
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAÇÕES ENTRE AS DIMENSÕES MOTIVAÇÃO PARA VIAJAR, FONTES DE 

INFORMAÇÃO UTILIZADAS E QUALIDADE PERCEBIDA DOS SERVIÇOS POR 

TURISTAS DE FESTIVAIS: UM ESTUDO SOBRE A OKTOBERFEST DE 

BLUMENAU E DE MUNIQUE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrícia Durieux Zucco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SÃO PAULO 

2012 



 

 

FABRICIA DURIEUX ZUCCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAÇÕES ENTRE AS DIMENSÕES MOTIVAÇÃO PARA VIAJAR, FONTES DE 

INFORMAÇÃO UTILIZADAS E QUALIDADE PERCEBIDA DOS SERVIÇOS POR 

TURISTAS DE FESTIVAIS: UM ESTUDO SOBRE A OKTOBERFEST DE 

BLUMENAU E DE MUNIQUE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Administração da 
Universidade Nove de Julho – UNINOVE, 
como requisito parcial para a obtenção do 
grau de Doutor em Administração de 
Empresas. 

 
 
Orientador: Prof. Dr. Sergio Luiz do 
Amaral Moretti 
 
 
 
 
 

 
 
 

São Paulo 

2012 



 

 

RELAÇÕES ENTRE AS DIMENSÕES MOTIVAÇÃO PARA VIAJAR, FONTES DE 

INFORMAÇÃO UTILIZADAS E QUALIDADE PERCEBIDA DOS SERVIÇOS POR 

TURISTAS DE FESTIVAIS: UM ESTUDO SOBRE A OKTOBERFEST DE 

BLUMENAU E DE MUNIQUE   

 
 
 

Fabrícia Durieux Zucco 
 
 
Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Administração da 
Universidade Nove de Julho, como 
requisito parcial para a obtenção do grau 
de Doutor em Administração de 
Empresas, sendo a Banca Examinadora 
formada por:  

 
 
 
 

____________________________________________________ 
Prof. Dr. Sergio Luiz do Amaral Moretti (Orientador) 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE 
 
 
 

____________________________________________________ 
Prof. Dr. Fernando Cesar Lenzi  

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 
 
 

__________________________________________________ 
Prof. Dr. Clóvis Reis 

Universidade Regional de Blumenau – FURB 
 
 

____________________________________________________ 
Prof. Dr. Dirceu da Silva 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE 
 
 

____________________________________________________ 
Prof. Dr. Benny Kramer Costa 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE 
 

São Paulo, 28 de junho de 2012. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Ficha Catalográfica  
______________________________________________________________________ 
                  
               Zucco, Fabricia Durieux 
Z94r             Relações entre as dimensões motivação para viajar, fontes de informação                                                        

utilizadas e qualidade percebida dos serviços por turistas de festivais : um estudo sobre a 
Oktoberfest de Blumenau e de Munique / Fabricia Durieux Zucco. - 2012. 

                     205 f. : il. 
        
                     Orientador: Sergio Luiz do Amaral Moretti. 
                     Tese (doutorado) - Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-                                                                      

Graduação em Administração. 
                      Bibliografia: f. 168-191. 
 

1. Oktoberfest - Blumenau (SC). 2. Oktoberfest - Munique (Alemanha). 
              3. Marketing de serviços (Turismo). 4. Turismo - Controle de qualidade.  
              5. Turismo - Aspectos econômicos. I. Moretti, Sergio Luiz do Amaral. 
              II. Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração. IV. Título. 

 

                                                                               CDD 380.145 
                                                                                         658.8 
 ______________________________________________________________________ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao meu marido James Andrei Zucco e à 

minha filha Julia Durieux Zucco, pelo 

apoio incondicional.  

 

Aos meus pais, Odorico e Olga Durieux, e 

irmãos, Patrícia, Letícia e Jean, porque 

família é tudo de bom!  

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Agradeço primeiramente aos meus pais, Odorico e Olga, que sempre 

apoiaram as minhas decisões pessoais e profissionais, e permanentemente me 

mostram como superar desafios de forma leve e positiva. 

Ao meu marido, James Andrei Zucco, e à minha filha, Julia Durieux 

Zucco, que compreenderam a distância física e às vezes mental no decorrer do 

curso. Vocês foram incansáveis. 

À minha irmã Letícia Durieux, exemplo de garra e perseverança, que 

constantemente me ensina como a vida vale a pena e como alguns problemas são 

pequenos diante da beleza da vida.  

Aos meus irmãos Patrícia Durieux e Jean Durieux e também à minha 

cunhada Wanusa, pela compreensão nos momentos de estresse. 

À minha sogra Marli e ao meu sogro Arlindo Zucco, parceiros neste 

projeto, que com dedicação e carinho me ajudaram nos momentos de ausência. 

Ao professor Leonel Rodrigues, grande incentivador da minha carreira 

acadêmica, que desde 1991 acreditou no meu potencial, primeiro como bolsista de 

graduação, depois, em 1998, como aluna do mestrado e, em 2008, plantou a 

semente do doutorado. Talvez, sem esse valioso incentivo eu não estaria aqui. À 

sua esposa Valéria Riscarolli, pelo apoio ao longo de parte desta história. 

Aos meus amigos professores da FURB: Cynthia Quadros, a maior 

pesquisadora de mercado que já conheci; Venilton Reinert, grande professor 

internacional e incentivador; Clóvis Reis, intelectual e apoiador; Rafael Bona, por 

estar sempre pronto para me ajudar; Armando Pilla, embora calado, companheiro de 

todas as horas, e Diogo Scandolara, que cuida do meu lado emocional, com alguns 

choques de realidade. 

Ao professor Sergio Moretti, por compreender a lógica de pensamento de 

uma publicitária. Sua paciência e motivação foram fundamentais para que eu 

chegasse até aqui. Aprendi, nessa trajetória, que o paradoxo pode ser possível: 

motivar e cobrar, dar liberdade com limites, pensar no infinito e voltar à realidade e, 

além de tudo, ser amigo e orientador. 



 

 

Ao professor Fernando Lenzi, amigo de longa jornada, que me 

proporcionou grandes oportunidades de publicações editoriais, companheiro de 

trabalho e de conversas profundas. 

À minha cunhada Giulianna Zucco e ao sobrinho Giovani, pelos contatos 

para hospedagem na Alemanha. 

A Cristina Miranda que, de aluna do curso de Comunicação, passou a 

colega de trabalho e grande amiga de todas as horas nesses últimos dez anos. O 

apoio recebido no decorrer deste curso foi fundamental. Não é possível enumerar os 

momentos importantes que tanto me ajudaram, mas o mais marcante foi a 

disposição de viajar para Munique e realizar a pesquisa de campo sem fraquejar e 

com bom humor. Essas coisas não têm preço. 

A Sabrina Bozzano, também ex-aluna do Curso de Comunicação, que, de 

prontidão, aceitou o desafio de ser pesquisadora de campo na Alemanha. Atitudes 

como estas, despretensiosas, mostram o seu grande valor. Sua companhia na 

viagem foi fundamental para manter a motivação e a garra no cumprimento da 

amostra. 

 Às grandes amizades iniciadas durante este curso: Maria dos Remédios 

e Luciana Crnkovic. Além dos momentos estressantes, nossos encontros com 

―palavras ao vento‖ foram fundamentais para cumprirmos nossos objetivos. Vocês 

estarão sempre comigo. 

À minha companheira de viagem, Iara Parisotto. Com você aprendi várias 

coisas que levarei para o resto da vida.  

Ao prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinubing, pela oportunidade de 

trabalhar em seu primeiro mandato, de 2005 a 2008, como Secretária de 

Comunicação, função que me proporcionou conhecer mais a fundo a Oktoberfest de 

Blumenau. Posteriormente, pelo apoio a este estudo nesses últimos anos.  

Ao Norberto Mette, presidente do Parque Vila Germânica e grande 

entusiasta do turismo de Blumenau. Sua paciência foi fundamental com os detalhes 

e tempo dedicados a este estudo. 

Ao grande amigo Flávio de Almeida Coelho, ex-presidente da Embratur e 

assessor de captação de recursos da Prefeitura de Blumenau. Seu conhecimento no 

setor turístico é inquestionável, mas a amizade e a força recebida em vários 

momentos ficaram marcadas na trajetória do meu curso. Experiência é tudo! 



 

 

A Gabriele Papke, assessora da Prefeitura de Munique, por estar 

disponível nos momentos necessários e por atender as demandas deste estudo. 

À grande amiga Bel, pelas revisões realizadas em meus trabalhos durante 

o decorrer do curso. Nossas conversas sempre foram muito divertidas. 

Ao professor Dirceu da Silva, que várias vezes me provocou a respeito do 

instrumento e da metodologia da tese. Essa atitude foi fundamental para o 

aperfeiçoamento deste trabalho e para o meu amadurecimento acadêmico. 

Ao professor Benny Kramer, pelas conversas de corredor, que guiaram a 

consulta da bibliografia de referência na área de turismo. 

Ao professor Evandro Lopes, que dedicou seu tempo para me ajudar nas 

análises estatísticas. 

Ao professor Márcio Daniel Kiesel, coordenador do Curso de 

Administração da Univali. Seu apoio nos últimos anos foi importante para o 

cumprimento de mais esta etapa acadêmica. 

À direção da Uninove, pela bolsa concedida. 

Ao Universo, que me brindou com estas e outras pessoas maravilhosas 

ao meu redor, fundamentais para a realização deste projeto e que tornam 

gratificante esta jornada no tempo. Sem o carinho e a dedicação delas, tudo seria 

mais difícil. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kann nicht leben ohne daß 
Die Leute sprechen, 

Nicht Rosen sammeln ohne daß 
Die Dornen stechen. 

  
Não se pode viver sem que 

As pessoas falem, 
Nem colher rosas sem se 

Ferir com os espinhos. 
  

Günteringer Straße, 51 - am Seefeld – München 



 

 

RESUMO 
 
 
No Brasil, o turismo de eventos está em ascensão, com destaque para os festivais 
que ajudam a promover, valorizar e preservar os patrimônios turísticos, culturais, 
históricos e ambientais de determinado local. Um exemplo bem representativo é a 
Oktoberfest de Blumenau, o maior festival da tradição alemã do país, um composto 
de diversão, folclore e riqueza cultural, que se revela na paixão pela música, pela 
dança e pela gastronomia típicas alemãs. Sua inspiradora, a Oktoberfest de 
Munique, já com duzentos anos de tradição, é considerada o maior festival de 
cerveja do mundo e tem grande importância econômica para a região. A 
compreensão dos fenômenos que norteiam o gerenciamento de produtos turísticos 
tem sido foco de diversos trabalhos acadêmicos e três abordagens merecem 
destaque do ponto de vista do turista: motivação para viajar, fontes de informação 
utilizadas e qualidade percebida dos serviços. Não foram encontrados estudos 
dedicados a compreender os processos de decisão dos turistas a partir das relações 
entre estas três dimensões. Tampouco existem estudos comparando duas edições 
da Oktoberfest. Esta tese procura contribuir para preencher esta lacuna por meio da 
seguinte questão de pesquisa: quais as relações existentes entre as dimensões 
motivação para viajar, fontes de informação utilizadas e qualidade percebida do 
serviço do ponto de vista do turista que visita a Oktoberfest de Blumenau (BR) e 
Munique (RFA)? Foram elaboradas quatorze hipóteses que procuram atender a este 
objetivo. Os procedimentos metodológicos ocorreram em duas fases: qualitativa, por 
meio de entrevistas com os organizadores do evento em Blumenau e em Munique, 
cujos resultados possibilitaram refinar o instrumento de pesquisa, e quantitativa, que 
coletou 285 entrevistas válidas em Munique e 432 em Blumenau. As escalas foram 
validadas com indicadores aceitáveis e os testes indicaram uma tendência maior de 
concordância da amostra alemã com o construto Meio Informal da Dimensão Fontes 
de Informação Utilizada e da amostra brasileira com todas as escalas. A Dimensão 
Fontes de Informação Utilizada foi a que trouxe mais surpresas, já que os resultados 
mostraram Meios Formais tradicionais (por exemplo, rádio e TV), superadas por 
agências de viagem, folders e material de divulgação em hotéis. Na Dimensão 
Qualidade Percebida do Serviço houve rejeição de escalas que mediam opções de 
refeições e lanches, cervejas e shows, e atrações musicais. Esta é a dimensão que 
mais interessa aos organizadores e, sem dúvida, caracteriza-se por se tornar a 
melhor contribuição do estudo para o campo gerencial. A maior limitação do estudo 
foi a sua amostra, de natureza não probabilística por conveniência, que impede a 
universalização dos resultados. As implicações gerenciais são substantivas ao 
apontar a imbricação entre as três dimensões em uma cadeia de causa e efeito que 
indica a necessidade de nela se atuar de forma integrada, seja na divulgação do 
destino turístico, seja na facilitação da pesquisa nas fontes de informação. As 
implicações para os estudos acadêmicos estão relacionadas à importância de se 
investigar mais a fundo eventos e festivais tão abundantes no Brasil, criando um 
estoque de informações que, certamente, inspirará pesquisadores a aprofundar o 
conhecimento sobre este campo promissor. 
 
Palavras-chave: Turismo de Festivais. Oktoberfest de Blumenau. Oktoberfest de 
Munique. Motivação para Viajar. Fontes de informação. Qualidade Percebida dos 
Serviços. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 
In Brazil, tourism events are on the rise especially the festivals that help to promote, 
to enhance and to preserve the tourism, cultural, historical and environmental 
heritage from a specific location. A very representative example is the Oktoberfest in 
Blumenau, the biggest festival of the German tradition of the country, a compound of 
fun, folklore and cultural richness, reveal the passion for music, dances and German 
cuisine. Its inspiration the Oktoberfest in Munich, already aging two hundred years of 
tradition, is considered the largest beer festival in the world and has great economic 
importance to the region. The understanding of the phenomena which govern the 
management of tourism products has been the focus of several academic papers 
and three approaches are worth mentioning from the viewpoint of the tourist: 
motivation to travel, sources of used information and perceived quality of service. No 
studies dedicated to understanding the decision processes of tourists from the 
relationships between these three dimensions were found. Moreover, there are no 
studies comparing the two Oktoberfest editions. This thesis aims to contribute to 
filling in this gap through the following research question: what are the relationships 
between the dimensions of motivation to travel, sources of used information and 
perceived quality of service through the tourist’s perspective visiting the Oktoberfest 
in Blumenau (BR) and Munich (DFR)? A number of fourteen hypotheses were drawn 
to try to meet this goal. The methodological procedures occurred in two phases: 
firstly qualitative, through interviews with the event managers in Munich and in 
Blumenau, bringing up results which will allow the survey instrument refining. And 
apart from that, 285 valid interviews were collected in Munich and 432 in Blumenau 
for a quantitative approach. The scales were validated with acceptable indicators and 
tests showed a higher tendency of the sample agreed with the construct Informal of 
Dimension Information Sources Used and the Brazilian sample with all the scales. 
The dimension called Information Sources Used was the one which brought more 
surprises, as results showed Formal traditional media (e.g., radio and TV) overcame 
by travel agencies, brochures and advertising material in the hotels. There was 
rejecting measuring their choices of meals and snacks, beer and music shows, and 
attractions in the dimension Perceived Quality of Services. This is the dimension that 
matters the most to the managers and certainly characterized by becoming the 
investigation’s best contribution to the management study field. The major limitation 
of this study was its sample of non-probabilistic convenience which prevents the 
result’s universalization. The managerial implications are substantial, pointing out the 
overlap between the three dimensions in a chain of cause and effect which indicates 
the need for it to work seamlessly, as in the dissemination of tourist destination or in 
the research facilitation in information sources. The implications for academic studies 
are related to the importance to further investigate the events and festivals so 
abundant in Brazil creating an inventory of information which will certainly inspire 
researchers to advance knowledge about this promising field. 

 
 
Keywords: Tourism Festival. Oktoberfest in Blumenau.  Oktoberfest in Munich. 

Motivation to Travel.  Source of information. Perceived Quality of Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este capítulo introdutório tem como principal objetivo situar o presente 

trabalho no campo de estudos da administração, inserindo-o na área do 

gerenciamento de produtos turísticos.  

Dentro desse contexto, procura-se traçar uma perspectiva da abrangência 

e da relevância da pesquisa, apresentando o tema a partir da contribuição de 

diversos autores que tratam de questões relativas ao gerenciamento de marketing e 

à gestão de turismo, eventos e festivais. 

O estudo dá ênfase aos aspectos motivação dos turistas para viajar, 

consulta a fontes de informação utilizadas e qualidade percebida dos serviços.  

O problema de pesquisa e os objetivos delineados para o trabalho 

também estão expostos nesta seção. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A evolução tecnológica, notadamente das tecnologias da informação e da 

comunicação, associada a diversos fenômenos econômicos e sociais, imprime nova 

dinâmica ao ambiente de negócios, exigindo das empresas a adoção de novos 

métodos administrativos.  

Para se adaptar às constantes transformações e obter vantagem 

competitiva no seu mercado de atuação, as organizações têm investido no 

aperfeiçoamento de seus produtos e serviços e aplicado técnicas de gestão que 

envolvem a utilização de uma série de estratégias de marketing.  

No setor de turismo o quadro não é diferente e requer um nível cada vez 

mais elevado de profissionalização de atividades, o que implica competência e 

capacidade dos gestores, tanto para entender as diferentes variáveis que 

determinam a oferta de produtos e serviços com excelência quanto para enfrentar as 

transformações nas bases da concorrência.  

As mudanças no comportamento e no estilo de vida tendem a provocar 

profundo impacto na evolução do turismo, pois pressionam a diversificação das 

ofertas turísticas e indicam a necessidade de desenvolver novas estratégias de 

atração para responder às expectativas dos turistas.  
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Essa adequação às demandas do turista exige capacidade criativa das 

organizações para agregar valor ao seu catálogo de produtos e serviços com a 

finalidade de incrementar a sua competitividade de uma forma substancial e 

sustentável.  

Nesse panorama, os eventos ganham realce como estimuladores do 

desenvolvimento turístico e instigam pesquisadores interessados em compreender 

seus impactos e desdobramentos no cosmo socioeconômico contemporâneo.  

Considerando que esses eventos constituem um mix de marketing, 

entretenimento, lazer, artes e negócios, Funari e Pinsky (2003, p. 53) enfatizam que, 

pela ―sua importância no contexto social, cultural, econômico e político da cidade e 

região e, em alguns casos até mesmo do país, podemos denominá-los de agente do 

patrimônio histórico-cultural‖. 

Os eventos programados são fenômenos espaço-temporais e cada um é 

singular por causa das interações que se travam entre a configuração, as pessoas e 

os elementos de gestão, incluindo design e programa. Alguns são realizados para a 

celebração pública (esta categoria inclui as chamadas ―festas da comunidade‖, que 

normalmente contêm uma variedade de atividades em sua programação, cujo 

objetivo é promover o orgulho cívico e o sentimento de coesão), enquanto outros 

são previstos para fins de concorrência, diversão, entretenimento, negócios ou 

socialização. Um dos mais importantes diferenciais dos eventos alude ao fato de que 

os apelos nunca são os mesmos e as pessoas simplesmente têm que ―estar lá‖ para 

desfrutar a experiência totalmente única (GETZ, 2008).  

Entre diversos tipos de eventos programados, McKercher, Mei e Tse 

(2006) destacam os festivais, que, regra geral, são desenvolvidos com o objetivo de 

promover a cultura local como atração turística, constituindo uma oportunidade para 

mostrar a rica herança do destino, as tradições locais, as peculiaridades étnicas e 

culturais.  

Quinn (2009), destacando o fato de os festivais renovarem 

periodicamente o fluxo de vida de uma comunidade, observa que, com uma longa 

trajetória histórica a incorporar as tradições de vários passados, eles têm florescido 

novamente na sociedade contemporânea e se proliferado de maneira notável. Essa 

constatação também é feita por Gürsoy, Kim, Kendal e Uysal (2004), e Prentice e 

Andersen (2003), em função do potencial turístico dos festivais. 
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Felsenstein e Fleischer (2003) acentuam três razões mais óbvias para a 

popularidade dos festivais como espaço de promoção turística: (i) a capacidade de 

aumentar a demanda para o turismo local; (ii) festivais de sucesso ajudam a recriar a 

imagem de um lugar ou contribuir para sua inserção no mapa do turismo; e (iii) o 

posicionamento estratégico de um festival no calendário do turismo local colabora 

para ampliar a capacidade turística. 

No Brasil, o turismo de eventos está em ascensão, apresentando-se 

como solução para as cidades que têm grandes sazonalidades de demanda 

turística.  

Com efeito, essa modalidade de turismo é potencializada por festas e 

festivais que vêm aumentando seu poder de atrair turistas, a ponto de se tornarem 

megaeventos de fama nacional e internacional. Isso ocorre, segundo Pereira (2003, 

p. 98), ―na medida em que particularidades regionais alavancam a produção e o 

desenvolvimento de centros receptores‖ e quando ―eventos como festivais e 

celebração – atrelados à tradição e aos costumes locais –, por serem diferenciados, 

transformam-se em valores referenciais, constituindo-se em catalisadores para a 

movimentação de visitantes‖. 

Os festivais, como se observa, contribuem para promover, valorizar e 

preservar os patrimônios turísticos, culturais, históricos e ambientais de determinado 

local, cidade, estado, região, ou mesmo de um país. Além disso, têm impacto 

positivo na qualidade de vida da comunidade, já que o desenvolvimento econômico 

por eles provocado pode reduzir as disparidades sociais a partir do crescimento da 

oferta de emprego e de melhor distribuição de renda.  

Um exemplo bem representativo é a Oktoberfest de Blumenau, cidade 

catarinense situada no Vale do Itajaí, o maior festival da tradição alemã do país, que 

ganhou projeção internacional e conta com vinte e oito edições já realizadas.   

Criada em 1984 como evento turístico-cultural, a Oktoberfest de 

Blumenau está consolidada como um dos mais importantes produtos turísticos do 

calendário nacional. A primeira edição foi programada para outubro de 1983, mas as 

enchentes ocorridas no mês de julho fizeram com que ela fosse adiada para o ano 

seguinte.  

Ao abordar a história desse evento, Mette (2005) relata que, em 1981, o 

governo local, em parceria com algumas entidades de classe, já projetava a 

realização de uma festa típica, nos moldes da Oktoberfest promovida em Munique, 
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na Baviera alemã. O objetivo era atrair turistas e reforçar a identidade germânica da 

cidade de Blumenau.  

A Oktoberfest de Blumenau é um composto de diversão, folclore e riqueza 

cultural, que se revela na paixão pela música, pela dança e pela gastronomia típicas 

alemãs, elementos marcantes das tradições germânicas trazidas para Santa 

Catarina por seus colonizadores há mais de cento e cinquenta anos. A cada edição, 

a festa se transforma e agrega novos elementos, ao mesmo tempo em que revitaliza 

tradições milenares, que também são os principais atrativos da Oktoberfest realizada 

em Munique, na Alemanha. 

A Oktoberfest de Munique, por sua vez, é considerada o maior festival de 

cerveja do mundo e tem grande importância para a cidade e arredores. Sua história 

iniciou quatro anos após o Reino da Baviera se tornar um império. Esse festival foi 

usado pela dinastia Wittelsbacher e objetivo era criar uma identidade para a nova 

Baviera e promover a capital Munique, bem como impulsionar a agricultura.  

Os festejos acontecem nos pátios do Parque Theresienwiese, que ocupa 

uma área de quarenta e dois hectares. Somente na praça de alimentação existem 

cem mil lugares. Como a cerveja é um dos principais atrativos da festa, ela domina 

os diversos pontos de encontro e é motivo de decoração dos pavilhões. 

A propósito, são muitas as semelhanças entre os dois festivais: desfiles 

de grupos com trajes típicos e carros alegóricos, pavilhões repletos de turistas 

brindando com canecos cheios de cerveja e chope, muita música e dança, e 

atrações culturais e gastronômicas.  

A compreensão dos fenômenos que norteiam o gerenciamento de 

produtos turísticos tem sido foco de diversos trabalhos acadêmicos e três deles 

merecem destaque, relativamente à temática de interesse.  

1) Motivação para Viajar: um fator interno que desperta, dirige e integra 

o comportamento do turista (PRENTICE; ANDERSEN, 2003).  

2) Fontes de Informação Utilizadas: a consulta a fontes de informação é 

vista como resultado de um processo dinâmico, no qual os viajantes usam vários 

tipos e grande quantidade de fontes para responder às contingências internas e 

externas referentes ao planejamento de suas viagens (CROMPTON; McKAY, 1997).  

3) Qualidade Percebida dos Serviços: considerada como forma de 

atitude relacionada à satisfação – mas não equivalente –, resultante da comparação 

entre as expectativas do consumidor acerca de determinado serviço e suas 
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percepções relativamente ao desempenho obtido (PARASURAMAN; ZEITHMAL; 

BERRY, 1988). 

A pesquisa objeto desta tese se concentra na análise das relações entre 

essas três dimensões, transformadas em dimensões do estudo: Motivação para 

Viajar, Fontes de Informação Utilizadas pelo turista e Qualidade Percebida dos 

Serviços que são oferecidos nos festivais.  

No cenário empresarial contemporâneo no qual a concorrência se 

apresenta como força propulsora de inovações e estratégias para manutenção e 

conquista de públicos e mercados, o marketing se fortalece como instrumento 

facilitador de relações de trocas satisfatórias que tragam benefícios tanto para os 

clientes quanto para as organizações. 

O gerenciamento do marketing direciona as atividades desenvolvidas 

pelas empresas (produtos, trocas, comunicações e relacionamentos) para obtenção 

de vantagem competitiva, tendo como pondo de partida as necessidades, os desejos 

e os valores dos consumidores.  

Focadas nas expectativas dos clientes, as empresas orientadas para o 

mercado têm a preocupação constante de buscar as melhores formas de atendê-las, 

criar e manter laços duradouros com seu público. Nesse processo, destacam-se o 

uso de informações mercadológicas para entender o comportamento do consumidor 

e os fatores que levam a decisões de consumo, bem como a orientação de 

estratégias de negócios.  

Diante desse contexto, estudar as três dimensões apresentadas 

anteriormente em dois eventos, Oktoberfest de Blumenau e Oktoberfest de Munique 

– festivais que celebram a cultura alemã –, mostra-se importante para compreender 

a dinâmica dos turistas em países com diferentes costumes e para confrontar 

aspectos que possam contribuir para o desenvolvimento de uma metodologia de 

gestão de eventos com características semelhantes. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Esta tese pretende contribuir para cobrir uma lacuna na gestão de 

eventos turísticos, observada na revisão da literatura da área. Para tanto, procurou-

se ampliar o conhecimento e a compreensão dos processos de decisão dos turistas, 
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a partir das relações entre as três principais dimensões que eles lançam mão para 

decidir/definir a viagem.  

Ademais, um maior conhecimento sobre as verdadeiras motivações para 

viajar, as fontes de informação utilizadas e o grau da qualidade percebida dos 

serviços é necessário, uma vez que estas variáveis, quando estrategicamente 

aplicadas, tornam possível gerenciar melhor a atração e a retenção dos visitantes.  

Goosens (2000) recomenda que tanto o mercado de serviços e de 

destinos turísticos quanto os comerciantes devem entender o comportamento e os 

fatores que levam a decisões de consumo, já que processos experienciais, como 

imaginação, devaneios e emoções, permeados por aspectos relativos a fantasias e 

sentimentos dos turistas, desempenham papel importante no processo de escolha 

da viagem. 

Crompton e McKay (1997) destacam que a literatura do turismo já 

reconheceu, há muito tempo, que uma viagem de prazer é raramente o resultado de 

um único motivo. Apesar de a motivação ser apenas uma das múltiplas variáveis 

que explicam o comportamento (outros incluem a aprendizagem, o condicionamento 

cultural, as influências sociais e as percepções), os autores apontam três razões 

principais para melhor compreender os motivos que levam turistas a um festival: 1) a 

motivação é a chave para projetar a oferta, uma vez que as pessoas compram a 

expectativa de benefícios que satisfaçam a uma necessidade; 2) a estreita relação 

entre motivação e satisfação (os motivos são identificados antes da experiência e a 

satisfação é posterior); 3) identificar e priorizar a motivação para viajar é 

imprescindível para a definição do evento como um todo, facilitando a eficácia das 

ações de marketing. 

Para Fodness (1994), é impossível desenvolver ações de marketing 

turístico eficaz sem uma compreensão das motivações dos turistas, que são 

apontadas por Crompton e McKay (1997) como pré-requisitos para o planejamento 

de programas eficazes de eventos e marketing para os turistas.  

Na mesma perspectiva, Lee e Lee (2001) ressaltam que esse 

conhecimento permite que os gestores de eventos detectem os pontos fortes e as 

oportunidades de cada mercado e, ao mesmo tempo, ajuda a garantir a satisfação 

de diferentes segmentos de público.  
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Ainda, nessa linha, destacam-se outros estudos desenvolvidos com o 

intuito de identificar as motivações que ―despertaram‖ as pessoas para o consumo 

de produtos turísticos. 

Baloglu e Uysal (1996) investigaram a relação entre as motivações push 

(empurrar) e pull (puxar) em viagens de lazer ao exterior. Crompton e Mckay (1997) 

utilizaram marcos conceituais sobre os fatores push e pull com intuito de identificar 

os motivos que estimulam turistas a frequentar eventos em um festival. Iso-Ahola e 

Allen (1982) estudaram a dinâmica da motivação para o lazer. Bansal e Eiselt (2004) 

apontaram as principais decisões de viagens em pesquisa realizada na província 

canadense de New Brunswick. Cassidy (2006) analisou os fatores que influenciaram 

turistas a visitar um evento em particular e Hsu, Cai e Li (2010) focaram o 

comportamento do turista, com o objetivo de associar expectativa, motivação e 

atitude no contexto de viajantes chineses.  

Deveras, o estudo das motivações se torna mais importante quando 

relacionado às fontes de informação utilizadas pelos turistas no processo de escolha 

de um destino, justo porque interferem na dinâmica motivacional, podendo acionar 

desejos de conhecer determinado local ou de participar de um evento específico. 

As fontes de informação consultadas pelo turista variam de acordo com 

as características do destino, com o tipo de viagem e com o perfil do próprio turista. 

A respeito disso, Kerstetter e Cho (2004) avaliam que o conhecimento 

prévio e a credibilidade das fontes são variáveis que influenciam fortemente os 

indivíduos que procuram informação turística. Entendem que o conhecimento 

anterior, em um contexto de turismo, inclui três dimensões: familiaridade, perícia e 

experiências passadas, aqui incluídas visitas prévias aos destinos escolhidos.  

Kim, Lehto e Morrison (2007) comentam que tais informações podem ser 

coletadas a partir da convivência com amigos e familiares e em experiências 

pessoais; outras provêm de fontes como propagandas e notícias publicadas em 

jornais e revistas, fôlderes, guias e portais turísticos, valendo destacar que 

recentemente a internet tem dado contribuição significativa em termos de fonte de 

informação voltada ao turismo. Algumas fontes envolvem a imagem do destino, 

divulgada pelas diversas mídias a partir de variadas visões: matérias publicadas em 

telejornais, documentários e filmes. Em suma, as informações que a mídia veicula e 

o relato de pessoas conhecidas contribui para a formação da imagem que os 
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viajantes constroem a respeito de produtos, serviços, organizações e destinos 

turísticos.  

No segmento turístico, a dimensão ―fonte de informação‖ também tem 

sido pesquisada por vários autores. Fodness e Murray (1998) examinaram como os 

turistas fazem uso sistemático das informações de que dispõem para o 

planejamento de férias.  Bieger e Laesser (2004) identificaram padrões típicos de 

comportamento de busca de informações e verificaram que quanto maior a 

complexidade da viagem, maior é a importância das fontes. Gürsoy e Mccleary 

(2004) desenvolveram um modelo teórico que integra fatores 

psicológicos/motivacionais e econômicos para a compreensão do comportamento 

dos turistas que procuram informações. Kerstetter e Cho (2004) avaliaram a relação 

entre o conhecimento prévio, a credibilidade da fonte e o comportamento de busca 

de informação. Seabra, Lages e Abrantes (2004) desenvolveram uma escala para 

medir a importância das fontes de informação na tarefa de seleção de serviços de 

turismo. Govers, Go e Kumar (2007) analisaram o papel da promoção do turismo 

como um componente de formação de imagem do destino. Jun, Vogt, e Mackay 

(2007) estudaram as relações existentes entre busca de informação sobre viagens e 

comportamentos de compra. Kim, Lehto e Morrison (2007) investigaram diferenças 

de gênero em pesquisas realizadas em tempo real, com o objetivo de obter 

informações sobre viagens e suas implicações para a comunicação de marketing na 

internet.  

Relativamente à qualidade dos serviços percebida pelos turistas, destaca-

se a lacuna que existe entre as expectativas e as percepções do cliente sobre um 

serviço experimentado. A forma para garantir uma boa qualidade de serviço é obtida 

quando as percepções dos clientes superam as próprias expectativas. 

Baker e Crompton (2000) distinguem a qualidade da oportunidade ou do 

desempenho e a satisfação ou qualidade da experiência do turista. A primeira está 

relacionada aos atributos de uma oferta, que são controlados principalmente pelo 

fornecedor. A segunda envolve um estado psicológico derivado da interação com o 

destino.  

Assim, a alta qualidade verificada em itens como instalação, programação 

e serviços é suscetível de resultar em um maior nível de satisfação do turista. No 

entanto, medir a qualidade do serviço a partir da satisfação do cliente é um desafio, 

em razão dos vários fatores intangíveis envolvidos (FITZSIMMONS;  
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FITZSIMMONS, 2000), como apreciação emocional enquanto parte da estrutura de 

satisfação (OLIVER, 1997) ou como resultiado de avaliação cognitiva (BOSQUE; 

MARTIN, 2008).  

Ao considerar que o prazer e a satisfação dos turistas de determinado 

evento são construídos por interações complexas que se travam entre consumidor, 

programa, configuração, gestão, sistemas, pessoal/voluntários e outros turistas, 

Getz (2008) reforça a sua natureza complexa.   

De acordo com Bosque (2008), os estudos de satisfação e qualidade nos 

serviços do setor turístico têm sido utilizados por agências de viagens, hospedagem, 

empresas de destinos e passeios sob diferentes enfoques. O autor destaca a 

necessidade iminente de as pesquisas científicas investigarem as variáveis de 

satisfação do turista e suas inter-relações no processo de consumo, na tentativa de 

compreender o contexto turístico com uma visão integrada e assim potencializar o 

resultado dos eventos. 

