et al, 2007) 

--- 

eWOM41  
Boca a boca  

eletrônico 
0,616 

0,950 0,800 0,921 
Dimensão 

VALIDADA 

eWOM38  
Boca a boca  

eletrônico 
0,656 

eWOM37  
Boca a boca  

eletrônico 
0,949 

eWOM36  
Boca a boca  

eletrônico 
0,962 

eWOM35  
Boca a boca  

eletrônico 
0,941 

MOTB24  

Motivação de 

benefícios 

sociais 

0,788 

0,940 0,842 0,886 
Dimensão 

VALIDADA 

MOTB23  

Motivação de 

benefícios 

sociais 

0,863 
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MOTB22  

Motivação de 

benefícios 

sociais 

0,931 

MOTE30  

Motivação de 

Extravasar 

emoções 

0,931 

0,966 0,934 0,936 
Dimensão 

VALIDADA 

MOTE28  

Motivação de 

Extravasar 

emoções 

0,946 

IMG4  Imagem 0,757 

0,858 0,669 0,776 
Dimensão 

VALIDADA 
IMG3  Imagem 0,761 

IMG1  Imagem 0,682 

QUAL15  Qualidade 0,749 

0,907 0,710 0,864 
Dimensão 

VALIDADA 

QUAL14  Qualidade 0,736 

QUAL13  Qualidade 0,844 

QUAL12  Qualidade 0,719 

SAT33  Satisfação 0,869 

0,943 0,848 0,900 
Dimensão 

VALIDADA 
SAT32  Satisfação 0,909 

SAT31  Satisfação 0,819 

MOTP19  

Motivação de 

preocupação 

com outros 

consumidore

s 

0,936 

0,980 0,942 0,960 
Dimensão 

VALIDADA 
MOTP18  

Motivação de 

preocupação 

com outros 

consumidore

s 

0,936 

MOTP17  

Motivação de 

preocupação 

com outros 

consumidore

s 

0,965 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 

 

Além da validade fatorial e convergente, foi averiguada a validade discriminante 

do modelo proposto. Esta é entendida como “o grau em que um constructo é verdadeiramente 

diferente dos demais. Logo, validade discriminante elevada oferece evidência de que um 

constructo é único e captura alguns fenômenos que outras medidas não conseguem” (HAIR; 

BLACK; BABIN; ANDERSON; TATHAM, 2009, p. 592). Para fins de comprovação, uma 

forma segura e menos restritiva de calcular essa validade, de acordo com Marôco (2010), é por 

meio da comparação entre a variância extraída média (VEM) e o quadrado da correlação entre 

os constructos. Quando o valor da primeira for superior a segunda (VEM > quadrado da 

correlação entre constructos), está confirmada a validade discriminante. Sendo assim, foi 

possível confirmar em todas as dimensões a validade discriminante, como é demonstrado pela 

Quadro 4.4. 

 



161 
 

QUADRO 4.4: Validade discriminante do modelo. 

Correlações 

Correlação 

entre os 

constructos 

Quadrado da 

correlação entre 

os constructos 

Variância 

Média 

Extraída 

(VEM) 

Conclusão 

Boca a boca  

eletrônico 

↔ 

Motivação de 

preocupação com 

outros consumidores 

0,613 0,375 

0,800 

 

Validade 

discriminante 

CONFIRMADA 

↔ Motivação de 

benefícios sociais 
0,650 

0,422 

↔ Motivação de 

Extravasar emoções 
0,599 

0,358 

↔ 
Imagem 0,242 

0,058 

↔ 
Qualidade 0,396 

0,156 

↔ 
Satisfação 0,452 

0,204 

Motivação de 

preocupação 

com outros 

consumidores 

↔ Motivação de 

benefícios sociais 
0,722 0,521 

0,942 

Validade 

discriminante 

CONFIRMADA 

↔ Motivação de 

Extravasar emoções 
0,527 0,277 

↔ 
Imagem 

0,364 

 
0,132 

↔ 
Qualidade 0,402 0,161 

↔ 
Satisfação 0,352 0,123 

Motivação de 

benefícios 

sociais 

↔ Motivação de 

Extravasar emoções 
0,742 0,550 

0,842 
Validade 

discriminante 

CONFIRMADA 

↔ 
Imagem 0,290 0,084 

↔ 
Qualidade 0,312 0,103 

↔ 
Satisfação 0,384 0,147 

Motivação de 

Extravasar 

emoções 

↔ 
Imagem 0,292 0,085 

0,934 
Validade 

discriminante 

CONFIRMADA 

↔ 
Qualidade 0,266 0,070 

↔ 
Satisfação 0,333 0,110 

Imagem 

↔ 
Qualidade 0,476 0,226 

0,669 

 

Validade 

discriminante 

CONFIRMADA 
↔ 

Satisfação 0,618 0,381 

Qualidade 
↔ 

Satisfação 0,462 0,213 0,710 
Validade 

discriminante 

CONFIRMADA 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 

 

Por último, diante de todas as informações disponibilizadas sobre qualidade de 

ajustamento, como também validade fatorial, convergente e discriminante (MARÔCO, 2010), 

é possível igualmente, além das citadas, confirmar a validade nomológica e de expressão 
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(HAIR; BLACK; BABIN; ANDERSON; TATHAM, 2009), ou usando a classificação proposta 

por Bollen (1989), foi possível legitimar a validade de conteúdo, de critério, de constructo, 

convergente e discriminante. Sendo a validade de conteúdo, eminentemente de avaliação 

qualitativa, entendida como “uma forma qualitativa de assegurar que os indicadores se adequam 

ao significado do conceito dado pelo estudioso” (BOLLEN, 1989, p. 186, tradução nossa). 

Assim como a validade nomológica é “testada examinando-se se faz sentido as correlações 

entre os constructos em uma teoria de mensuração” (HAIR; BLACK; BABIN; ANDERSON; 

TATHAM, 2009, p. 593), conforme poderá ser confirmado logo a seguir no modelo estrutural, 

e a validade de expressão, ainda de acordo com Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009, 

p. 593), “deve ser estabelecida antes de qualquer teste teórico”, como realizado nesta 

investigação. Portanto, o modelo de medida demonstra-se plenamente válido para fins deste 

estudo. 

 

4.4.3 Avaliação e validação do modelo estrutural do estudo 

 

Tendo o modelo de medida sido validado, o passo seguinte remete a avaliação do 

modelo estrutural proposto pelo estudo. Sobre o modelo estrutural, Marôco (2010, p. 233) diz 

que “define as relações causais entre as variáveis latentes”. O modelo estrutural demonstrou 

índices de qualidade de ajustamento de excelência com ajuda de apenas uma modificação. 

Quando processados os dados para confirmação da relação estrutural, foi sugerida pelos índices 

de modificação uma relação não prevista originalmente no modelo proposto, ou seja, a imagem 

afetando diretamente a satisfação (Imagem → Satisfação), relação plausível teoricamente, 

como poderá ser observado a seguir, na discussão sobre a confirmação das hipóteses. Tendo 

sido realizada essa alteração foi obtido melhoramento do PCLOSE de modo significativo, 

adequando-o não apenas ao recomendado por Marôco (2010), PCLOSE ≥ 0,05, como também 

ao indicado por Byrne (2010), PCLOSE ≥ 0,5. 

Os índices de qualidade de ajustamento foram os mesmos estimados no modelo de 

medida, pertencentes aos mesmos conjuntos de índices, a saber: índices absolutos, índices 

incrementais/relativos e de parcimônia, ainda em consonância com as classificações propostas 

por Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009) e Marôco (2010), adaptadas. A exemplo do 

modelo de medida, o modelo estrutural também demonstrou qualidade de ajustamento de 

excelência, conforme os parâmetros sugeridos por Byrne (2010), Kline (2011), Hair, Black, 

Babin, Anderson e Tatham (2009), Marôco (2010), Schumacker e Lomax (2004), Ribas e Vieira 
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(2011), entre outros. O resultado encontrado para cada índice pode ser observado no Quadro 

4.5. 

 

QUADRO 4.5: Índices de qualidade de ajustamento do modelo estrutural. 

Índices de qualidade do 

ajustamento 

Valores do 

modelo 
Valores de referência Fonte 

Classificação 

do índice no 

modelo 

Índices 

absolutos 

χ2 e 

p value 

356,248 

(Sig. 0,000) 

Quanto menor, melhor; 

p>0.05 

Marôco 

(2010) 
--- 

χ2 /g.l 1,673 

> 5 – Afastamento ruim 

]2;5] – Ajustamento regular 

]1;2] – Ajustamento bom 

~1 – Ajustamento muito bom 

Marôco 

(2010) 
Ajustamento 

bom 

GFI 0,917 

<0,8 – Ajustamento ruim 

[0,8;0,9[ - Ajustamento 

regular 

[0,9;0,95[ - Ajustamento bom 

≥ 0,95 – Ajustamento muito 

bom 

Marôco 

(2010) 
Ajustamento 

bom 

RMSEA 0,045 

> 0,10 – Ajustamento 

inaceitável 

] 0,05; 0,10] – Ajustamento 

bom 

≤ 0,05 – Ajustamento muito 

bom 

Marôco 

(2010) 
Ajustamento 

muito bom 

PCLOSE 0,825 
≥ 0,05 – Ajustamento muito 

bom 

Marôco 

(2010) 
Ajustamento 

muito bom 

Índices 

incrementais 

ou relativos 

CFI 0,978 <0,8 – Ajustamento ruim 

[0,8;0,9[ - Ajustamento 

regular 

[0,9;0,95[ - Ajustamento bom 

≥ 0,95 – Ajustamento muito 

bom 

Marôco 

(2010) 
Ajustamento 

muito bom 
TLI 0,973 

NFI 0,946 

Índices de 

parcimônia 

PGFI 0,708 
< 0,6 – Ajustamento ruim 

[0,6; 0,8] – Ajustamento bom 

≥ 0,8 – Ajustamento muito 

bom 

Marôco 

(2010) 

Ajustamento 

bom 

PCFI 0,823 
Ajustamento 

muito bom 

PNFI 0,797 
Ajustamento 

bom 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 

 

Todos os resultados dos índices validaram também a excelência da qualidade do 

modelo estrutural, como já afirmado nesse estudo. Como constatado, os índices absolutos, χ2 

(356,248) e p value (Sig. 0,000), juntamente com o χ2 /g.l de 1,673, ratificam essa afirmação 

(MARÔCO, 2010). Embora seja apropriado ressaltar o resultado do p value inferior ao 0,05, 

valor mínimo adequado, uma vez que é um índice sensível ao tamanho da amostra e a 

normalidade dos dados. Nesse sentido, se passa a avaliar os demais índices de qualidade de 

ajustamento. Além destes, os valores de Goodness of Fit Index (GFI) de 0,917, Root Mean 

Square Error of Aproximation (RMSEA) de 0,045, e PCLOSE de 0,825, corroboram com a 

mesma conclusão de qualidade do modelo estrutural, como asseverado por Byrne (2010), 
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Schumacker e Lomax (2004) e  Ribas e Vieira (2011), respectivamente. O mesmo indicativo 

de qualidade é promovido pelo índices incrementais/relativos, Comparative Fit Index (CFI) de 

0,978, Normed Fit Index (NFI) de 0,946 e Tucker Lewis Index (TLI) de 0,973, conforme 

indicações de Kline (2011), Byrne (2010), Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009), 

Marôco (2010) entre outros. Os índices de parcimônia do modelo, por sua vez, demonstram a 

mesma tendência dos citados anteriormente. Sendo assim, conforme Marôco (2010), o 

Parsimony Comparative Fit Index (PCFI) de 0,823, Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 

de 0,708 e o Parsimony Normed Fit Index (PNFI) de 0,797 apresentam valores que ratificam a 

validade do modelo estrutural. 

De acordo com Mulaik, James, Alstine, Bennett, Lind e Stilwell (1989), os índices 

anteriormente discutidos, ou seja, absolutos, incrementais/relativos e de parcimônia podem, ao 

serem utilizados para avaliar o modelo global, reproduzir em maior proporção a qualidade do 

modelo de medida, refletindo em menor extensão a qualidade das relações teorizadas no modelo 

estrutural. Para Marôco (2010, p. 234), “esse problema está, geralmente, associado à 

desproporção entre o maior número de parâmetros no modelo de medida e o menor número de 

parâmetros do modelo causal”. Nesse sentido, Mulaik, James, Alstine, Bennett, Lind e Stilwell 

(1989) propuseram outro índice relativo baseado no Normed Fit Index (NFI), denominado 

Relative Normed Fit Index (RNFI), para fins de dirimir o problema de desproporção 

anteriormente citado. 

Desse modo, esse novo índice tem sido utilizado para fins de validação do modelo 

global de equações estruturais, juntamente com os demais discutidos (MULAIK; JAMES; 

ALSTINE; BENNETT; LIND; STILWELL, 1989; MARÔCO, 2010). Neste estudo, o cálculo 

do RNFI obteve o valor classificado como ideal, ou seja, 1 (MULAIK; JAMES; ALSTINE; 

BENNETT; LIND; STILWELL, 1989), o que significa, por sua vez, que a contribuição dos 

dois modelos, de medida e estrutural, são equivalentes para a composição do modelo geral. 

Desta forma, comprovando a validade do modelo global de equações estruturais proposto por 

essa investigação. 

Certificada a excelência do modelo estrutural no que diz respeito a qualidade dos 

índices de ajustamento, é interessante discutir as relações teóricas hipotetizadas para ele e 

verificar também sua validade por parte dos critérios associados. Desta maneira, os coeficientes 

de regressão ou parâmetros estimados foram verificados de acordo com as relações teóricas 

previamente estipuladas para teste empírico, como também foi calculado o poder explicativo 
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do modelo. O modelo teórico proposto neste estudo e encontrado por meio do teste empírico 

pode ser observado na Figura 4.2, que apresenta os valores de forma padronizada.  

 

FIGURA 4.2: Modelo final do estudo. 

 

Fonte: dados do estudo, 2015. 
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Nesse sentido, foram consideradas válidas as trajetórias que demonstraram 

significância estatística por meio dos t values/critical ratio acima de 1,96 (ou fora do intervalo 

entre -1,96 e 1,96) com p< 0,05, como pondera Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009) 

e Marôco (2010), entre outros. Sendo assim, todas as trajetórias do modelo puderam ser 

consideradas significativas e estatisticamente válidas, corroborando para a confirmação de 

todas as hipóteses levantadas para teste empírico. Além disso, é possível observar o poder 

explicativo (R²) de 58% no modelo desenvolvido para explicar o boca a boca eletrônico positivo 

dos turistas, valor considerado bastante significativo quando estimado em estudos na área de 

ciências sociais aplicadas. O poder explicativo da dimensão satisfação atingiu o percentual de 

44% (R²),  cujo resultado corrobora com as mesmas considerações para o item anterior. 

Dessa forma, é possível observar no Quadro 4.7 as relações de dependência testadas 

no modelo teórico, e demonstradas na Figura 4.2, a estimativa padronizada destas relações, 

como também o erro padrão, o valor do critical ratio/t-value e o P value. 

 

QUADRO 4.7: Teste de hipóteses do modelo estrutural. 