A satisfação – resultado da qualidade percebida do serviço – no setor 

turístico é também analisada em estudos recentes. Lee, Petrick e Crompton (2007) 

investigaram as relações entre qualidade, satisfação e intenções comportamentais, 

tema também explorado por Baker e Crompton (2000). Shin e Gwak (2008) 

pesquisaram as características demográficas de turistas que participaram de 

eventos culturais e os respectivos fatores de satisfação. Bosque e Martin (2008), 

focando a psicologia do turismo, observaram que a satisfação implica uma avaliação 

cognitiva. Alegre e Garau (2010) analisaram o impacto das avaliações dos serviços 

sobre a intenção de retornar ao destino escolhido.  

Vários também são os estudos que integram a motivação do turista para 

viajar e satisfação com os serviços oferecidos, como o desenvolvido por Lee, Lee e 

Wicks (2004), que investigaram a segmentação da motivação do festival, por 

nacionalidade e satisfação, e constataram que os turistas de diferentes localidades 

que participam de festivais e de outros eventos compartilham motivações 

semelhantes, apesar de suas diferenças culturais. Schofield e Thompson (2007) 

pesquisaram a motivação dos turistas para visitar um festival na Mongólia, 

examinando variáveis sociodemográficas e aspectos relativos à percepção da 

qualidade percebida pelos turistas e à intenção de revisitar o mesmo festival.  

A motivação que impulsiona o turista para uma viagem e as fontes de 

informação por ele consultadas também foram objeto de estudo de vários 
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pesquisadores. Macinnis, Moorman, Jaworski (1991) mediram a motivação dos 

turistas e sua capacidade de processar informações, e concluiram que a motivação 

para o consumo de informações turísticas é diretamente proporcional ao uso de 

pistas que apelam para as necessidades hedônicas. Goosens (2000) focou aspectos 

motivacionais e emocionais do comportamento de escolha de um destino. Bieger, 

Laesser e Gallen (2004) segmentaram situações de viagem com base na motivação 

e nas próprias informações coletadas pelo viajante e, ao final, demonstraram a 

importância da informação no segmento de turismo. Mccartney, Butler, Bennett 

(2008) realizaram uma pesquisa com turistas de quatro grandes cidades distintas 

com o objetivo de examinar suas percepções relativamente à imagem de Macau e 

ao grau de influência das diversas fontes de informação na seleção de referido 

destino. 

Para os objetivos desta tese, a combinação entre motivação para viajar, 

associada às fontes de informação utilizadas pelo turista é insuficiente, pois 

evidencia uma lacuna no segmento turístico quanto à associação das três 

dimensões propostas: Motivação para Viajar, Fontes de Informação Utilizadas e 

Qualidade Percebida do Serviço.  

Ainda, considerando que o turismo é um setor extremamente dinâmico, 

sujeito a rápidas e profundas mudanças ambientais, e que ―a competição se dá, não 

só no nível local, como no regional e global‖ (COSTA et al., 2007, p. 8), fica evidente 

a atualidade do tema deste estudo, que busca compreender, em uma perspectiva 

mais abrangente, as complexas relações entre elementos que interferem na decisão 

do turista e que, por consequência, provocam impactos importantes no ambiente 

contemporâneo dos negócios e do marketing turístico.  

A relevância da pesquisa está relacionada com a perspectiva de 

otimização das ações gerenciais direcionadas ao turismo de eventos, haja vista o 

potencial turístico do Brasil para explorar este mercado, a partir da construção de 

uma imagem positiva, pautada na diferenciação qualitativa da oferta e no 

conhecimento alargado do comportamento do turista.  

É fundamental, concluem O'Neill, Getz e Carlsen (1999), que os 

organizadores utilizem métodos formais e informais de coleta de dados para verificar 

claramente a percepção do turista de eventos, e que essas informações sejam 

plenamente utilizadas para que as promoções posteriores possam ser 

constantemente melhoradas. 
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Com base no exposto, formulou-se a questão de pesquisa que norteou 

todo o estudo, objeto desta tese: quais as relações existentes entre as dimensões 

Motivação para Viajar, Fontes de Informação Utilizadas e Qualidade Percebida dos 

Serviços, do ponto de vista do turista que visita a Oktoberfest de Blumenau e 

Munique? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar o comportamento do turista da 

Oktoberfest de Blumenau (Brasil) e de Munique (República Federal da Alemanha), 

na perspectiva das relações entre as dimensões Motivação para Viajar, Fontes de 

Informação Utilizadas e Qualidade Percebida dos Serviços.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Assim, com o objetivo geral traçado, é possível definir os seguintes 

objetivos específicos nas duas edições da Oktoberfest:  

(i) apontar quais os aspectos gerenciais mais importantes para os 

organizadores dos eventos;  

(ii) identificar as relações existentes entre as três dimensões propostas 

para o estudo;  

(iii) detectar perfis dos turistas com base nas três dimensões analisadas; e 

(iv) comparar semelhanças e diferenças entre as duas edições da 

Oktoberfest. 

  

1.4 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

O estudo, que resulta neste relatório de pesquisa, foi estruturado em seis 

distintos capítulos.  
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O primeiro capítulo contempla a introdução, necessário para apresentar o 

tema de pesquisa e a sua contextualização, as justificativas para o seu 

desenvolvimento, bem como o problema de pesquisa e respectivos objetivos.  

O segundo reúne formulações teóricas que embasaram as demais etapas 

da pesquisa. Inicia com o gerenciamento de marketing e em seguida apresenta 

teorias acerca dos eventos turísticos e a prática cultural de festivais, dando ênfase a 

estes como estimuladores da dinâmica turística e como impulsionadores da 

economia regional. Posteriormente, apresenta-se um levantamento bibliográfico de 

trabalhos empíricos e teóricos de outros pesquisadores, acerca das principais 

dimensões e dos construtos trabalhados na pesquisa: as motivações que levam o 

turista a participar de eventos, as fontes de informação por ele utilizadas no 

processo de escolha de um destino turístico e a satisfação do consumidor e sua 

contextualização no âmbito do turismo.  

O terceiro capítulo expõe os procedimentos metodológicos adotados para 

a consecução da pesquisa. Neste capítulo, detalham-se ainda a classificação do 

estudo, o método utilizado para a construção do instrumento de pesquisa, os 

resultados do pré-teste realizado para validação do instrumento e o planejamento da 

coleta, tratamento e análise dos dados.  

A Oktoberfest de Blumenau e de Munique – objetos do presente estudo – 

é o enfoque do quarto capítulo, especialmente no que tange a informações 

históricas, dados gerenciais e relativos à organização destes eventos.  

O quinto capítulo se ocupa da análise da pesquisa de campo realizada na 

Oktoberfest de Munique e de Blumenau, e seus respectivos comparativos.  

O sexto e último capítulo é destinado à apresentação das considerações 

finais da tese, resultado de todo o esforço de pesquisa empreendido. 

A propósito, a Figura 1, apresentada a seguir, sintetiza toda a estrutura do 

trabalho e mostra as suas diversas fases e respectivos procedimentos. 
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           Apresentação do tema 
       Justificativa 
   INTRODUÇÃO   Objetivos 
       Partes componentes da tese 
 
 
 
   FASE 
TEÓRICA      Gerenciamento de marketing 
       Os eventos turísticos e a prática cultural dos festivais 

            FUNDAMENTAÇÃO     
       TEÓRICA   Motivação dos turistas para visitar festivais 
       Fontes de informação utilizadas pelo turista 
       Qualidade percebida dos serviços 
      
 
 
       Hipóteses 
   MODELO TEÓRICO    
       Modelo teórico da tese 
 
 
  
 
       Classificação do estudo 

PROCEDIMENTOS   
METODOLÓGICOS   Desenvolvimento dos instrumentos  
 
 

Qualitativa: roteiro de entrevistas 
 
Quantitativa: questionário  

 
 
Etapa 1: Qualitativa              Coleta de dados: Munique e  
   Blumenau 

 
 
           PREPARAÇÃO       
                                         E COLETA DE DADOS     Definição construto 

Etapa 2: Quantitativa  Validação 
Formatação final do construto 
Pré-teste 

     Pesquisa de campo 
 
        

    FASE 
EMPÍRICA 
 
 

Análise dos dados qualitativos 
        APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Análise dos dados quantitativos 
 

 
CONSIDER. 
FINAIS 
                  
Figura 1 – Estrutura da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
 
 

Informações resumidas sobre as características desta pesquisa podem 

ser visualizadas no seguinte quadro-síntese. 
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Questão da 

pesquisa 

Quais as relações entre as dimensões Motivação para Viajar, 
Fontes de Informação Utilizadas e a Qualidade Percebida dos 
Serviços pelos turistas que visitam a Oktoberfest de Blumenau e 
de Munique? 

Tipo de 

pesquisa 

Descritiva 

Abordagem Etapa 1: Qualitativa  

Etapa 2: Quantitativa  

Sujeitos da 

pesquisa 

Etapa 1: Qualitativa: representantes da organização da 
Oktoberfest Blumenau e de Munique  

Etapa 2: Quantitativa:  turistas da Oktoberfest de Blumenau e  
de Munique 

Amostra Etapa 1: Qualitativa: não probabilística por conveniência com 
organizadores dos eventos  

Etapa 2: Quantitativa:  não probabilística – 285 turistas da 

Oktoberfest de Munique e 432 da Oktoberfest de Blumenau 

Coleta de 

dados  

Etapa 1: Qualitativa: roteiro de entrevistas   

Etapa 2: Quantitativa:  questionário estruturado  

Período da 

coleta  

Etapa 1: Qualitativa: junho/ 2010   

Etapa 2: Quantitativa:   

Munique – de 17 a 23 de setembro de 2011  

Blumenau – de 6 a 23 de outubro de 2011 

Fontes de 
pesquisa  

Livros, revistas científicas, artigos científicos, dissertações, 
teses, documentos digitalizados, relatórios de pesquisas 
gerenciais e fontes retiradas da internet. 

Dilema Não há, na literatura consultada, estudos sobre as inter-
relações entre as três dimensões: Motivação para Viajar, Fontes 
de Informação Utilizadas e Qualidade Percebida dos Serviços.  

Quadro 1 – Quadro-síntese das características da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

O referencial teórico apresentado neste capítulo é fruto da interlocução da 

pesquisadora com diversos autores e suas formulações sobre a temática proposta 

nesta tese, elaborado a partir da leitura atenta de múltiplas fontes. 

Algumas ideias essenciais dos autores consultados sustentam a 

argumentação aqui construída, que procura ser coerente, do ponto de vista teórico e 

metodológico, ao relacionar diferentes abordagens ao problema de pesquisa assim 

formulado: quais as relações existentes entre as dimensões Motivação para Viajar, 

Fontes de Informação Utilizadas e Qualidade Percebida dos Serviços do ponto de 

vista do turista que visita a Oktoberfest de Blumenau e de Munique? 

Vale mencionar, já no início da exposição do referencial de base, que 

diversos enfoques são agrupados em blocos textuais e colocados em uma 

sequência lógica para facilitar a leitura e a compreensão do tema.  

Antes de tratar das três dimensões nas quais se concentra esta tese, 

julga-se necessário abordar questões referentes ao gerenciamento de marketing e à 

identificação de oportunidades e de tendências de mercado. 

O esforço de pesquisa prossegue com conceitos e noções referentes aos 

eventos turísticos, seu potencial para movimentar a economia das localidades que 

os sediam e colaborar para a construção da imagem do destino e de importantes 

ferramentas do marketing, relativamente à definição de estratégias para abertura e 

desenvolvimento de mercados. 

Em seguida, são abordadas questões vinculadas à prática cultural dos 

festivais, que se articula com uma complexa rede de interesses sociais e 

econômicos. Assim, proliferando-se de maneira surpreendente em função do seu 

potencial turístico, os festivais atraem turistas, animam comunidades e catalisam o 

desenvolvimento de outras atrações que promovem o turismo e impulsionam a 

economia regional. 

A motivação dos turistas para visitar festivais é enfatizada a partir das 

formulações teóricas e dos quadros conceituais já elaborados acerca dos múltiplos 

desdobramentos do comportamento do turista. Especialmente, colocam-se em 

discussão as forças motivacionais internas e externas que influenciam decisões de 

viagem.  
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Outro importante enfoque de discussão diz respeito às fontes de 

informação utilizadas pelo turista, que assume papel relevante no processo de 

escolha dos destinos.  

Nesse sentido, mostra-se que por meio de um processo dinâmico e que 

envolve consulta a variadas fontes, os turistas buscam informações para dar conta 

de contingências internas e externas referentes ao planejamento de suas viagens.  

Por último, destaca-se a qualidade do serviço percebida pelo turista como 

elemento fundamental para o êxito das atividades turísticas (incluindo os eventos), 

na medida em que influencia a escolha de um determinado destino ou atração e 

direciona as intenções futuras, bem como a decisão de retorno àquele 

local/lugar/evento. É realçada também a necessidade de mensuração da percepção 

da qualidade e da satisfação em turismo de eventos. 

 

2.1 GESTÃO DE MARKETING NO TURISMO 

 

Marketing é, segundo a Associação Americana de Marketing, ―um 

conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor 

para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo 

que beneficie a organização e seu público interessado‖ (KOTLER; KELLER, 2007, p. 

4). 

Em gestão, marketing implica o conhecimento de determinado produto ou 

serviço e a forma como ele é elaborado e colocado no mercado (YANAZE, 2007). 

Envolve criação, distribuição e promoção de bens, serviços e ideias para facilitar 

relações de troca satisfatórias com clientes em um ambiente dinâmico (PRIDE; 

FERRELL, 2001) e determina as estratégias a serem utilizadas nas vendas, nas 

comunicações e no desenvolvimento do negócio.   

Na interface entre a organização e o meio ambiente, o marketing pode 

proporcionar novas oportunidades para a criação de valor e para o crescimento da 

empresa (WIND, 2005).  

Nath, Nachiappan e Ramanathan (2010) associam o marketing à 

capacidade que têm as empresas de utilizar seus recursos tangíveis e intangíveis 

para entender as necessidades dos atuais e dos novos clientes e, assim, alcançar a 

diferenciação do produto ou serviço em relação à concorrência.  
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Neill, McKee e Rose (2007) acentuam a importância de estudos de 

orientação para o mercado, que examinem a capacidade de uma empresa de coletar 

informações, principalmente sobre clientes e concorrentes, buscando continuamente 

sentir e agir de acordo com tendências e eventos do ambiente.  

Para Dishman e Calof (2008), o processo de tomada de decisão para 

adotar estratégias de marketing implica a necessidade de monitoramento ambiental, 

a fim de alinhar as estratégias da organização com seu ambiente. Isso exige a 

concepção de infraestruturas de processamento de informações adequadas como 

elementos essenciais para desenvolver o que os autores denominam inteligência 

competitiva.   

Nessa direção, um planejamento estratégico eficaz requer que as 

empresas desenvolvam uma compreensão das forças que moldam diferentes 

situações, envolvendo esforços coletivos e capacidades interpretativas de vários 

representantes da organização (NEILL; MCKEE; ROSE, 2007). 

As estratégias devem acompanhar as dinâmicas mudanças ambientais ao 

longo do tempo, criando um novo conjunto de possibilidades de avanço nos 

negócios. Entre as perspectivas para o uso de marketing visando impulsionar o 

crescimento, Wind (2005) destaca o uso de informações de mercado para orientar a 

inovação e criar convergência, repensar a experiência do cliente e seus 

relacionamentos.  

Se para Wind (2005) o cliente é a gênese e o princípio organizador de 

todo o trabalho da organização em diversas áreas funcionais, pois é ele que pode 

oferecer uma oportunidade de repensar a definição do mercado e da indústria, para 

Kotler (2001, p. 25), ―o pensamento de marketing começa com as necessidades e 

desejos humanos‖.  

Schiffman e Kanuk (2000), ademais, acreditam que as necessidades do 

consumidor são a base de todo o marketing moderno. 

A perspectiva de solução dos problemas, necessidades ou desejos dos 

clientes abrange todos os tipos de comportamentos para satisfazê-los.  

Engel, Blackwell e Miniard (2005) advertem que nem sempre a tomada de 

decisão é essencialmente racional, a partir das características funcionais do produto. 

Muitas vezes os benefícios hedonistas (orientados emocionalmente) serão 

dominantes — o objeto de consumo é visto simbolicamente em termos de prazeres 
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sensoriais, sonhos ou considerações estéticas. Comprar e consumir geralmente 

refletem uma combinação de ambos os benefícios: utilitários e hedonistas.  

Caro (2010) entende que o processo de decisão do consumidor sofre 

influência de vários estímulos de marketing, que por sua vez envolvem: o produto 

com um conjunto de atributos e benefícios procurados; a distribuição, que 

compreende a disponibilidade do produto no tempo e no espaço; o preço, quanto ao 

custo de aquisição e sua utilidade; a publicidade, que fornece informação sobre 

qualidades distintas reivindicadas; e a promoção, com seus incitantes à aquisição. 

O conjunto desses ingredientes básicos do marketing é conhecido como 

marketing mix, composto do marketing ou 4Ps: produto, preço, praça e promoção. 

As organizações costumam organizar esses elementos em diretrizes estratégicas, 

marcadas pela lógica passo a passo dos processos (McCARTHY, 1997).  

De maneira ampla, Engel, Blackwell e Miniard (2005) colocam que a 

tomada de decisão do consumidor passa pelos seguintes estágios: reconhecimento 

de necessidade, busca de informação, avaliação de alternativa pré-compra, 

aquisição da alternativa preferida ou de uma substituta aceitável, consumo, 

avaliação do grau em que a experiência de consumo produziu satisfação (pós-

compra). Ao se referirem ao que chamam de ―soberania do consumidor‖, os autores 

enfatizam que ela ―apresenta um desafio formidável, mas o marketing especializado 

pode afetar tanto a motivação quanto o comportamento se o produto ou serviço 

oferecido for projetado para atender as necessidades e expectativas do consumidor‖ 

(ENGEL, BLACKWELL; MINIARD, 2005, p. 8).  

Não é por acaso que estudiosos dessa área, como Schiffman e Kanuk 

(2000), Hawkins, Best e Coney (2001), Solomon (2002), Kotler e Keller (2007), 

defendem que as oportunidades e tendências de mercado precisam ser 

corretamente identificadas e tratadas pelas organizações. Estes autores acentuam a 

importância de pesquisas acerca dos processos decisórios dos consumidores para 

entender como os indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem de 

produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos. 

Na linha de raciocínio de Dantas (2006, p. 52):  

O melhor modo de se descobrir o que querem os clientes de uma 
organização é perguntando a eles. Talvez por isso a atividade de 
pesquisa de marketing tenha se intensificado tanto nos últimos anos: 
quanto mais se sabe sobre os clientes, maior o diferencial 
competitivo da organização. Esse afã de descobrir o que os clientes 
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querem permeia as diversas atividades de marketing, desde a fase 
de estudos de mercado até a da gerência de produtos. 

O estudo do comportamento do consumidor tem o objetivo de investigar 

as variáveis que influenciam a procura de produtos e serviços, sua compra e seu 

descarte (SHIFFMAN; KANUK, 2000), incluindo os estímulos que o consumidor sofre 

e as influências de fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos que interferem 

no seu processo decisório (CARO, 2010). É inegável que, como ressalta Dantas 

(2006), as organizações que conhecem melhor os seus clientes têm mais chance de 

mantê-los e, consequentemente, de obter mais lucro e expandir seu mercado. 

No contexto das atividades turísticas, Getz (1993) enfatiza a importância 

de analisar a motivação dos turistas de festas e eventos, considerando, como Scott 

(1996), que a análise das motivações do festival também ajuda os gestores a 

construir uma melhor definição de suas ações.   

Para Alegre e Garau (2010), uma análise da satisfação do turista sobre 

um determinado destino permite detectar pontos fortes e fracos dos serviços, o que 

é crucial para orientar decisões no sentido de implementar inovações ou realizar 

adequações.   

É, portanto, fundamental identificar as expectativas dos turistas para que 

os organizadores de festivais e de outros eventos turísticos possam projetar 

programas específicos (DEWAR; MEYER; WEN, 2001), dando ênfase também às 

fontes de informação utilizadas por esse público.  

 

2.2 EVENTOS E A PRÁTICA CULTURAL DE FESTIVAIS 

 

Ao abordar a grande complexidade e heterogeneidade de eventos 

realizados em todo o mundo, Getz (2008) enfatiza o seu potencial de gerar novos 

fluxos de turistas e de multiplicar negócios, considerando que os eventos constituem 

parte significativa na composição do produto turístico e atendem a exigências de 

mercado em matéria de entretenimento, lazer, conhecimento, descanso, entre outras 

motivações. 

Andrade (2002, p. 41) afirma que a promoção de eventos, ―quando 

adequadamente identificados com o espaço onde são realizados, podem valorizar 

os conteúdos locais, tornando-os parte destacada da atração‖. 
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Numa perspectiva mais voltada ao marketing, Canton (2004) vê os 

eventos como uma articulação de ações previamente planejadas para alcançar 

resultados definidos para um público-alvo. Segundo Melo Neto (2000), eles são 

ferramentas do marketing e, como tal, servem como estratégias para abertura e 

desenvolvimento de mercados.  

Getz (1991) afirma que o planejamento, a realização e o marketing 

sistemático de eventos como atrações turísticas têm desdobramentos importantes 

na localidade onde são realizados.  

Medeiros (2003) destaca que a dinâmica do setor de eventos é capaz de 

movimentar mais de oitenta modalidades de serviços, muitos relacionados 

diretamente com a participação da comunidade envolvida no processo.  

Bahl (2003) acrescenta que os eventos geram empregos diretos e 

indiretos, atraem novos investimentos e amenizam os impactos causados pela 

sazonalidade.  

Matias (2004), em seu estudo, refere-se ao setor de eventos estratégico 

para o aumento da arrecadação das receitas, criação de novas oportunidades para a 

população local e forma de redistribuição da renda local e regional. 

Getz (2008) enumera múltiplos objetivos da promoção de eventos em 

geral, entre eles: atrair turistas; contribuir para a melhoria da infraestrutura e da 

capacidade turística do destino; promover uma imagem positiva; colaborar para o 

marketing do destino (incluindo as contribuições para a promoção de um lugar 

melhor para se viver, trabalhar e investir); e criar atrações para animar e movimentar 

diversos setores das comunidades promotoras.  

Várias são as classificações de eventos encontradas na literatura, mas a 

proposta desta tese é apenas tipificá-los segundo a forma de organização e as áreas 

de interesse.  

Na primeira categoria, Britto e Fontes (2002) e Bettega (2006) identificam 

os tipos institucional – inclui eventos realizados com o objetivo de criar ou firmar o 

conceito ou a imagem de empresa, entidade, governo ou pessoa – e promocional ou 

mercadológico, que objetiva a promoção do produto ou serviço de uma empresa, 

governo, entidade, pessoa, local (no caso do turismo), ou serve de apoio ao 

marketing.  

Na segunda categoria, Matias (2004), Lukower (2003) e Bettega (2006) 

apresentam tipologias que reúnem grande diversidade de eventos, resumidas aqui 
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nos itens mais frequentes desenvolvidos no Brasil. São eles: artístico (envolve 

formas de expressão artística, como música, pintura, poesia, literatura); técnico-

científico (compreende a troca de informações de caráter técnico-científico, incluindo 

ciclo de palestras, conferência, congresso, seminário); cultural (dá ênfase à 

expressão de aspectos culturais e folclóricos); desportivo (diz respeito a qualquer 

evento que esteja relacionado a atividades esportivas); folclórico (destinado a 

apresentar aspectos de determinada cultura local ou regional: lendas, tradição, 

costumes); lazer (busca entreter seus participantes); religioso (explora temáticas de 

cunho religioso); turístico (trabalha com o uso de recursos turísticos de uma região, 

a exemplo de excursões e realização de viagens para conhecer determinada 

localidade). 

Na análise de Getz (2008), os papéis e os impactos dos diferentes 

eventos no contexto do turismo são de importância crescente no quesito 

competitividade do destino. Com a disponibilização de diferentes tipos de 

experiência, os eventos programados são todos criados para um propósito e 

satisfazem vários objetivos estratégicos. 

Entre os vários tipos de eventos, o citado autor destaca os culturais, com 

ênfase para os festivais, e afirma que podem gerar benefícios econômicos e sociais 

na medida em que satisfaçam as necessidades locais de lazer, reduzindo o desejo 

de procura por outros destinos.  

Realizados há séculos por povos de todas as culturas, os festivais e suas 

celebrações passaram por muitas transformações ao longo do tempo, mas não 

perderam sua importância como práticas culturais. Atualmente, esses eventos se 

articulam a uma complexa rede de interesses sociais e econômicos.  

Quinn (2009) se refere ao fato de os festivais renovarem periodicamente o 

fluxo de vida de uma comunidade e observa que com uma longa trajetória histórica a 

incorporar as tradições de vários passados eles têm florescido novamente na 

sociedade contemporânea e se proliferado de maneira notável, em função do seu 

potencial turístico. Essa constatação também foi feita por Prentice e Andersen 

(2003) e Gürsoy, Kim e Uysal (2004).  

Litvin e Fetter (2006) destacam que as características festivas, lúdicas e 

celebrativas desses eventos são valorizadas em todo o mundo justo por permitirem 

que os turistas conheçam as singularidades locais e compartilhem experiências 

coletivas.  
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Para McKercher, Mei e Tse (2006), essas festas constituem oportunidade 

para mostrar a herança histórica do destino, as tradições locais e os aspectos 

étnicos.  

Autores como Hall (1993) e Douglas, Douglas e Derrett (2001) 

consideram que, ao permitir o contato com outras culturas, costumes e modos de 

vida, os festivais promovem uma maior compreensão da diversidade cultural.  

Nesse contexto, Getz (2008) aponta a tendência da procura de diferentes 

experiências como fator que estimula a demanda por festivais, enquanto Prentice e 

Andersen (2003) destacam as necessidades de sociabilização e o crescimento das 

práticas voltadas ao lazer.  

Ainda, apoiados nas constatações de Getz (1991), Rolfe (1992), Chacko e 

Schaffer (1993), Grant e Paliwoda (1998) e Prentice e Andersen (2003) ressaltam 

que os eventos de artes e outras festas constituem um fenômeno em crescimento no 

setor do turismo mundial.  

A realização de festivais, a partir da perspectiva do marketing turístico, 

tem-se mostrado muito importante. Shin e Gwak (2008) afirmam que esses eventos 

desempenham vários papéis relevantes, como atrair turistas, construir a imagem do 

destino, animar comunidades e catalisar o desenvolvimento de outras atrações. 

Felsenstein e Fleischer (2003) também afirmam que festivais são cada 

vez mais utilizados como instrumentos para promover o turismo e impulsionar a 

economia regional.  

Em seus estudos, Getz (1993) e Formica e Uysal (1998) mostram que o 

ganho econômico das festas pode ser substancial, a partir da oferta de atividades 

interessantes e das opções de gastos, tanto para a população local como para os 

turistas.  

Ao comentar que festas e celebrações com apelo turístico são 

amplamente inseridas nas estratégias de marketing de diferentes nações, Stokes 

(2006) se refere a um fato que há muito vem sendo observado por estudiosos do 

tema, como Mules (1998) e Gnoth e Anwar (2000): a consolidação do turismo de 

eventos, descrito por Getz (1991, 2005) como o desenvolvimento sistemático e a 

comercialização de festivais como atrações turísticas.  

Essa definição, para Stokes (2006), implica uma abordagem estratégica, 

já que se observa, nos dias atuais, a tentativa de explorar esses eventos com 
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objetivos comerciais e turísticos e criar deliberadamente novas atrações, 

enquadrando-as em estratégias de desenvolvimento turístico mais alargadas.  

A explosão do número de festivais em todo o mundo é, segundo Prentice 

e Andersen (2003), multifacetada quanto à oferta (planejamento cultural, 

desenvolvimento do turismo cívico, reposicionamento do destino) e quanto à procura 

(lazer, necessidade de socialização, desejo de experiências criativas e de ―fé‖ por 

parte de alguns segmentos de mercado etc.).  

McKercher, Mei e Tse (2006) afirmam que, em teoria, os festivais devem 

potencializar as atrações, que respondem pelo aumento da demanda, pelo maior 

número de turistas e pela capacidade, referida por Derret (2004), de estender a alta 

temporada de turismo e até de criar ―novas estações‖. Para aqueles autores, os 

festivais devem ser organizados de forma a proporcionar experiências de alta 

qualidade, justo para aumentar os níveis de satisfação dos frequentadores.  

Quinn (2009) comenta que, nos dias atuais, a proliferação de festas e 

eventos pode ser uma consequência dos processos de reestruturação urbana, 

levando-se em conta que um condutor-chave para crescimento e reinvenção de 

festivais é o potencial capaz de oferecer uma série de resultados em termos de 

desenvolvimento econômico e de revitalização e/ou reposicionamento de destinos, 

sem falar na capacidade de absorção de investimentos no setor de turismo e, 

consequentemente, de geração de receitas.  

Em muitas cidades do mundo ocidental, a motivação fundamental para o 

desenvolvimento de estratégias nessa direção tem sido a recuperação, em longo 

prazo, dos quadros de declínio econômico. Mesmo para as cidades que tentam 

chegar ao palco global pela primeira vez, festivais e eventos fazem parte das 

estratégias de marketing local, especialmente quando movidas pela ideologia da 

globalização, da localização e da concorrência entre destinos. (QUINN, 2009). 

Zukin (1995) também se refere à realização de festas e celebrações como 

estratégias utilizadas para a recuperação econômica e de orientação do consumo – 

muitas delas, atesta Fox Gotham (2005), são impregnadas de caráter cultural.  

Nessa perspectiva, como disserta Stokes (2006), o turismo de eventos é 

interpretado como um setor impulsionado principalmente pelo objetivo de obter 

benefícios econômicos. Já, segundo Schuster (2001), essas vantagens econômicas 

crescem à medida que os festivais fortalecem a imagem do lugar onde é realizado e 
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divulga seus produtos e instituições. O resultado desse esforço se traduz em 

aumento do fluxo de turistas, capital e investimento.  

Não por acaso, os eventos têm muitos parceiros e defensores, e 

assumem importante papel social e econômico: são motivadores do turismo e 

figuram em planos de marketing de grande relevância para a competitividade do 

destino. Os eventos, notadamente os festivais, funcionam, assim, como 

catalisadores da renovação e do desenvolvimento urbanos. (GETZ, 2008). 

Goeldner, Ritchie e Mcintosh (2002) dão ênfase à infraestrutura de 

empreendimentos turísticos e ressaltam que as obras envolvidas são uma forma de 

fazer o dinheiro trazido pelos turistas circular por toda a sociedade.  

Lickorish e Jenkins (2000) observam que o efeito multiplicador de renda 

traz uma interdependência entre os vários fatores econômicos, gera empregos em 

diversos setores, formais e informais, e cria novas oportunidades para a população 

local.  

Nas duas últimas décadas, constata-se que os eventos, notadamente os 

festivais, têm-se caracterizado como produtos turísticos bastante dinâmicos, do 

ponto de vista tanto da oferta quanto da procura. Não sem razão, e por estarem 

cada vez mais integrados às agendas de desenvolvimento urbano e regional, 

assiste-se a um crescente interesse acadêmico na investigação dos impactos do 

turismo de eventos. Hall (1989) também faz essa constatação e enfatiza a relevância 

de estudos sobre os efeitos que os festivais produzem na comunidade e os 

respectivos benefícios econômicos, ambientais e sociais. 

Para Quinn (2009), o estudo de festas e eventos constitui uma instigante 

área de investigação no âmbito do turismo, já que há grande interesse em 

compreender o seu significado. A autora comenta que, mesmo o exame mais 

superficial das principais revistas de turismo demonstra que a literatura sobre o 

assunto é hoje uma das mais produtivas de todas as áreas de pesquisa em turismo. 

Destaca que há uma crescente coleção de monografias, trabalhos acadêmicos e 

manuais práticos disponíveis, especialmente no que se refere à gestão estratégica e 

operacional de eventos. Essa literatura é bastante preocupada com a produção e os 

problemas relativos à oferta.  

Outra constatação alude à pequena mas significativa contribuição das 

ciências humanas e sociais, com abordagens não raro focadas em questões como 
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transformações sociais, aspectos culturais, reprodução do lugar e da tradição, bem 

como o papel das comunidades de produtores/consumidores.  

Nesse cenário, há uma multiplicidade de perspectivas que se vêm 

projetando para o tema ―festival‖ e suas relações com o turismo de eventos. Em 

grande medida, a complexidade que a literatura apresenta atualmente espelha a 

amplitude das pesquisas em turismo, envolvendo uma variedade de abordagens 

teóricas e metodológicas, e com diversas orientações aplicadas e conceituais 

(QUINN, 2009). 

Moscardo (2007) afirma que a literatura existente sobre turismo de 

eventos e festivais é dominada por quatro temas principais: (i) impactos econômicos; 

(ii) análise de audiência com vistas a melhorar a comercialização e a qualidade dos 

serviços; (iii) gestão de eventos com foco no aumento do comércio; e (iv) impactos 

percebidos pela população residente.  

A orientação da literatura para questões relacionadas especialmente ao 

impacto econômico também foi observada por Hede (2007) e Getz (2008). Vários 

estudos, como os de Hede, Jago e Deery (2003), Getz (2004) e Formica (2008), 

procuraram compreender a natureza e a extensão do festival (quantidade e 

componentes).  

Na área de turismo de eventos, Getz (1989, 2008) aborda o conjunto de 

inter-relações que sustentam o marketing direcionado a este segmento. Entretanto, 

apesar dos esforços empreendidos, Gürsoy, Kim e Uysal (2004) notam que os 

investigadores têm sido muito lentos em dirigir a investigação para além dos 

impactos econômicos e das motivações.  

Sobre essa questão, Quinn (2009) afirma que grande parte da literatura 

gira em torno da ideia de que os eventos são, em primeiro lugar, atrações turísticas 

e sua principal prioridade é entender como a indústria do turismo pode produzir 

eventos que atraiam e satisfaçam os turistas, além de gerar uma série de resultados 

positivos (receitas financeiras, valorização da imagem, investimento). No entanto, 

comenta a autora, há agora um interesse crescente em afastar a preocupação com 

o evento como uma entidade discreta para aproximar o estudo de uma conceituação 

mais ampla de festivais e eventos como fenômenos incorporados em uma 

multiplicidade de contextos espaciais, socioculturais, políticos e ambientais.  
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De acordo com Getz (2008), é quase um clichê dizer que o turismo e a 

hospitalidade são os principais intervenientes na ―economia da experiência‖, 

expressão popularizada por Pine e Gilmore (1999).  