Relações de dependência 
Estimativa 

padronizada 
S.E C.R. P value Validação das Hipóteses 

Satisfação  Qualidade 0,233 0,050 3,590 <0,001 
Não rejeitada 

(confirmada) 

Boca a boca  

eletrônico 
 Satisfação 0,294 0,155 4,650 <0,001 

Não rejeitada 

(confirmada) 

Boca a boca  

eletrônico 
 Motivações 0,718 0,109 10,683 <0,001 

Não rejeitada 

(confirmada) 

Boca a boca  

eletrônico 
 Imagem - 0,198 0,169 -2,860 0,004 Rejeitada 

6Satisfação  Imagem 0,521 0,072 7,157 <0,001 
Não rejeitada 

(confirmada) 

Modelo explicativo do boca a boca eletrônico: R² 0,58. 

Modelo explicativo da satisfação: R² 0,44. 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 
 

Portanto, baseado nos resultados demonstrados na Figura 4.2 e no Quadro 4.7, é 

possível afirmar que todas as hipóteses levantadas para teste empírico puderam ser confirmadas, 

ou melhor, não rejeitadas, com exceção de uma apenas, ou seja, a imagem afetando o boca a 

boca eletrônico positivo. Para fins de explicação da dimensão boca a boca eletrônico, o 

constructo que demonstrou maior significância nesse processo explicativo foram as motivações 

(β padronizado de 0,718, t value/critical ratio de 10,683 e p<0,001), confirmando a hipótese 3 

(H3), conforme preconizado por diversos autores (TUBENCHLAK; FAVERI; ZANINI; 

                                                           
6 Relação não estipulada no modelo inicial. 
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GOLDSZMIDT, 2015; MUNAR; JACOBSEN, 2014; WANG; FESENMAIER, 2004; 

CANTALLOPS; SALVI, 2014; YILDIZ; AYYILDIZ, 2014; TUBENCHLAK, 2013; YANG, 

2013; HENNIG-THURAU; GWINNER; WALSH; GREMLER, 2004; JEONG; JANG, 2011; 

YANG, 2013; BROONER; HOOG, 2011; CHEUNG; LEE, 2012; YOO; GRETZEL, 2008; 

GRETZEL, 2007; YOO; GRETZEL, 2011; PURSIAINEN, 2010). Em seguida, a maior 

influência foi exercida pela dimensão satisfação (β padronizado de 0,294, t value/critical ratio 

de 4,650 e p<0,001), demonstrando a validade da hipótese 2 (H2), como encontrado nas 

proposições de Chen (2011), Chen, Dwyer e Firth (2014), Chen (2012), Tsao e Hsieh (2012) e 

Brown, Barry, Dacin e Gunst (2005), embora os dois últimos apontem para a mediação pelo 

comprometimento.  

A imagem afetiva (β padronizado de -0,198, t value/critical ratio de -2,860 e 

p<0,05), como antecipado, não exerceu influência positiva junto a variável dependente do 

modelo teórico proposto, rejeitando, assim, a hipótese 4 (H4). A partir das construções teóricas 

encontradas em Bigné, Sánchez e Sánchez (2001), Lee, Lee e Lee (2005), Alcañis, García e 

Blas (2005) e Alcañis, García e Blas (2009), entre outros, era esperado, conforme proposto, 

impacto direto e positivo da imagem na recomendação. Entretanto, é pertinente ressaltar que 

embora a relação entre imagem e boca a boca eletrônico seja estatístificamente significante, 

demonstrou ser negativa, ou seja, inversamente proporcional. Para explicar essa conclusão é 

possível ponderar que quanto mais aumenta a afetividade ao local, mais essa destinação turística 

torna-se “normal”, comum, diminuindo, desse modo, o fator “novidade” e estimulando o fator 

“familiaridade” e o apego ao local. Isso, por sua vez, pode também incentivar a redução do 

estímulo ao compartilhamento de experiências do local, uma vez que o destino passa a ser 

sentido mais próximo pelo turista. 

Em resumo, a intenção de compartilhar as experiências vividas naquele local, por 

meio de mídias sociais, diminuiria ao passo que o destino vai se tornando cada vez mais comum 

ao sujeito. O fator “novidade” e a surpresa, provavelmente estão entre os principais efeitos de 

estímulo para o amplo compartilhamento de experiências turísticas, e estas tendem a diminuir 

concomitantemente ao aumento da proximidade cognitiva e afetiva entre o indivíduo e a 

destinação. 

A hipótese 1 (H1) que indicava que a qualidade era um dos antecedentes da 

satisfação foi igualmente confirmada (β padronizado de 0,233, t value/critical ratio de 3,590 e 

p<0,001), conforme amplamente encontrado na literatura (CRONIN; TAYLOR, 1992; 

RIMMINGTON; KOZAK, 2000; YÜKSEL, 2001; HUI; WAN; HO, 2007; MENG; 
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TEPANON; UYSAL, 2008; SULEK; HENSLEY, 2004; ZABKAR; BRENCIC; 

DMITROVIC, 2009; BAKER; CROMPTON, 2000; UM; CHON; RO, 2006; JUWAHEER, 

2004; WANG; ZHANG; GU; ZHEN, 2009; ALCAÑIS; GARCÍA; BLAS, 2005; YÜKSEL; 

YÜKSEL, 2003; CHAGAS, BRANDÃO; MARQUES Jrº, 2012; BIGNÉ; SÁNCHEZ; 

SÁNCHEZ, 2001; CHAGAS; MARQUES Jrº; DUARTE, 2013; CHAGAS; MARQUES Jrº, 

2010; CHAGAS; MARQUES Jrº, 2011; CHAGAS; SAMPAIO; BEZERRA, 2013). 

A hipótese 5 (H5) não estipulada inicialmente pela proposta deste estudo, indicada 

por meio dos resultados da modelagem empírica, foi confirmada, como era cogitado. Desse 

modo, o constructo que afetou de forma mais significativa a satisfação foi a imagem, no caso a 

afetiva (β padronizado de 0,521, t value/critical ratio de 7,157 e p<0,05), ratificando uma 

relação teórica amplamente encontrada na literatura, como observado em Liu, Li e Yang (2015), 

Chen e Phou (2013), Chagas e Marques Jrº (2010), Chagas, Sampaio e Bezerra (2013), Bigné, 

Sánchez e Sánchez (2001), Wang, Zhang, Gu e Zhen (2009), Alcañis, García e Blas (2005), 

Chi e Qu (2008), Valls (1996), Pike (2002), Gallarza, Gil e Calderón (2002), Echtner e Ritchie 

(1991). 

Assim, é possível observar um resumo da confirmação das hipóteses no Quadro 4.8. 

 

Quadro 4.8: Resultado das hipóteses do estudo.  

Hipóteses do Estudo Validação das Hipóteses 

H1 A Qualidade influencia direta e positivamente a Satisfação Não rejeitada (confirmada) 

H2 
A satisfação influencia direta e positivamente o Boca a Boca 

Eletrônico Positivo 
Não rejeitada (confirmada) 

H3 
As Motivações influenciam direta e positivamente o Boca a Boca 

Eletrônico Positivo 
Não rejeitada (confirmada) 

H4 
A Imagem influencia direta e positivamente o Boca a Boca Eletrônico 

Positivo 
Rejeitada 

7H5 A Imagem influencia diretamente a Satisfação Não rejeitada (confirmada) 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 

 

Em resumo, é possível afirmar que o modelo global proposto e testado 

empiricamente por esse estudo é plenamente válido. Os resultados demonstram excelência nos 

índices de qualidade de ajustamento, inclusive do RNFI utilizado para fins de validação, como 

                                                           
7 Relação não estipulada no modelo inicial. 
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também a confirmação de todas as relações propostas, ratificando, desta maneira, todas as 

hipóteses do estudo. 

 

4.4 Implicações teóricas do estudo 

 

Esse estudo promoveu a investigação de um tema que vem recebendo significativa 

atenção de pesquisadores ao longo do tempo, o boca a boca eletrônico. Dessa maneira, cabe 

considerar a contribuição para o aprofundamento de pesquisas nessa área que, como observado, 

embora tenha sido ultimamente trabalhado de forma amiúde na literatura, ainda carece de novas 

pesquisas e abordagens com vistas a consolidação do tema e das teorias subjacentes. E em 

especial, quando se fala em publicações em língua portuguesa, mais especificamente no 

contexto brasileiro e na área de turismo. Pois parte significativa da literatura foi desenvolvida 

em outros países e fora do contexto da atividade turística. 

Além disso, essa proposta contempla um segmento de pesquisa pouco explorado 

que é o dos antecedentes da intenção de realizar comunicação boca a boca eletrônica, pois 

quando comparado a publicações relacionadas ao impacto do boca a boca eletrônico em outras 

dimensões como, por exemplo, tomada de decisão, demonstra número significativamente 

menor de investigações. Desta forma, estudos como esse que buscam aferir os fatores que 

influenciam a intenção de realizar esse tipo de comunicação possuem um volume menor de 

pesquisas na literatura, embora sua importância venha crescendo tanto em nível teórico quanto 

prático.  

 Com a confirmação da hipótese que relaciona as motivações como importante 

antecedente do boca a boca eletrônico, esse estudo corrobora fortemente com as pesquisas 

anteriormente desenvolvidas por outros estudiosos, tais como os que são apresentados no 

referencial teórico. Como demonstrado, os fatores motivacionais, em especial aqueles 

relacionados aos benefícios sociais, motivação de extravasar emoções positivas e preocupação 

em ajudar outros turistas afetaram fortemente a variável dependente. Nesse sentido, esse estudo 

contribui em ratificar a importância destas três dimensões motivacionais para fins de explicação 

do desenvolvimento do boca a boca eletrônico. O primeiro fator, benefícios sociais, se 

apresentou como aquele com maior influência junto a dimensão motivações, o que, por sua vez, 

representa forte apelo ao comportamento do turista. Já os fatores extravasar emoções positivas 

e preocupação em ajudar outros turistas evidenciaram proporção explicativa semelhante na 

composição desta mesma dimensão. 
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Portanto, para fins de investigações desenvolvidas na área de turismo, é interessante 

observar que como antecedente da intenção de realizar boca a boca eletrônico se encontram em 

foco fatores relacionados a necessidade do turista de estar em contato com outros, de 

permanecer mantendo relacionamentos com outras pessoas. Desse modo, seja se beneficiando 

em âmbito de sociabilidade, seja compartilhando suas experiências a fim de extravasar para 

outros seus sentimentos, percepções e aspirações, ou seja com o intuito de ajudar outras pessoas 

que estão em situações com as quais se identifica ou pode contribuir positivamente. 

A relação entre qualidade e satisfação, amplamente presente em diversas pesquisas, 

foi ratificada pelos resultados deste estudo. Tal constatação encerra em si mais uma vez a 

confirmação de uma relação acentuadamente estudada e importante na literatura em 

comportamento do consumidor. Por conseguinte, o relacionamento entre essas variáveis 

encontra mais uma fonte de sustentação teórica, em âmbito da atividade turística, e 

especialmente nesse novo contexto de realização de boca a boca eletrônico por meio de mídias 

sociais, ou mais especificamente o Facebook. 

A imagem afetiva afetou intensamente a satisfação, e junto com qualidade foi 

responsável pelo poder explicativo de 44% dela. Valor coerente com os dados encontrados na 

literatura especializada. A imagem é considerada uma forte antecedente da satisfação, o que 

corrobora, dessa maneira, para a confirmação de mais uma relação de dependência fortemente 

debatida na literatura. 

De qualquer maneira, ainda tratando da imagem enquanto antecedente de outras 

dimensões, é importante salientar que se, por um lado, o boca a boca eletrônico é impactado 

por ela, conforme estipulado em hipótese nessa investigação, por outro, demonstrou ser de 

forma negativa ou inversamente proporcional, logo rejeitando a hipótese que estimava uma 

relação direta e positiva. Isso decorre, provavelmente, da natureza do relacionamento mais 

próximo quando o turista desenvolve afetividade com o destino. Isso torna a destinação mais 

comum ao seu convívio, desestimulando o chamado “fator novidade” que o incentiva a 

compartilhar as informações de viagens baseada nas motivações mencionadas anteriormente. 

Como também, é possível conjecturar que quanto maior seu estado afetivo com relação ao 

destino, maior o seu interesse na preservação dele nos moldes com os quais desenvolveu sua 

afetividade, logo o compartilhamento de informações e experiência de modo extensivo fica em 

segundo plano, dando lugar a outros sentimentos de experimentação do local. Assim, a imagem 

afetiva atuaria de modo bastante significativo na explicação da satisfação com a destinação 
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turística e na intenção de realizar boca a boca eletrônico, embora de modo positivo no que diz 

respeito ao primeiro e negativo ao segundo. 

Além destas, outras implicações teóricas de semelhante relevância podem ser 

ressaltadas. Dentre elas, é possível destacar o resultado positivo do uso de mais dimensões, que 

as tradicionalmente estimadas como influenciadoras do boca a boca eletrônico, em um modelo 

conjunto e integrado. Em outras palavras, o teste de um modelo integrado com o uso de outras 

dimensões além das motivações e satisfação, redundou em aumento expressivo da qualidade e 

poder explicativo do modelo. Isso, por sua vez, corrobora com o argumento já levantado da 

necessidade do estímulo ao desenvolvimento de modelos integrados, conjuntos, com 

participação de outros fatores potencialmente impactantes na explicação da intenção de realizar 

comunicação boca a boca eletrônica para fins de melhoria dos modelos e aumento de poder 

explicativo deles. A inserção de variáveis antecedentes àquelas que influenciam diretamente o 

comportamento de boca a boca eletrônico também demonstrou ser uma opção bem sucedida e 

passível de replicação em outras investigações, evidenciando potencial de auxílio na melhoria 

dos modelos propostos. Sendo assim, essas conclusões, juntamente as anteriores, apresentam-

se como relevantes implicações teóricas determinadas pelos resultados deste estudo.  

 

4.5 Implicações práticas do estudo 

 

Do ponto de vista prático, faz-se importante ressalvar o forte impacto do boca a 

boca eletrônico nas intenções comportamentais do consumidor. Essa afirmação é ratificada por 

inúmeras pesquisas já desenvolvidas, como as que fazem parte do referencial teórico deste 

estudo. Nesse sentido, conhecer de modo claro e consistente os fatores que exercem influência 

na intenção de realização de boca a boca eletrônico pode culminar, para os gestores de destinos 

e/ou empreendimentos turísticos, ou mais especificamente aos gestores da área de marketing 

turístico, em avanços significativos no que diz respeito a informações valiosas para o 

desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações promocionais voltadas a melhoria da 

experiência do turista no destino e sua ampla divulgação nesse mercado cada vez mais 

competitivo. 

A possibilidade de domínio de informações estratégicas como essa é capaz de dotar 

o gestor, da área de turismo e/ou marketing turístico, de um importante instrumento para o pleno 

desempenho de suas funções. Na era da informação, na qual o comportamento, os anseios e 

necessidades dos consumidores se alteram de forma acentuadamente mais rápida, estimuladas, 
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especialmente, pelo amplo desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação, as 

chamadas TIC’s, o conhecimento de fórmulas que permitam ao gestor interferir no 

comportamento do consumidor de turismo pode contribuir fortemente para o desenvolvimento 

de estratégias que possibilitem ao destino e/ou empreendimento turístico se manter competitivo 

e sustentável no mercado. 