Fato é que pouca atenção se tem dado à natureza das experiências de 

eventos programados em geral e a eventos de turismo em particular, o mesmo 

acontecendo com relação a viagens e a associações com eventos, que ainda não 

foram totalmente explorados.  

Nesse sentido, (Getz, 2008) assegura que eventos e experiências de 

viagem têm de ser examinados em conjunto, uma vez que a gama de experiências é 

bastante ampla, por exemplo: peregrinações religiosas, rituais comemorativos, 

festas voltadas à diversão e ao entretenimento, encontros políticos e de estudos, 

eventos que envolvem aprendizagem e outros que incentivam o comércio. 

Segundo Quinn (2009), os festivais em particular têm sido focados para 

investigar empiricamente a relação entre identidade e local, na tentativa de 

compreender como os indivíduos se conectam com o seu lugar e com outras 

pessoas, especialmente quando o cenário é uma festa ou celebração. O tipo de 

identidade em questão pode estar ligado a diferentes âmbitos geográficos, que vão 

do nível local ao internacional.  

Assim como a relação identidade-lugar, a motivação que leva a pessoa a 

participar de eventos também tem despertado o interesse de pesquisadores que 

abordam as práticas turísticas dentro de uma visão psicossociológica.   

A exemplo de Moscardo (2007), que demonstra interesse no papel que os 

festivais e eventos desempenham no turismo e sua contribuição no desenvolvimento 

dos destinos e das regiões, e de Gürsoy e Kendall (2006), que indicam a 

necessidade de se entender melhor os intervenientes e os moradores locais, um dos 

focos das pesquisas tem sido dirigido a uma compreensão mais ampla dos múltiplos 

ambientes contextuais.  

Getz, Andersson e Larson (2007) e Quinn (2009) consideram que essa 

contextualização dos eventos aumenta a complexidade das investigações, 

envolvendo uma multiplicidade de questões sociais, culturais, econômicas e 

políticas.  

Contudo, apesar de todos os esforços empreendidos no sentido de 

entender as complexas relações entre festivais, eventos e turismo, Getz (2008) 
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conclui que os estudos nesta direção ainda estão em fase inicial de 

desenvolvimento. 

As observações dos autores aqui citados vêm ao encontro dos objetivos 

desta tese, especialmente quando enfatizam a relevância de pesquisas nessa área e 

apontam a necessidade de novas investigações acerca dos festivais, em seus 

distintos aspectos: econômico, cultural e social, aí consideradas as variáveis: 

capacidade de atrair turistas e impulsionar a economia com a geração de demanda 

para produtos e serviços; promover trocas culturais; construir a imagem do destino; 

animar comunidades; e catalisar o desenvolvimento de outras atrações.  

O Quadro 2, apresentado a seguir, relaciona os estudos que deram 

suporte à produção desta parte da fundamentação teórica, relativamente ao objeto a 

ser pesquisado, que trata especificamente da prática cultural dos festivais. 

 

AUTOR (ES) ANO PUBLICAÇÃO ESTUDO CONTRIBUIÇÃO 

GETZ, D. 1989 Journal Tourism 
Management 

Special events: defining the 
product.  

Trata do conjunto de inter-relações 
que sustentam o desenvolvimento 
de um evento. Defende um 
planejamento de gestão eficaz para 
eventos especiais. 

GETZ, D. 1993 Festival 
Management and 
Event Tourism 

Corporate culture in not-for-
profit festival organizations.  

Considera que o ganho econômico 
das festas pode ser substancial, a 
partir da oferta de atividades 
diferenciadas e opções de gastos 
tanto para a população local como 
para turistas. 

FORMICA, S.;  

UYSAL, M. 

1998 Journal of Travel 
Research 

Market segmentation of an 
international cultural 
historical event in Italy. 

Indicam a necessidade de 
compreender aspectos 
comportamentais, motivacionais e 
demográficos dos visitantes. Os 
resultados do estudo mostram 
diferenças estatisticas significativas 
entre dois segmentos em termos de 
idade, renda e estado civil. 

GRANT, D.;  

PALIWODA, S. 

1998 Journal Festival 
Management & 
Event Tourism 

Segmenting arts and festival 
consumers: overview of the 
arts consumer.   

Discutem perfis de  segmentação de 
consumidores de artes. Esta ação 
foi desenvolvida para bem 
compreender o público-alvo e assim 
melhorar o marketing do festival. 

GNOTH, J.; 
ANWAR, S. 

2000 Cornell Hotel and 
Restaurant 
Administration 
Quarterly 

New Zealand bets on event 
tourism. 

Apontam a consolidação do turismo 
de eventos e recomenda ao país 
objeto de estudo a definição de uma 
visão de  longo prazo em sua 
abordagem estratégica para atrair 
turistas e tornar o turismo de 
eventos rentável. 

FELSENSTEIN, D.; 
FLEISCHER, A. 

2003 Journal of Travel 
Research 

Local festivals and tourism 
promotion: the role of public 
assistance and visitor 
expenditure. 

Destacam que os festivais são cada 
vez mais utilizados como 
instrumentos para promover o 
turismo e impulsionar a economia 
regional.  

Quadro 2 – Referencial de base: prática cultural dos festivais 
Fonte: Elaborado pela autora 
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                                                                                                (continuação) 

AUTOR (ES) ANO PUBLICAÇÃO ESTUDO CONTRIBUIÇÃO 

PRENTICE, R.; 
ANDERSEN, V. 

2003 Annals of Tourism 
Research 

Festival as a creative 
destination. 

 

Postulam o consumo transitório da 
diferença estética, do exótico, do 
desconhecido. Analisam o 
posicionamento mercadológico 
adotado pelo festival objeto do 
estudo.   

DERRET, R. 2004 Festival and Events 
Management 

Festivals, events and the 
destination.  

Afirma que os festivais têm 
capacidade de estender a alta 
temporada de turismo ou criar novas 
estações. 

GÜRSOY, D.; KIM, 
K.; UYSAL, M.   

2004 Journal Tourism 
Management 

Perceived impacts of 
festivals and special events 
by organizers: an extension 
validation. 

Estudam a percepção dos gestores 
e organizadores de festivais sobre 
os impactos sociais e econômicos 
na comunidade local.   

GETZ, D. 2005 Cognizant 
Communications 
Corporation 

Event management and 
event tourism.  

 

Defende o desenvolvimento 
sistemático e a comercialização de 
festivais como atrações turísticas. 

GÜRSOY, D.;  

KENDALL, K. 

2006 Annals of Tourism 
Research 

Hosting mega events: 
modelling locals support. 

Indicam a necessidade de se 
entender mais sobre os 
intervenientes e os moradores 
locais. Avalia os fatores-chave na 
percepção dos moradores sobre os 
impactos de um mega-evento.  

MCKERCHER, B.;  

MEI, W.; TSE, T. 

2006 Journal of 
Sustainable Tourism 

Are short duration festivals 
tourist atractions?  

Analisam o valor de festivais 
culturais de curta duração como 
atrativos turísticos, com ênfase 
especial sobre o seu papel na 
atração e retenção de turistas. 

GETZ, D.; 
ANDERSSON, T.; 
LARSON, M. 

2007 Journal Event 
Management 

Festival stakeholder roles: 
concepts and case studies. 

Entendem que os festivais são 
desenvolvidos por diferentes 
públicos gerenciadores e que cabe 
aos gestores identificar e avaliar a 
participação de cada público, vez 
que envolve uma multiplicidade de 
questões sociais, culturais, 
econômicas e políticas. 

GETZ, D. 2008 Journal Tourism 
Management 

Event tourism: definition, 
evolution, and research 

Conclui que os estudos sobre 
eventos ainda estão em fase inicial 
de desenvolvimento. Apresenta 
perspectivas para a pesquisa na 
área, segmentando por tipo de 
evento. 

SHIN, Y.; GWAK, H. 2008 Journal Tourism 
Today 

Segmenting visitors to 
cultural festival: an example 
in Gwangju, Korea.  

Afirmam que festivais e eventos 
desempenham vários papéis 
relevantes, como atrair turistas, 
construir a imagem do destino, 
animar comunidades e catalisar o 
desenvolvimento de outras atrações. 
O estudo analisa as variáveis 
demográficas e a satisfação dos 
turistas. 

QUINN, B. 2009 The SAGE 
Handbook of 
Tourism Studies 

Festivals, events and 
tourism.  

Propõe o reforço do diálogo e o 
intercâmbio de ideias entre a 
literatura de gestão em turismo de 
eventos e outras áreas do saber 
como sociologia e cultura. Refere-se 
ao fato de os festivais renovarem 
periodicamente o fluxo de vida de 
uma comunidade. 

Quadro 2 – Referencial de base: prática cultural dos festivais 
Fonte: Elaborado pela autora 
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2.3 MOTIVAÇÃO DO TURISTA PARA VISITAR FESTIVAIS 

 

Apesar de a literatura apresentar inúmeros estudos dedicados a 

motivação para viajar, satisfação do turista e importância dos eventos, o motivo que 

leva uma pessoa a participar de festivais ainda é tema pouco explorado no campo 

investigativo do turismo. 

Para compreender as razões específicas da participação das pessoas em 

festivais, é essencial tomar como ponto de partida as formulações teóricas já 

elaboradas acerca deste tema e os múltiplos desdobramentos do comportamento do 

turista.  

Mayo e Jarvis (1982) afirmam que a viagem é uma forma de 

comportamento simbólico complexo, por meio do qual o viajante é geralmente 

levado a satisfazer múltiplas necessidades. Esse argumento também foi utilizado por 

Getz (2005) para justificar a participação das pessoas em eventos.  

A decisão de viajar, dessa feita, é precedida de uma motivação que, 

segundo Iso-Ahola (1982), é intrínseca ao indivíduo, um fator puramente psicológico 

que faz despertar o desejo e o orienta para o exercício de atividades que lhe tragam 

algo de novo, uma simples mudança da rotina diária ou redução do estresse. Esse 

fator interno está associado à tomada de consciência da satisfação potencial de uma 

situação nova a ser vivenciada, o que significa dizer que os motivos são também 

representações cognitivas de estados psicológicos futuros. 

A motivação é geralmente acionada por uma necessidade, definida por 

Murray (1938) como uma força que empurra o indivíduo para uma determinada 

direção ou o leva a se comportar de certa maneira. O autor postula que as 

necessidades, de natureza psicológica e ligadas à satisfação mental ou emocional, 

são mutáveis, ganham ou perdem importância à medida que são satisfeitas e 

também são sensíveis a estímulos. A essa formulação Maslow (1970) acrescenta 

que o comportamento pode ser motivado por uma ou mais necessidades.  

A propósito da motivação para viajar, a literatura de turismo reconhece 

que uma viagem é raramente o resultado de um único motivo. Crompton (1979), 

Pearce (1982) e Mansfeld (1992), por exemplo, ressaltam que os motivos dos 

turistas, relativamente à decisão de participar de festivais, são vários. Essa 

multiplicidade de razões faz com que a relação entre necessidades e decisão do 
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turista se torne bastante complexa, como constatou Scott (1996) quando comparou 

as motivações dos turistas de três festivais urbanos.  

Apontam nesse mesmo sentido os seguintes estudos; Tinsley, Barrett e 

Kass (1977) analisaram as atividades e a satisfação da necessidade de lazer; Iso-

Ahola e Allen (1982) pesquisaram a dinâmica de motivação para o lazer; Pearce 

(1982) investigou o comportamento do turista sob o enfoque da psicologia social; e 

Mills (1985), que testou a teoria de Maslow ao analisar a motivação para a recreação 

ao ar livre. Ainda, Witt e Wright (1992) e Uysal e Hagan (1993) concluíram que as 

motivações dos consumidores diferem entre os indivíduos e também são 

influenciadas por um contexto de tomada de decisão distinto. 

Muito referida pelos pesquisadores é a teoria formulada por Iso-Ahola 

(1982), segundo a qual as dimensões motivacionais básicas do turismo são 

constituídas pela dicotomia evasão-escape (fuga) versus descoberta (busca). A 

pessoa pode querer fugir de problemas pessoais e interpessoais e buscar 

recompensas psicológicas em atividades de lazer, como relaxamento, autoconfiança 

e contato com outros indivíduos. 

Já McDonnell, Allen e O'toole (1999) asseveram que a decisão de 

participar de um evento pode ter quatro razões: motivação social (interação), 

motivação organizacional (status/reconhecimento), motivos fisiológicos (exercícios 

de relaxamento) e motivos pessoais (novas experiências/realização pessoal). 

A partir das pesquisas apresentadas por Iso-Ahola (1980, 1982) e 

Crompton e McKay (1997), pode-se afirmar que a decisão de visitar um festival não 

é motivada apenas pelo desejo de satisfazer uma necessidade e que esta é apenas 

uma das múltiplas variáveis que explicam o comportamento do turista. Há, em rigor, 

vários outros motivos: aprendizagem, condicionamento cultural, influências sociais e 

percepções. Os autores mencionados consideram que estes motivos são o ponto de 

partida do processo de decisão de escolha de um destino.  

Crompton e McKay (1997) aduzem que, no nível individual, um turista 

pode ter várias necessidades que deseja satisfazer com uma visita a um 

determinado festival, por exemplo, a necessidade de maior interação com a família, 

não raro afetada pelo grau de independência de cada membro no ambiente 

doméstico, ou mesmo um desejo de enriquecimento cultural. A satisfação desses 

interesses pode ser oportunizada por diversos elementos do pacote de ofertas do 

festival escolhido, os quais possibilitam ao turista obter os benefícios desejados.  
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Ampliando as pesquisas acerca das motivações intrínsecas, Crompton 

(1979), Dann (1977) e Uysal e Jurowski (1994) chegaram à conclusão de que as 

pessoas viajam porque são, de um lado, ―empurradas‖ por forças internas, 

psicológicas, de outro, veem-se ―puxadas‖ por forças externas, ou seja, pelos 

atributos do destino.  

McGehee, Loker Murphy e Uysal (1996) acreditam que, obviamente, os 

turistas têm suas próprias razões internas e externas para viajar, mas isso não 

impede que, como observam Schneider e Backman (1996), Lee, Lee e Wicks 

(2004), distintos participantes de festivais de diferentes localidades e outros eventos 

compartilhem motivos semelhantes, apesar de suas diferenças culturais.  

De acordo com Crompton (1979), a maioria das discussões sobre 

motivação turística converge para os conceitos de ―empurrar‖ (push) e ―puxar‖ (pull): 

o primeiro envolve fatores intrínsecos ao indivíduo e o segundo alude a fatores 

externos suscitados pelo destino.  

Nessa linha, Goosens (2000) assevera que, em regra, os motivos que 

―empurram‖ o turista são úteis para justificar, por exemplo, o desejo de sair de férias; 

já os motivos que o ―puxam‖ explicam a escolha do destino. Para o autor, esses dois 

fatores (push e pull), que influenciam o comportamento do turista, são os dois lados 

da moeda motivacional.  

Ao observar que os conceitos push e pull têm sido utilizados 

principalmente em estudos comportamentais, Cassidy (2006) destaca que as 

descobertas e as questões apresentadas por essas pesquisas desempenham um 

papel importante na tentativa de compreender uma variedade de necessidades e 

desejos que podem motivar e influenciar o comportamento do turista, no entanto, 

são insuficientes para uma melhor compreensão dos efeitos dessa motivação.  

Seguindo a trilha teórica de Cromptom (1979), Cassidy (2006) considera 

que o comportamento é multidimensional e que a mesma atividade pode ser 

motivada por uma variedade de necessidades, em diferentes momentos, e por 

significados diferentes para o turista, como também já observou Crandall (1980). 

Goosens (2000), concordando com a assertiva, dá o seguinte exemplo: 

para uma pessoa, comer um alimento específico pode ser um meio de experimentar 

uma tradição cultural, enquanto para outra pode ser um meio de facilitar a 

sociabilização inter ou intragrupo. 



48 

 

Esse mesmo pesquisador contribui para as discussões em torno do tema 

e também insere a motivação em turismo no contexto do marketing. Assim, levando 

em conta a formulação de Mill e Morrison (2002), de que o papel do marketing 

consiste em criar consciência e sugerir objetivos para satisfazer necessidades, 

reconhece que, em geral, a motivação ocorre quando um indivíduo quer satisfazer 

uma necessidade que implica ação – então ele é levado (empurrado) a fazer algo – 

e que as pessoas se esforçam constantemente para atingir um estado de 

estabilidade, uma homeostase. Contudo, argumenta que, para o indivíduo ser 

motivado a satisfazer uma necessidade, um objetivo deve estar presente. Isso 

significa que a pessoa deve perceber que a compra de um produto ou serviço terá 

um efeito positivo sobre a satisfação de uma necessidade, que agora é consciente, 

para só então se motivar a comprar, no caso desta tese, investir em uma viagem 

para participar de um evento (GOOSENS, 2000). 

Cabe ponderar ainda que a necessidade de evitar a rotina pode ser 

satisfeita por meio de diferentes comportamentos; a pessoa pode até mesmo decidir 

ficar em casa em vez de empreender uma viagem recreativa. Desse ponto de vista, 

segundo Cromptom (1979), a viagem turística é apenas um dos comportamentos 

alternativos para resolver o desequilíbrio gerado pela rotina.  

Para reduzir essa ambiguidade do modelo homeostásico, Lee e Crompton 

(1992) realçam o papel da novidade como a principal motivação na escolha dos 

destinos turísticos, destacando que a importância que as pessoas atribuem à 

novidade na escolha de um destino está diretamente relacionada com o nível de 

motivação que procuram. Os autores desenvolveram uma escala para medir quatro 

dimensões distintas da novidade: emoção, mudança de rotina, alívio do tédio e 

surpresa.  

Pautado em uma ou mais dessas expectativas, o desejo de novidades é 

relatado como um dos principais motivos nos estudos de Dimanche e Havitz (1994), 

que fazem a seguinte afirmação: na sua vida cotidiana, o turista pode estar 

predisposto a procurar ou a evitar excitação e a escolha de um destino turístico vai 

depender dessa sua disposição.  

Ao abordar a motivação turística em uma perspectiva sociológica, Dann 

(1977) identificou duas motivações básicas: (i) a anomia, diretamente relacionada ao 

desejo de transcender ao sentimento de solidão inerente à vida cotidiana; e (ii) o 
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autodesenvolvimento, derivado da necessidade de reconhecimento, podendo ser 

satisfeito pelo status conferido por uma viagem.  

Os trabalhos desenvolvidos por Dann (1977, 1981) e Crompton (1979) 

deram origem ao modelo dos fatores push-pull, que, como se viu, é amplamente 

referido na literatura e utilizado em vários estudos, como os de Riley e Van Doren 

(1992), Jamrozy e Uysal (1994), e Bansal e Eiselt (2004).   

Crompton e McKay (1997) incluem sete domínios motivacionais no grupo 

dos fatores push: (i) novidade: o desejo de procurar ou de descobrir experiências 

novas e diferentes por meio de viagens recreativas; (ii) socialização: o desejo de 

interagir com um grupo e seus membros; (iii) prestígio/status: o desejo de alcançar 

uma elevada reputação aos olhos das outras pessoas; (iv) repouso e relaxamento: 

desejo de descansar mental e psicologicamente para diminuir a pressão do dia a 

dia; (v) valor educacional ou enriquecimento intelectual: desejo de obter 

conhecimento e de expandir os horizontes intelectuais; (vi) reforço do parentesco e 

procura de relações familiares mais intensas; e (vii) regressão: desejo de reencontrar 

um comportamento remanescente da juventude ou infância e de subtrair 

constrangimentos sociais.   

Quanto aos fatores pull, Fakeye e Crompton (1991) identificaram seis 

domínios: (i) oportunidades sociais e atrações; (ii) atrativos naturais e culturais; (iii) 

acomodação e transporte; (iv) infraestrutura, alimentação e povo amigável; (v) 

amenidades físicas e atividades de recreio; e (vi) bares e entretenimento noturno. 

Apesar de, teoricamente, as forças internas (fatores push) e externas 

(fatores pull) terem naturezas distintas, Baloglu e Uysal (1996), Kim, Klenosky 

(2002), Uysal e Jurowski (1994) e Lee e Klenosky (2003) sustentam que estes dois 

fatores devem ser considerados como inter-relacionados.  

Cassidy (2006) concorda e dá o exemplo de associação entre pull e push: 

um turista que deseja visitar o lugar de nascimento dos avós na Irlanda (push) e 

encontra tarifas aéreas pela metade do preço normal (pull). O autor ainda avalia que, 

embora a questão da motivação dos turistas mereça exame mais minucioso, as 

tipologias de Dann (1977, 1981) e de Crompton (1979) apresentam um quadro 

coerente com o desenvolvimento de uma tipologia do turismo de eventos, uma vez 

que inclui os fatores atração e pressão. As categorias incluem escape, 

autoexploração, interação social, prestígio, regressão, relaxamento e melhora no 

relacionamento externo, aspectos estes aliados a fatores cognitivos e situacionais. 
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Comenta que uma pesquisa desenvolvida por Fairley (2003) apontou a nostalgia 

como um fator motivador para alguém se transformar em um turista de eventos e 

que também deve ser considerada no desenvolvimento de uma tipologia de 

frequentadores de eventos/festivais. 

A dicotomia fuga-busca, de Iso-Ahola (1982), pode ser caracterizada a 

partir de duas forças motivacionais: desejo de deixar para trás o ambiente cotidiano 

e anseio por recompensa psicológica, por exemplo, uma viagem em ambiente 

contrastante (novo ou velho).  

Crompton e McKay (1997), por sua vez, afirmam que essas dimensões 

são semelhantes às categorias genéricas push (escape) e pull (procura) das forças 

que foram propostas por Dann (1977, 1981) e Crompton (1979). Para estes autores, 

os fatores do conceito escape-busca e da abordagem push-pull estão interligados. 

Bansal e Eiselt (2004) adotaram o modelo push-pull de Crompton (1979) 

e explicam que ele resulta da decomposição das decisões de viagem em duas 

forças motivacionais. A primeira (push) é a que leva o turista a decidir viajar, 

independentemente do destino que vier a escolher – são os motivos 

sociopsicológicos que predispõem o indivíduo a viajar e ajudam a explicar este 

desejo. A anomia e o autodesenvolvimento fazem parte deste primeiro grupo de 

fatores. Mencionam que Kozak (2001) aponta a utilidade desse conceito para a 

análise de fatores intangíveis com os desejos intrínsecos de um turista para viajar. A 

segunda força motivacional (pull) é exterior – constituída pelas características e 

pelos atributos dos destinos –, exerce uma atração sobre o turista e determina a sua 

escolha, ou seja, são os fatores que atraem os turistas para determinado destino. 

Regra geral, esses fatores estão relacionados com as características, as atrações ou 

os atributos de um destino, que reforçam a motivação push, podendo ser recursos 

tangíveis (praias, montanhas, monumentos) ou intangíveis (imagens, percepções, 

expectativas). Os fatores pull funcionam então como iscas; são atrativos específicos 

de uma região que ―puxam‖ um turista para um destino. Esse aspecto engloba 

características ou atributos tangíveis de um destino e estão essencialmente 

relacionados com a percepção da sua atratividade.  

Bansal e Eiselt (2004), a respeito, comentam que os anúncios dirigidos a 

turistas potenciais em geral abordam os dois tipos de fatores, fato este que indica 

existir uma inter-relação entre as duas forças, por exemplo: imagens de praias 

ensolaradas com banhistas tanto geram motivação para empurrar potenciais turistas 
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para fora de suas casas como promovem um local específico, exercendo força de 

atração que os ―puxa‖ para o destino que está sendo exposto.  

Na avaliação de Goosens (2000), há fortes razões para argumentar que, 

frequentemente, as necessidades de lazer (como escape e relaxamento) expressam 

estereótipos culturalmente aprendidos. Às vezes essas necessidades precisam de 

uma força motivacional básica: a necessidade de excitação ideal. Nessa 

perspectiva, a motivação individual está relacionada com as necessidades e os 

objetivos pessoais (fatores push) inseridos em um processo interno de fatores 

psicológicos (necessidades, desejos e metas) que gera um nível de tensão 

desconfortável na mente e no corpo do indivíduo. Essa tensão resulta em ações 

concebidas para satisfazer as necessidades. Do ponto de vista do marketing de 

turismo, produtos e serviços complementares podem ser projetados e 

comercializados como soluções para as necessidades dos turistas, funcionando 

como fatores de atração (pull).  

De acordo com Law, Cheung e Lo (2004), o fator de atração traduz a 

capacidade de chamar um turista para um destino. Por essa razão, como 

acrescentam MacCartney, Butler e Bennett (2008), as estratégias do marketing 

promocional podem ser usadas para determinar a seleção de destino, uma vez que 

a decisão de viajar foi feita e pode incluir tanto recursos tangíveis, como histórico 

dos locais, praias e áreas de recreação, quanto intangíveis ou desejos intrínsecos do 

viajante, como a percepção da imagem do destino e as expectativas dos viajantes.  

Para Shin e Gwak (2008), essas são as principais razões para se atribuir 

mais atenção a pesquisas que procuram compreender melhor as motivações dos 

turistas de festivais. Os autores apontam que as fontes externas de motivação têm 

mais efeito sobre o nível de satisfação do que as fontes internas. Afirmam que as 

experiências positivas dos turistas dependem de serviços, produtos e outros 

recursos fornecidos pelos destinos escolhidos, podendo inclusive estimular novas 

visitas e outros efeitos positivos, como é o caso da divulgação boca a boca para 

outros potenciais turistas (amigos e parentes), tal como observado por Oppermann 

(2000), Postma e Jenkins (1997). 

Getz (1993) também enfatiza a importância de analisar as motivações de 

turistas de festas e eventos, considerando, como mencionado por Scott (1996), que 

a análise das motivações do próprio festival também ajuda os gestores de eventos. 
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Fodness (1994) adverte que é impossível fazer marketing turístico eficaz 

sem uma compreensão das motivações dos consumidores, estas apontadas por 

Crompton e McKay (1997) como pré-requisito para o planejamento de programas 

eficazes em se tratando de eventos turísticos.  

Lee e Lee (2001), na mesma linha, ressaltam que esse conhecimento 

permite que os gestores de eventos detectem os pontos fortes e as oportunidades 

de cada mercado, ajudando a garantir a satisfação de diferentes segmentos de 

público. 

Nesse sentido, Goosens (2000) recomenda que os comerciantes do 

mercado de serviços do setor devem entender o comportamento e os fatores que 

levam a decisões de consumo de destinos turísticos, já que processos experienciais, 

como imaginação, devaneios e emoções, permeados por fantasias e sentimentos, 

desempenham um papel importante no comportamento do turista relativamente à 

escolha da viagem. 

Como argumentam Crompton e McKay (1997), se os motivos para visitar 

um festival desencadeiam o processo de decisão dos visitantes e se as motivações 

basicamente são acionadas por necessidades e desejos, então Dewar, Meyer e 

Wen (2001) são coerentes quando apontam que é imperativo identificar as 

necessidades dos turistas para que os organizadores do festival possam projetar 

programas dirigidos a tais necessidades. O conhecimento e a compreensão dos 

processos de decisão do participante do evento, quando estrategicamente 

aplicados, tornam possível atrair e fidelizar mais turistas.  

O Quadro 3, apresentado a seguir, traz uma síntese das principais 

formulações que embasaram essa parte da fundamentação teórica, com a indicação 

dos autores e suas respectivas contribuições sobre a dimensão Motivação para 

Viajar.  
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AUTOR (ES) ANO PUBLICAÇÃO ESTUDO CONTRIBUIÇÃO 

LEE, T. H.;  

CROMPTON, D. J. 

1992 Annals of Tourism 
Research, 

Measuring novelty seeking 
in tourism.  

Realçam o papel da novidade 
como a principal motivação na 
escolha dos destinos 
turísticos. O foco do estudo 
apresenta a dimensão 
novidade com as variáveis 
mudança da rotina, emoção, 
alivio do tédio e surpresa. 
Destacam a inter-relação 
entre elas.  

FODNESS, D. 1994 Annals of Tourism 
Research 

Measuring tourist 
motivation. 

Afirma que é impossível fazer 
marketing turístico eficaz sem 
uma compreensão das 
motivações dos 
consumidores. O estudo 
desenvolveu uma medida de 
autorrelato da motivação 
turística que relaciona viagens 
de lazer com os modelos 
funcionais de outros autores 
previamente testados.  

BALOGLU, S.;  

UYSAL, M. 

1996 International Journal of 
Contemporary Hospitality 
Management 

Market segments of push 
and pull motivation: a 
canonical correlation 
approach.  

Entendem que os fatores de 
motivação push e pull devem 
ser considerados como inter-
relacionados. 

CROMPTON, J. L.;  
MCKAY, S. L. 

1997 Annals of Tourism 
Research 

Motives of visitors attending 
festival events. 

Destacam a aprendizagem, o 
condicionamento cultural, as 
influências sociais e as 
percepções como o ponto de 
partida para iniciar o processo 
de decisão. Incluem sete 
domínios motivacionais no 
grupo dos fatores push. 

DEWAR, K.;  

MEYER, D.; WEN, 
M. L. 

2001 Tourism Management Harbin, lanterns of ice, 
sculptures of snow. 

Apontam que é imperativo 
identificar as necessidades 
dos visitantes para que os 
organizadores do festival 
possam projetar programas 
adaptados àqueles. Apresenta 
uma pesquisa com as 
dimensões: socialização, 
lazer, atrativos, relaxamento e 
novidade. 

BANSAL, H.;  

EISELT, H. A. 

2004 Tourism Management Exploratory research of 
tourist motivation and 
planning. 

Comentam que a motivação 
determina o destino dos 
turistas. O conhecimento dos 
tipos de fatores e a 
compatibilidade dos 
equipamentos turísticos 
podem levar a um marketing 
focado de um produto 
multidimensional. 

LAW, R.; CHEUNG, 
C.; LO, A. 

2004 International Journal of 
Contemporary Hospitality 
Management 

The relevance of profiling 
travel activities for 
improving destination 
market. 

Dizem que o fator de atração 
é a capacidade de chamar um 
visitante para um destino. 

LEE, C. K.; LEE, Y. 
K.; WICKS, B. E. 

2004 Tourism Management Segmentation of festival 
motivation by nationality 
and satisfaction. 

O estudo apresentou uma 
análise de cluster com base 
nos seguintes fatores 
motivacionais: exploração 
cultural, união da família, 
novidade, relaxamento, 
atrações do evento e 
socialização. 

Quadro 3 – Referencial de base: dimensão Motivação para Viajar 
Fonte: Elaborado pela autora                                                                                                              
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                                                                                                                 (continuação) 

AUTOR (ES) ANO PUBLICAÇÃO ESTUDO CONTRIBUIÇÃO 

CASSIDY, F. 2006 Academy of Taiwan 
Information Systems 
Research. (International 
conference on business 
and information) 
Singapore 

What motivates event 
tourists. Proceedings of 
Business and Information. 

Apresenta um modelo para 
pesquisa de motivação em 
eventos com as seguintes 
dimensões: social, 
organizacional, pscicológica e 
pessoal.  

MCCARTNEY, G.; 
BUTLER, R.;  

BENNETT, M. 

2008 Journal of Travel 
Research 

A strategic use of the 
communication mix in the 
destination image-formation 
process. 

Salientam que as estratégias 
do marketing promocional 
podem ser usadas para 
determinar a seleção de 
destino.  

SHIN, Y.; GWAK, H. 2008 Tourism Today Segmenting visitors to 
cultural festival: an example 
in Gwangju, Korea. 

Pesquisaram as motivações 
dos turistas e a satisfação, 
baseando-se no construto de 
Crompton e Mckay (1997) 

CASSIDY, F. 2006 Academy of Taiwan 
Information Systems 
Research. (International 
conference on business 
and information) 
Singapore 

What motivates event 
tourists. Proceedings of 
Business and Information. 

Apresenta um modelo para 
pesquisa de motivação em 
eventos com as seguintes 
dimensões: social, 
organizacional, pscicológica e 
pessoal.  

MCCARTNEY, G.; 
BUTLER, R.;  

BENNETT, M. 

2008 Journal of Travel 
Research 

A strategic use of the 
communication mix in the 
destination image-formation 
process. 

Salientam que as estratégias 
do marketing promocional 
podem ser usadas para 
determinar a seleção de 
destino.  

SHIN, Y.; GWAK, H. 2008 Tourism Today Segmenting visitors to 
cultural festival: an example 
in Gwangju, Korea. 

Pesquisaram as motivações 
dos turistas e a satisfação, 
baseando-se no construto de 
Crompton e Mckay (1997) 

Quadro 3: Referencial de base: dimensão Motivação para Viajar 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
2.4 FONTES DE INFORMAÇÃO UTILIZADAS PELO TURISTA 

 

Para responder às contingências internas e externas relativas ao 

planejamento de viagens, certo é que os turistas têm à sua disposição múltiplas 

fontes de informações.  

Nesse movimento, segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), ocorre a 

ativação incentivada de conhecimento armazenado na memória, denominada 

procura interna, ou a aquisição de informação do ambiente, denominada procura 

externa. A procura interna é baseada em experiências pessoais e no conhecimento 

prévio sobre o destino ou o produto turístico; a externa pode ser obtida de diversas 

direções e com o uso de diferentes canais.  

Estudo desenvolvido por Govers, Go e Kumar (2007) aponta a relevância 

das fontes primárias de informação, que pode ser a própria experiência de viagens 
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do indivíduo ou de outros. Nesse quadro, ganham importância as informações 

repassadas boca a boca e aquelas transmitidas pelo cinema e pela televisão. 

Também McCartney, Butler e Bennett (2008) colocam que a experiência 

pessoal e as recomendações de outrem são frequentemente citadas como as fontes 

mais confiáveis de informação sobre o destino alvo. 

Fodness e Murray (1998) salientam que, como em qualquer situação de 

compra, as estratégias para o consumidor obter informação, qualquer que seja o 

produto, se operam em, no mínimo, três dimensões: espacial, temporal e 

operacional. A primeira – dimensão espacial – reflete as características do destino: 

busca interna (acessando os conteúdos de memória) ou busca externa (informação 

adquirida do ambiente). A segunda – dimensão temporal – representa o tempo gasto 

com a busca, que pode ser contínua, tanto com o objetivo de construir uma base de 

conhecimento para decisões de compras futuras, mas ainda não especificadas ou 

de pré-compra, quanto para resolver um problema atual. A terceira – dimensão 

operacional – se relaciona à ação da busca e focaliza as fontes usadas e a 

efetividade que terão na solução do problema levantado e na decisão do turista.   