As informações relacionadas ao perfil e uso de mídias sociais, especificamente do 

Facebook, por parte dos turistas, conseguidas por essa investigação, podem ser utilizadas para 

fins de planejamento e implementação de ações que visem explorar todos os benefícios que o 

uso dessas mídias pode prover para fins promoção de destinos.  

É possível, a partir desses dados, traçar um perfil inicial do consumidor no que diz respeito ao 

seu comportamento online e traçar ações que visem intervir, favoravelmente ao destino, em 

suas ações no meio digital. 

Além disso, diante da importância da dimensão benefícios sociais na composição 

das motivações, e desta última na intenção de realizar boca a boca eletrônico positivo, é 

possibilitado ao profissional da área de marketing conceber e implementar novas formas e 

alternativas de estímulo a relações de interação social, entre os turistas, nas mídias sociais 

administradas pelo destino. Esse direcionamento tem o objetivo de incitar o consumidor a troca 

de experiências positivas em canais que possam atingir de forma ampla e significativa um 

grande número de turistas, efetivos e potenciais. 

Dessa maneira, ações como esta citada podem impactar através do mecanismo de 

facilitação, inclusive, a motivação de visitantes de ajudar outros consumidores de turismo. 

Assim como potencializar o desejo de extravasar as emoções positivas originadas de sua 

experiência na destinação. Portanto, vários e expressivos são os desdobramentos gerenciais 

passíveis de serem desenvolvidos a partir do resultado da análise da relação de dependência 

entre as motivações e a intenção de realizar comunicação boca a boca eletrônica positiva. Por 

meio da implementação das sugestões encontradas nesse parágrafo e no anterior, existe também 

a possibilidade de identificar líderes de opinião e exercer influência junto a eles com vistas a 

afetar o comportamento do grande grupo, em favor, naturalmente, do destino turístico em 

avaliação. 

Sabendo-se também que a satisfação demonstrou impactar fortemente a intenção de 

recomendar o destino turístico por meio do boca a boca eletrônico, é possível vislumbrar 

atuações objetivando estimular esse resultado no turista. Conforme observado, investimentos 

no aprimoramento da qualidade dos produtos e serviços turísticos a fim de dirimir problemas e 
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melhorar a estadia e o relacionamento entre turista e destino, podem ser uma alternativa 

relevante de ação dos gestores locais. Geração de opções que proporcionem experiências novas 

e especiais, que proporcionem a possibilidade de existência de relações afetivas junto ao local, 

ou o desenvolvimento da imagem em âmbito afetivo, poderia ser uma proposta causadora de 

resultados significativos para a gestão da destinação. Portanto, tendo sido exposto e discutido 

relevantes implicações teóricas e práticas do estudo, é chegado o momento de discutir as 

principais conclusões, como também recomendações futuras e limitações dele. 

Por último, cabe demonstrar as relações confirmadas pelo estudo com foco apenas 

nas dimensões principais. O modelo estrutural pode ser observado na Figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Modelo final simplificado. 

 

Fonte: Dados do estudo, 2015. 

 

Como observado no trabalho, todas as relações apresentadas são estatisticamente 

significativas. A qualidade e a imagem afetiva juntas explicam 44% da variação da satisfação. 

O boca a boca eletrônico positivo, por sua vez, é explicado em 58% pelas dimensões 
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motivações, satisfação e imagem. A seguir foi desenvolvida as principais conclusões, 

limitações e recomendações futuras. 
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CAPÍTULO 05 

 

CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  

DO ESTUDO 

 

O objetivo deste capítulo do estudo é sintetizar as principais conclusões originadas 

do processo de discussão dos resultados demonstrados e reflexões decorrentes dele. Além disso, 

se propõe a corroborar com novas investigações por meio da exposição e discussão de 

recomendações passíveis de serem utilizadas em futuros estudos, objetivando avanços nessa 

área de investigação, como também pela discussão de algumas limitações ocasionadas pelas 

decisões relacionadas ao recorte do trabalho, provendo-lhe assim de maior robustez em suas 

conclusões. 

 

5.1 Conclusões do estudo 

 

Esse estudo objetivou analisar a influência da qualidade, satisfação, imagem e 

motivações no boca a boca eletrônico positivo entre turistas, por meio do Facebook, sobre a 

Praia da Pipa, localizada em Tibau do Sul/RN, utilizando-se para isso a modelagem de equações 

estruturais enquanto método principal de análise de dados. Além deste, outros objetivos 

específicos foram elencados para investigação, que são aqui pontuados com vistas  a direcionar 

o leitor as principais conclusões deste trabalho, tais como caracterizar o perfil sócio 

demográfico e frequência de postagens no Facebook por parte do turista durante a viagem, 

avaliar a adequação das variáveis manifestas para mensuração das dimensões estudadas e, por 

fim, realizar a modelagem relacional entre qualidade, satisfação, imagem e motivações na 

explicação do engajamento em boca a boca eletrônico no Facebook. 

Sendo assim, em observação aos objetivos estipulados, conclui-se que o boca a boca 

eletrônico é fortemente influenciado pelos fatores motivacionais, pela satisfação e inversamente 

pela imagem do destino. Todas as variáveis do modelo. Dentre as dimensões citadas, a que 

exerce maior influência na explicação da intenção de realizar o boca a boca eletrônico é 

constituída pelos fatores motivacionais, em especial, os benefícios sociais, o desejo de ajudar 

outros turistas e o desejo de extravasar emoções positivas. Essa constatação está em 
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consonância com os resultados encontrados em diversas outras pesquisas desenvolvidas em 

outros países, conforme discutido no referencial teórico deste trabalho. 

Dentre essas motivações, destaque é dado aos benefícios sociais uma vez que eles 

constituem o principal fator refletido pela dimensão citada. Além destes, permaneceram sendo 

reflexos do mesmo constructo o desejo de ajudar outros turistas e o desejo de extravasar 

emoções positivas, ambos influenciados na mesma extensão. Nesse sentido, observa-se que o 

desejo de interagir e manter relacionamentos em âmbito social é um relevante motor de estímulo 

a realização deste tipo de comunicação. O indivíduo é compelido a fazê-lo pela necessidade de 

sociabilidade, de compartilhar experiências com outras pessoas a fim de obter maior 

proximidade com elas. 

Outro anseio dos turistas, demonstrado pelos resultados, está relacionado ao perfil 

altruísta dele em visita ao destino, isso porque tende a se preocupar com outros consumidores 

de turismo, aumentando a quantidade e qualidade das informações sobre o local em páginas 

pessoais do Facebook, intencionando prover ajuda na orientação de outras pessoas concernentes 

as suas próprias escolhas. Dessa forma, prevenindo outros sujeitos de experiências negativas 

ou não condizentes com seus anseios, assim como instigando-os a realização de atividades que 

correspondam aos seus desejos e necessidades, para que, desta forma, sejam conduzidas ao 

estado de satisfação com a decisão tomada e a experiência vivida. Com semelhante impacto na 

explicação do constructo motivações, foi encontrado o desejo de extravasar emoções positivas, 

como já dito. Afinal, quanto maior a excitação e os sentimentos positivos provocados pelas 

experiências disfrutadas na localidade, maior é a propensão de extravasar essas sensações de 

alguma maneira, inclusive, ou especialmente, por meio das mídias sociais, nesse caso 

especificamente o Facebook, com vistas a compartilhar tais emoções e/ou sensações com 

amigos e familiares, entre outras pessoas. 

O segundo constructo com maior poder de influência no engajamento do turista no 

boca a boca eletrônico é a satisfação. Essa conclusão é interessante uma vez que corrobora para 

o aumento do instrumental teórico e empírico da discussão relacionada se esta seria ou não uma 

variável importante na explicação do boca a boca eletrônico. Uma vez que a literatura ainda 

não apresenta resultados conclusivos a respeito dessa relação, a obtenção de conclusões como 

essa apoiam avanços nos debates a fim de contribuir, embora de forma bastante incipiente, para 

a consolidação do entendimento dos efeitos de uma variável na outra, ou seja, no que diz 

respeito ao exame relacional destas variáveis. 
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Ainda relacionado a satisfação, o estudo corrobora para a confirmação de uma 

relação teórica amplamente encontrada e confirmada na literatura, ou seja, a qualidade enquanto 

antecedente da satisfação. Assim como entre essa última e a imagem afetiva, demonstrando 

dessa maneira a importância do relacionamento afetivo com a destinação para fins de obtenção 

da satisfação com as experiências vividas nele. Assim, o investimento dos gestores locais no 

estímulo ao desenvolvimento da imagem afetiva da localidade, por parte dos turistas, pode ser 

estrategicamente válida para que o público consumidor do local se sinta satisfeito com ela, e 

em decorrência disso forneça por meio de sua página pessoal do Facebook publicações ou 

compartilhamentos de informações positivas sobre o destino turístico. Esse cenário, por sua 

vez, implicará, provavelmente, no aumento da presença de mercado do destino uma vez que o 

boca a boca eletrônico é considerado também um forte influenciador da tomada de decisão no 

processo de seleção de localidades a visitar. 

Oriunda do exame da relação de dependência entre imagem e comunicação boca a 

boca eletrônica positiva é que se obteve o resultado que assevera que existe essa relação. No 

entanto, de modo inversamente proporcional, já que ela apresentou sinal negativo. Portanto, da 

avaliação desta relação deriva a conclusão que é interessante que seja investido na imagem 

afetiva com vistas a incentivar o boca a boca eletrônico por meio da satisfação, mas, não 

diretamente já que desta forma seria inversamente proporcional. 

A melhoria da qualidade do modelo explicativo integrando mais de duas dimensões 

como antecedentes do boca a boca eletrônico é outra conclusão relevante. Como discutido 

anteriormente, os modelos tem sido desenvolvidos a partir da perspectiva teórica centrada em 

apenas uma dimensão antecedente, ou no máximo duas. Por exemplo, as motivações ou estes e 

a satisfação. E ao serem desenvolvidos dessa maneira, ou seja, agregando apenas uma ou duas 

dimensões ao exame relacional, apresentavam poder explicativo relativamente baixo em alguns 

casos na literatura. Desse modo, os resultados corroboram com a possibilidade de ser 

conjecturar que o desenvolvimento de modelos conjuntos, integrados, que visam explorar novas 

dimensões potencialmente impactantes são bastante plausíveis. Dos resultados deste estudo, é 

demonstrado que propostas nesse sentido são viáveis e apresentam significativos 

desdobramentos teóricos e práticos para essa área de investigação, como também evidenciam a 

validade da proposição realizada neste trabalho. 
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5.2 Limitações e recomendações do estudo 

 

O estudo desenvolvido demonstrou validade em seus resultados, como também o 

pleno atendimento a todos os objetivos previamente estipulados. Entretanto, embora tenha 

apresentado em seus achados e conclusões relevantes implicações tanto do ponto de vista 

teórico quanto prático, apresenta também algumas limitações que se apresentam como 

naturalmente decorrentes das escolhas realizadas em seu desenvolvimento. Tais escolhas 

objetivaram dar maior qualidade e robustez aos dados levantados e analisados, assim como as 

conclusões originadas. Mas, de todo modo, acabaram por traçar recortes que deixaram de lado 

outras possibilidades igualmente passíveis de colocação em prática. Nesse sentido, nesta parte 

do estudo são expostas algumas destas limitações com vistas a orientar o leitor e futuros 

investigadores do tema com relação a outras possibilidades de escolhas no desenvolvimento de 

novos trabalhos. 

O primeiro ponto que pode ser mencionado está intrinsecamente relacionado a 

composição amostral dos respondentes. Embora tenha havido o cuidado e interesse em prover 

aleatoriedade na escolha dos sujeitos entrevistados, por meio da utilização do método 

sistemático estimando-se o tempo como fator de sistematização, originalmente um método 

amostral probabilístico, conforme discutido na metodologia, cabe ressaltar que a investigação 

realizada foi desenvolvida por meio do método de conveniência. Ou seja, método 

eminentemente qualitativo de composição de amostra. Dessa maneira, para futuras 

investigações se sugere a utilização, quando possível, já que neste caso não foi, de métodos 

probabilísticos por serem mais apropriados ao desenvolvimento de propostas quantitativas de 

investigações. 

O segundo, trata da confirmação do resultado da modelagem de equações 

estruturais dos fatores influenciadores do boca a boca eletrônico por meio reprodução das 

mesmas relações com dados originados de outros grupos de estudo, tais como de turistas 

internacionais ou mesmo em investigações em diferentes contextos culturais, denominadas de 

pesquisa cross cultural, por exemplo. Nesse estudo, não foi possível, mas, em futuras pesquisas 

é recomendável que se proceda desta maneira. Outra limitação com potencialidade de avanço, 

diz respeito ao uso de outras dimensões influenciadoras como potenciais antecedentes da 

intenção de realizar boca a boca eletrônico. Assim, outros fatores como apego, 

comprometimento, características de personalidade entre outras, utilizados como fatores 

influenciadores podem culminar em significativos avanços no entendimento da comunicação 
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boca a boca eletrônica. Uma alternativa também poderia ser também a inclusão de variáveis 

moderadoras, sejam de perfil sóciodemográfico, de características da plataforma utilizada para 

emissão ou estilo de vida e personalidade. 

Além disso, não é apropriado deixar de lado que, se por um lado, o foco em apenas 

uma mídia social, o Facebook, contribuiu fortemente para a consistência dos dados e resultados, 

por outro, deixou de considerar diversas outras alternativas de mídias. Nesse sentido, a 

replicação deste estudo em outros tipos de mídias sociais, como Twitter, Foursquare, Blogs, 

sítios de compartilhamento de informações e opiniões, ou mesmo aqueles com maior potencial 

de trocas instantâneas de experiências, como Whatsapp, podem redundar em significativos 

insigths e novas abordagens sobre o comportamento do consumidor no que diz respeito a 

recomendações online. O próprio estudo dos antecedentes do boca a boca eletrônico sem focar 

em alguma mídia social, em especial, pode contribuir de forma expressiva para identificar 

traços e comportamentos gerais de emissores de boca a boca utilizadores de diferentes tipos de 

mídias sociais. Dessa maneira, identificando os fatores mais gerais que permeiam as intenções 

daqueles indivíduos com engajamento em boca a boca eletrônico positivo.  

Outra abordagem relevante pode ser a investigação dos fatores que estimulam a 

intenção de realizar o boca a boca negativo, já que este estudo teve como foco a comunicação 

do tipo boca a boca positivo, acabou por não contemplar esse importante enfoque. É interessante 

observar como justificativa para essa abordagem, o impacto significativamente maior de 

opiniões negativas no processo de tomada de decisão do consumidor, como também a 

emergência da emissão do boca a boca negativo para fins de desestimular a intensificação da 

tensão provocada por emoções negativas, como raiva, angustia e frustração. Essas decorrentes 

de serviços ou produtos adquiridos e experenciados de forma não satisfatória pelo turista. 

Investir em outras alternativas como inserir variáveis relacionadas ao tipo e qualidade da 

conexão de internet, assim como questionar o respondente com relação ao tempo de conexão 

em uso de forma efetiva e em “stand by” pode também corroborar com o refinamento de novas 

análises. 