Getz (1986), Lovelock e Wright (1999) e Bieger (2002) concordam que, na 

maioria dos casos, os viajantes não consomem um serviço único. Isso significa que 

uma viagem deve ser caracterizada por um conceito de cadeia de serviços e que 

deve tornar a busca de informação um processo contínuo. Também Moutinho 

(2000), em relação a esses serviços observa que a procura é tipicamente externa, 

envolvendo processos ativos e uma variedade de fontes de informações. 

No que diz respeito à fonte de informação, autores como Bettman (1979), 

Leiper (1990), Vogt e Fesenmaier (1998) propõem uma visão de processo. Leiper 

(1990), por exemplo, postula que as informações recebidas acionam necessidades e 

desejos de um viajante em potencial, cujas expectativas positivas/motivações o 

incitam a tomar a decisão de realizar a viagem. 

Voisin (2004) afirma que as fontes de informação podem abranger desde 

os mais simples e descartáveis folhetos, distribuídos por órgãos públicos ou 

privados, até produções cinematográficas, crônicas históricas e textos de ficção. O 

esforço de procura tende a ser mais intenso no caso de indivíduos que buscam 

novidade e variedade – estes, segundo Kerstetter e Cho (2004), são os que 

provavelmente irão utilizar uma quantidade maior de fontes de informação.  
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Schertler (1994), Woehler (1997) e Lambert (1998) se preocuparam com 

os altos investimentos das pessoas no processo de tomada de decisão, 

especialmente tempo e recursos financeiros.  

Gürsoy e McCleary (2004) consideram o custo das procuras interna e 

externa como determinantes do comportamento do consumidor, sendo o tempo 

investido considerado o custo externo mais importante. Os autores se referem aos 

gastos com telefonemas, transporte e outras despesas financeiras decorrentes 

dessa busca e acreditam que os consumidores buscarão menos informação se 

concluírem que os custos excederão os benefícios. Já o custo de procura de 

informação interna é determinado pelo esforço cognitivo requerido e o resultado 

esperado; inclui processos como avaliação, integração e esforço dedicado à 

recuperação de informação disponível na memória. 

Na avaliação de Murray (1991), a procura externa é sempre limitada 

porque os consumidores tendem a selecionar um pequeno número de fontes de 

informação. Essa também foi a observação feita por Fodness e Murray (1997), cuja 

pesquisa procurou verificar o esforço despendido pelos turistas na atividade de 

procura em relação ao tempo gasto no planejamento da viagem, ao número e aos 

tipos de fontes utilizadas.  

Além de revelar que a busca de informação é geralmente um processo 

rápido e que requer o uso de poucas fontes, os estudos de Fodness e Murray (1997) 

confirmaram o resultado de alguns trabalhos anteriores, que se lançaram a 

investigar o impacto das informações de amigos ou parentes no comportamento do 

turista, no momento de definir um destino. Os dados mostraram que aqueles que 

partem da experiência pessoal para planejar a respectiva viagem concentram sua 

pesquisa em apenas uma ou duas fontes de informação.  

Para Snepenger e Snepenger (1993), são quatro as fontes externas mais 

usadas pelo turista para planejar as suas viagens: família e amigos; literatura 

específica sobre o destino; mídia; e consultores de viagem. Já Seabra, Lages e 

Abrantes (2004) apontam cinco fontes: mídia; panfletos institucionais; panfletos 

comerciais; agentes de viagens; e internet. Fodness e Murray (1999) também 

enumeram como fontes: revistas e jornais; guias de viagens comerciais e estatais; 

panfletos; experiência pessoal; e agências de viagens. Estes autores ainda 

consideram como fonte externa contínua a estratégia de procura de informação com 

amigos ou parentes, cuja contribuição é decisiva para definir o destino da viagem.  
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Do mesmo modo, ao analisar as diferenças entre busca de informações 

antes e depois de uma decisão definitiva de viagem, Bieger e Laesser (2004) 

destacam que os canais de informação mais comuns são os amigos e parentes, 

mesmo depois da escolha feita. Também mencionam que muitas informações de 

experiências de viagens de pessoas são transmitidas verbalmente. A procura se 

amplia a partir de fontes diretas, como material de divulgação de destinos (folhetos, 

guias de viagem e revistas, brochuras, listas de hotéis etc.) e por meio de 

prestadores de serviços. O viajante costuma abordar diretamente os potenciais 

fornecedores, já contando com o apoio das informações de amigos e parentes, que 

também servem para validar aquelas obtidas em outros canais.    

Vale mencionar também a tendência de os turistas preferirem fontes 

pessoais de informação, especialmente quando desejam adquirir um serviço 

complexo, como uma excursão de turismo. Os agentes de viagem assumem essa 

tarefa e, como intermediários mais próximos, estão na melhor posição para construir 

relações com os clientes (WYNNE et al., 2001). 

De acordo com Bieger e Laesser (2004), quanto maior a complexidade da 

viagem, maior a importância de fontes de informação. A pouca familiaridade com o 

destino tende a exigir um apoio profissional mais específico no que diz respeito ao 

planejamento, incluindo o auxílio de agências de viagens e operadores turísticos. 

Por outro lado, com o aumento da experiência, as fontes internas de informação 

tendem a substituir as externas. A importância das fontes de informação aumenta 

em viagens que envolvem maiores riscos, seja em função de sua complexidade, 

seja em razão da distância do destino. Nesses casos, mesmo depois de uma 

reserva, observa-se uma procura por guias de viagens, livros e revistas como as 

principais fontes de informação. Ainda, do processo de decisão até o momento da 

partida é comum se observar uma queda na demanda por informações adicionais. 

Essa mudança pode, em parte, ser explicada pelo interesse do cliente em obter 

informações redundantes para confirmar as anteriores. Nesse ponto, os autores 

corroboram a constatação de Schiffmann (1972), Teare (1992), Schertler (1994) e 

Fodness e Murray (1997), segundo a qual a procura por informações permite que os 

viajantes reduzam o nível de incerteza em relação à escolha do destino. 

Fato é que as fontes de informação consultadas variam de acordo com as 

características do destino, com o tipo de viagem e com o perfil do turista. Também 

se relacionam, conforme Fodness e Murray (1999), com o propósito/objetivo da 
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viagem (excursão com amigos, visita a parentes, encontros empresariais) e o(s) 

meio(s) de transporte utilizado(s). A situação socioeconômica é apontada por estes 

autores como outra variável relevante. Para viajantes com rendas mais baixas, as 

estratégias tendem a enfatizar procedimentos de pré-compra em vez de utilizar 

fontes contínuas, do mesmo modo, tendem a substituir fontes externas decisivas e 

numerosas por fontes internas. Viajantes com nível socioeconômico mais alto 

tendem a refletir mais sobre as alternativas de viagem e a combinar informações de 

fontes internas e externas. A estratégia de procura que distingue os viajantes com 

rendas inferiores é a confiança nos amigos ou parentes, enquanto isso, os que têm 

rendas mais altas, não raro, optam pelo uso de fontes governamentais: centros de 

informações, escritórios turísticos locais e guias de viagens institucionais.  

McCartney, Butler e Bennett (2008) realçam o crescente uso da internet e 

a importância do conteúdo do site do destino escolhido, especialmente porque ele 

influencia a percepção da imagem do lugar, criando uma experiência virtual para o 

turista. Não é sem razão que a mídia eletrônica, associada aos meios convencionais 

de comunicação, representa um veículo de informações bastante importante para as 

companhias de prestação de serviços, como as empresas de turismo (hotéis e 

restaurantes, por exemplo). Isso se deve, como observam Cooper, Fletcher e 

Wanhill (2007), ao fato de os meios de comunicação de massa (mass media) 

veicularem mensagens que enfatizam os benefícios imediatos que os turistas 

poderão alcançar selecionando um serviço ou um lugar específico.  

Bieger, Laesser e Gallen (2000) consideram, dentro desse contexto, todo 

tipo de mídia expressa na forma de artigos de jornal, guias de viagens e livros como 

bases valiosas de informação, particularmente para grupos que planejam 

excursões/viagens longas.  

De acordo com Nolan (1976), ao planejar as suas viagens, os turistas 

tendem a utilizar panfletos institucionais como fonte fundamental de informações, 

considerando-as seguras, justamente por terem sido elaboradas por instituições 

associadas aos destinos de turismo escolhidos. Os panfletos comerciais são 

considerados um canal de propaganda privilegiado. Por meio deles, agências de 

viagens e operadores de turismo oferecem aos clientes informações concretas sobre 

diferentes aspectos, tais como hotéis, excursões, parques de recreação etc.  

Bieger, Laesser e Gallen (2000), a propósito, entendem que esse material 

é especialmente importante para o turista na hora de selecionar um destino turístico. 
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Alba e Hutchinson (1987) apontam dois elementos relevantes nesse contexto: 

familiaridade e perícia. O primeiro componente tem que ver com a percepção ou 

conhecimento subjetivo do consumidor sobre o produto; o segundo alude ao 

conhecimento objetivo do produto. Essas duas categorias configuram o grau de 

envolvimento do turista com o produto ou o destino.  

Havitz e Dimanche (1999) afirmam que há uma forte relação entre 

envolvimento e comportamento de procura, o que significa inferir, por óbvio, que os 

indivíduos diretamente envolvidos buscam mais informação e avaliam melhor as 

alternativas antes de tomar a decisão de compra.  

Kim, Scott e Crompton (1997), concordando com esse raciocínio, 

asseguram que o envolvimento pessoal tem grande relevância, pois faz as pessoas 

prestarem mais atenção às novas informações. 

Segundo Kerstetter e Cho (2004), o conhecimento prévio e a credibilidade 

das fontes são variáveis que influenciam fortemente os indivíduos que procuram 

informação turística. Entendem os pesquisadores que o conhecimento anterior, em 

um contexto de turismo, inclui três dimensões: familiaridade, perícia e experiência 

passada, aqui incluídas as visitas prévias aos destinos.  

 A dimensão perícia de destino pode ser definida como exposição a 

anúncio relacionado, procura de informação, interações com os agentes de viagens 

e outros consultores, seleção e processo decisório e experiências prévias. O termo 

perícia também pode ser usado em um sentido amplo, que inclui estruturas 

cognitivas (convicções sobre atributos de destino) e processos cognitivos (decisões 

de como agir a partir dessas convicções). No contexto da perícia ainda se inserem: 

visitas prévias, envolvimento, familiaridade, aprendizagem intencional e 

aprendizagem incidental na lista de determinantes da procura (GÜRSOY; 

McCLEARY, 2004). 

A aprendizagem é definida como o processo pelo qual a experiência 

conduz a mudanças em termos de conhecimento, atitudes e comportamento. É 

intencional quando ―aprender‖ é o primeiro objetivo durante o processamento da 

informação. Já a aprendizagem incidental ocorre até mesmo quando ―aprender‖ não 

é um objetivo de processo. Em rigor, o nível de envolvimento, em certo grau, é o que 

determina se o turista vai utilizar uma estratégia de aprendizagem intencional ou 

incidental. Assim, quanto maior é o nível de envolvimento do turista com o destino 

escolhido, maior será a aprendizagem intencional, sendo ainda provável que ela 



60 

 

aumente a familiaridade desse turista com as respectivas atrações (GÜRSOY; 

McCLEARY, 2004). 

Em relação aos tipos de fontes imbricadas com essa aprendizagem, a 

pesquisa desenvolvida por Kerstetter e Cho (2004) revelou uma predominância de 

experiência passada associada ao conhecimento anterior (fonte interna) e de 

informações obtidas na internet como principal fonte externa, ficando em segundo 

plano as agências de viagens e as mídias, como jornais e revistas. O estudo trouxe 

um resultado importante: pessoas que detêm conhecimento anterior (experiência 

passada, familiaridade e perícia) tendem a usar menos e a atribuir menor confiança 

à rede internet. 

McCartney, Butler e Bennett (2008) dão especial atenção às estratégias 

de comunicação de marketing, que podem gerir mais eficazmente as percepções da 

imagem do destino turístico. Argumentam que a imagem de um destino pode ser 

formada a partir de uma visita real ou induzida por canais de informação como a 

radiodifusão, a mídia impressa e a informação transmitida boca a boca.   

Como observa Gartner (1993), esse processo envolve não apenas a 

criação de uma consciência do lugar, mas também a projeção e a transmissão de 

imagens selecionadas para um segmento de mercado em particular ou um público 

específico e, portanto, mais receptivo à mensagem. 

Em se tratando de destinação turística, Kotler, Haider e Rein (1994) 

consideram que a imagem se constrói a partir da soma de crenças, ideias e 

impressões que uma pessoa tem de determinado lugar. Trata-se, para Joly (2005), 

da impressão que se tem quando se escuta ou se lê algo que descreve um lugar ou 

um objeto. Nesse sentido, a imagem de destino pode ser concebida como a 

percepção de um turista em relação a algum destino.  

A formação da imagem – com significado de reputação – tem sido 

descrita como o desenvolvimento de uma construção mental baseada em algumas 

impressões colhidas a partir de um fluxo de informações. No caso da imagem de 

destino, esse ―dilúvio de informações‖ tem muitas fontes, incluindo a promoção 

(propaganda e brochuras), as opiniões de outras pessoas (familiares, amigos, 

agentes de viagens), meios de informação (jornais, revistas, televisão, noticiosos e 

documentários em geral) e artes populares (cinema, literatura). É o que ensinam 

Govers, Go e Kumar (2007). Já, Echtner e Ritchie (2003) acreditam que a imagem é 
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afetada e modificada a partir de informações de primeira mão (ao conhecer o 

destino) e de experiências vividas. 

Imagens do destino turístico projetadas no espaço destinado à informação 

influenciam aquelas percebidas pelos consumidores. Sobre esse aspecto, Govers, 

Go e Kumar (2007) salientam que as notícias são relativamente importantes para 

alguns destinos, principalmente se associadas à comunicação boca a boca. Os 

filmes também têm impacto especial sobre a imagem de determinados destinos e o 

mesmo se pode afirmar com relação a literatura, jornais e televisão. Como se vê, a 

mídia em geral interfere diretamente na construção da imagem do destino.   

Assim como Hall, Croy e Walker (2003), McCartney, Butler e Bennett 

(2008) afirmam que a formação de imagem do destino também é induzida por filmes, 

que influenciam tanto o comportamento do turista como as percepções do local a ser 

visitado.  Um exemplo é o célebre filme O Mágico de Óz (1939), que, segundo Hsu, 

Wolfe, e Kang (2004) influenciou positivamente as percepções dos viajantes sobre 

Kansas, nos Estados Unidos da América. No estudo de Hall, Croy e Walker (2003), 

é evidenciado o poder de indução da trilogia O Senhor dos Anéis, com cenas 

filmadas na Nova Zelândia, que deu grande visibilidade àquele país. Os autores 

notam que Captain Corelli's Mandolin foi filmado na ilha grega de Kefalonia, em 

2000, e desde então o turismo naquele local só aumentou. 

Na análise de McCartney, Butler e Bennett (2008), a exposição a várias 

fontes de informação pode continuar a desempenhar um papel importante mesmo 

após a visitação ao destino escolhido. Apontada como uma tecnologia de 

comunicação mais recente, os autores entendem que a troca de informações com a 

utilização da internet cresce e, ao mesmo tempo, é uma importante fonte para os 

viajantes.  

Para Varadarajan e Yadav (2002), a mídia eletrônica facilita o processo 

de tomada de decisão, uma vez que o ambiente virtual pode disponibilizar 

informações mais ricas, além de permitir melhor interação com o turista. Gartner 

(1993) também reconhece a estreita ligação entre a formação da imagem e a 

seleção do destino, intermediada pelas formas de mídia paga como a televisão e a 

imprensa (reportagens, artigos publicados em jornais e revistas).  

Ao tratar especificamente do setor de lazer, MacInnis e Price (1987) 

argumentam que, em grande parte, a escolha do turista é influenciada pela 

avaliação que ele faz de como vai se sentir naquele lugar, ou seja, a sensação que 
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lhe antecipa a experiência hedonista do lazer. Os turistas reúnem e processam 

informações de destino pautados na percepção das alternativas de autossatisfação. 

No caso dos mais envolvidos emocionalmente com a promoção de estímulos (como 

revistas de viagens, por exemplo), o mais provável é que usem imagens como um 

modo de processamento de informações para a tomada de decisão.  

 

2.4.1 Fontes de informação formal e informal 

 

Tradicionalmente, as pessoas obtêm informação por meio de dois canais 

básicos de comunicação: os formais ou de literatura e os informais ou pessoais. As 

fontes formais são aquelas que possuem um suporte físico ou eletrônico, emitidas 

oficialmente, enquanto as informais não têm estrutura – a informação é transmitida 

oralmente (conversas, seminários, fóruns de discussão) ou em tempo real por meio 

eletrônico (chats, correio eletrônico, listas de discussão).  

Segundo Choo (2003, p. 66), ―a busca e o uso da informação são um 

processo dinâmico e socialmente desordenado que se desdobra em camadas de 

contingências cognitivas, emocionais e situacionais‖.  

Resumidamente, as informações podem ser encontradas em duas formas 

distintas: formais e informais (FRISHAMMAR, 2003).  

De acordo com Kunsch (2003), o sistema formal é o conjunto de canais e 

meios de comunicação estabelecidos de forma consciente e deliberada, já o sistema 

informal de comunicação é aquele que emerge das relações sociais, não sendo, 

neste caso, requerida ou contratada pelas organizações.  

Segundo Gonçalves e Freire (2007), os canais formais são aqueles cujas 

principais fontes de informação utilizadas são documentos (livros, periódicos, 

revistas, jornais, monografias). Já os informais têm como principais fontes de 

informação as pessoas, o que significa que é utilizada a comunicação interpessoal, 

que envolve basicamente a comunicação oral (conversas com amigos e familiares, 

discussões técnicas, visitas, telefonemas, congressos). 

Ao se referirem à internet, Gonçalves e Freire (2007) ressaltam que ela 

pode ser considerada tanto um canal informal, porque as mensagens eletrônicas ou 

e-mails podem ser facilmente eliminados e sem condições de resgate, como um 

canal formal, uma vez que oficializa e ratifica a troca de mensagens entre pares.  
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Assim, na perspectiva dos canais de comunicação da informação, a 

internet é apontada como um canal híbrido, que tem dupla função: permite a ligação 

entre pessoas, de forma livre ou em relação a temas de interesse, e ao mesmo 

tempo oferece acesso a documentos, como um serviço de informação ou uma 

biblioteca faria (ARAÚJO; FREIRE, 1996). 

Para Targino (2000), as redes informais, pautadas basicamente na 

transferência de informação pessoa a pessoa, apresentam como características: 

maior atualização, rapidez na divulgação, menor custo, interação direta. Já as redes 

formais possuem amplo alcance, maiores possibilidades de armazenagem e 

recuperação da informação, menos redundância na informação e uso de critérios na 

avaliação.  

Kunsch (2003) destaca que no sistema de comunicação informal, os 

indivíduos se orientam não só para os objetivos propostos pela organização, mas 

para os objetivos pessoais que nem sempre são congruentes. As fontes informais 

são mais rápidas e exigem menos esforço, enquanto as fontes formais demandam 

uma maior atenção, tempo e desgaste intelectual (CHOO, 2003).  

Na opinião de Goodman (1993), as fontes pessoais são mais ricas que as 

fontes impessoais por permitirem que no processo de transmissão sejam captados 

outros sinais, como expressão facial, tom da mensagem, entonação, entre outras 

peculiaridades. Portanto, as fontes informais ou pessoais são aquelas que podem 

prover dados com maior riqueza.  

Tanto as fontes formais quanto as informais são utilizadas por empresas e 

profissionais para elaborar estratégias articuladas à comunicação integrada de 

marketing (CIM). A dinâmica da comunicação integrada de marketing, normalmente 

entendida como a ação unificada dos meios, somada ao avanço das novas 

tecnologias e ao desenvolvimento da gestão dos bancos de dados dos 

consumidores, provocou uma desmassificação das estratégias de comunicação. As 

empresas passaram a orientar os seus esforços para uma comunicação 

segmentada, uma interação com o público-alvo e uma linguagem a partir dos seus 

anseios e preferências (ZUCCO; MIRANDA; REIS, 2009). Isso quer dizer que, na 

aplicação das diversas ferramentas de comunicação de marketing, como a 

publicidade e propaganda, promoção de vendas, relações públicas, marketing direto, 

venda pessoal, endomarketing e marketing digital, é preciso haver sinergia e ênfase 

na ferramenta que atenda a uma finalidade concreta de comunicação. 
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As principais ferramentas que compõem a CIM são a publicidade e a 

propaganda (que busca criar uma imagem favorável da empresa e do produto no 

médio e longo prazo, influindo na decisão dos consumidores); a promoção de 

vendas (envolve atividades ou materiais usados para gerar vendas de bens ou 

serviços); o merchandising (usa a comunicação de marketing no ponto-de-venda e 

em espaços editoriais na televisão, mídia, imprensa e eletrônica, em filmes e 

telenovelas para reforçar mensagens publicitárias); as relações públicas 

(representam o relacionamento e a comunicação entre a empresa e seus vários 

públicos); a assessoria de imprensa (aprimora o fluxo de informações de uma 

empresa com seu público interno – funcionários e fornecedores – e externo – 

comunidade, governos, mídia, clientes em potencial, formadores de opinião); o 

marketing direto (utiliza várias mídias para manter contato individual com o 

consumidor e busca obter uma resposta mensurável e/ou uma transação em 

qualquer local) e o marketing interativo (trabalha com as novas tecnologias dirigidas 

às práticas comunicacionais, com ênfase para o uso da internet como estratégia de 

marketing); a venda pessoal (constitui-se na comunicação individual entre um 

vendedor e um comprador em potencial) e o boca-a-boca (designa a divulgação 

espontânea e informal que as pessoas fazem de um produto ou serviço para outras 

pessoas). Dessa forma, percebe-se que a CIM pode ser aplicada ao segmento de 

promoção de eventos, para o qual a comunicação é um elemento-chave do 

composto de marketing.  

Com base em todas essas formulações, é possível afirmar que a 

informação pode assumir um papel relevante no processo de escolha dos destinos, 

não importando se ela é escrita, falada ou vai aparecer em formato pictórico, nem se 

tem como origem fontes pessoais, comerciais ou institucionais. Portanto, no contexto 

do turismo, a antecipação e o processamento de informações podem, como sugere 

Goosens (2000), compor estratégias de marketing das organizações especializadas 

(agências de viagens) para ativar e estimular a motivação dos turistas, qualquer que 

seja o meio de comunicação utilizado.  

Referindo-se aos aspectos hedônico e motivacional, Goosens (2000) 

enfatiza o uso da comunicação para gerar estímulos e excitação (fatores push) e 

explorar as respostas excitantes ou prazerosas geradas com a imagem das atrações 

(fatores pull) como fontes relevantes de informação turística. Trata-se, em síntese, 

de combinar as funções ―empurrar‖ e ―puxar‖, de modo que sejam eficazes na tarefa 
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de motivar os turistas a planejar uma viagem. Afinal, como propõem MacInnis, 

Moorman e Jaworski (1991), a motivação dos turistas para o consumo de 

informações é diretamente proporcional aos apelos para satisfação das 

necessidades hedônicas.  

O Quadro 4, a seguir, lista as principais fontes de referência consultadas 

com o resumo das respectivas contribuições trazidas pelos autores relativamente à 

dimensão Fontes de Informação Utilizadas. 

  

AUTOR (ES) ANO PUBLICAÇÃO ESTUDO CONTRIBUIÇÃO 

MURRAY, K. B.  1991 Journal of 
Marketing 

A test of services marketing 
theory: consumer 
information acquisition 
activities. 

A procura externa é sempre limitada 
porque os consumidores selecionam 
um pequeno número de fontes de 
informação.  

FODNESS, D.; 
MURRAY, B.  

1997 Annals of Tourism  
Research 

Tourist  information  search. Afirmam que a procura de 
informações reduz o nível de incerteza 
e acentuam o impacto significativo de 
amigos ou parentes no 
comportamento do turista ao escolher 
um destino. 

KIM, S.; SCOTT, 
D.; CROMPTON, 
J.  

1997 Journal of Leisure 
Research, 

An exploration of the 
relationships among social 
psychological involvement, 
behavioral involvement, 
commitment and future 
intensions in the context of 
bird watching.  

Afirmam que o envolvimento significa 
grande relevância pessoal e alta 
importância; as pessoas prestam mais 
atenção a novas informações . 

FODNESS, D.; 
MURRAY, B.  

1998 Journal of Travel 
Research, 

A typology of tourist 
information search 
strategies.  

As estratégias para procura de 
informação ocorrem em pelo menos 
três dimensões distintas: espacial, 
temporal e operacional. 

FODNESS, D.; 
MURRAY, B.  

1999 Journal of Travel 
Research 

A model of tourist 
information search behavior. 

Constatam que as fontes de 
informação consultadas variam de 
acordo com as características do 
destino, o propósito e o modo de  
realizar a viagem. 

BIEGER, T.;  

LAESSER, C.;  

GALLEN, S. 

2000 Tourism Review Segmenting travel situations 
on the basis of  motivation 
and information-collection by 
the traveler. 

Consideram a mídia, na forma de 
artigos de jornal, guias de viagem e 
livros, valiosa base de informação, 
particularmente para grupos em 
excursões que planejam viagens 
longas. 

BIEGER, T.  2002 Oldenbourg 
Wissenschaftsverl
ag Munich 

Management von 
destinationen.  

Caracteriza uma viagem por um 
conceito de cadeia de serviços e 
então a busca de informação se torna 
um processo contínuo, muitas vezes 
durando até ao final de uma viagem. 

BIEGER, T.;  

LAESSER, C.  

2004 Journal of Travel 
Research 

Information sources for 
travel decisions: toward a 
source process model. 

Destacam que os canais de 
informação mais frequentes são os 
amigos e os parentes. Quanto maior a 
complexidade da viagem, maior a 
importância das fontes de informação. 

GÜRSOY, D.; 
MCCLEARY, K. 
W.  

2004 Annals of Tourism 
Research 

An integrative model of 
tourists information search 
behavior. 

O custo das procuras interna e 
externa são colocados como 
determinantes do comportamento do 
consumidor. Falam de perícia de 
destino e aprendizagem. 

Quadro 4 – Referencial de base: dimensão Fontes de Informação Utilizadas 
Fonte: Elaborado pela autora 
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(continuação) 

AUTOR (ES) ANO PUBLICAÇÃO ESTUDO CONTRIBUIÇÃO 

KERSTETTER, 
D.; CHO, M-H. 

2004 Annals of Tourism 
Research, 

Prior knowledge, credibility 
and information search.  

Avaliam que o conhecimento prévio e 
a credibilidade das fontes são 
variáveis que influenciam fortemente 
os indivíduos que procuram 
informação turística. Em relação aos 
indivíduos que buscam novidade e 
variedade com mais intensidade, a 
Internet é a principal fonte externa. 

GOVERS, R.; 
GO, F. M.; 
KUMAR, K.  

2007 Annals of Tourism 
Research 

Virtual destination image: a 
new measurement 
approach. 

Apontam a relevância das fontes 
primárias de informação, 
representadas pela própria 
experiência de viagem do indivíduo ou 
experiências de outros. Salientam que 
as notícias são relativamente 
importantes para alguns destinos, 
principalmente se associadas à 
comunicação boca a boca. 

KIM, D. Y.;  

LEHTO, Y. X.;  

MORRISON, M. 
A.  

2007 Tourism 
Management 

Gender differences in online 
travel information search: 
implications for marketing 
communications on the 
internet.  

Destacam que informações podem ser 
coletadas em propagandas, notícias 
de jornais e revistas, fôlderes, guias e 
portais turísticos e internet. 

MCCARTNEY, 
G.; BUTLER, R.;  

BENNETT, M.  

2008 Journal of Travel 
Research, 

A strategic use of the 
communication mix in the 
destination image-formation 
process.  

A experiência direta e as 
recomendações pessoais são 
frequentemente citadas como as 
fontes mais confiáveis de informação. 
Os autores realçam o crescente uso 
da internet e a importância do 
conteúdo do site do destino. Dão 
especial atenção às estratégias de 
comunicação de marketing.  

Quadro 4 – Referencial de base: dimensão Fontes de Informação Utilizadas 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

 
2.5 QUALIDADE PERCEBIDA DOS SERVIÇOS 

 

Definida por Schiffman e Kanuk (2007) como um processo pelo qual o 

indivíduo seleciona, organiza e interpreta os estímulos de maneira compreensível e 

coerente com sua visão do mundo, a percepção é um elemento-chave nos estudos 

sobre qualidade de serviços e satisfação de consumidores. Essa afirmação se 

ancora nos pressupostos de que a qualidade em serviços corresponde àquilo que os 

clientes percebem (GRÖNROOS, 2009) e que a correspondente satisfação tende a 

ser modificada pela diminuição ou pela melhora de suas percepções (CZINKOTA et 

al., 2001). Pode-se então considerar que ―a qualidade percebida dos serviços é um 

componente da satisfação de clientes‖ (ZEITHAML; BITNER, 2003, p. 87). 

Lovelock e Wright (2006) acentuam, contudo, a diferença entre qualidade 

e satisfação, e explicam que as percepções dos clientes se baseiam nas avaliações 

cognitivas de longo prazo, enquanto a satisfação é uma reação emocional de curto 
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prazo relativamente a uma experiência específica de serviço. Czinkota e outros 

(2001, p. 280) também sustentam que a percepção é ―uma atitude formada pela 

avaliação do desempenho geral de longo prazo‖. 

Na mesma linha de argumentação, Hoffmann e Bateson (2003) entendem 

que apesar de os construtos qualidade percebida e satisfação apresentarem íntima 

relação, deve-se distinguir satisfação do cliente com qualidade de serviço. Reforçam 

que a satisfação é uma avaliação passageira, circunstancial de uma transação, 

enquanto a qualidade percebida se desenvolve pela avaliação global feita durante 

maior período sobre um desempemho. Isso equivale a dizer que ―a partir de 

incidentes de satisfação que ocorrem ao longo do tempo, a percepção de qualidade 

é formada. Assim, é importante ressaltar que ambos os construtos são bastante 

próximos‖ (STEFANO, 2010, p. 78).  

Os conceitos de qualidade e satisfação estão imbricados com as 

expectativas dos clientes – critérios subjetivos que variam no decorrer do tempo e 

são constituídos por diversos fatores, como o estado psicológico da pessoa no 

momento da prestação do serviço. A percepção da qualidade é determinada em 

parte pelas informações disponibilizadas ao consumidor, mas as experiências 

anteriores (pessoais e de terceiros) são as mais importantes fontes de informação 

(ZEITHAML; BITNER, 2003; SCHIFFMAN; KANUK, 2007).   

Schiffman e Kanuk (2007) comentam que os consumidores geralmente 

julgam a qualidade de um serviço com base em uma grande variedade de elementos 

intrínsecos e extrínsecos, os quais, separadamente ou combinados, fornecem as 

bases para a percepção da qualidade.  Assim, tanto as emoções influenciam a 

satisfação do cliente quanto os valores íntimos do consumidor afetam a sua decisão 

de compra (DOMINGUES, 2008; CORFMAN; LEHMANN; NARAYANAN, 1991).  

A qualidade percebida pode ser considerada então uma forma de atitude 

relacionada – mas não equivalente – à satisfação, resultante da comparação entre 

as expectativas do consumidor acerca de determinado serviço e suas percepções 

sobre o desempenho obtido (PARASURAMAN; ZEITHMAL; BERRY, 1988). Milan, 

Brentano e De Toni (2008) sugerem que o mais importante nesse contexto é o que o 

usuário percebe em relação à qualidade. 

Numa perspectiva de análise semelhante, Grönroos (2009) afirma que os 

consumidores escolhem prestadores de serviços comparando as percepções que 

têm sobre o serviço recebido e o serviço esperado. Para o autor, bons resultados na 
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qualidade percebida são obtidos quando os serviços experimentados atendem às 

expectativas dos clientes. Seria coerente, então, considerar a hipótese de que as 

expectativas constituem padrões confiáveis para avaliar a qualidade do serviço 

(BERRY; PARASURAMAN, 1995).  

De acordo com Lovelock e Wright (2006, p. 107), os clientes têm uma 

expectativa sobre a qualidade do serviço que pretendem comprar e, não raro, 

decidem com base ―em necessidades individuais, experiências passadas, 

recomendações de terceiros e propaganda de um fornecedor de serviços. Após 

comprarem e consumirem o serviço, comparam sua qualidade esperada com aquilo 

que realmente receberam‖. A qualidade percebida consiste no julgamento do 

consumidor sobre a excelência geral ou a superioridade do serviço (ZEITHAML; 

BITNER, 2003; BEI; CHIAO, 2001).  

Em relação à empresa com a qual não tem experiência anterior, o 

consumidor percebe a qualidade do serviço com base nas próprias expectativas. 

―Nos encontros subsequentes com a empresa, num processo de quebra de 

expectativas, o cliente atualiza suas percepções. Cada encontro adicional reforça 

essas percepções que, atualizadas, modificam as futuras intenções de compra‖ 

(HOFFMANN; BATESON, 2003, p. 358). 

Os clientes avaliam seus níveis de satisfação ou insatisfação depois 
de cada encontro e utilizam essa informação para atualizar suas 
percepções da qualidade do serviço, mas as opiniões sobre a 
qualidade não dependem necessariamente da experiência. Quando 
são serviços que nunca consumiram, as pessoas muitas vezes 
baseiam seus julgamentos de qualidade na palavra de conhecidos ou 
na campanha de propaganda da empresa. Entretanto, os clientes 
devem de fato experimentar um serviço antes de poderem ficar 
satisfeitos ou insatisfeitos com o resultado (LOVELOCK; WRIGHT, 
2006, p. 106-107).  

A satisfação do cliente quanto a um produto ou serviço é influenciada de 

modo significativo pela avaliação que o consumidor faz de suas características 

(ZEITHAML; BITNER, 2003). Mas cabe ponderar que a percepção de qualidade em 

serviços é diferente da qualidade dos bens físicos, pois envolve um maior nível de 

abstração em lugar de atributos específicos dos produtos, sem falar que os usuários 

emitem julgamentos sobre a qualidade do serviço, baseando-se principalmente em 

critérios subjetivos (CHEN; GRUPTA; ROM, 1994). 

Como pontua Grönroos (2009), é importante considerar que o cliente julga 

o serviço não apenas pela sua qualidade técnica (referente ao que o consumidor 
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recebe objetivamente em sua interação com a empresa), mas também pela sua 

qualidade funcional (relativa ao nível de desempenho observado de forma subjetiva). 

Para o autor, a qualidade técnica aceitável se apresenta como pré-requisito de uma 

qualidade funcional adequada. 

Segundo Slack e outros (2006, p. 404), ―a qualidade percebida é 

governada pela magnitude e direção da diferença entre as expectativas dos clientes 

e suas percepções de um produto ou serviço‖, mas fundamentar a definição de 

qualidade em expectativas é um problema porque, assim como as percepções, elas 

variam entre os usuários e em diferentes momentos.  

A propósito, a relação entre expectativas e percepções do cliente pode 

ser sintetizada da seguinte forma: se a experiência com o serviço superou a 

expectativa, o cliente fica satisfeito e a qualidade é considerada alta (expectativas > 

percepções: qualidade percebida é boa); se o serviço teve desempenho menor que 

a expectativa, então a qualidade é baixa e o cliente pode ficar insatisfeito 

(expectativas < percepções: qualidade percebida é ruim), mas se atende às 

expectativas (expectativas = percepções), a qualidade percebida é aceitável (SLACK 

et al., 2006). 

Holbrook e Corfman (1985) apontam duas dimensões da qualidade: uma 

mecanicista, que envolve características objetivas, e outra humanística, na qual se 

enquadra a qualidade percebida, que consiste numa resposta subjetiva das pessoas 

– esta é fortemente influenciada pelo contato com o prestador de serviço e pelo 

atendimento recebido pelo cliente. Assim também afirmam Grönroos (2009) e 

Hoffman e Bateson (2003). 

Além disso, ―a qualidade dos serviços é percebida, muitas vezes, nos 

detalhes, e o conceito de qualidade, então, deve levar em conta o processo humano, 

se for o caso, na geração do serviço‖ (EBERLE; MILAN, 2009, p. 30) e também as 

expectativas e percepções dos usuários – elementos que, se bem trabalhados, 

podem aumentar o nível de satisfação e consequentemente garantir a retenção e a 

lealdade dos clientes (MILAN; TREZ, 2005).  
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2.5.1 Satisfação e qualidade percebida dos serviços no contexto do turismo de 

eventos 

 

A satisfação dos visitantes de eventos turísticos tem estado na agenda de 

muitos estudiosos, como é o caso de Prentice (1993), Swarbrooke (1995) e 

Middleton (1996), que a consideram um dos principais fatores responsáveis pelo 

sucesso de atrações turísticas.  

Baker e Crompton (2000) sugerem que a satisfação aqui mencionada se 

refere ao estado emocional do turista após a sua participação no evento e observam 

que existe uma relação causal entre a qualidade da performance da oferta turística, 

o nível de satisfação do consumidor e o êxito da organização. Assim, quanto maior a 

qualidade de desempenho e dos níveis de satisfação, maior será a fidelidade do 

cliente, a probabilidade de visitação futura e a reputação do destino/fornecedor.  

Para Parasuraman, Zeithmal e Berry (1988), o que realmente importa é o 

efeito do produto/serviço na percepção final do consumidor. Os autores colocam a 

qualidade percebida pelo turista como um diferencial relevante e um poderoso 

instrumento de competitividade de determinado destino turístico. Parasunaman 

(1995) concorda com a afirmação e aduz que um bom desempenho dos serviços 

consolida a competitividade, como também concluíram Boulding e outros (1993), 

Zeithmal, Berry e Parasuraman (1996), que a percepção de alta qualidade afeta 

positivamente o comportamento do turista e suas intenções futuras.  

Também é importante mencionar que essas formulações se aproximam 

da definição de qualidade apresentada pela Organização Mundial de Turismo 

(OMT), segundo a qual é o resultado de um processo que implica a satisfação de 

todas as necessidades, exigências e expectativas legítimas dos turistas em relação 

aos produtos e serviços oferecidos (OMT, 2004).  

Na opinião de Moscardo (1996, 1999), o fator chave para a satisfação dos 

turistas é a sua expectativa e os conhecimentos adquiridos durante a visita ao 

destino escolhido.  

Nesse sentido, Alegre e Garau (2010) argumentam que a qualidade 

percebida do serviço está ligada à percepção do consumidor e que só é possível 

defini-la com base na satisfação de suas necessidades. Enfatizam que o produto 

turístico é uma combinação de vários fatores, em que os aspectos tangíveis e 

intangíveis se sobrepõem, exigindo intensa criatividade do setor.  
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Baker e Crompton (2000) distinguem a qualidade da oportunidade ou do 

desempenho e a satisfação ou qualidade da experiência do turista. A primeira está 

relacionada aos atributos de uma oferta, que são controlados principalmente pelo 

fornecedor. A segunda envolve um estado psicológico derivado da interação com o 

destino. Assim, a alta qualidade verificada em itens como instalação, programação e 

serviços é suscetível de resultar em um maior nível de satisfação do turista. 

Bem por isso, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1991), Kandampully (2000) 

e Kozak e Rimmington (2000) consideram essencial oferecer um serviço com 

qualidade e garantem que ofertas competitivas têm relação direta com o sucesso da 

indústria turística, representando importante elemento do marketing de destino, 

especialmente a escolha, o consumo de produtos e serviços, e a decisão de retornar 

ao local visitado.  

O'Neill, Getz e Carlsen (1999) sublinham a importância da qualidade dos 

serviços como componente da satisfação do turista, ao contrário da qualidade do 

produto, que já é particularmente difícil de definir, a busca por uma definição de 

qualidade de serviço é mais dificultada devido à natureza altamente transitória e 

intangível da maioria dos serviços. Ressaltam que o conhecimento, o 

comportamento e o empenho dos prestadores de serviços são cruciais para a 

avaliação da qualidade.  

Baker e Crompton (2000) asseguram que há um vigoroso debate sobre os 

construtos, qualidade percebida do desempenho e satisfação – também 

identificados por Zeithaml e Bitner (2003) como as principais avaliações da 

experiência de consumo – e a natureza de suas inter-relações. Daí a importância, 

enfatizada por Woodruff e Gardial (1996), de mensurar aspectos da interação do 

cliente em conjunto com produtos e serviços. 

Douglas e Connor (2003) atribuem a liderança dos estudos de medição 

da qualidade percebida nos serviços a Parasuraman, Zeithalm e Berry (1985, 1991), 

considerando o desenvolvimento e posterior aprimoramento da escala SERVQUAL, 

que considera que a qualidade do serviço é avaliada pelo consumidor, 

especialmente quando ele compara as suas expectativas com a percepção que teve 

da performance do serviço.  

Parasuraman, Zeithalm e Berry (1991) identificaram cinco dimensões 

genéricas da qualidade, que precisam estar presentes durante a prestação de 

serviço, de forma a originar a satisfação dos clientes: 1) tangibilidade – a aparência 
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física do local, equipamentos, pessoal e material de comunicação; 2) confiabilidade 

– a capacidade de fornecer o serviço prometido de forma transparente e precisa; 3) 

atendimento – disposição de atender os clientes e de prestar serviço rápido; 4) 

segurança – o conhecimento e a cortesia dos empregados e sua habilidade de 

transmitir confiança; 5) empatia – consideração e atenção individualizada no 

atendimento aos clientes. Ao longo das diversas aplicações da escala SERVQUAL, 

os autores verificaram que a confiabilidade é a dimensão considerada mais 

importante pelos usuários dos serviços, o mesmo não ocorrendo com a 

tangibilidade, que consideram de menor importância. Constataram ainda que a 

satisfação geral dos consumidores também é afetada pelo preço e pelo valor 

percebido dos produtos e/ou serviços.  

A escala SERVQUAL consiste em um questionário elaborado em duas 

seções: uma referente às expectativas, contendo vinte e duas declarações 

destinadas a identificar as expectativas gerais dos usuários em relação ao serviço; 

outra relativa às percepções, com igual número de afirmativas, para medir a 

percepção da qualidade do serviço de determinada empresa da categoria de 

serviços analisada. Cada afirmativa é seguida de uma escala na qual o respondente 

registra o seu grau de concordância ou discordância acerca da afirmação feita. A 

escala vai desde "discordo totalmente" (número 1) até "concordo totalmente" 

(número 7), não havendo nenhuma palavra associada aos números 2 a 6, que ficam 

entre os extremos da escala (PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1991). 

Segundo Caruana (1997), o modelo foi desenvolvido com base em uma 

das primeiras definições de qualidade de serviço (service quality), proposta por 

Lewis e Booms (1983) para avaliar até que ponto o nível da qualidade do serviço 

prestado vai ao encontro das expectativas dos clientes.  

Lindon e outros (2000) informam que a partir do modelo SERVQUAL 

podem ser identificadas cinco lacunas ou hiatos (gaps), que representam situações 

típicas de insatisfação dos consumidores: conhecimento deficiente das expectativas 

e necessidades dos clientes (gap 1); ausência de normas que regulem a prestação 

dos serviços, como, por exemplo, tempo de espera, prazos de entrega, rapidez na 

prestação do serviço (gap 2); desconformidade entre o serviço prestado e as normas 

existentes, causada por deficiência dos meios ou do pessoal (gap 3); diferença entre 

o serviço prestado e a promessa de comunicação (gap 4); o gap 5 pode resultar de 

qualquer dos gaps anteriormente referidos ou de vários deles. 
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Carvalho e Leite (1997) consideram que, a despeito das críticas e 

limitações apontadas até hoje, o modelo de medida SERVQUAL, associado ao 

modelo dos cinco hiatos, é uma importante contribuição à questão da mensuração 

da qualidade de serviços. Nas palavras dos autores:  

O conceito de qualidade de serviços derivado deste modelo 
corresponde [...] a uma avaliação global, realizada pelo consumidor, 
do serviço prestado por determinada empresa comparativamente 
com o desempenho esperado de empresas excelentes atuantes no 
mesmo setor ou com o que consideram excelente serviço. O modelo 
pressupõe [...] a realização dessa avaliação global por meio da 
investigação de atributos determinantes da qualidade do serviço 
pesquisado, de acordo com escala construída para captar tanto as 
expectativas quanto as percepções do consumidor em relação ao 
serviço prestado pela empresa. (CARVALHO; LEITE, 1997, p. 37). 

Na versão mais recente de seus estudos, Parasuraman, Zeithalm e Berry 

(1994) apresentam o conceito de valor de diagnóstico, que corresponde à 

capacidade de o instrumento de pesquisa fornecer informações relevantes para fins 

de atuação gerencial sobre as causas dos problemas de qualidade encontrados. O 

questionário elaborado em três colunas (serviço desejado, serviço aceitável e 

serviço percebido) levou em conta a possibilidade de construção de faixas de 

tolerância correspondentes a uma faixa de expectativas (mínima e máxima) para o 

serviço prestado, possibilitando indicar, ao mesmo tempo, a posição relativa do nível 

do serviço percebido pelo cliente.  

Para Carvalho e Leite (1997, p. 37), essas características do modelo 

SERVQUAL, ―além de adequadas ao desenvolvimento de efetivas ações gerenciais 

para a melhoria da qualidade dos serviços, mostram-se ainda pouco exploradas 

empiricamente, e constituem estimulante campo de pesquisas futuras sobre o tema‖.  

Em defesa do modelo proposto por Parasuraman, Zeithalm e Berry 

(1991), Cooper e outros (1998) apontam dois pontos importantes: alerta o 

profissional de marketing para que considere as percepções de ambas as partes 

(profissionais de marketing e consumidores) no processo de intercâmbio; e oferece 

uma base lógica para a formulação de estratégias e tácticas que garantam 

experiências e expectativas coerentes, a partir da abordagem dos mencionados 

gaps.  

Embora a escala SERVQUAL tenha sido desenvolvida a partir de alguns 

setores específicos, ela pode ser aplicada em qualquer organização dedicada à 

prestação de serviços, bastando promover as necessárias adaptações na redação 
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das afirmativas, de modo a demonstrar a realidade de cada investigação 

(PARASURAMAN; ZEITHALM; BERRY, 1991). 

Dimensões do modelo SERVQUAL foram consideradas por O'Neill, Getz 

e Carlsen (1999), quando investigaram as relações entre qualidade do serviço, 

satisfação do cliente e intenções de repetir a visita, tomando como objeto de estudo 

um evento internacional, o Coca-Cola World Masters Surfing 1998, em Margaret 

River, na Austrália Ocidental. De acordo com estes autores, muitos estudos sobre 

qualidade de atendimento têm sido feitos com turistas durante os eventos, mas 

poucos são os trabalhos publicados, exceção feita ao Dickens-on-the-Strand Festival 

de Galveston, realizado no Texas, que vem sendo avaliado sistematicamente. Essa 

pesquisa, desenvolvida por Ralston e Crompton (1988), analisou a qualidade do 

serviço no contexto das dimensões SERVQUAL: confiabilidade, tangibilidade, 

sensibilidade, segurança e empatia, com o objetivo de identificar, nas declarações 

dos próprios turistas do referido evento, quais eram os pontos fortes e fracos. 

Segundo Berry e Parasuraman (1992), os clientes tendem a ter maiores 

expectativas e zonas de tolerância mais estreitas para o resultado da dimensão do 

serviço da confiabilidade do que para as dimensões tangíveis como presteza, 

garantia e empatia. A primeira se refere, em grande parte, ao resultado do serviço 

(se o serviço prometido é prestado), enquanto as outras dizem respeito ao processo 

do serviço (como ele é prestado). 

Para avaliar a percepção do turista sobre a qualidade de serviço em outro 

evento, o Coca-Cola World Masters Surfing, os pesquisadores se basearam na 

premissa de que o grau de satisfação ou insatisfação em relação aos serviços é 

determinado pela diferença entre as expectativas dos clientes e a sua percepção 

sobre o desempenho. Na análise dos dados foram expressas dimensões do modelo 

SERVQUAL, incluindo segurança, empatia, confiabilidade, agilidade e elementos 

mais concretos da experiência daquele evento. Jackson e Schmader (1990), Wicks e 

Fesenmaier (1993) e Getz (2005) registraram que estas dimensões foram as mais 

apontadas pelos turistas. 

O'Neill, Getz e Carlsen (1999) acentuam que tão importante quanto o 

resultado do serviço é o seu processo, ou seja, a maneira pela qual ele é prestado, 

representando um componente crucial do ponto de vista do cliente. Os autores 

constatam que é agregando valor aos olhos do cliente que um bom serviço é 

realizado: a qualidade é percebida e a satisfação é alcançada. Afirmam que, para 
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eventos anuais em particular, esse processo de decisão é vital para atrair turistas 

nas próximas edições. ―Por mais duro que possa parecer, não importa o que pensa 

o prestador de serviços; se o cliente não está satisfeito, então o serviço falhou‖ 

(O'NEILL; GETZ; CARLSEN, 1999, p.159, tradução nossa).  

As competições de surfe de Margaret River duraram uma semana e 

reuniram não só surfistas australianos de um modo geral, mas também muitos que 

figuram no ranking mundial desta modalidade de esporte. Das pessoas pesquisadas, 

cerca de 53% haviam frequentado o evento anteriormente. A maioria dos turistas era 

da Austrália Ocidental e 46% eram de outros países.  

Os pesquisadores observaram que a satisfação global revelou um 

feedback bastante positivo para os organizadores do evento. No entanto, uma série 

de características específicas do local e do atendimento requeria maior atenção: 

arranjos dos assentos, conforto das pessoas e disposição de alimentos e bebidas. 

Quase 83% dos entrevistados declararam uma satisfação relativa no quesito 

duração da competição. Análises de relatórios de observação revelaram que a 

maioria dos espectadores estava em constante e elevado estado de motivação. Na 

avaliação de O'Neill, Getz e Carlsen (1999), vale dizer, essa informação foi uma 

resposta muito positiva para os organizadores do evento. 

Em resumo, a investigação realizada na Austrália apresentou índices 

significativos de satisfação em relação à maioria dos serviços oferecidos no evento. 

Isso ficou mais evidenciado pelo fato de 77% dos respondentes terem afirmado que 

pretendiam voltar no ano seguinte e de 88% indicarem que não teriam nenhuma 

hesitação em recomendá-lo aos amigos.  

Ao pesquisar as relações entre motivação, qualidade do produto de 

atração, benefícios, satisfação e intenções de retornar ao evento, a partir de dados 

coletados com turistas de quatro atrações turísticas das regiões de Wielkopolska e 

Kujawy, na Polônia, Nowacki (2009) notou que o desempenho do prestador de 

serviços teve grande efeito na satisfação e no comportamento dos turistas. O autor 

verificou que a percepção da qualidade do desempenho do provedor e a satisfação 

dos turistas evidenciaram uma correlação bastante significativa e que os benefícios 

obtidos – principalmente os de longa duração, relacionados a fatores psicológicos – 

tiveram um impacto mais forte sobre as intenções comportamentais do que sobre a 

satisfação dos turistas. Uma das variáveis que mais se destacaram alude às fontes 

de informação, pois os itens mais avaliados foram os quadros informativos, os 
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painéis e os sinais de orientação. Ainda, é importante notar que o estudo também 

trouxe significativa contribuição, especialmente para provar o efeito da satisfação do 

turista e os benefícios obtidos, principalmente quanto à intenção de retornar ao 

evento e de recomendá-lo a amigos.  

Yoon e Uysal (2005), tomando como base um estudo realizado em Chipre 

do Norte, na região Mediterrânea, interessados em compreender a motivação 

turística, buscaram evidências sobre as relações de causalidade existentes entre os 

fatores: ―empurrar‖ (push) e ―puxar‖ (pull) – bastante explorados em pesquisas 

realizadas nessa área, como os de Crompton (1979), Goosens (2000), Cassidy 

(2006), Dann (1977) e Uysal e Jurowski (1994) –, satisfação e fidelização do destino. 

A investigação mostrou que ambas as motivações push (forças internas), 

determinadas por emoção, educação, lazer, realizações, tempo para a família, 

escape, segurança e curiosidade, e pull (forças externas), composta por elementos 

como atmosfera, atividade, tempo, paisagem, cultura, limpeza, compras, vida 

noturna e atividades de água, tiveram impacto direto sobre a satisfação do turista.  

Os autores concluíram que a lealdade ao destino turístico tem relação de 

causalidade com a motivação e a satisfação e que os fatores push têm efeito 

positivo e direto sobre as intenções comportamentais. A fim de melhorar a satisfação 

com as experiências de viagens e inclusive reforçar a competitividade, recomendam 

que os gestores de turismo devam valorizar as motivações pull, que estão 

relacionadas a fontes externas, incluindo os atributos do destino. Além disso, eles 

também precisam considerar o papel das motivações push e sua relação com a 

fidelização do destino (YOON; UYSAL, 2005). 

A propósito, pode-se intuitivamente presumir que, se os turistas estão 

satisfeitos com as suas experiências de viagem, eles também estarão dispostos a 

revisitar os destinos escolhidos e, como certo, recomendá-los a outras pessoas. 

Salienta-se que o estudo desenvolvido por Yoon e Uysal (2005) reforça, com 

evidência empírica, essa declaração, na medida em que existe uma relação 

altamente significativa entre os dois construtos.  

 Contudo, para que os gestores de destinos e organizadores de eventos 

possam orientar suas ações gerenciais, um instrumento é fundamental: a pesquisa 

de mercado, apontada por O'Neill, Getz e Carlsen (1999) como a chave para se 

compreender a percepção do turista sobre a qualidade do evento.  
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Neste ponto, vale lembrar que, em um setor dinâmico como o turismo, 

sujeito a mudanças ambientais de uma forma muito mais rápida que outros, ―a 

competição ocorre, não só no nível local, mas também no regional e no global. 

Ademais, as forças dentro do setor se alternam entre competição e cooperação‖ 

(COSTA et al, 2007, p. 8). 

É fundamental, portanto, concluem O'Neill, Getz e Carlsen (1999) , que os 

organizadores utilizem métodos formais e informais de coleta de dados para verificar 

claramente a percepção do turista sobre a qualidade de seus eventos e que essas 

informações sejam plenamente utilizadas para que as ações posteriores possam ser 

constantemente melhoradas.  

Com diferentes abordagens sobre o tema, observou-se que vários autores 

enfatizam a qualidade percebida dos serviços e a satisfação do turista no contexto 

do turismo de eventos, apresentando-as como importantes variáveis a serem 

consideradas. As principais contribuições para este estudo, de forma resumida, 

estão listadas no Quadro 5, a seguir. 

 

AUTOR (ES) ANO PUBLICAÇÃO ESTUDO CONTRIBUIÇÕES 

PARASURAMAN, 
A.; ZEITHAML, V. 
A.; BERRY, L. 

1991 Journal of Retailing Refinement and 
reassessment of the 
SERVQUAL Scale. 

No refinamento do modelo 
SERVQUAL, identificaram cinco 
dimensões genéricas da qualidade, 
que precisam estar presentes 
durante a prestação de serviço, de 
forma a originar a satisfação dos 
clientes.  

BOLTON, R. N.  1998 Marketing Science A dynamic model of the 
duration of the customer's 
service provider: the role of 
satisfaction.  

Alertam que se as experiências do 
cliente não forem satisfatórias nos 
primeiros encontros, eles tenderão 
a se afastar da empresa. 

GARBARINO, E.; 
JOHNSON, M. S.  

1999 Journal of Marketing The different roles of 
satisfaction, trust and 
commitment in customer 
relationships. 

Asseguram que a satisfação é 
resultado da apreciação geral 
baseada em todas as experiências 
que o cliente obteve em um 
negócio. 

BAKER, D. A.; 
CROMPTON, J. 
L. 

2000 Annals of Tourism 
Research 

Quality, satisfaction and 
behavioural intentions.  

Afirmam existir uma relação causal 
entre a qualidade da performance 
da oferta turística, o nível de 
satisfação do consumidor e o êxito 
da organização. 

KOZAK, M.; 
RIMMINGTON, 
M.  

2000 Journal of Travel 
Research 

Tourist satisfaction with 
Mallorca, Spain, as an off-
season holiday destination.  

Acentuam que a satisfação do 
cliente garante o sucesso da 
indústria turística, representando 
importante elemento do marketing 
de destino. 

HENNIG-
THURAU, T., 
GWINNER, K. P., 
GREMLER, D.  

2002 Journal of Service 
Research 

Understanding relationship 
marketing outcomes: an 
integration of relational 
benefits and relationship 
quality. 

Comentam sobre o 
desenvolvimento de muitas 
pesquisas, as quais demonstram 
relação direta entre satisfação e 
intenções de compra futura. 

Quadro 5 – Referencial de base: dimensão Qualidade Percebida dos Serviços 
Fonte: Elaborado pela autora 
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(continuação) 

AUTOR (ES) ANO PUBLICAÇÃO ESTUDO CONTRIBUIÇÕES 

YOON, Y.; 
UYSAL, M. 

2005 Tourism 
Management 

An examination of the 
effects of motivation and 
satisfaction on destination 
loyalty: a structural model. 

Concluíram que a lealdade ao 
destino turístico demonstra uma 
relação de causalidade com a 
motivação e a satisfação, e que os 
fatores push têm efeito positivo 
direto sobre as intenções 
comportamentais. 

BOSQUE, I R;  

MARTIN, S. H.  

2008 Annals of Tourism 
Research 

Tourist satisfaction a 
cognitive-affective model. 

Entendem que a satisfação implica 
uma avaliação cognitiva. 

NOWACKI, M. M.  2009 International Journal 
of Tourism Research 

Quality of visitor 
attractions, satisfaction, 
benefits and behavioural 
intentions of visitors: 
verification of a model. 

Ao pesquisar as relações entre 
motivação, qualidade do produto de 
atração, benefícios, satisfação e 
intenções de revisita, notou que o 
desempenho do prestador de 
serviços tem forte efeito na 
satisfação e no comportamento dos 
turistas. 

Quadro 5 – Referencial de base: dimensão Qualidade Percebida dos Serviços 
Fonte: Elaborado pela autora 
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3 HIPÓTESES E MODELO TEÓRICO DE ORIENTAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO 

 

 

3.1 HIPÓTESES PROPOSTAS PARA A PESQUISA 

 

Tomando como base os diferentes estudos analisados na fundamentação 

teórica, agora, parte-se para a definição do modelo teórico e das hipóteses que 

permearam toda a pesquisa para, ao final, confirmá-las ou refutá-las, bem como o 

modelo teórico que orientará a investigação aqui proposta.  

Hennig-Thurau, Gwinner e Gremler (2002) mencionam o desenvolvimento 

de muitas pesquisas que demonstram relação direta entre qualidade percebida e 

intenções de compra futura.  

Yoon e Uysal (2005) concluíram que a lealdade ao destino turístico 

apresenta relações de causalidade com a motivação e a satisfação.   

Na mesma linha, Crompton e McKay (1997) apontam a estreita relação 

entre motivos e satisfação (os motivos são identificados antes da experiência e a 

satisfação é posterior).  

Boulding e outros (1993), Zeithmal e Berry e Parasuraman (1996), 

consideram que a percepção de alta qualidade afeta positivamente o 

comportamento do turista e suas intenções de compras futuras.  

A partir do entendimento de que a motivação do turista para frequentar 

festivais pode afetar a qualidade percebida dos serviços, apresentam-se as 

seguintes hipóteses:  

 

Grupo 1: Construtos das dimensões Motivação para Viajar e Qualidade 

Percebida dos Serviços 

H1: O construto Exploração Cultural da dimensão Motivação para Viajar se relaciona 

positivamente com a dimensão Qualidade Percebida dos Serviços. 

H2: O construto Novidade da dimensão Motivação para Viajar se relaciona 

positivamente com a Qualidade Percebida dos Serviços.  

H3: O construto Equilíbrio da dimensão Motivação para Viajar se relaciona 

positivamente com a Qualidade Percebida dos Serviços.  
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H4: O construto Socialização da dimensão Motivação para Viajar se relaciona 

positivamente com a Qualidade Percebida dos Serviços.  

 

As hipóteses do grupo 2 se referem às dimensões Motivação para Viajar 

e Fontes de Informação Utilizadas, são elas: H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11 e H12. 

Estas hipóteses estão fundamentadas em estudos que associam motivação para 

viajar e informação, como os realizados por Bieger, Laesser e Gallen (2004), que 

segmentaram situações de viagem com base na motivação dos viajantes e 

mostraram a importância da informação no segmento de turismo, e por Leiper 

(1990), que considera que as informações recebidas antes da viagem acionam 

necessidades/desejos de um viajante em potencial, levando-o a ter expectativas 

positivas/motivações e, por consequência, a tomar uma decisão de viagem.  

Goosens (2000) enfatiza o uso da comunicação para criar estímulos e 

explorar as respostas hedônicas geradas com a imagem das atrações como fontes 

relevantes de informação turística.  

 

Grupo 2: Construtos das dimensões Motivação para Viajar e Fontes de 

Informação Utilizadas 

 

H5: Existe relação positiva entre o construto Exploração Cultural da dimensão 

Motivação para Viajar e o construto Meio Formal da dimensão Fontes de Informação 

Utilizadas.  

H6: Existe relação positiva entre o construto Exploração Cultural da dimensão 

Motivação para Viajar e o construto Meio Informal da dimensão Fontes de 

Informação Utilizadas. 

H7: Existe relação positiva entre o construto Novidade da dimensão Motivação para 

Viajar e o construto Meio Formal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas.  

H8: Existe relação positiva entre o construto Novidade da dimensão Motivação para 

Viajar e o construto Meio Informal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas. 

H9: Existe relação positiva entre o construto Equilíbrio da dimensão Motivação para 

Viajar e o construto Meio Formal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas. 

H10: Existe relação positiva entre o construto Equilíbrio da dimensão Motivação para 

Viajar e o construto Meio Informal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas. 
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H11: Existe relação positiva entre o construto Socialização da dimensão Motivação 

para Viajar e o construto Meio Formal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas. 

H12: Existe relação positiva entre o construto Socialização da dimensão Motivação 

para Viajar e o construto Meio Informal da dimensão Fontes de Informação 

Utilizadas. 

 

Segundo Kerstetter e Cho (2004), o conhecimento prévio e a credibilidade 

das fontes são variáveis que influenciam fortemente os indivíduos que procuram 

informação turística. 

De acordo com Bieger e Laesser (2004), quanto maior a complexidade da 

viagem, maior a importância de fontes de informação. Por outro lado, Crompton e 

McKay (1997) aduzem que, no nível individual, um turista pode ter várias 

necessidades que deseja satisfazer quando decide visitar um determinado festival. A 

satisfação desses interesses pode ser oportunizada por diversos elementos do 

pacote de ofertas do festival escolhido, os quais possibilitam ao turista obter os 

benefícios desejados. 

Parasuraman, Zeithalm e Berry (1985, 1991) consideram que a qualidade 

percebida do serviço é avaliada pelo consumidor, especialmente quando ele 

compara as suas expectativas com a percepção que teve da performance do 

serviço.  

Diante da relação teórica entre as dimensões Fontes de Informação 

Utilizadas e Qualidade Percebida dos Serviços, surgem as seguintes hipóteses do 

grupo 3: 

 

Grupo 3: Construtos das dimensões Fontes de Informação Utilizadas e 

Qualidade Percebida dos Serviços 

 

H13: O construto Meio Formal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas se 

relaciona positivamente com a dimensão Qualidade Percebida dos Serviços. 

H14: O construto Meio Informal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas se 

relaciona positivamente com a dimensão Qualidade Percebida dos Serviços. 
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3.2 MODELO TEÓRICO 

 

Uma síntese das relações das dimensões Motivação para Viajar, Fontes 

de Informação Utilizadas e Qualidade Percebida dos Serviços, cujas variáveis 

desencadeiam uma decisão de viagem é apresentada na Figura 2, com as 

respectivas hipóteses. 

Salienta-se que o modelo teórico apresentado foi concebido a partir da 

integração de três modelos teóricos analisados na literatura:  

a) Crompton e McKay (1997): motivação para visitar festivais – a partir do 

estudo original, realizaram-se algumas adaptações para a realidade estudada, 

sendo agrupados assuntos homogêneos, de modo a possibilitar a integração da 

variável congregação à variável socialização; 

b) Bierger e Laesser (2004): o modelo apresentado pelos autores 

apresentava as fontes de informação consultadas pelo turista sem considerar a 

diferenciação informacional. A partir desta constatação, adaptou-se a teoria de 

Kunsch (2003), caracterizando as fontes como formal e informal; 

c) Parasuraman, Zeithalm e Berry (1985, 1991): adaptação da escala 

SERVQUAL à realidade estudada, considerando-se as cinco variáveis genéricas. 
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Figura 2 – Modelo teórico da tese 
Fonte: Elaborado pela autora 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Este capítulo explicita os procedimentos metodológicos adotados para 

investigar o campo empírico. Contempla, especialmente, o delineamento da 

pesquisa relativamente à classificação do estudo e ao método utilizado para a 

construção do instrumento de pesquisa, os resultados do pré-teste realizado para a 

validação do instrumento e, também, o planejamento da coleta, tratamento e análise 

dos dados. 

Para responder à questão de pesquisa e cumprir o objetivo proposto, foi 

necessário conciliar duas abordagens: qualitativa e quantitativa. A abordagem 

qualitativa consistiu em entrevistas com pessoas inseridas no contexto do fenômeno 

investigado, neste caso, os organizadores dos eventos. A abordagem quantitativa 

utilizou análises estatísticas para mensurar as frequências e aspectos relacionados 

ao comportamento do turista que visita a Oktoberfest de Munique e de Blumenau. 

 

4.1 PESQUISA QUALITATIVA 

 

A abordagem qualitativa permite analisar aspectos subjetivos da 

organização, como os significados compartilhados e as dinâmicas das interações 

grupais (COOPER; SCHINDLER, 2011).  

O principal objetivo desse tipo de pesquisa é, de acordo com Malhotra 

(2001), possibilitar a compreensão do problema estudado, de modo que se possa 

identificar cursos relevantes de ação e obter dados adicionais antes de desenvolver 

uma nova abordagem.  

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandszanajder (1998), o entrevistador 

escolhe os entrevistados seguindo questões de interesses do estudo e também a 

respeito de condições de acesso, disponibilidade e permanência no campo. O 

critério de julgamento para a seleção dos entrevistados, nesta etapa qualitativa, foi o 

envolvimento gerencial e o conhecimento dos processos decisórios da Oktoberfest.   

Com o objetivo de obter maior conhecimento sobre o tema, foram 

realizadas duas rodadas de entrevistas: uma com a Diretoria de Comunicação da 

Oktoberfest de Munique, na Alemanha, e outra com a Diretoria de Marketing da 

Oktoberfest de Blumenau, no Brasil. 
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4.1.1 Coleta dos dados e procedimentos de análise da pesquisa qualitativa 

 

Como instrumento de coleta de dados, optou-se pela elaboração de um 

roteiro de entrevista, guiado por uma relação de questões de interesse, todas 

apoiadas por teorias que orientam a pesquisa e adaptadas a partir do framework do 

modelo unificado de gerenciamento de eventos proposto por Salem, Jones e Morgan 

(2009), que aborda fatores como decisão, planejamento, implementação e 

avaliação.  

Na abordagem, procurou-se enfocar as experiências subjetivas das 

pessoas entrevistadas, de modo a registrar suas percepções e respectivas 

definições a respeito do gerenciamento das ações da Oktoberfest.    

A partir desses referenciais, os tópicos abordados no instrumento foram: 

(i) descrição e caracterização do evento; (ii) aspectos relativos aos processos 

decisórios e aos investimentos; (iii) características gerais das ações desenvolvidas, 

suas abordagens, estrutura de implementação e gerenciamento; (iv) pesquisas 

prévias desenvolvidas; (v) controle de resultado; (vi) fatores de sucesso e 

dificuldades associadas à gestão. 

Cabe registrar que para a formalização da pesquisa e apresentação do 

estudo aos organizadores da Oktoberfest de Munique, a pesquisadora apresentou 

duas cartas de recomendação de autoridades brasileiras: Hans Dieter Didjurgeit, 

Cônsul Honorário da Alemanha, e João Paulo Kleinubing, Prefeito de Blumenau. 

(Anexo A). 

Os contatos para o agendamento da entrevista com o setor encarregado 

da organização da Oktoberfest de Blumenau foram facilitados em razão do histórico 

profissional da pesquisadora, que na ocasião trabalhava na Prefeitura de Blumenau. 

A entrevista na Alemanha foi realizada por Leonice Won Phone, brasileira, 

residente em Munique desde o ano de 2001. Em Blumenau, a entrevista foi 

realizada pela pesquisadora.   

A análise dos dados qualitativos coletados seguiu os três princípios de 

Miles e Huberman (1994), a saber: 

a) redução: processo contínuo de seleção, simplificação, abstração e 

transformação dos dados originais provenientes das observações de campo; 
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b) visualização: organização das informações de tal forma que o 

pesquisador consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir dos dados coletados 

(narrativas, matrizes, gráficos, mapas e diagramas); 

c) delineamento e verificação da conclusão: identificação de padrões, 

possíveis explicações, configuração e fluxos de causa e efeito, e verificação. 

Com o objetivo de garantir confiabilidade e validação ao resultado do 

estudo qualitativo, foi aplicado o recurso da triangulação, que, segundo Flick (2009), 

consiste na utilização de diversas fontes de dados e métodos de coleta para conferir 

a validade interna dos dados por meio de comparações.  

Para essa triangulação foram utilizados os dados secundários coletados 

na pesquisa bibliográfica. Esse material foi analisado à luz das entrevistas realizadas 

e da teoria estudada, de forma contextual, ou seja, de modo a retratar o cenário da 

realidade do objeto em estudo. 

A pesquisa qualitativa foi de grande importância para a seleção das 

dimensões e caracterização das variáveis utilizadas na presente tese. 

 

4.2 PESQUISA QUANTITATIVA 

 

De acordo com Cooper e Schindler (2011), a pesquisa quantitativa é uma 

forma de coleta de dados estruturada e tem o objetivo de quantificar os dados e 

generalizar os resultados da amostra para a população do objeto em estudo.  

Com a pesquisa quantitativa, o objetivo pretendido é garantir a precisão 

dos resultados e evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando 

estabelecer uma margem de segurança quanto às inferências (COOPER; 

SCHINDLER, 2011). Essa metodologia pode abordar aspectos amplos de uma 

sociedade, levantamentos de opiniões e atitudes da população acerca de 

determinada situação-problema (RICHARDSON et al., 1999). 

As variáveis da pesquisa foram identificadas durante a fase de revisão da 

literatura relativamente a festivais e consoante as dimensões definidas: Motivação 

para Viajar, Fontes de Informação Utilizadas e Qualidade Percebida dos Serviços.  

A elaboração do questionário considerou o agrupamento de assuntos 

hmogêneos da seguinte maneira: motivação para viajar, fontes de informação 

utilizadas pelo turista, qualidade percebida dos serviços e perfil do turista.  
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A seguir, apresentam-se as definições constitutivas e operacionais das 

categorias de análise da referida pesquisa, que tomou por base três construtos 

previamente testados em estudos anteriores, apresentados na literatura 

especializada. 

 

Dimensão “Motivação para Viajar” 

 

A motivação para visitar um festival corresponde a uma variedade de 

necessidades que podem ter significados diferentes para diversos grupos de 

pessoas.  

A partir do aprofundamento teórico dos construtos de motivação, 

selecionou-se o modelo desenvolvido por Crompton e McKay (1997), por ter sido 

aplicado empiricamente em um festival com características semelhantes à 

Oktoberfest. O estudo em questão foi desenvolvido na ―Fiesta San Antônio‖, no 

estado do Texas, EUA, e tem duração de onze dias. O principal objetivo do festival é 

celebrar a diversidade cultural da região.  

No contexto teórico, os autores citados apresentam sete domínios 

motivacionais no grupo dos fatores push. São eles: 1) novidade – desejo de procurar 

ou descobrir experiências novas e diferentes por meio de viagens recreativas; 2) 

socialização – desejo de interagir com um grupo e com os seus membros; 3) 

prestígio/status – desejo de alcançar uma elevada reputação aos olhos das outras 

pessoas; 4) repouso e relaxamento – desejo de alívio mental e psicológico, não raro, 

atribuídos à pressão do dia a dia; 5) valor educacional ou enriquecimento intelectual 

– desejo de obter conhecimento e de expandir os horizontes intelectuais; 6) reforço 

do parentesco e interesse em relações familiares mais intensas; 7) regressão – 

desejo de reencontrar um comportamento remanescente da juventude ou infância e 

de subtrair constrangimentos.   

Importante mencionar que, relativamente ao instrumento aplicado no 

estudo do festival do Texas, o fator enriquecimento intelectual foi incorporado à 

variável novidade. 

Diante do escopo da presente pesquisa, adaptou-se o questionário de 

forma a possibilitar a identificação de assuntos homogêneos, que correspondessem 

à realidade estudada e isso significou agrupar as variáveis congregação e 

socialização a partir do estudo de Crompton e McKay (1997). 
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O Quadro 6, a seguir, apresenta o questionário instrumento da dimensão 

Motivação para Viajar e suas respectivas variáveis. 

 

Quadro 6 – Escala da dimensão Motivação para Viajar 
Fonte: Adaptado de Crompton e McKay (1997) 
 

 

 

CONSTRUTO 
 
 

VAR ESCALA 1 
Discordo 

Totalmente 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
Concordo 

Totalmente 

Exploração 
Cultural 

V1 Enquanto estou numa festa como a 
OKTOBERFEST, eu aproveito e também 
participo de eventos culturais que normalmente 
não tenho a oportunidade de  ir 

       

Exploração 
Cultural 

V2 Divirto-me em festas como a OKTOBERFEST 
olhando coisas que nunca vi antes 

       

Exploração 
Cultural 

V3 Quero ver coisas novas enquanto estou numa 
festa como a OKTOBERFEST 

       

Exploração 
Cultural 

V4 Eu gosto de visitar museus e ver atrativos 
históricos enquanto estou numa festa como esta 

       

Exploração 
Cultural 

V5 Eu quero sentir um clima de aventura 
(descoberta) como parte da experiência na festa 

       

Exploração 
Cultural 

V6 Eu quero experimentar diferentes costumes e 
culturas que não fazem parte do meu ambiente 

       

Exploração 
Cultural 

V7 Eu gosto de me encontrar em situações onde eu 
possa experimentar coisas novas 

       

Exploração 
Cultural 

V8 Eu vou a uma festa como a OKTOBERFEST 
para aumentar meu conhecimento sobre a 
cultura local 

       

Novidade V9 Eu gosto das festas cujas atividades ofereçam 
fortes emoções 

       

Novidade V10 Eu não planejo minha ida a uma festa como esta 
em detalhes porque isso tira alguns elementos 
inesperados 

       

Novidade V11 Enquanto estou numa festival eu relaxo e deixo 
as coisas acontecerem 

       

Novidade V12 Eu procuro aventuras numa festa como a 
OKTOBERFEST 

       

Novidade V13 Festas como esta mostram a criança (jovem) 
que existe em mim 

       

Novidade V14 Eu gosto de coisas imprevisíveis que acontecem 
nas festas 

       

Novidade V15 Eventos em festas como esta me dão a 
oportunidade de agir como criança novamente 

       

Novidade V16 Eu não me importo se as pessoas pensam que 
meu comportamento é estranho enquanto estou 
numa festa 

       

Equilíbrio V17 Eu tenho que  ir a eventos como a 
OKTOBERFEST de tempos em tempos para 
evitar a rotina 

       

Equilíbrio V18 Eu gosto de ir a festas para reduzir tensão, 
ansiedade e frustrações 

       

Equilíbrio V19 Eu frequento festas para diminuir o meu ritmo 
(acelerado) 

       

Equilíbrio V20 Eu vou a festas como a OKTOBERFEST para 
aliviar a chatice do dia a dia 

       

Socialização V21 Eu vou a festas como esta porque posso estar 
com meus amigos 

       

Socialização V22 Eu gosto de ir a festas em grupo        

Socialização V23 Eu gosto de ir a festas como esta para conviver  
e observar  as pessoas que frequentam 

       

Socialização V24 Quando eu vou a eventos como este, eu gosto 
de conhecer pessoas novas 

       

Socialização V25 Ir a festas como a OKTOBERFEST com alguém 
é sempre mais divertido do que ir só 

       

Socialização V26 Eu não gosto de ir a festas como esta sozinho        
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Dimensão “Fontes de Informação Utilizadas” 

 

Bieger (2002), Getz (1986), Lovelock e Wright (1999) concordam que, na 

maioria dos casos, os turistas não consomem um único serviço. Portanto, uma 

viagem deve ser caracterizada por um conceito de cadeia de serviços, de modo que 

a busca de informação se torna um processo contínuo, muitas vezes durando até ao 

final de uma viagem.  

Em relação a essa cadeia de serviços, Moutinho (2000) observa que a 

procura é tipicamente externa e envolve processos ativos e uma variedade de fontes 

de informação. 

A partir do aprofundamento teórico dos construtos de fontes de 

informação, selecionou-se o modelo de Bieger e Laesser (2004), que desenvolveram 

um estudo empírico com turistas que visitavam a Suíça a lazer.  

Algumas adaptações no instrumento original foram realizadas, de forma a 

adequá-lo à realidade da presente pesquisa, por exemplo, foi necessário agrupar os 

itens contidos no construto em dois domínios conceituais de fontes de informação: 1) 

formais – emitidas de forma consciente e deliberada pelo gestor; 2) informais – 

aquelas que emergem das relações pessoais e que não são administradas pelo 

gestor (KUNSCH, 2003). 

O Quadro 7, seguinte, apresenta o questionário instrumento da dimensão 

Fontes de Informação Utilizadas pelo turista. 

 

CONSTRUTO VAR ESCALA 1 
Influenciou 

nada 

2 
.... 

3 
.... 

4 
.... 

5 
.... 

6 
.... 

7 
Influenciou 

muito 

Formal V27 Folders da Oktoberfest          

Informal V28 Folders da região          

Informal V29 Recepção do hotel         

Formal V30 Propaganda da operadora de  turismo         

Formal V31 Agência de viagem         

Formal V32 Noticias de rádio e TV         

Formal V33 Site oficial da Oktoberfest         

Formal V34 Propaganda em revista e jornal         

Formal V35 Guia / revista de viagem         

Formal V36 Matérias de jornais e revistas         

Formal V37 Feira de turismo         

Formal V38 Propaganda de rádio e televisão         

Informal V39 Internet: redes sociais, blogs, sites de 
turismo  

       

Formal V40 Propaganda de televisão         

Informal V41 Amigos / parentes         

Formal V42 Outdoor         

Quadro 7 – Escala da dimensão Fontes de Informação Utilizadas 
Fonte: Adaptado de Bieger e Laesser (2004) 
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Dimensão “Qualidade Percebida dos Serviços” 

 

Segundo Douglas e Connor (2003), a liderança nos estudos de medição 

no segmento de serviços cabe a Parasuraman, Zeithalm e Berry (1985, 1991), com 

o desenvolvimento e posterior refinamento da escala SERVQUAL. Seu método 

conceitual sugere que a qualidade percebida do serviço deve ser avaliada pelo 

turista na comparação que faz entre suas expectativas e a percepção que teve do 

desempenho do serviço. 

Para essa tarefa, selecionou-se como base para a dimensão Qualidade 

Percebida dos Serviços a escala SERVQUAL, desenvolvida por Parasuraman, 

Zeithalm e Berry (1991), que identifica cinco dimensões genéricas, as quais 

precisam estar presentes durante a sua prestação do serviço, de forma a originar a 

satisfação dos clientes. São elas: 1) tangibilidade – aparência física do local, 

equipamentos, pessoal e materiais de comunicação; 2) confiabilidade – capacidade 

de fornecer o serviço prometido de forma transparente e precisa; 3) atendimento – 

disposição para atender os clientes e prestar um serviço rápido; 4) segurança – 

conhecimento e cortesia dos empregados e habilidade de transmitir confiança; 5) 

empatia – consideração e atenção individualizada no atendimento do cliente. 

O Quadro 8 apresenta o questionário da dimensão Qualidade Percebida 

dos Serviços 

 

 
 
CONSTRUTO 

 
 

VAR 

 
 

ESCALA 

1 
NADA  
Satis- 
feito 

2 
... 

3 
... 

4 
... 

5 
... 

6 
... 

7 
EXTREMA- 

MENTE   
Satis- 
feito 

Segurança V43 Segurança da festa            

Segurança V44 Venda de ingressos e tickets de 
consumo  

       

Segurança V45 Estacionamentos          

Empatia V46 Apresentação pessoal dos atendentes 
nos restaurantes, bares e lojas 
(uniformes, crachás etc.)  

       

Empatia V47 Cordialidade dos atendentes de 
restaurantes, bares e lojas   

       

Empatia V48 Atendimento dispensado pelos 
atendentes dos restaurantes, lojas e 
choperias  

       

Confiabilidade V49 Tempo de espera para atendimento em 
choperias, restaurantes e bilheterias  

       

Confiabilidade V50 Perfil dos frequentadores da festa          

Confiabilidade V51 Confiança na qualidade e procedência 
dos alimentos comercializados  

       

Atendimento V52 Disposição e cordialidade das pessoas 
que trabalham na festa para orientar e 
esclarecer dúvidas dos turistas   

       

Quadro 8 – Escala da dimensão Qualidade Percebida dos Serviços 
Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithalm e Berry (1991)  
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(continuação) 

 
 
CONSTRUTO 

 
 
VAR 

 
 
ESCALA 

1 
NADA 
Satis- 
feito 

2 
... 

3 
... 

4 
... 

5 
... 

6 
... 

7 
EXTREMA- 

MENTE 
Satis- 
feito 

Atendimento V53 Preocupação em resolver, de forma 
rápida e eficiente, as solicitações dos 
turistas  

       

Atendimento V54 Estrutura de apoio aos turistas, como 
Casa da Criança, Oktober Segura, 
Posto Médico e Achados e Perdidos  

       

Tangibilidade V55 Opções de refeições e lanches         

Tangibilidade V56 Opções de cervejas          

Tangibilidade V57 Shows e atrações musicais         

Tangibilidade V58 Organização e limpeza         

Quadro 8 – Escala da dimensão Qualidade Percebida dos Serviços 
Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithalm e Berry (1991)  

 

 

4.2.1 Validação do instrumento  

 

A pesquisa tomou como base três dimensões com os onze construtos 

previamente testados em estudos anteriores, adaptados à realidade da presente 

tese e já apresentados na literatura.  

A validação teórica ou de face (PASQUALI, 2003) do instrumento foi 

realizada por uma equipe de quatro juízes com destacada atuação no setor. Os 

juízes avaliaram, quando necessário, a tradução e a adaptação para o português 

dos originais em inglês de cada dimensão (e seus construtos) com base nas 

características e particularidades da Oktoberfest. A equipe foi formada por Dr. 

Venilton Reinert, da Universidade de Hamstad (Suécia), Msc. Cynthia Quadros, 

professora de Técnicas e Métodos de Pesquisa da FURB, equipe de professores do 

Núcleo de Idiomas da Furb e Cristina Miranda, diretora de marketing do Parque Vila 

Germânica.  

Relativamente à pesquisa realizada na Alemanha, o instrumento foi 

traduzido para o alemão por uma tradutora indicada pelo Consulado Alemão e para 

o inglês, na versão final, pelo prof. Dr. Venilton Reinert. Posteriormente, as 

traduções foram validadas em ambas as línguas pelo Núcleo de Idiomas da Furb. 

A base final do instrumento foi bastante influenciada pelos resultados da 

entrevista com Cristina Miranda e com Gabriele Papke, assessora da Secretaria de 

Turismo de Munique.  

Vale mencionar que essa pesquisa qualitativa foi de grande importância, 

pois, além de ampliar o grau de conhecimento sobre o tema investigado, permitiu 
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obter novas percepções sobre o fenômeno e descobrir aspectos importantes a ele 

relacionados.  

A segunda etapa de validação do instrumento foi realizada por meio de 

um pré-teste durante a Oktoberfest de Blumenau, em 2010. Nessa etapa, pretendeu-

se averiguar o entendimento das questões pelo entrevistado e o tempo médio de 

aplicação do questionário, importante para planejar as atividades de campo, como 

determinar o número necessário de entrevistadores e a jornada diária de entrevistas. 

Também se procurou conferir as condições dos locais e as situações de abordagem.  

 A propósito, trinta foi o número de questionários aplicados durante sete 

dias e em diferentes horários. Quatro deles foram invalidados pela ausência de 

resposta em vários itens. Portanto, resultaram vinte e seis questionários validados.  

 Segundo Malhotra (2001), essa quantidade é considerada suficiente, pois 

na fase de pré-teste de um questionário, uma amostra entre vinte e trinta sujeitos 

pode ser utilizada para se verificar o comportamento geral dos dados levantados.  

A terceira etapa da validação foi realizada após a tabulação dos dados do 

pré-teste, quando se conferiu a consistência interna, utilizando o cálculo do 

coeficiente Alfa de Cronbach. 

Para fazer a validação de um instrumento de pesquisa, devem-se 

considerar três aspectos, conforme Paschoal e Tamayo (2004): 

a) realizar a análise fatorial da escala, possibilitando a divisão do 

instrumento em fatores (dimensões) e a identificação das variáveis representativas 

do instrumento; 

b) verificar o nível de confiabilidade das respostas atribuídas aos itens, 

sendo que a escala deve apresentar um Alfa de Cronbach aceitável; 

c) o tamanho da amostra deve ser representativo da população, caso 

contrário, a amostra será inadequada para a validação fatorial. 

Já se sabe que não foi possível atender ao último item proposto pelos 

autores, o que só ocorrerá no survey final, em 2011.  

Os itens foram submetidos a uma avaliação dos índices de precisão (Alfa 

de Cronbach), que permite verificar se cada fator ou construto é estável 

internamente, isto é, analisa se podem ser considerados livres de vieses ou de 

tendências dos respondentes.  

Essa tendência é muito apontada pela literatura, com destaque para 

DeVellis (2003) e Hair e outros (2005), como a existência de ―verdades 
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autoevidentes‖ ou de itens no questionário que não permitem a resposta dos sujeitos 

a que se destina, além de se avaliar a confiabilidade do instrumento. 

 A confiabilidade dos dados é resultado da qualidade dos instrumentos de 

coleta. Dessa forma, é importante realizar a validação desses instrumentos. A 

checagem da consistência interna é uma das etapas da validação, podendo ser 

realizada por meio do cálculo do coeficiente Alfa de Cronbach (PASCHOAL; 

TAMAYO, 2004). 

 Cada fator foi submetido a uma avaliação dos coeficientes de 

confiabilidade interna dos dados (Alfa de Cronbach), separadamente, como 

recomenda Malhotra (2001), pois o cálculo do referido teste para a escala como um 

todo resulta em valores inflacionados e potencialmente enganosos.  

 O Quadro 9, a seguir, apresenta os valores calculados dos coeficientes de 

Alfa de Cronbach, para cada construto das três dimensões pesquisadas. 

 

DIMENSÃO CONSTRUTO ALFA DE  

CRONBACH 

NUMERO 

DE  

VARIÁVEIS 

 Exploração Cultural 0,821 8 

Motivação para Viajar Novidade 0,825 8 

 Equilíbrio 0,739 4 

 Socialização 0,722 6 

Fontes de Informação Utilizadas Fonte informação formal 0,870 11 

 Fonte informação informal 0,361 4 

 Segurança 0,405 3 

 Empatia 0,778 3 

Qualidade Percebida dos Confiabilidade 0,640 3 

Serviços Atendimento 0,827 3 

 Tangibilidade 0,721 4 

Quadro 9 – Índices Alfa de Cronbach, por construto – pré-teste 
Fonte: Elaborado pela autora 
  

O processo de pré-teste permitiu alcançar evidências de precisão 

satisfatórias para a maioria das escalas do questionário da Oktoberfest, uma vez 

que os coeficientes de confiabilidade interna dos dados (Alfa de Cronbach) 

apresentaram valores dentro dos padrões internacionais de aceitação. Com 

exceção de dois construtos (fonte de informação indireta, segurança e 

confiabilidade), todos os demais apresentaram coeficientes de confiabilidade interna 
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dos dados (Alfa de Cronbach) acima de 0,60, valor este considerado adequado para 

a aceitação de qualidade do teste (CHURCHILL, 2003). 

Com esses resultados, o questionário de avaliação aparentemente mediu 

o que se propôs a medir. Embora mostre baixa aceitação nos construtos fonte de 

informação informal, segurança e confiabilidade, acredita-se que a baixa 

representatividade da amostra e a forma de abordagem devem merecer atenção 

porque são fatores considerados importantes.  

Também é importante mencionar que, durante a aplicação do pré-teste, 

observou-se a dificuldade de preenchimento, por certo, devido à extensão do 

instrumento, exigindo maior esforço dos pesquisadores. Essa questão foi resolvida 

com um treinamento mais intensivo dos pesquisadores. A abordagem, por sua vez, 

foi feita em momentos específicos do festival que se revelaram mais frutíferos, por 

exemplo, antes das refeições ou nos intervalos das atividades.  

 

4.2.2 Procedimentos de campo  

 

Pela extensão do Parque Vila Germânica, local onde é realizada a 

Oktoberfest de Blumenau, e do Parque Theresienwiese, em Munique, houve a 

preocupação da pesquisadora em cobrir toda a área dos dois festivais, não se 

restringindo apenas à parte interna dos pavilhões, de forma a contemplar todos os 

segmentos de público que circulam pelos espaços do evento em diferentes horários. 

Para essa tarefa, foram designados três entrevistadores com prévia 

experiência em pesquisa quantitativa, indicados pelo Instituto de Pesquisas Sociais 

da Universidade Regional de Blumenau. Deste grupo, dois realizaram a coleta de 

dados em Munique, junto com a presente pesquisadora, e três realizaram as 

entrevistas em Blumenau sob a supervisão da pesquisadora. A equipe de 

pesquisadores ficou estrategicamente afastada dos portões de entrada, justo para 

não correr o risco de abordar um frequentador que ainda não vivenciou as atrações 

da festa. 

Com o objetivo de prover os pesquisadores de livre trânsito nas 

dependências dos festivais, a Prefeitura de Munique emitiu um ofício de 

apresentação dos pesquisadores e a Prefeitura de Blumenau produziu crachás 

oficiais para a equipe. 
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Antes do início da entrevista, foi realizada uma pergunta-filtro sobre a 

procedência do frequentador e a sua idade (estava apta para participar da pesquisa 

pessoa com idade de dezesseis anos ou mais).  

Também se definiu, com a participação dos gestores da festa, que seriam 

consideradas turistas as pessoas que percorreram uma distância de mais de cem 

quilômetros, desde o seu local de origem. Dessa maneira, mantém-se o objetivo de 

pesquisar somente os turistas. 

A tarefa do entrevistador foi abordar a pessoa, realizar a pergunta-filtro, 

apresentar o questionário, aguardar o preenchimento e recolhê-lo. 

Os entrevistadores receberam treinamento específico para a abordagem 

e para o devido acompanhamento e elucidação de possíveis dúvidas durante o 

preenchimento do questionário. Referido treinamento ocorreu na semana que 

antecedeu cada uma das pesquisas (Munique e Blumenau). Esses procedimentos 

foram adotados durante a aplicação do pré-teste e se mostraram eficazes para o 

cumprimento da etapa de coleta de dados quantitativos. Em Munique, a coleta dos 

dados ocorreu entre os dias 17 e 23 de setembro e em Blumenau, entre os dias 6 e 

23 de outubro em Blumenau, no ano de 2011. 

 

4.2.3 Amostra 

 

A técnica de amostragem, não probabilística por conveniência, segundo 

Cooper e Schindler (2011), é utilizada com o propósito de testar ou obter informação 

sobre determinado assunto.  

Para a pesquisa em tela, fizeram parte da amostra respondentes de 

ambos os sexos, com idade igual ou superior a dezesseis anos, que residiam em 

locais distantes cem quilômetros ou mais da cidade sede do festival. Os 

respondentes foram selecionados de forma não intencional. Ato todo foram 285 

entrevistas válidas em Munique e 432 em Blumenau. 

 

4.2.4 Plano de análise dos dados 

 

Para a análise dos dados coletados foram utilizadas as técnicas de 

estatística descritiva, a partir de metodologias de estatísticas multivariadas, que 

permitem a correlação de variáveis dependentes e independentes.  
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Segundo Virgilitto (2004), essas técnicas são eficientes para verificar a 

interdependência entre as variáveis. A análise multivariada permite identificar o 

desempenho das varáveis com sua respectiva importância.  

O primeiro passo foi o teste de validade e variância dos itens individuais do 

instrumento, quando se utilizou o Alfa de Cronbach, que mede a relação entre os 

itens respondidos por meio da correlação média das respostas. 

Posteriormente, foram analisadas as relações entre as dimensões propostas 

através do modelo de equações estruturais. As relações entre as dimensões e seus 

construtos foram calculadas por meio das correlações de Pearson. 

Na terceira etapa de análise dos dados quatitativos, procedeu-se à integração 

das amostras dos dois festivais, agregando-se as três dimensões de estudo. Para 

esta etapa também se realizou a Análise Fatorial Confirmatória, com o auxílio do 

software Smartpls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



97 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

 

 

5.1 PESQUISA QUALITATIVA 

 

A pesquisa qualitativa foi realizada com o objetivo de conhecer o 

processo de gerenciamento da Oktoberfest das cidades de Munique e de Blumenau, 

bem como identificar os fatores que poderiam contribuir para a estruturação e 

análise do estudo quantitativo, que seria desenvolvido posteriormente.  

A referida pesquisa envolveu duas entrevistas: uma com a assessora de 

Comunicação da cidade de Munique e outra com a diretora de marketing do Parque 

Vila Germânica. 

A pesquisa qualitativa teve grande importância para este estudo, 

principalmente porque ampliou o grau de conhecimento sobre o tema investigado, 

permitindo obter novas percepções sobre o fenômeno e descobrir aspectos 

importantes a ele relacionados. Também foi possível identificar a presença das 

variáveis que se quer investigar – Motivação para Viajar, Fontes de Informação 

Utilizadas e Qualidade Percebida dos Serviços – e orientar a busca de referencial 

teórico que auxiliasse a construção e fundamentação das hipóteses.  

Na abordagem, procurou-se enfocar as experiências subjetivas das 

pessoas entrevistadas, de modo a registrar suas percepções e respectivas 

definições a respeito do gerenciamento das ações da Oktoberfest.    

A partir desses referenciais, os tópicos abordados no instrumento foram: 

(i) descrição e caracterização do evento; (ii) aspectos relativos aos processos 

decisórios e aos investimentos; (iii) características gerais das ações desenvolvidas: 

suas abordagens, estrutura de implementação e gerenciamento; (iv) pesquisas 

prévias desenvolvidas; (v) controle de resultado; (vi) fatores de sucesso e 

dificuldades associadas à gestão. 

 

5.1.1 A Oktoberfest de Munique (Alemanha) 

 

A Oktoberfest de Munique tem duzentos anos de história e contabiliza 178 

edições. De 1945 até hoje, os eventos são ininterruptos. Na última década, vem 
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recebendo um público de quase dez milhões de pessoas por ano. O consumo de 

cerveja chega a sete milhões de litros.  

A Oktoberfest alemã é organizada pela Secretaria de Turismo de 

Munique, capital do Estado da Bavária. Os festejos acontecem nos pátios do Parque 

Theresienwiese, que ocupa uma área 42 hectares.  

Há grande variedade gastronômica, com especialidades da Bavária. As 

cervejarias e as competições de caça e tiro são outros atrativos da festa. Os desfiles 

pelas ruas de Munique mostram tradições milenares, com destaque para os trajes 

típicos e as carroças enfeitadas com flores e frutas. Tudo isso regado a muita 

cerveja. 

Segundo Gabriele Papke, a Oktoberfest de Munique é uma festa que 

acontece sem necessidade de grandes investimentos em divulgação e marketing. A 

maioria das pessoas sabe que o evento acontece todos os anos – ―já ouviu falar‖. O 

público é essencialmente reativo e procura informações espontaneamente, contando 

também com recomendações de amigos.  

A entrevistada é enfática ao afirmar: ―Nós não fazemos propaganda ou 

marketing, ou coisa parecida, mas precisamos informar nossos visitantes e para isso 

usamos a internet, o site www.Oktoberfest.eu‖. Conta que para a impressão de 

folhetos, cartazes e comunicados à imprensa, a festa tem um orçamento de trinta  

mil. E acrescenta, ―não precisamos e também não queremos mais fazer propaganda 

da festa, [...] pelo contrário, nós precisamos ficar atentos para que a imagem da 

Oktoberfest não seja destorcida com propagandas.‖ Na sua avaliação, a Oktoberfest 

é uma festa para a cidade de Munique e isso está incorporado na mente das 

pessoas. Ela informa que a maioria dos visitantes é da cidade ou da região; somente 

19% são turistas estrangeiros ―e isso, para nós, tem um valor completamente 

diferente‖. A Oktoberfest é vista como uma experiência comunitária.  A maioria dos 

visitantes (mais de 95%) quer compartilhar esse evento com os amigos, com 

parceiros ou com a família. Apenas 5% vão à festa sozinhos. 

Na organização da festa estão envolvidos, diretamente, a diretora, que 

também é a secretária de Turismo de Munique, e mais oito pessoas, todas 

funcionárias da prefeitura. ―Nós organizamos a Oktoberfest: isso significa que nós 

colocamos o complexo à disposição; podemos cobrar um valor para cada estande, 

mas o risco econômico é totalmente dos licitantes‖, informa Gabriele Papke.  

http://www.oktoberfest.eu/
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A Secretaria Municipal de Turismo é o órgão local que determina o 

regulamento da Oktoberfest. O governo do condado, que inclui Munique e outras 

cidades do entorno, é uma das autoridades que dão o licenciamento para a 

exploração de atividades comerciais, em particular nas questões que envolvem a 

gastronomia e a execução das normas da Oktoberfest. 

Todos os anos, a partir de dezembro, começam os planejamentos e os 

preparativos para a próxima edição. O Distrito de Polícia e o Departamento de 

Administração fazem uma cuidadosa autoavaliação dos acontecimentos registrados 

no ano anterior, pois entendem que é especialmente importante analisar as 

vulnerabilidades e os pontos fracos da festa para pôr em prática melhoramentos 

para o ano seguinte. Assim, por exemplo, são avaliadas as ações dos comissários 

(policiais), os serviços de emergência e as normas técnicas de higiene dos 

pavilhões, cozinhas e barracas. 

Em relação a esses regulamentos, os organizadores reúnem as melhorias 

desejadas e avisam aos licitantes da Oktoberfest, no máximo até fevereiro de cada 

ano, sobre as propostas para a próxima edição. Uma das preocupações consiste em 

respeitar as normas e manter a tradição da festa. Três semanas antes do início da 

Oktoberfest começa, em quase todos os departamentos, a fase final dos 

preparativos. Nesse período, a administração da festa, a vigilância sanitária, o 

pessoal do escritório de achados e perdidos e os bombeiros preparam postos de 

atendimento no Parque Theresienwiese.  

De acordo com cálculos realizados pela Secretaria de Turismo, a 

Oktoberfest alemã movimenta cerca de € 857 milhões. Os registros apontam que 

seis milhões de visitantes gastam, em dezesseis dias de festa, € 324 milhões (€ 54 

por pessoa, em média) nos pavilhões da Oktoberfest.  

Gabriele Papke avalia que a Oktoberfest goza de reputação positiva no 

mundo inteiro e essa imagem constitui um ímã turístico por excelência.  

Pesquisa realizada em todo o mundo, pela agência Bates, em nome do 

Centro de Turismo Alemão, em fevereiro de 1999, para investigar o conhecimento e 

a aceitação de palavras da língua alemã, revelou que 91% dos entrevistados 

conheciam o termo ―Oktoberfest‖. 

 

 



100 

 

5.1.2 A Oktoberfest de Blumenau (Brasil) 

 

Inspirada na festa de Munique, a Oktoberfest de Blumenau é conhecida 

como a segunda maior festa alemã do mundo e a maior das Américas. Em vinte e 

oito edições, a festa da cidade blumenauense já recebeu cerca de dezenove milhões 

de visitantes.  

A primeira edição da Oktoberfest brasileira ocorreu em 1984, como 

resultado do esforço dos blumenauenses para preservar a cultura alemã e 

reconstruir a cidade, devastada por duas grandes enchentes ocorridas naquele ano 

e no anterior. 

A Oktoberfest de Blumenau é realizada no Complexo Parque Vila 

Germânica, em uma área de 39 metros quadrados, localizada no Distrito Turístico, a 

dois quilômetros do centro da cidade, e dispõe de várias vias de acesso, interligando 

o local com todos os bairros de Blumenau. As atividades relativas a atrações, 

infraestrutura e prestação de serviços geram 2,3 mil empregos diretos e indiretos. 

É neste cenário – que lembra a Alemanha – que os blumenauenses 

mostram aos turistas o folclore e a riqueza cultural, traduzidos na paixão pela 

música, pelas danças e pela gastronomia típica alemã, elementos marcantes das 

tradições germânicas trazidas para Santa Catarina pelos colonizadores. 

Na pesquisa qualitativa, constatou-se que – diferentemente da 

Oktoberfest de Munique, que em duzentos anos se consolidou como um dos mais 

importantes festivais de cultura do mundo e não precisa investir em propaganda e 

marketing para ser conhecida – a ―Festa de outubro‖, em Blumenau, com apenas 28 

anos de história, ainda demanda preocupação dos organizadores com campanhas 

de divulgação, solidificação de sua imagem e benfeitorias na sua infraestrutura.  

A Oktoberfest é realizada pela Prefeitura de Blumenau e cabe ao Parque 

Vila Germânica (autarquia municipal) a responsabilidade pela organização da festa, 

mas conta com o apoio da Santa Catarina Turismo (Santur), do Ministério do 

Turismo e do Blumenau Convention & Visitors Bureau. 

De acordo com informações fornecidas por Cristina Miranda, em 2010, as 

atividades de divulgação consumiram R$ 1,1 milhão, valor correspondente a 20,75% 

do total de despesas registradas e a 19,3% da receita. O lucro de R$ 383,44 mil 

obtido nessa edição foi integralmente investido no Parque Vila Germânica.   
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Quanto à imagem do evento, a entrevistada comenta que atualmente a 

Oktoberfest de Blumenau é apresentada como uma festa familiar, pautada nas 

tradições germânicas e nas relações de amizade. Em 2005, verificou-se um 

decréscimo de 40% no número de visitantes em relação aos anos anteriores, 

causado principalmente pela insatisfação do público regional com o perfil da 

Oktoberfest, que então se associava mais à imagem de um festival de cerveja do 

que de uma festa de tradições germânicas – característica originalmente marcante 

do evento. 

Ao constatar o problema, os organizadores reestruturaram a festa e 

revitalizaram alguns aspectos que estavam em declínio, como a gastronomia típica e 

a cultura germânica manifestada nos desfiles e nos espetáculos musicais e 

folclóricos. Também introduziram novidades, como o pavilhão das cervejarias 

artesanais, e adotaram o slogan ―Oktoberfest. Uma festa tamanho família‖, 

divulgando a proposta de dar ao evento um clima mais familiar.  

Os resultados positivos dessas medidas se evidenciaram na retomada do 

crescimento da festa, dentro de uma linha tipicamente alemã, com contratação de 

grupos folclóricos e bandas alemãs e desenvolvimento de novos projetos 

decorativos. A proposta dos organizadores é continuar a caminhada de melhorias 

introduzidas a partir de 2005 e que proporcionou o reposicionamento da festa.  

As pesquisas de marketing destinadas a delinear o perfil dos 

frequentadores, detectar seus desejos e necessidades e avaliar a satisfação do 

público começaram a ser desenvolvidas em 2005.  

A partir dos resultados obtidos, cerca de dois meses depois do final de 

cada festa, são iniciadas discussões acerca das melhorias que devem ser 

providenciadas para a edição seguinte. São avaliados todos os serviços, como 

recepção, bilheteria, estacionamento, alimentação, segurança e limpeza, bem como 

as atrações e as atividades comerciais que giram em torno da Oktoberfest.  

Cristina Miranda também enfatizou que uma das preocupações atuais se 

refere ao desequilíbrio na distribuição de público. Os pavilhões ficam lotados nos 

finais de semana e nos dias úteis a frequência é bem inferior. Assim, para as 

próximas edições, o desafio é distribuir o público de forma mais equilibrada durante 

os dezoito dias de sua realização, buscando, por meio de uma nova política de 

preços de ingressos ou com nova e atraente programação de shows, motivar o 

público a frequentar o evento nos dias úteis da semana também. 
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As ações planejadas para os próximos anos, segundo a entrevistada, 

incluem o fortalecimento de contatos com todos os agentes da cadeia turística, a 

melhoria constante da infraestrutura para o evento e um programa de divulgação em 

âmbito nacional e internacional.  

A internet é intensamente utilizada, assim como as relações com os 

veículos de comunicação durante todo o ano. A intenção é atrair novos visitantes e 

investir no retorno dos turistas que compareceram nas edições anteriores. 

 

5.2 PESQUISA QUANTITATIVA 

 

A análise da pesquisa quantitativa é apresentada em três partes. Inicia-se 

com uma análise descritiva dos percentuais de cada construto e uma síntese 

analítica das dimensões integradas às teorias estudadas. Posteriormente, realiza-se 

a validade do instrumento, utilizando-se o Alfa de Cronbach e a partir desta 

validação são feitas as relações entre as dimensões pesquisadas nos dois eventos 

estudados. A terceira etapa da análise quantitativa é destinada aos testes adicionais. 

A partir dos resultados encontrados, realizou-se uma análise integrada 

das amostras e uma análise específica da dimensão Fontes de Informação 

Utilizadas, em Blumenau. 

 

5.2.1 Análise descritiva  

 

A amostra definida na pesquisa, como mencionado, contou com 285 

casos em Munique e 432 em Blumenau. Vale salientar que a presente análise 

descritiva foi realizada de forma contextual, considerando-se as particularidades 

indicadas em cada evento e amostra pesquisada.  

A Tabela 1, a seguir, apresenta os dados referentes à dimensão 

Motivação para Viajar, com foco no construto Exploração Cultural da Oktoberfest de 

Munique e de Blumenau. 
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Tabela 1 – Descritiva dimensão Motivação para Viajar – construto Exploração 
Cultural 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Considerando os percentuais obtidos nos pontos da escala – 

Concordância total (7), Concordância parcial (6), Discordância total (1) e 

Discordância parcial (2) –, pode-se perceber algumas semelhanças e diferenças nas 

MUNIQUE 7 
Conc 
Total 

 
6 
 

 
5 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

1 
Disc. 
Total 

 
TOTAL 

Enquanto estou numa festa como 
a OKTOBERFEST, eu aproveito e 
também participo de eventos 
culturais que normalmente eu não 
tenho a oportunidade de ir 

 
17,5% 

 
8,8% 

 
9,1% 

 
13,7% 

 
14,7% 

 
10,9% 

 
25,3% 

 
100% 

Divirto-me em festas como a 
OKTOBERFEST, olhando coisas 
que eu nunca vi antes 

 
35,8% 

 
14,4% 

 
9,1% 

 
11,6% 

 
9,8% 

 
8,4% 

 
10,9% 

 
100% 

Quero ver coisas novas enquanto 
estou numa festa como a 
OKTOBERFEST 

 
33,0% 

 
17,5% 

 
12,6% 

 
11,6% 

 
10,5% 

 
6,7% 

 
8,1% 

 
100% 

Eu gosto de visitar museus e ver 
atrativos históricos enquanto estou 
numa festa como esta 

 
11,2% 

 
10,2% 

 
8,1% 

 
18,6% 

 
10,5% 

 
8,1% 

 
33,3% 

 
100% 

Eu quero sentir um clima de 
aventura (descoberta) como parte 
da experiência na festa 

 
24,9% 

 
18,9% 

 
19,3% 

 
16,5% 

 
8,4% 

 
5,3% 

 
6,7% 

 
100% 

Eu quero experimentar diferentes 
costumes e culturas que não 
fazem parte do meu ambiente 

 
34,7% 

 
17,9% 

 
15,8% 

 
13,0% 

 
6,0% 

 
3,5% 

 
9,1% 

 
100% 

Eu gosto de me encontrar em 
situações onde eu possa 
experimentar coisas novas 

 
43,2% 

 
19,6% 

 
16,1% 

 
12,6% 

 
3,2% 

 
2,5% 

 
2,8% 

 
100% 

Eu vou a uma festa como a 
OKTOBERFEST para aumentar 
meu conhecimento da cultura local 

 
26% 

 
9,8% 

 
18,2% 

 
14% 

 
10,2% 

 
6,7% 

 
15,1% 

 
100% 

BLUMENAU 
 

        

Enquanto estou numa festa como 
a OKTOBERFEST, eu aproveito e 
também participo de eventos 
culturais que normalmente eu não 
tenho a oportunidade de ir 

48,6% 11,3 

 

9,5% 10,4% 7,4% 4,9% 7,9% 
 

100% 

Divirto-me em festas como a 
OKTOBERFEST olhando coisas 
que eu nunca vi antes 

63,4% 11,1% 9,5% 6,7% 2,8% 3,7% 2,8% 
 

100% 

Quero ver coisas novas enquanto 
estou numa festa como a 
OKTOBERFEST 

69,9% 11,3% 4,9% 5,6% 2,1% 2,8% 3,5% 
 

100% 

Eu gosto de visitar museus e ver 
atrativos históricos enquanto estou 
numa festa como esta 

29,4% 13,2% 9,3% 13,9% 7,9% 9,3% 17,1% 
 

100% 

Eu quero sentir um clima de 
aventura (descoberta) como parte 
da experiência na festa 

51,9% 15,5% 9,3% 10,6% 4,4% 3,5% 4,9% 
 

100% 

Eu quero experimentar diferentes 
costumes e culturas que não 
fazem parte do meu ambiente 

70,6% 8,3% 7,4% 3,2% 3,5% 2,8% 4,2% 
 

100% 

Eu gosto de me encontrar em 
situações onde eu possa 
experimentar coisas novas 

67,1% 13,0% 5,8% 6,7% 2,3% 1,4% 3,7% 
 

100% 

Eu vou a uma festa como a 
OKTOBERFEST para aumentar 
meu conhecimento da cultura local 

43,8% 14,4% 10,2% 10,2% 6,9% 6,0% 8,6% 
 

100% 
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motivações apresentadas pelos visitantes das Oktoberfest de Blumenau e de 

Munique.  

No que se refere à Exploração Cultural como componente da dimensão 

Motivação para Viajar, grande parcela dos turistas da Oktoberfest de Blumenau 

gostaria de experimentar diferentes costumes e culturas (78,9%); ver coisas novas 

(81,2%); encontrar-se em situações que envolvam novas experiências (80,1%); 

divertir-se olhando coisas que nunca viu antes (74,5%). Essas são as alternativas 

que apareceram com maior frequência na pesquisa, relacionadas em ordem 

decrescente de importância (número de indicações feitas pelos entrevistados).  

Resultados semelhantes (com exceção da visita a museus e eventos 

culturais) foram encontrados na investigação realizada na Oktoberfest de Munique. 

Em ordem decrescente, os percentuais mais significativos de indicação dos 

visitantes se referem aos seguintes aspectos: encontrar-se em situações que 

envolvam novas experiências (62,8%); divertir-se olhando coisas que nunca viu 

antes (50,2%); experimentar diferentes costumes e culturas (52,6%); ver coisas 

novas (50,5%). 

Sentir um clima de aventura (descoberta) como parte da experiência da 

festa foi a quinta opção mais indicada pelos visitantes de Blumenau (64,7%) e a 

sexta pelos de Munique (43,8%).  

Os frequentadores de ambas as festas (mais em Blumenau do que em 

Munique) declararam interesse em participar de eventos culturais e em aumentar o 

conhecimento sobre a cultura local (58,2% contra 35,8%).  

Visitar museus e apreciar atrativos históricos são alternativas de 

exploração mencionadas, mas com frequência bem menor nos dois casos (42,6% 

entre os visitantes da Oktoberfest de Blumenau e 21,4% dos visitantes da 

Oktoberfest de Munique). 

A Tabela 2, a seguir, apresenta os dados referentes à dimensão 

Motivação para Viajar – construto Novidade das amostras coletadas na Oktoberfest 

de Munique e de Blumenau. 
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Tabela 2 – Descritiva dimensão Motivação para Viajar – construto Novidade 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto ao construto Novidade, a maior parte dos visitantes da 

Oktoberfest de Blumenau afirmou que gosta de atividades que oferecem fortes 

emoções (64,6% de concordância e apenas 4,4% de discordância total) ou relaxa e 

deixa as coisas acontecerem (63,4%), sendo estas as respostas mais frequentes 

entre os entrevistados. Na festa de Munique, verificou-se algo semelhante, com a 

diferença de que o relaxamento recebeu maior número de indicações (62,5%), 

MUNIQUE 7 
Conc.  
Total 

 
6 
 

 
5 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

1 
Disc. 
Total 

 
TOTAL 

Eu gosto das festas cujas 
atividades ofereçam fortes 
emoções 

 
31,9% 

 
14,4% 

 
15,1% 

 
18,6% 

 
9,5% 

 
3,9% 

 
6,7% 

 
100% 

Eu não planejo minha ida a 
uma festa como esta em 
detalhes porque isso evita 
alguns elementos inesperados 

 
32,6% 

 
17,9% 

 
13,3% 

 
15,8% 

 
9,1% 

 
3,9% 

 
7,4% 

 
100% 

Enquanto estou num festival 
eu relaxo e deixo as coisas 
acontecerem 

 
42,1% 

 
20,4% 

 
13,7% 

 
12,6% 

 
4,6% 

 
2,8% 

 
3,9% 

 
100% 

Eu procuro aventuras numa 
festa como a OKTOBERFEST 

 
29,8% 

 
19,6% 

 
16,5% 

 
11,9% 

 
10,2% 

 
3,5% 

 
8,4% 

 
100% 

Festas como t mostram a 
criança (jovem) que existe em 
mim 

 
29,5% 

 
14,4% 

 
15,8% 

 
15,4% 

 
7,4% 

 
6,3% 

 
11,2% 

 
100% 

Eu gosto de coisas 
imprevisíveis que acontecem 
nas festas 

 
33,3% 

 
20,7% 

 
18,9% 

 
10,5% 

 
6,3% 

 
4,6% 

 
5,6% 

 
100% 

Eventos em festas como esta 
me dão a oportunidade de agir 
como criança novamente 

 
20,4% 

 
14,7% 

 
16,5% 

 
16,8% 

 
9,5% 

 
8,4% 

 
13,7% 

 
100% 

Eu não me importo se as 
pessoas pensam que meu 
comportamento é estranho 
enquanto estou numa festa 

 
32,3% 

 
16,5% 

 
13,3% 

 
13,7% 

 
8,8% 

 
5,3% 

 
10,2% 

 
100% 

BLUMENAU         

Eu gosto das festas cujas 
atividades ofereçam fortes 
emoções 

53,5% 11,1% 10,2% 12,0% 5,6% 3,2% 4,4% 
 

100% 

Eu não planejo minha ida a 
uma festa como estsa em 
detalhes porque isso evita 
alguns elementos inesperados 

30,1% 10,2% 9,0% 12,0% 7,2% 8,1% 23,4% 
 

100% 

Enquanto estou num festival 
eu relaxo e deixo as coisas 
acontecerem 

51,4% 12,0% 8,1% 12,0% 7,9% 2,5% 6,0% 
 

100% 

Eu procuro aventuras numa 
festa como a OKTOBERFEST 42,8% 11,8% 9,7% 14,4% 6,5% 4,6% 10,2% 

 
100% 

Festas como esta mostram a 
criança (jovem) que existe em 
mim 

48,6% 11,6% 7,4% 12,0% 7,4% 5,6% 7,4% 
 

100% 

Eu gosto de coisas 
imprevisíveis que acontecem 
nas festas 

47,0% 11,8% 11,3% 11,3% 7,2% 4,2% 7,2% 
 

100% 

Eventos em festas como esta 
me dão a oportunidade de agir 
como criança novamente 

43,8% 8,6% 10,6% 8,6% 7,9% 6,5% 14,1% 
 

100% 

Eu não me importo se as 
pessoas pensam que meu 
comportamento é estranho 
enquanto estou numa festa 

48,4% 10,9% 6,3% 6,5% 4,6% 7,6% 15,7% 
 

100% 
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ficando a carga de emoção em quarto lugar, (46,3%). Não planejar a participação na 

festa para não perder o efeito surpresa (50,5%) e o descaso com a opinião dos 

outros sobre seus comportamentos (48,8%) ocupam, respectivamente, a segunda e 

a terceira colocações, mencionadas pelos visitantes da festa de Munique. 

Com maior relevância em Blumenau do que em Munique, os 

frequentadores acentuaram que festas como estas despertam o seu lado 

infantil/jovem (60,2% contra 43,9%) e dão oportunidade para o indivíduo agir como 

criança. Nos dois eventos, a possibilidade de o comportamento ser considerado 

estranho por outras pessoas foi referida por significativa parcela de entrevistados, 

que disse não se importar com esse tipo de avaliação.  

O gosto por situações imprevisíveis e a procura por aventura são também 

indicados com grande frequência em ambas as festas. Em apenas um caso o 

percentual de Munique supera o de Blumenau: pessoas que preferem não planejar 

em detalhes a participação em uma festa do gênero, mantendo a expectativa de 

vivenciar situações inesperadas (50,5% em Munique e 40,3% em Blumenau). 

A Tabela 3 apresenta os índices de respostas obtidas em relação à 

dimensão Motivação para Viajar na perspectiva do construto Equilíbrio.  

 

Tabela 3 – Descritiva dimensão Motivação para Viajar – construto Equilíbrio  

 Fonte: Elaborado pela autora 

MUNIQUE 7 
Conc 
Total 

 
6 
 

 
5 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

1 
Disc. 
Total 

 
TOTAL 

Eu tenho que  ir a eventos 
como a OKTOBERFEST de 
tempos em tempos para 
evitar a rotina 

 
30,5% 

 
13,7% 

 
14,4% 

 
15,8% 

 
7,7% 

 
7,4% 

 
10,5% 

 
100% 

Eu gosto de ir a festas para 
reduzir tensão, ansiedade e 
frustrações 

 
23,9% 

 
10,9% 

 
11,9% 

 
13,3% 

 
7,4% 

 
10,2% 

 
22,5% 

 
100% 

Eu frequento festas para 
diminuir o meu ritmo 
(acelerado) 

 
22,1% 

 
9,5% 

 
11,2% 

 
13,0% 

 
10,5% 

 
9,1% 

 
24,6% 

 
100% 

Eu vou a festas como a 
OKTOBERFEST para aliviar 
a chatice do dia a dia 

 
25,3% 

 
17,2% 

 
13,0% 

 
11,2% 

 
9,1% 

 
8,8% 

 
15,4% 

 
100% 

BLUMENAU         

Eu tenho que  ir a eventos 
como a OKTOBERFEST de 
tempos em tempos para 
evitar a rotina 

53,9% 9,5% 8,1% 8,6% 5,1% 4,9% 10,0% 
 

100% 

Eu gosto de ir a festas para 
reduzir tensão, ansiedade e 
frustrações 

52,1% 17,6% 8,1% 8,1% 3,0% 2,5% 8,6% 
 

100% 

Eu frequento festas para 
diminuir o meu ritmo 
(acelerado) 

39,4% 11,1% 6,7% 12,5% 5,3% 5,8% 19,2% 
 

100% 

Eu vou a festas como a 
OKTOBERFEST para aliviar 
a chatice do dia a dia 

48,1% 10,2% 7,9% 12,7% 4,2% 4,4% 12,5% 
 

100% 
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Em relação ao equilíbrio, grande parcela dos entrevistados das duas 

festas declarou que vai a eventos como a Oktoberfest para evitar a rotina (44,2% 

entre os visitantes da festa alemã e 63,4% da festa brasileira). A motivação reduzir 

tensão, ansiedade e frustrações também foi citada pelos visitantes da Oktoberfest de 

Blumenau (69,7%) e de Munique (34,8%). Duas outras opções indicadas com 

significativa frequência foram fugir da mesmice cotidiana (em Blumenau 58,3% e em 

Munique 42,5%) e desacelerar o ritmo. Em todos os aspectos, os percentuais são 

bem mais altos na Oktoberfest brasileira. 

A Tabela 4, a seguir, apresenta os percentuais apurados em relação às 

respostas da dimensão Motivação para Viajar – construto Socialização. 

 

Tabela 4 – Descritiva Dimensão Motivação para Viajar – Construto Socialização 

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

MUNIQUE 7 
Conc 
Total 

 
6 
 

 
5 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

1 
Disc. 
Total 

 
TOTAL 

Eu vou a festas como esta 
porque eu posso estar com 
meus amigos 

 
53,3% 

 
19,6% 

 
9,8% 

 
7,0% 

 
2,8% 

 
3,9% 

 
3,5% 

 
100% 

Eu gosto de ir a festas em 
grupo 

 
53,0% 

 
19,3% 

 
7,7% 

 
8,4% 

 
6,0% 

 
2,1% 

 
3,5% 

 
100% 

Eu gosto de ir a festas como 
esta para conviver e observar 
as pessoas que frequentam 

 
45,3% 

 
16,8% 

 
14,4% 

 
11,6% 

 
4,6% 

 
4,9% 

 
2,5% 

 
100% 

Quando eu vou a eventos como 
este, eu gosto de conhecer 
pessoas novas 

 
53,7% 

 
20,4% 

 
7,7% 

 
9,5% 

 
4,2% 

 
1,8% 

 
2,8% 

 
100% 

Ir a festas como a 
OKTOBERFEST com alguém é 
sempre mais divertido do que ir 
só 

 
64,7% 

 
11,9% 

 
6,0% 

 
6,7% 

 
2,1% 

 
1,8% 

 
4,2% 

 
100% 

 
Eu não gosto de ir a festas 
como esta sozinho 

 
58,2% 

 
11,6% 

 
8,4% 

 
6,0% 

 
2,5% 

 
4,6% 

 
8,8% 

 
100% 

BLUMENAU         
 

Eu vou festas como esta porque 
eu posso estar com meus 
amigos 

65,5% 10,4% 6,9% 8,1% 3,2% 1,9% 3,9% 
 

100% 

Eu gosto de ir a festas em 
grupo 65,7% 11,1% 5,8% 6,9% 5,1% 2,1% 3,2% 

 
100% 

Eu gosto de ir a festas como 
esta para conviver e observar 
as pessoas que frequentam 

53,0% 10,6% 9,0% 10,6% 4,6% 4,6% 7,4% 
 

100% 

Quando eu vou a eventos como 
este, eu gosto de conhecer 
pessoas 

64,4% 8,6% 7,9% 6,7% 4,2% 3,5% 4,9% 
 

100% 

Ir a festas como a 
OKTOBERFEST com alguém é 
sempre mais divertido do que ir 
só 

81,0% 6,7% 3,7% 3,0% 1,4% 1,4% 2,8% 
 

100% 

 
Eu não gosto de ir a festas 
como estsa sozinho 

71,8% 4,2% 2,5% 3,9% 0,7% 2,8% 14,1% 
 

100% 
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No aspecto socialização, a maioria dos visitantes de ambas as festas 

considerou que estar na companhia de alguém é sempre mais divertido do que estar 

só (76,6% em Munique e 87,7% em Blumenau – os maiores percentuais deste 

construto para ambas as cidades), também manifestou que não gosta de ir sozinho 

a festas como essas (69,9% em Munique e 76% em Blumenau). Muitos preferem 

viajar em grupo e estar com os amigos. Conhecer pessoas e observar as que 

frequentam a festa são outras indicações feitas pelos entrevistados em ambos os 

eventos e com relevante frequência. 

Outra dimensão explorada neste estudo diz respeito às Fontes de 

Informação Utilizadas e consultadas pelos visitantes da festa em ambas as cidades. 

O resultado da pesquisa é demonstrado na Tabela 5, a seguir:  

 

Tabela 5 – Descritiva dimensão Fontes de Informação Utilizadas – construto Meio 

Formal 

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

MUNIQUE 7 
Influenc 

Muito 

 
6 
 

 
5 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

1 
Influenc 

Nada 

 
TOTAL 

 
Folders da Oktoberfest 3,9% 1,4% 3,9% 9,1% 5,3% 4,2% 72,3% 

 
100% 

 
Propaganda da oper. de 
turismo 

3,2% 1,4% 2,8% 6,0% 6,7% 4,9% 75,1% 
 

100% 

 
Agência de viagem 2,1% 3,5% 2,8% 7,0% 4,9% 5,6% 74,0% 

 
100% 

 
Notícias na rádio e TV 7,4% 7,0% 6,3% 7,0% 6,3% 8,4% 57,5% 

 
100% 

 
Site oficial da 
Oktoberfest 

13,3% 4,6% 7,0% 13,0% 6,0% 6,0% 50,2% 
 

100% 

 
Propaganda em revistas 
e jornais 

6,0% 3,5% 4,2% 8,4% 3,5% 4,9% 69,5% 
 

100% 

 
Guia/revista de viagem 4,2% 2,5% 4,9% 6,3% 4,6% 4,9% 72,6% 

 
100% 

 
Matérias de jornais e 
revistas 

4,6% 3,5% 6,0% 8,8% 7,4% 5,6% 64,2% 
 

100% 

 
Feira de turismo 1,8% 3,2% 2,5% 6,0% 4,2% 5,6% 76,8% 

 
100% 

 
Propaganda de 
televisão 

7,0% 4,6% 8,4% 7,0% 3,5% 5,3% 64,2% 
 

100% 

 
Outdoor 4,6% 3,9% 2,8% 8,4% 6,0% 4,2% 70,2% 

 
100% 
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(continuação) 

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

As duas fontes de informação formal que mais fortemente influenciaram a 

decisão dos visitantes da festa de Blumenau foram notícias em rádio e TV (44,9%) e 

o site oficial da Oktoberfest (42,7%).  

Nas entrevistas realizadas em Munique, o site apareceu em primeiro 

lugar, porém com menor indicação (17,9%) em segundo as notícias (14,4%). 

Propaganda veiculada por emissoras de televisão é o terceiro item mais citado em 

ambas as festas (43,8% em Blumenau e 11,6% em Munique). Note-se que os 

percentuais de indicação de Munique são bem inferiores aos de Blumenau. 

As fontes que exerceram menos influência foram feiras de turismo, 

agências de viagem, propaganda de operadora de turismo e outdoor. Guias e 

revistas de viagem e folders da Oktoberfest também apresentaram fraca 

participação nas escolhas, assim como propaganda e matérias veiculadas em 

jornais e revistas. 

Em Munique, a maioria das fontes citadas exerceu pouca ou nenhuma 

influência na decisão dos visitantes. Por sua vez, o site da festa, as notícias em 

rádio e TV e a propaganda veiculada por emissoras de televisão foram as fontes que 

apresentaram os maiores percentuais de indicação de influência.  

BLUMENAU 7 
Influenc 

Muito 

 
6 
 

 
5 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

1 
Influenc 

Nada 

 
TOTAL 

 
Folders da Oktoberfest 16,4% 5,8% 5,3% 8,8% 5,8% 5,8% 52,1% 

 
100% 

 
Propaganda da oper. de 
turismo 

15,7% 4,9% 3,9% 8,6% 3,5% 6,5% 56,9% 
 

100% 

 
Agência de viagem 17,1% 6,5% 3,0% 7,2% 2,1% 6,7% 57,4% 

 
100% 

 
Notícias em rádio e TV 36,1% 8,8% 7,4% 9,0% 4,6% 3,0% 31,0% 

 
100% 

 
Site oficial da 
Oktoberfest 

34,5% 8,3% 5,3% 9,3% 4,4% 3,9% 34,3% 
 

100% 

 
Propaganda em revista 
e jornal 

23,4% 10,0% 7,2% 9,3% 4,4% 5,6% 40,3% 
 

100% 

 
Guia/revista de viagem 13,2% 7,4% 4,9% 11,1% 3,9% 4,6% 54,9% 

 
100% 

 
Matérias de jornais e 
revistas 

21,8% 10,0% 8,8% 8,3% 4,4% 3,9% 42,8% 
 

100% 

 
Feira de turismo 10,2% 5,6% 5,1% 8,6% 4,2% 6,7% 59,7% 

 
100% 

 
Propaganda de 
televisão 

32,9% 10,9% 6,3% 7,9% 4,4% 4,6% 33,1% 
 

100% 

 
Outdoor 19,4% 6,3% 4,4% 5,8% 3,0% 5,8% 55,3% 

 
100% 
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De uma maneira geral, nota-se uma baixa influência das fontes de 

informação formal nos turistas que visitam a Oktoberfest de Munique e de 

Blumenau. 

A Tabela 6 sintetiza, em termos percentuais, os aspectos pesquisados. 

  
Tabela 6 – Descritiva dimensão Fontes de Informação Utilizadas – construto Meio 
Informal  

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em ambas as cidades, a fonte de informação informal com maior 

coeficiente é a de amigos e parentes (57,5% em Munique e 74% em Blumenau). 

porém este item será explorado, posteriormente, no momento da validação do 

instrumento.  

Destaca-se, também, a internet (redes sociais, blogs, sites de turismo), 

com 28,4% de concordância entre os entrevistados da festa alemã e 54,8% dos 

entrevistados da festa brasileira.  

Já as informações obtidas na recepção do hotel e em folders da região 

tiveram participação pouco relevante nos dois casos estudados. 

As percepções compreendidas no construto Segurança da dimensão 

Qualidade Percebida dos Serviços são sintetizadas na Tabela 7, seguinte. 

 

 

 

 

 

MUNIQUE 7 
Influenc 

Muito 

 
6 
 

 
5 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

1 
Influenc 

Nada 

 
TOTAL 

 
Folders da região   2,5% 1,8% 3,9% 10,5% 8,1% 7,4% 66,0% 

 
100% 

 
Recepção do hotel  1,4% 2,1% 3,2% 7,4% 6,3% 4,9% 74,7% 

 
100% 

Internet: redes sociais, 
blogs, sites de turismo  19,3% 9,1% 16,5% 16,1% 4,9% 4,2% 29,8% 

 
100% 

 
Amigos / Parentes  44,2% 13,3% 11,2% 11,2% 4,6% 2,5% 13,0% 

 
100% 

BLUMENAU         
 

 
Folders da região   13,2% 5,6% 5,8% 9,0% 4,9% 6,5% 55,1% 

 
100% 

 
Recepção do hotel  12,0% 4,4% 5,1% 6,7% 4,6% 5,6% 61,6% 

 
100% 

Internet: redes sociais, 
blogs, sites de turismo  44,2% 10,6% 5,1% 5,3% 4,2% 2,5% 28,0% 

 
100% 

 
Amigos / Parentes  65,7% 8,3% 5,1% 4,6% 3,2% 1,4% 11,6% 

 
100% 
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Tabela 7 – Descritiva dimensão Qualidade Percebida dos Serviços – construto 
Segurança  

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na dimensão Qualidade Percebida dos Serviços, o construto Segurança 

recebeu uma melhor avaliação dos frequentadores da Oktoberfest catarinense.  

O aspecto segurança da festa deixou extremamente satisfeito e satisfeito 

80,8% dos visitantes de Blumenau e 50,9% de Munique.  

No evento brasileiro, 72% dos visitantes se satisfizeram com a venda de 

ingressos e tickets de consumo e 48,6 % em relação aos estacionamentos. Em 

Munique, o número de indicações ―nada satisfeito‖ (18,6%) superou o de respostas 

―extremamente satisfeito‖ (15,1%) com os estacionamentos, o mesmo acontecendo 

em relação à venda de ingressos e tickets (14,4% e 13,3% respectivamente).  

Em uma escala decrescente, com sete graus de satisfação, a maior 

quantidade de indicações para esses dois aspectos (29,5% e 27,7%, 

respectivamente) se localizou em posição intermediária (grau 4, exatamente no 

meio, entre a melhor e a pior avaliação).  

A Tabela 8, a seguir, apresenta os resultados relativos à dimensão 

Qualidade Percebida dos Serviços e construto Empatia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

MUNIQUE 
7 

Muito 
Satisf 

 
6 
 

 
5 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

1 
Nada 
Satisf 

 
TOTAL 

Segurança da festa 34,4% 16,5% 10,9% 20,0% 10,2% 4,6% 3,5% 
 

100% 

Venda de ingressos e 
tickets de consumo 13,3% 6,7% 14,0% 27,7% 14,4% 9,5% 14,4% 

 
100% 

Estacionamentos  15,1% 8,1% 9,1% 29,5% 12,6% 7,0% 18,6% 
 

100% 

 

BLUMENAU 
        

 

Segurança da festa 67,8% 13,0% 8,3% 3,5% 2,8% 1,2% 3,5% 
 

100% 

Venda de ingressos e 
tickets de consumo 56,7% 15,3% 4,9% 6,9% 4,6% 2,8% 8,8% 

 
100% 

Estacionamentos  38,0% 10,6% 9,5% 14,8% 5,6% 8,3% 13,2% 
 

100% 
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Tabela 8 – Descritiva dimensão Qualidade Percebida dos Serviços – construto 
Empatia  

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

No que tange à empatia, os visitantes de Blumenau apontaram três 

aspectos que os deixaram extremamente satisfeitos e satisfeitos: cordialidade dos 

atendentes de restaurantes, bares e lojas (75,7% das respostas), apresentação 

pessoal (uniformes, crachás) dos atendentes nos restaurantes, bares e lojas (76,6%) 

e atendimento dispensado pelos atendentes de restaurantes, lojas e choperias 

(75%).  

Os frequentadores da Oktoberfest alemã foram mais rigorosos nessa 

avaliação. O percentual de resposta ―extremamente satisfeito‖ e ―satisfeito‖ foi de 

45,6 pontos para apresentação pessoal, 35,8% para atendimento em restaurantes, 

lojas e choperias e 39,3% para cordialidade dos atendentes. Nesses três itens, a 

maioria das indicações se concentrou nos graus 5 e 4 da escala, somando 34,4% 

das respostas para o primeiro, 43,2% para o segundo e 40,7% para o terceiro. 

Ainda, com relação à dimensão Qualidade Percebida dos Serviços, 

atenção também foi dada às percepções acerca da confiança dos visitantes na festa.  

A Tabela 9, a seguir, apresenta os percentuais atribuídos dentro da 

escala de satisfação adotada.  

 

MUNIQUE 7 
Muito 
Satisf 

 
6 
 

 
5 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

1 
Nada 
Satisf 

 
TOTAL 

Apresentação pessoal 
dos atendentes nos 
restaurantes, bares e 
lojas (uniformes, 
crachásetc.) 

 
27,7% 

 
17,9 % 

 
15,8% 

 
18,6% 

 
9,5% 5,3% 5,3% 

 
100% 

Cordialidade dos 
atendentes de 
restaurantes, bares e 
lojas  

 
20,4% 

 
18,9% 

 
20,7% 

 
20,0% 

 
10,2% 6,0% 3,9% 

 
100% 

Atendimento dispensado 
pelos atendentes dos 
restaurantes, lojas e 
choperias 

 
20,7% 

 
15,1% 

 
20,4% 

 
22,8% 

 
9,8% 5,3% 6,0% 

 
100% 

BLUMENAU         

Apresentação pessoal 
dos atendentes nos 
restaurantes, bares e 
lojas (uniformes, crachás 
etc.) 

61,3% 15,3% 9,3% 5,6% 4,2% 1,2% 3,2% 
 

100% 

Cordialidade dos 
atendentes de 
restaurantes, bares e 
lojas  

62,7% 13,0% 9,7% 6,9% 5,1% 1,4% 1,2% 
 

100% 

Atendimento dispensado 
pelos atendentes dos 
restaurantes, lojas e 
choperias 

60,4% 14,6% 8,8% 9,5% 4,6% ,9% 1,2% 
 

100% 
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Tabela 9 – Descritiva dimensão Qualidade Percebida dos Serviços – construto 
Confiabilidade  

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto à confiabilidade, a confiança na qualidade e procedência dos 

alimentos comercializados (71,5% indicações), o perfil dos frequentadores da festa 

(57,4%) e o tempo de espera para atendimento em choperias, restaurantes e 

bilheterias (60,9%) foram os aspectos destacados pelos entrevistados que se 

declararam extremamente satisfeitos na Oktoberfest de Blumenau.  

Em Munique, os percentuais de ―extremamente satisfeito‖ e ―satisfeito‖ 

foram superiores aos de ―nada satisfeito‖ nos aspectos qualidade e procedência dos 

alimentos (44,9% contra 4,9%) e perfil dos frequentadores (29,8% contra 3,9%), mas 

se mostraram inferiores no que se refere ao tempo de espera.  

Novamente, a maioria das indicações avaliativas correspondeu a graus 

intermediários da escala: alimentos (42,8% das respostas localizadas nos graus 6 e 

5, mais próximos da extrema satisfação); frequentadores (50,6% nos graus 5 e 4); 

tempo de espera (45,3% nos graus 5 e 4), conforme se pode viasualizar na Tabela 

10, a seguir. 

 

 

MUNIQUE 7 
Muito 
Satisf 

 
6 
 

 
5 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

1 
Nada 
Satisf 

 
TOTAL 

Tempo de espera 
para atendimento 
em choperias, 
restaurantes e 
bilheterias 

 
13,3% 

 
9,8% 

 
23,2% 

 
22,1% 

 
8,1% 9,5% 14,0% 

 
100% 

Perfil dos 
frequentadores da 
festa  

 
15,1% 

 
14,7% 

 
26,7% 

 
23,9% 

 
12,6% 3,2% 3,9% 

 
100% 

Confiança na 
qualidade e 
procedência dos 
alimentos 
comercializados 

 
24,9% 

 
20,0% 

 
22,8% 

 
15,8% 

 
7,0% 4,6% 4,9% 

 
100% 

BLUMENAU         
 

Tempo de espera 
para atendimento 
em choperias, 
restaurantes e 
bilheterias 

47,0% 13,9% 9,5% 10,2% 3,7% 3,9% 11,8% 
 

100% 

Perfil dos 
frequentadores da 
festa  

50,0% 17,4% 12,7% 11,3% 3,7% 3,0% 1,9% 
 

100% 

Confiança na 
qualidade e 
procedência dos 
alimentos 
comercializados 

51,6% 19,9% 13,4% 7,9% 3,2% 2,5% 1,4% 
 

100% 
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Tabela 10 – Descritiva dimensão Qualidade Percebida dos Serviços – construto 
Atendimento  

    Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os visitantes manifestaram satisfação com o atendimento recebido na 

Oktoberfest de Blumenau, com destaque para: a disposição e a cordialidade das 

pessoas que trabalham na festa para orientar e esclarecer dúvidas dos visitantes 

(78,7% das repostas), a estrutura de apoio aos visitantes, como Casa da Criança, 

Oktober Segura, Posto Médico e Achados e Perdidos (74,6%), a preocupação em 

resolver de forma rápida e eficiente as solicitações dos visitantes (70,1%). 

Na comparação com a análise feita pelos visitantes do evento 

catarinense, os percentuais obtidos na pesquisa realizada em Munique são bem 

inferiores: disposição e cordialidade (36,1%), atendimento a solicitações (32,6%) e 

estrutura de apoio (39,3%) – este é o maior índice de respondentes extremamente 

satisfeitos nos três aspectos.  

Na escala avaliativa utilizada, os resultados mais significantes se 

encontram na posição central (grau 4, entre extremamente satisfeito e nada 

MUNIQUE 7 
Muito 
Satisf 

 
6 
 

 
5 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

1 
Nada 
Satisf 

 
TOTAL 

Disposição e 
cordialidade das 
pessoas que 
trabalham na festa 
para orientar e 
esclarecer dúvidas 
dos visitantes 

 
 

18,6% 

 
 

17,5% 

 
 

19,3% 

 
 

23,9% 

 
 

9,1% 

 

5,3% 

 

6,3% 

 
 

100% 

Preocupação em 
resolver de forma 
rápida e eficiente as 
solicitações dos 
visitantes 

 
18,9% 

 
13,7% 

 
17,5% 

 
27,4% 

 
12,6% 5,6% 4,2% 

 
100% 

Estrutura de apoio aos 
visitantes, como Casa 
da Criança, Oktober 
Segura, Posto Médico 
e Achados e Perdidos 

 
25,6% 

 
13,7% 

 
15,1% 

 
26,7% 

 
10,9% 3,9% 4,2% 

 
100% 

BLUMENAU         

Disposição e 
cordialidade das 
pessoas que 
trabalham na festa 
para orientar e 
esclarecer dúvidas 
dos visitantes 

61,6% 17,1% 9,3% 7,4% 2,3% 1,9% 0,5% 
 

100% 

Preocupação em 
resolver de forma 
rápida e eficiente as 
solicitações dos 
visitantes 

54,9% 15,7% 11,3% 9,0% 3,5% 2,8% 2,8% 
 

100% 

Estrutura de apoio aos 
visitantes, como Casa 
da Criança, Oktober 
Segura, Posto Médico 
e Achados e Perdidos 

56,5% 18,1% 10,2% 7,6% 3,0% 2,3% 2,3% 
 

100% 
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satisfeito), correspondendo aos percentuais de 23,9% para o primeiro item, 27,4% 

para o segundo e 26,7% para o terceiro, conforme apresentado na Tabela 11, a 

seguir. 

 
Tabela 11 – Descritiva dimensão Qualidade Percebida dos Serviços – construto 
Tangibilidade  

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação à tangibilidade, os itens que mais satisfizeram os 

frequentadores da festa em Blumenau estão relacionados com opções de cerveja 

(84,7% das respostas), organização e limpeza (78,7%), shows e atrações musicais 

(78%), e alternativas de refeições e lanches (67,1%).  

Os dados obtidos em Munique apontaram avaliação positiva relevante, 

com maior número de indicações de extrema satisfação. À semelhança de 

Blumenau, as opções de cerveja compõem o item mais bem avaliado quanto à 

tangibilidade, com 73,7% dos entrevistados se declarando extremamente satisfeitos 

e satisfeitos. Em segundo lugar vêm as alternativas de refeições e lanches (64,3%), 

seguidas de shows e atrações musicais (56,8%), organização e limpeza (57,9%). 

As Tabelas 12, 13 e 14, a seguir, apresentam o perfil dos entrevistados e 

a forma de agrupamento com que eles frequentam a Oktoberfest. 

 

 

 

MUNIQUE 7 
Muito 
Satisf 

 
6 
 

 
5 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

1 
Nada 
Satisf 

 
TOTAL 

 
Opções de refeições e 
lanches 

 
41,1% 

 
23,2% 

 
15,4% 

 
11,9% 

 
4,2% 2,5% 1,8% 

 
100% 

 
Opções de cervejas  

 
53,0% 

 
20,7% 

 
8,8% 

 
7,4% 

 
4,9% 1,4% 3,9% 

 
100% 

 
Shows e atrações 
musicais 

 
38,2% 

 
18,6% 

 
15,8% 

 
13,0% 

 
6,0% 3,9% 4,6% 

 
100% 

 
Organização e limpeza 

 
37,9% 

 
20,0% 

 
16,8% 

 
10,2% 

 
6,7% 3,5% 4,9% 

 
100% 

BLUMENAU         
 

 
Opções de refeições e 
lanches 

52,5% 14,6% 10,0% 9,7% 4,2% 4,9% 4,2% 
 

100% 

 
Opções de cervejas  72,9% 11,8% 6,3% 3,0% 2,3% 1,6% 2,1% 

 
100% 

 
Shows e atrações 
musicais 

64,8% 13,2% 8,1% 7,2% 2,8% 1,6% 2,3% 
 

100% 

 
Organização e limpeza 67,6% 11,1% 6,5% 5,1% 4,9% 1,2% 3,7% 

 
100% 
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Tabela 12 – Sexo dos entrevistados 
SEXO MUNIQUE BLUMENAU 

Feminino 37,5% 37% 

Masculino 62,5% 63% 

Base de dados NA: 285 NA: 432 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Tabela 13 – Idade dos entrevistados  
IDADE MUNIQUE BLUMENAU 

Até 21 anos 11,2% 16,7% 

22 a 35 anos 50,5% 54,4% 

36 a 55 anos 29,1% 22,7% 

Acima de 55 anos 9,1% 6,3% 

Base de dados 285 432 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Tabela 14 – Formas de agrupamento dos entrevistados 
GRUPO MUNIQUE BLUMENAU 

Sozinho 6,9% 4,4% 

Acompanhado da família 9,6% 17,7% 

Acompanhado de um pequeno grupo 
de amigos 

53,8% 50,6% 

Acompanhado de um grande grupo 
de amigos 

16,5% 14,3% 

Acompanhado do companheiro(a), 
esposo(a),namorado(a) 

13,1% 13,0% 

Base de dados NA: 260 NA: 407 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

A pesquisa revelou que a maior parte do público frequentador da 

Oktoberfest de Blumenau é de visitantes do sexo masculino (63%), com idades entre 

22 e 35 anos (54,4%), e vão à festa acompanhados de um pequeno grupo de 

amigos (50,6%). O perfil dos frequentadores da festa catarinense não é muito 

diferente do encontrado na Oktoberfest de Munique, onde predominam 62,5% do 

sexo masculino, 50,5% têm entre 22 e 35 anos de idade, e 53,8% costumam visitar 

a festa em companhia de um pequeno grupo de amigos. 
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Em suma, os dados demonstram que em ambos os eventos predomina 

um público de homens, adultos, jovens, que vão ao evento acompanhado de 

amigos, como se pode perceber, também na Tabela 4, sobre o construto 

Socialização.  

 
5.2.1.1 Síntese analítica da pesquisa descritiva 

 

Motivação para Viajar 

 

Crompton (1979), Mansfeld (1992) e Pearce (1982) afirmam que os 

motivos dos turistas, relativamente à decisão de participar de festivais, são vários. 

Assim, pode-se enumerar Exploração Cultural, Novidade, Equilíbrio e Socialização 

como fatores imbricados no processo de motivação dos visitantes tanto da 

Oktoberfest de Blumenau quanto de Munique, comprovando a teoria de Getz (2005) 

de que os frequentadores de eventos buscam satisfazer múltiplas necessidades.  

A expectativa do ―novo‖, tanto no que se refere a aspectos culturais e 

sociais quanto a experiências pessoais, parece acionar o interesse em participar dos 

eventos. Tanto é assim que parcela significativa de entrevistados, em ambas as 

festas, declarou seu desejo de experimentar diferentes costumes e culturas, ver 

coisas novas, vivenciar situações que envolvam novas experiências, divertir-se 

olhando coisas que nunca viu antes; conhecer pessoas e observar aquelas que 

frequentam a festa – estas duas últimas variáveis mais imbricadas com o construto 

Socialização. 

Pautado em uma ou mais dessas expectativas, o desejo de ―novidade‖ é 

relatado como um dos principais motivos nos estudos de Dimanche e Havitz (1994). 

Iso-Ahola (1982), por sua vez, faz referência à motivação intrínseca do indivíduo, 

que o orienta para o exercício de atividades que lhe tragam algo novo. 

Em se tratando de exploração cultural, a aventura (descoberta) como 

parte da experiência da festa foi a quinta opção mais indicada pelos visitantes de 

Blumenau e a sexta de Munique. Esse desejo de procurar ou descobrir experiências 

novas e diferentes é incluído por Crompton e McKay (1997) entre os domínios 

motivacionais relacionados aos fatores push da teoria de Iso-Ahola (1982). 

Em dois extremos, o gosto por atividades que oferecem emoções fortes e 

necessidade de relaxamento foram mencionados com maior frequência pelos 
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entrevistados de Blumenau e de Munique. O mesmo se verificou em relação ao 

gosto por situações imprevisíveis – muitos não planejam em detalhes a participação 

em uma festa como a Oktoberfest, preferindo manter a expectativa de 

circunstâncias/acontencimentos inesperados – e a procura por aventura.  

Diversos estudos sobre motivação para viagens e participação em 

eventos, a exemplo do realizado por Crompton e McKay (1997), que enfatizam 

repouso e relaxamento (desejo de descansar mental e psicologicamente para 

diminuir a pressão do dia a dia), e de Iso-Ahola (1982), que faz referência a uma 

simples mudança da rotina diária ou redução do estresse, apontam esses desejos 

como fatores que motivam a busca por algo novo. 

Ao acentuarem que festas como a Oktoberfest despertam o lado 

infantil/jovem e dão oportunidade para o particpante agir como criança, os 

entrevistados revelaram certa tendência à nostalgia, apontada por Fairley (2003) 

como elemento motivador para alguém se transformar em um turista de eventos.  

Crompton e McKay (1997) sugerem que um das principais motivações 

dos turistas é a necessidade de regressão: desejo de reencontrar um 

comportamento remanescente da sua juventude ou infância e até de subtrair 

constrangimentos sociais. Nesse sentido, a possibilidade de seu comportamento ser 

considerado estranho por outras pessoas foi referida por expressiva parcela de 

visitantes, que disse não se importar com isso.  

Em relação ao equilíbrio, especificamente, a pesquisa revelou que um 

número considerável de turistas vai a eventos como a Oktoberfest para evitar a 

rotina, reduzir a tensão, a ansiedade e as frustrações, fugir da mesmice do dia a dia 

e desacelerar o ritmo.  

Esses resultados confirmam a teoria formulada por Iso-Ahola (1982), 

segundo a qual as dimensões motivacionais básicas do turismo são constituídas 

pela dicotomia evasão-escape (fuga) versus descoberta (busca). A pessoa pode 

querer fugir de problemas pessoais e interpessoais e buscar recompensas 

psicológicas em atividades de lazer, procurar relaxamento, autoconfiança e contato 

com outros indivíduos. Isso inclui o desejo de deixar para trás o ambiente cotidiano.  

McDonnell, Allen e O'toole (1999) também apontam como fatores que 

influenciam a decisão de participar de um evento: motivação social (interação e 

motivos fisiológicos (exercícios de relaxamento) e pessoais (novas experiências). 
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No aspecto socialização, a maioria dos visitantes das duas Oktoberfest 

considerou que estar na companhia de alguém é sempre mais divertido do que estar 

só, daí a menção de que não gosta de ir a este tipo de festa sozinho. Esse desejo de 

interagir com um grupo e seus membros é enfatizado por Crompton e McKay (1997). 

 

Fontes de Informação Utilizadas 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa descritiva apontam como fontes de 

informação formal que mais influenciaram a decisão dos turistas em participar das 

festas em Blumenau e em Munique as notícias veiculadas em rádio e televisão, e o 

site oficial da Oktoberfest, seguidos da propaganda igualmente veiculada por 

emissoras rádio e televisão.  

Quanto às fontes de informação informal, fica evidenciado que as 

conversas com amigos e parentes são as que mais influenciam as decisões de 

viagem, seguidas da internet (redes sociais, blogs, sites de turismo).  

Esses resultados assinalam a importância das informações transmitidas 

pela televisão e as repassadas boca a boca — já apontadas por Govers, Go e 

Kumar (2007). A internet é uma das fontes externas mais usadas pelo turista para 

planejar suas viagens (SEABRA; LAGES; ABRANTES, 2004).  McCartney, Butler e 

Bennett (2008) realçam o crescente uso da internet e a importância do conteúdo do 

site do destino escolhido e comentam que as recomendações de outrem são 

frequentemente citadas como fontes mais confiáveis de informação. 

Verificou-se que a contribuição das informações informais, obtidas com 

parentes e amigos, é decisiva para definir o destino da viagem – constatações feitas 

anteriormente por Snepenger e Snepenger (1993), Fodness e Murray (1999), Bieger 

e Laesser (2004). 

 

Qualidade Percebida dos Serviços 

 

Em todos os aspectos investigados quanto à qualidade percebida 

(segurança, empatia, confiabilidade, atendimento e tangibilidade), os índices de 

satisfação foram mais positivos na Oktoberfest de Blumenau, comparativamente aos 

de Munique.  
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Na festa catarinense, somente os itens ―tempo de espera para 

atendimento em choperias, restaurantes e bilheterias‖ e ―estacionamentos‖ 

obtiveram número de indicações de ―extremamente satisfeito‖ inferior à metade do 

total de respostas (47% e 38%, respectivamente). O perfil dos frequentadores da 

festa atingiu o índice de 50% e os demais ultrapassaram esse percentual.  

Somente em relação à tangibilidade, os dados coletados em Munique 

apontaram avaliação positiva relevante, com maior número de indicações de 

extrema satisfação, mas mesmo assim não chegaram a 50%,  exceção feita ao item 

―opções de cerveja‖, com 53% dos entrevistados declarando-se extremamente 

satisfeitos. 

À semelhança da Oktoberfest de Munique, as opções de cerveja 

compõem o item mais bem avaliado quanto à tangibilidade pelos frequentadores do 

evento em Blumenau, deixando extremamente satisfeitos 72,9% dos visitantes. 

Parasuraman, Zeithalm e Berry (1991) consideram que a tangibilidade 

tem importância menor do que a confiabilidade, esta indicada como a mais 

importante pelos usuários dos serviços.  

Segundo Berry e Parasuraman (1995), os clientes tendem a ter maiores 

expectativas e zonas de tolerância mais estreitas para o resultado da dimensão do 

serviço da confiabilidade do que para as dimensões tangíveis, como empatia e 

atendimento. Isso porque ela se refere, em grande parte, ao resultado do serviço (se 

o serviço prometido é prestado), enquanto as outras dimensões dizem respeito ao 

processo do serviço em si (como ele é prestado). 

Para O'Neill, Getz e Carlsen (1999),  tão importante quanto o resultado do 

serviço é o seu processo, ou seja, a maneira pela qual ele é prestado, 

representando um componente crucial do ponto de vista do cliente. Nowacki (2009), 

no mesmo sentido, em investigação realizada na Austrália, concluiu que o 

desempenho do prestador de serviços teve grande efeito na satisfação e no 

comportamento dos turistas. 

 

5.2.2 Análise das relações e correlações 

 

Antes de realizar a análise fatorial exploratória, considerou-se importante 

testar a validade e a variância dos itens individuais do instrumento. 
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5.2.2.1 Validade e variância dos itens individuais do instrumento 

 

O instrumento de pesquisa que havia sido testado antes da coleta final 

dos dados foi mais bem avaliado nesta fase e isto se deve ao considerável tamanho 

das amostras obtidas nas duas edições do evento. Para testar sua validade foi 

aplicado o Alfa de Cronbach, que mede a correlação entre os itens respondidos do 

instrumento, por meio da correlação média das respostas. O coeficiente α é 

adequado, pois se utilizou a mesma escala de medição para todos os itens. O Alfa 

de Cronbach é calculado pela variância dos itens individuais e pela variância da 

soma destes itens, considerando-se todas as perguntas do instrumento. 

Em Blumenau, apenas o construto Informal da dimensão Fontes de 

Informação Utilizadas possui um Alfa de Cronbach menor que 0,7, que é o ponto de 

corte considerado como aceitável. 

As variáveis eliminadas em Blumenau foram: 

- no construto Novidade da dimensão Motivação para Viajar foi eliminado 

a variável V10: ―Eu não planejo minha ida a uma festa como esta em detalhes 

porque isso tira alguns elementos inesperados‖; 

- no construto Socialização da dimensão Motivação para Viajar foi 

eliminada a variável V26: ―Eu não gosto de ir a festas como esta, sozinho‖; 

- no construto Meio Informal da dimensão Fontes de Informação 

Utilizadas, foram eliminadas as variáveis V41: ―Amigos/Parentes‖ e V39: ―Internet‖; 

- no construto Qualidade da dimensão Qualidade Percebida dos Serviços 

foi eliminada a variável V45: ―Estacionamentos‖. 

O Quadro 10 mostra os índices Alfa de Cronbach para o evento de 

Blumenau. 

CONSTRUTOS ALFA DE CRONBACH 

Exploração Cultural 0.785 

Novidade 0.846 

Equilíbrio 0.793 

Socialização 0.714 

Formal 0.887 

Informal 0.689 

QPS 0.906 

Quadro 10 – Alfa de Cronbach – Blumenau 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Para o caso do evento de Munique, foram eliminadas as seguintes 

variáveis:  

- no construto Novidade da dimensão Motivação para Viajar foi eliminada 

a variável V16: ―Eu não me importo se as pessoas pensam que meu comportamento 

é estranho enquanto estou numa festa‖; 

- no construto Equilíbrio da dimensão Motivação para Viajar foram 

eliminadas as variáveis V17: ―Eu tenho que ir a eventos como a Oktoberfest de 

tempos em tempos para evitar rotina‖ e V20: "Eu vou a festas como a Oktoberfest 

para aliviar a chatice do dia a dia"; 

- no construto Socialização da dimensão Motivação para Viajar foi 

eliminada a variável V26: ―Eu não gosto de ir a festas como esta, sozinho‖; 

- no construto Meio Formal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas 

foi eliminada a variável V33: ―Site Oficial da Oktoberfest‖; 

- no construto Meio Informal da dimensão Fontes de Informação 

Utilizadas foram eliminadas as variáveis V41: ―Amigos/Parentes‖ e V39:―Internet‖. 

O Quadro 11, a seguir, mostra os índices Alfa de Cronbach para o evento 

de Munique. 

 

CONSTRUTOS ALFA DE CRONBACH 

Exploração Cultural 0.815 

Novidade 0.795 

Equilíbrio 0.868 

Socialização 0.808 

Formal 0.887 

Informal 0.766 

QPS 0.884 

Quadro 11 – Alfa de Cronbach – Munique 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A fonte de informação ―Amigos e Parentes‖ constitui um importante 

resultado da pesquisa e merece uma observação específica, já que se acreditava, 

não só pela experiência pessoal da pesquisadora sobre o evento, mas também pela 

literatura levantada, que creditava a este item uma grande importância na decisão 

de viajar. De fato, de forma descritiva, o item é um influenciador, em ambas as 

edições do evento: mais no caso de Blumenau (65,7%) e menos no de Munique 
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(44,2%). Entretanto, sua significância para o construto Meio Informal não se mostrou 

forte. Testes sem a presença deste item mostraram que o construto tinha mais 

confiabilidade.  

A Tabela 15, a seguir, mostra a sua correlação com as demais variáveis 

do construto Meio Informal. 

 

Tabela 15 – Correlação da variável amigos e parentes com os demais itens do 
construto meio informal 

 Folders da 
região   

Recepção do 
hotel  

Internet: redes 
sociais, blogs, 
sites turismo  

Amigos / 
Parentes  

Folders da região   Pearson Correlation 1 .526 .323 -.041 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .399 

Recepção do 
hotel  

Pearson Correlation .526 1 .234 -.055 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .252 

Internet: redes 
sociais, blogs, 
sites turismo  

Pearson Correlation .323 .234 1 .131 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .006 

Amigos / 
Parentes  

Pearson Correlation -.041 -.055 .131 1 

Sig. (2-tailed) .399 .252 .006   

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Apesar de baixa, a correlação de Amigos/Parentes com Internet é 

significativa, coisa que não acontece com as fontes locais de informação. A Internet 

possui correlações maiores com as fontes locais do que com os Amigos/Parentes. 

O problema parece estar na redação da questão no instrumento: 

―Gostaríamos agora de saber como você se informou sobre a Oktoberfest 2011. 

Utilizando a mesma escala de 1 a 7, responda o quanto cada um dos meios de 

informação abaixo influenciou você a visitar a Oktoberfest 2011‖.  Observou-se que, 

como meio de influência, o instrumento é claramente identificado, mas como fonte 

de informação utilizada não goza do mesmo status, pois o respondente pode pensar 

que uma conversa com amigos e parentes não é uma fonte de informação no 

sentido em que as demais fontes foram apresentadas no instrumento.  

Uma opção para futuras pesquisas pode ser substituir o termo ―utilizou‖ 

por ―influenciou‖ de modo a verificar se há uma mudança de resultado. De qualquer 

forma, trata-se de um item a ser mais bem explorado devido à força da comunicação 

pessoal em meio ao pesado volume midiático enfrentado diariamente. 
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A partir dessas constatações, as análises das dimensões e das 

correlações foram realizadas, excluindo-se as variáveis apresentadas anteriormente, 

com suas respectivas justificativas. 

  

5.2.2.2 Relações entre as dimensões pesquisadas nas duas edições da Oktoberfest 

(Blumenau e Munique) 

 

Neste ponto são analisadas as relações entre as dimensões propostas 

para a pesquisa, levando-se em consideração os construtos de cada uma delas e a 

validação do instrumento anteriormente apresentada. Optou-se por privilegiar os 

itens que tiveram melhor e pior avaliação em Munique e em Blumenau, seguindo 

esta ordem de cidades. 

Dentro de cada dimensão foi conduzida a análise de cada construto e 

suas respectivas variáveis por meio do modelo de equações estruturais.  

A propósito, a modelagem por meio de equações estruturais emergiu 

como ferramenta integral, tanto na pesquisa gerencial como na acadêmica, sendo 

possível estimar para cada dimensão a equação pela qual será formada (HAIR et al., 

1988). 

As relações entre as dimensões e seus construtos foram calculadas por 

meio das correlações de Pearson. 

 

5.2.2.2.1 Relações da dimensão Motivação para Viajar: Munique e Blumenau – 

construto Exploração Cultural  

 

Por meio da análise de equações estruturais, referindo-se à Oktoberfest 

de Munique, foi possível identificar as variáveis V3, V2 e V6 com os maiores 

coeficientes relativos ao construto Exploração Cultural. Já as variáveis com menores 

coeficientes foram: V4, V1 e V8. Também se verificou que os turistas alemães 

procuram menos atrativos históricos relacionados à cultura local.  

A análise de equações estruturais em relação a Blumenau identificou as 

variáveis V6 e V7 com os maiores coeficientes relativos ao construto Exploração 

Cultural, enquanto as com menores coeficientes foram as variáveis V8 e V4.  

O Quadro 12, a seguir, apresenta os coeficientes analisados.  
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 MUNIQUE   

ITEM DESCRIÇÃO MAIOR 

COEF 

MENOR 

COEF 

V3 Quero ver coisas novas enquanto estou numa festa como a Oktoberfest 0,156  

V2 Divirto-me em festas como a Oktoberfest olhando coisas que eu nunca vi 

antes 

0,139  

V6 Eu quero experimentar diferentes costumes e culturas que não fazem parte 

do meu ambiente 

0,127  

V4 Eu gosto de visitar museus e ver atrativos históricos enquanto estou numa 

festa como esta 

 0,077 

V1 Enquanto estou numa festa como a Oktoberfest eu participo de eventos 

culturais que normalmente eu não tenho a oportunidade de ir 

 0,076 

V8 Eu vou a uma festa como a Oktoberfest para aumentar meu conhecimento 

sobre a cultura local. 

 0,067 

 BLUMENAU   

V6 Eu quero experimentar diferentes costumes e culturas que não fazem parte 

do meu ambiente 

0,189  

V7 Eu gosto de me encontrar em situações onde eu possa experimentar coisas 

novas 

0,184  

V8 Eu vou a uma festa como a Oktoberfest para aumentar o meu conhecimento 

sobre a cultura local 

 0,070 

V4 Eu gosto de visitar museus e ver atrativos históricos enquanto estou numa 

festa como esta 

 0,041 

Quadro 12 – Coeficientes variáveis dimensão Motivação para Viajar – construto 
Exploração Cultural  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

As variáveis com maiores coeficientes confirmam o que foi verificado na 

análise dos dados da pesquisa descritiva apresentada anteriormente, destaca-se 

aqui a variável V6: ―Eu quero experimentar diferentes costumes e culturas que não 

fazem parte do meu ambiente‖, com coeficientes 0,127 em Munique e 0,189 em 

Blumenau.  

A aceitação e o consumo de outras culturas como elementos que fazem 

parte de experiências buscadas pelos turistas para alterar sua cultura cotidiana são 

destacados por Weiermair e Peters (2002). Gonçalves (2008, p. 12), nesse sentido, 

salienta que ―a viagem emerge como uma oportunidade para desenvolver 

experiências pessoais, de autoaprendizagem, a partir de uma descoberta do 

mundo‖. 

As variáveis com menores coeficientes também confirmam os dados 

obtidos na pesquisa descritiva: os frequentadores das festas no Brasil e na 
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Alemanha declararam interesse em participar de eventos culturais e aumentar o seu 

conhecimento sobre a cultura local.  

A frequência de indicações, porém, foi inferior à relativa a novas situações 

e experiências, sendo ainda menor em relação às opções de visitar museus e ver 

atrativos históricos. Pode-se dizer que tal ocorre provavelmente porque, como 

analisa Gonçalves (2008, p. 11), ―alguns consumidores cansados de encontrar a 

reprodução em série de museus e monumentos em diferentes destinos começaram 

a procurar alternativas‖.  

Urry (1990), a propósito, destaca a tendência de participação ativa na 

experiência turística, com o indivíduo se aproximando da comunidade receptora e se 

afastando de uma atitude contemplativa. 

A Figura 3, a seguir, ilustra a equação estrutural realizada para o 

construto Exploração Cultural, em Munique. 

 

  

Figura 3 – Equação estrutural: dimensão Motivação para Viajar – construto 
Exploração Cultural – Munique 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Figura 4, apresentada a seguir, ilustra a equação estrutural realizada 

para o construto Exploração Cultural, em Blumenau. 
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Figura 4 – Equação estrutural: dimensão Motivação para Viajar – construto 
Exploração Cultural – Blumenau  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
 

Construto Novidade 

 

A análise de equações estruturais da Oktoberfest de Munique permitiu 

identificar as variáveis relativas à imprevisibilidade e à jovialidade, V13 e V14, com 

os maiores coeficientes. Já as variáveis que apresentaram coeficientes menores 

foram V9 e V10.  

No evento de Blumenau, as variáveis relativas à imprevisibilidade e à 

jovialidade com os maiores coeficientes foram V13 e V14. As variáveis com menores 

coeficientes foram V9 e V16.  

O Quadro 13, apresentado a seguir, ilustra esses resultados obtidos para este 

construto. 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 MUNIQUE   

ITEM DESCRIÇÃO MAIOR 

COEF 

MENOR 

COEF 

V13 Festas como esta mostram a criança (jovem) que existe em mim 0.157  

V14 Eu gosto de coisas imprevisíveis que acontecem nas festas 0.123  

V9 Eu gosto das festas cujas atividades ofereçam fortes emoções  0.051 

V10 Eu não planejo minha ida a uma festa como esta em detalhes 

porque isso tira alguns elementos inesperados 

 0.041 

 BLUMENAU   

V13 Festas como esta mostram a criança (jovem) que existe em mim 0,118  

V14 Eu gosto de coisas imprevisíveis que acontecem nas festas 0,110  

V9 Eu gosto das festas cujas atividades ofereçam fortes emoções  0.05 

V16 Eu não me importo se as pessoas pensam que meu 

comportamento é estranho enquanto estou numa festa 

 0.048 

Quadro 13 – Coeficientes variáveis: dimensão Motivação para Viajar – construto 
Novidade 
Fonte: Elaborado pela autora   

 
 

Aqui se demonstra que um dos principais motivadores dos turistas é o 

desejo de reencontrar um comportamento remanescente da juventude ou da infância 

(CROMPTON; MCKAY, 1997), o que revela certa tendência à nostalgia, como 

observado por Farley (2003), Goulding (1999) e Urry (1990). Este fato é identificado 

com os maiores coeficientes da V13, nas duas edições da Oktoberfest, a saber: 

Munique com 0,157 e Blumenau com 0,118.  

Situação idêntica se constatou na análise descritiva. A oportunidade de 

liberar o lado infantil/jovem foi bastante referida pelos visitantes da Oktoberfest – 

mais em Blumenau do que em Munique –, assim como o gosto por situações 

imprevisíveis, mencionado com significativa frequência pelos entrevistados e com 

coeficientes maiores na V14, com 0,123 em Munique e 0,110 em Blumenau. 

Outra constatação revela que, muito mais em Munique do que em 

Blumenau, as pessoas preferem não planejar a ida a uma festa como a Oktoberfest 

em detalhes, justo para manter a expectativa por elementos inesperados. 

Para Tussyadiah e Fesenmair (2009), a busca por novidade traduz a 

necessidade de encontrar algo distinto da vida cotidiana e representa importante 

componente da experiência turística. 

Diferentemente desses resultados, o gosto por atividades que oferecem 

emoções fortes foi, na análise descritiva, o item mais citado pelos visitantes da 
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Oktoberfest de Blumenau e o segundo com maior número de indicações na festa de 

Munique, em relação à novidade.  

A Figura 5, a seguir, ilustra a equação estrutural realizada para a festa de 

Munique. 

 

Figura 5 – Equação estrutural: dimensão Motivação para Viajar – construto 
Novidade – Munique 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Figura 6 ilustra a equação estrutural realizada para a festa de 

Blumenau. 

 

Figura 6 – Equação estrutural: dimensão Motivação para Viajar – construto 
Novidade – Blumenau 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Construto Equilíbrio 

 

Após análise de equações estruturais da amostra de Munique, as 

variáveis V18 e V19, aquelas que os entrevistados buscam redução do estresse 

diário, apresentaram coeficientes maiores. Em Blumenau, as variáveis com maiores 

coeficientes, V18 e V20, também se referem à busca de redução do estresse diário, 

para o menor coeficiente, identificou-se a variável V17. 

O Quadro 14, a seguir, ilustra essa análise. 

  

 MUNIQUE   

ITEM DESCRIÇÃO MAIOR 

COEF 

MENOR 

COEF 

V18 Eu gosto de ir a festas para reduzir tensão, ansiedade e frustrações 0,447  

V19 Eu frequento festas para diminuir o meu ritmo (acelerado) 0,445  

 BLUMENAU   

V18 Eu gosto de ir a festas para reduzir tensão, ansiedade e frustrações 0,202  

V20 Eu vou a festas como a OKTOBERFEST para aliviar a chatice do 

dia a dia 

0,192  

V17 Eu tenho que  ir a eventos como a OKTOBERFEST de tempos em 

tempos para evitar a rotina 

 0,102 

Quadro 14 – Coeficientes variáveis – dimensão Motivação para Viajar – construto 
Equilíbrio  
Fonte: Elaborado pela autora  

 

Em ambos os eventos pesquisados, o maior coeficiente relativo ao 

construto Equilíbrio está representado na variável V18, o que remete à teoria 

formulada por Iso-Ahola (1982), segundo a qual a evasão-escape (fuga) se insere 

nas dimensões motivacionais básicas do turismo. A autora faz referência a uma 

simples mudança da rotina diária ou redução do estresse como fatores de motivação 

para viagens. 

Weiermair e Peters (2002) destacam esse componente, indicando o 

aumento no número de escapes à rotina diária – em termos tanto de frequência 

quanto de diversidade – como característica do comportamento atual do turista. 

Mendes, Guerreiro e Martins (2011, p. 7) acentuam que ―as experiências turísticas 

têm sido vistas como algo distinto da vida quotidiana‖ e que, através delas, ―em 

geral, o indivíduo procura experimentar coisas novas, com o intuito, muitas vezes, de 

sair da rotina diária‖. 
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A Figura 7 ilustra a equação estrutural realizada para a festa de Munique. 

 

 

Figura 7 – Equação estrutural: dimensão Motivação para Viajar – construto 
Equilíbrio – Munique 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Figura 8 apresenta a equação estrutural da festa de Blumenau.  

 

 

Figura 8 – Equação estrutural: dimensão Motivação para Viajar – construto 
Equilíbrio – Blumenau 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
 

Construto Socialização 
 

Com a análise de equações estruturais, constatou-se que as variáveis V21 e 

V24 têm os maiores coeficientes relativos à socialização. Já as variáveis V23 e V25 

ficaram com os menores coeficientes.  

Na edição de Blumenau, as variáveis com os maiores coeficientes relativos à 

socialização foram V21 e V22. As variáveis V24 e V25 ficaram com os menores 

coeficientes. 

O Quadro 15, apresentado a seguir, ilustra a mencionada análise. 
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 MUNIQUE   

ITEM DESCRIÇÃO MAIOR 

COEF 

MENOR 

COEF 

V21 Eu vou a festas como esta porque posso estar com 

meus amigos 

0.222  

V24 Quando eu vou a eventos como este, eu gosto de 

conhecer pessoas 

0.194  

V23 