O uso complementar, ou mesmo principal, de métodos qualitativos em pesquisas 

nessa temática é recomendado com vistas a incentivar o desenvolvimento de novas abordagens 

e desdobramentos teóricos relacionados a essa área de investigação. Portanto, para futuras 

pesquisas é estimulado o uso de enfoques que contemplem o uso conjunto de métodos de 

natureza qualitativa e quantitativa concomitantemente ou em distintas fases do processo 

investigativo. 
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APÊNDICE A: Instrumento de Coleta de Dados do Estudo. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO  
 

A – Indique seu grau de concordância com as seguintes afirmações: QUANDO ESTOU EM PIPA...  

Por favor, avalie conforme a escala ao lado...  Discordo plenamente --------- Concordo plenamente  

[...] eu me sinto alegre [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] eu me sinto acolhido [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] eu me sinto encantado [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] eu me sinto relaxado [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

Eu tenho uma imagem bastante positiva de Pipa [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

A imagem que levo de Pipa é superior àquela que tinha antes da 

visita 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

A imagem que tenho de Pipa é melhor do que a que tenho de outros 

destinos similares 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

 

B – Indique seu grau de concordância com as seguintes afirmações: EU ACHO QUE PIPA...  

Por favor, avalie conforme a escala ao lado...  Discordo plenamente --------- Concordo plenamente  

[...] oferece atrativos turísticos de qualidade [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] possui hotéis e pousadas de qualidade [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] possui restaurantes de qualidade [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] possui atividades de lazer e entretenimento de qualidade [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] possui boa infraestrutura; [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] oferece produtos e serviços de qualidade; [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] oferece bons serviços de informação ao turista [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] possui profissionais capazes e eficientes em seu trabalho [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] possui pessoas hospitaleiras e simpáticas [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 
 

C – Indique seu grau de concordância com as seguintes afirmações: EU POSTO, “CURTO” E/OU COMPARTILHO FOTOS, 

COMENTÁRIOS E/OU OUTRAS INFORMAÇÕES POSITIVAS SOBRE A VIAGEM NO FACEBOOK PORQUE... 

Por favor, avalie conforme a escala ao lado...  Discordo plenamente --------- Concordo plenamente  

[...] tenho intenção de ajudar outras pessoas compartilhando minhas 

próprias experiências positivas de viagem 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...]tenho intenção de promover a meus contatos a oportunidade de 

escolher um bom destino de viagem 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...]tenho intenção de ajudar meus contatos com informações úteis 

sobre bons destinos turísticos 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] estou tão satisfeito com Pipa como destino que desejo ajudar a 

cidade a ser bem sucedida 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] em minha opinião, destinos como Pipa precisam ser apoiados 

via Facebook pelos próprios turistas 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] eu acho divertido falar sobre viagens com outras pessoas pelo 

Facebook 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] é bom conversar pelo Facebook com pessoas que possuem 

opiniões parecidas sobre viagens 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] eu encontro, reencontro e mantenho contato com pessoas legais 

no Facebook dessa maneira 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] eu me sinto bem quando falo para meus contatos minhas boas 

experiências de viagens  
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] minhas publicações sobre a viagem demonstram o quanto sou 

um turista inteligente 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] minhas publicações sobre a viagem demonstram o quanto sou 

um turista experiente 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] ao postar fotos e/ou comentários, eu extravaso minha alegria 

com a viagem 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 
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[...] ao postar fotos e/ou comentários, eu demonstro minha satisfação 

com a viagem 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] ao postar fotos e/ou comentários, posso reviver o prazer da 

minha viagem  
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

 

D – Avalie seu grau de concordância com as afirmações sobre sua SATISFAÇÃO COM A VIAGEM A PIPA: 

Por favor, avalie conforme a escala ao lado...  Discordo plenamente --------- Concordo plenamente  

De um modo geral, estou satisfeito com minha viagem a Pipa [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

Eu acho que tomei a decisão certa ao passar as férias em Pipa [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

Essa viagem a Pipa foi excelente [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

Pipa é melhor do que eu esperava [0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 
 

E – Indique seu grau de concordância com as seguintes afirmações: EU TENHO INTENÇÃO DE...  

Por favor, avalie conforme a escala ao lado...  Discordo plenamente --------- Concordo plenamente  

[...] POSTAR minhas próprias fotos e/ou comentários positivos 

sobre a viagem no Facebook 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] POSTAR recomendações sobre Pipa para meus contatos no 

Facebook 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] POSTAR fotos e/ou comentários positivos sobre Pipa no 

Facebook para incentivar meus contatos a visitarem o destino 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] CURTIR as páginas e/ou publicações com conteúdos sobre Pipa 

no Facebook 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] CURTIR comentários e publicações positivas nas páginas 

próprias de Pipa no Facebook 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] CURTIR comentários de meus contatos com informações 

positivas sobre Pipa no Facebook 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] COMPARTILHAR páginas e/ou publicações positivas sobre 

Pipa em meu Facebook 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] COMPARTILHAR comentários e/ou publicações positivas, de 

meus contatos, sobre Pipa no Facebook 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

[...] COMPARTILHAR minhas experiências positivas de viagem 

por meio de minhas postagens no Facebook 
[0]     [1]     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10] 

 

 

F – Dados pessoais: 

Possui Facebook? [  ] Sim [  ] Não  Gênero: [  ] Masculino [  ] Feminino 

Estado civil: [  ] Solteiro [  ] Casado [  ] Divorciado [  ] Outros 

Com que frequência o Srº(a) postou foto e/ou comentário sobre esta viagem no Facebook? 

[  ] Nunca [  ] Quase nunca [  ] Às vezes [  ] Quase sempre [  ] Sempre 

Em sua viagem, quanto tempo do dia tem passado navegando na internet? 

[  ] Não naveguei [  ] Até 2h [  ] De 2h01min a 5h [  ] De 5h01min a 10h [  ] Acima de 10h 

Em sua viagem, quanto tempo do dia tem passado navegando no Facebook? 

[  ] Não naveguei [  ] Até 2h [  ] De 2h01min a 5h [  ] De 5h01min a 10h [  ] Mais de 10h 

Tempo de estadia em Pipa: [  ] 1 a 7 dias  [  ] 8 a 14 dias   [  ] 15 a 21 dias  [  ] Mais de 21 dias 

Idade: [  ] 14 a 17 anos [  ] 18 a 25 anos [  ] 26 a 35 anos [  ] 36 a 50 anos [  ] 51 a 65 anos [  ] Acima de 65 anos 

Escolaridade: [  ] Sem instrução formal [  ] Ensino Fundamental [  ] Ensino Médio [  ] Ensino Superior [  ] Pós-graduado. 

Ocupação: [ ] Func. de emp. Privada  [  ] Estudante  [  ] Desempregado  [  ] Aposentado  [  ] Autônomo [  ] Servidor Público [  ] Outros   

Renda familiar mensal em reais (soma de todos os ganhos das pessoas que moram em sua casa por mês, em média) 

[  ] Até R$ 1.500,00  [  ] R$ 1.501,00 a R$ 3.000,00  [  ] R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00  [  ] R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00  [  ] Acima de 

R$10.000,00 

Estado de residência: ___________________________. 
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APÊNDICE B: Estatística descritiva (Tabelas e gráficos com todas as observações). 
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APÊNDICE C: Modelo de medida do estudo. 
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APÊNDICE D: Índices de ajustamento do Modelo de medida do estudo. 

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 73 302,658 203 ,000 1,491 

Saturated model 276 ,000 0   

Independence model 23 6640,357 253 ,000 26,246 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,130 ,929 ,904 ,683 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model 1,556 ,210 ,138 ,193 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,954 ,943 ,985 ,981 ,984 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,802 ,766 ,790 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 
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NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 99,658 56,948 150,347 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 6387,357 6125,041 6656,034 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model ,923 ,304 ,174 ,458 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 20,245 19,474 18,674 20,293 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,039 ,029 ,048 ,984 

Independence model ,277 ,272 ,283 ,000 

 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 448,658 460,184 725,770 798,770 

Saturated model 552,000 595,579 1599,712 1875,712 

Independence model 6686,357 6689,988 6773,666 6796,666 
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ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1,368 1,238 1,522 1,403 

Saturated model 1,683 1,683 1,683 1,816 

Independence model 20,385 19,585 21,204 20,396 

 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 258 274 

Independence model 15 16 
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APÊNDICE E: Estimadores do Modelo de medida do estudo. 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

EWOM41 <--- eWOM 1,000     

EWOM38 <--- eWOM 1,169 ,080 14,542 *** par_1 

EWOM37 <--- eWOM 1,296 ,096 13,475 *** par_2 

EWOM36 <--- eWOM 1,349 ,099 13,605 *** par_3 

EWOM35 <--- eWOM 1,346 ,100 13,395 *** par_4 

MOTB24 <--- MOTB 1,000     

MOTB23 <--- MOTB ,971 ,056 17,412 *** par_5 

MOTB22 <--- MOTB 1,078 ,076 14,180 *** par_6 

MOTE30 <--- MOTE 1,000     

MOTE28 <--- MOTE 1,061 ,042 25,525 *** par_7 

IMG4 <--- IMG 1,000     

IMG3 <--- IMG 1,322 ,111 11,892 *** par_8 

IMG1 <--- IMG 1,207 ,111 10,832 *** par_9 

QUAL15 <--- QUAL 1,000     

QUAL14 <--- QUAL 1,158 ,069 16,898 *** par_10 

QUAL13 <--- QUAL 1,216 ,091 13,357 *** par_11 

QUAL12 <--- QUAL 1,230 ,103 11,887 *** par_12 

SAT33 <--- SAT 1,000     

SAT32 <--- SAT 1,037 ,050 20,930 *** par_13 

SAT31 <--- SAT ,893 ,048 18,507 *** par_14 

MOTP19 <--- MOTP 1,000     

MOTP18 <--- MOTP 1,024 ,035 29,284 *** par_15 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

MOTP17 <--- MOTP 1,087 ,045 23,899 *** par_16 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

EWOM41 <--- eWOM ,616 

EWOM38 <--- eWOM ,656 

EWOM37 <--- eWOM ,949 

EWOM36 <--- eWOM ,962 

EWOM35 <--- eWOM ,941 

MOTB24 <--- MOTB ,788 

MOTB23 <--- MOTB ,863 

MOTB22 <--- MOTB ,931 

MOTE30 <--- MOTE ,931 

MOTE28 <--- MOTE ,946 

IMG4 <--- IMG ,757 

IMG3 <--- IMG ,761 

IMG1 <--- IMG ,682 

QUAL15 <--- QUAL ,749 

QUAL14 <--- QUAL ,736 

QUAL13 <--- QUAL ,844 

QUAL12 <--- QUAL ,719 

SAT33 <--- SAT ,869 

SAT32 <--- SAT ,909 

SAT31 <--- SAT ,819 

MOTP19 <--- MOTP ,936 
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   Estimate 

MOTP18 <--- MOTP ,936 

MOTP17 <--- MOTP ,965 
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APÊNDICE F: Modelo estrutural do estudo. 
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APÊNDICE G: Índices de ajustamento do Modelo estrutural do estudo. 

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 63 356,248 213 ,000 1,673 

Saturated model 276 ,000 0   

Independence model 23 6640,357 253 ,000 26,246 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,189 ,917 ,893 ,708 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model 1,556 ,210 ,138 ,193 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,946 ,936 ,978 ,973 ,978 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,842 ,797 ,823 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 
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NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 143,248 95,164 199,222 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 6387,357 6125,041 6656,034 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 1,086 ,437 ,290 ,607 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 20,245 19,474 18,674 20,293 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,045 ,037 ,053 ,825 

Independence model ,277 ,272 ,283 ,000 

 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 482,248 492,196 721,400 784,400 

Saturated model 552,000 595,579 1599,712 1875,712 

Independence model 6686,357 6689,988 6773,666 6796,666 

 

 

 

 

 

 



266 
 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1,470 1,324 1,641 1,501 

Saturated model 1,683 1,683 1,683 1,816 

Independence model 20,385 19,585 21,204 20,396 

 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 229 244 

Independence model 15 16 
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APÊNDICE H: Estimadores do Modelo estrutural do estudo. 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

SAT <--- QUAL ,178 ,050 3,590 *** par_27 

SAT <--- IMG ,519 ,072 7,157 *** par_32 

MOTE <--- MOT 1,000     

MOTB <--- MOT 1,402 ,114 12,248 *** par_23 

MOTP <--- MOT 1,133 ,096 11,783 *** par_24 

eWOM <--- SAT ,722 ,155 4,650 *** par_25 

eWOM <--- MOT 1,161 ,109 10,683 *** par_26 

eWOM <--- IMG -,484 ,169 -2,860 ,004 par_28 

MOTP19 <--- MOTP 1,000     

MOTP18 <--- MOTP 1,033 ,036 28,380 *** par_1 

MOTP17 <--- MOTP 1,090 ,047 23,034 *** par_2 

MOTB24 <--- MOTB 1,000     

MOTB23 <--- MOTB ,952 ,055 17,325 *** par_3 

MOTB22 <--- MOTB 1,047 ,074 14,096 *** par_4 

MOTE28 <--- MOTE 1,077 ,043 24,957 *** par_5 

MOTE30 <--- MOTE 1,000     

IMG3 <--- IMG 1,000     

IMG1 <--- IMG ,901 ,083 10,793 *** par_10 

QUAL15 <--- QUAL 1,000     

QUAL14 <--- QUAL 1,157 ,068 16,940 *** par_11 

QUAL13 <--- QUAL 1,203 ,090 13,322 *** par_12 

QUAL12 <--- QUAL 1,223 ,103 11,877 *** par_13 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

SAT33 <--- SAT 1,119 ,061 18,468 *** par_14 

SAT32 <--- SAT 1,164 ,060 19,290 *** par_15 

SAT31 <--- SAT 1,000     

EWOM35 <--- eWOM 1,000     

EWOM36 <--- eWOM 1,004 ,026 38,086 *** par_16 

EWOM37 <--- eWOM ,964 ,027 35,757 *** par_17 

EWOM38 <--- eWOM ,869 ,059 14,712 *** par_18 

EWOM41 <--- eWOM ,743 ,056 13,385 *** par_19 

IMG4 <--- IMG ,754 ,064 11,876 *** par_22 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

SAT <--- QUAL ,233 

SAT <--- IMG ,521 

MOTE <--- MOT ,778 

MOTB <--- MOT ,906 

MOTP <--- MOT ,785 

eWOM <--- SAT ,294 

eWOM <--- MOT ,718 

eWOM <--- IMG -,198 

MOTP19 <--- MOTP ,931 

MOTP18 <--- MOTP ,939 

MOTP17 <--- MOTP ,962 

MOTB24 <--- MOTB ,808 

MOTB23 <--- MOTB ,866 
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   Estimate 

MOTB22 <--- MOTB ,927 

MOTE28 <--- MOTE ,953 

MOTE30 <--- MOTE ,924 

IMG3 <--- IMG ,763 

IMG1 <--- IMG ,674 

QUAL15 <--- QUAL ,753 

QUAL14 <--- QUAL ,740 

QUAL13 <--- QUAL ,839 

QUAL12 <--- QUAL ,719 

SAT33 <--- SAT ,868 

SAT32 <--- SAT ,910 

SAT31 <--- SAT ,819 

EWOM35 <--- eWOM ,939 

EWOM36 <--- eWOM ,961 

EWOM37 <--- eWOM ,948 

EWOM38 <--- eWOM ,648 

EWOM41 <--- eWOM ,609 

IMG4 <--- IMG ,757 

 


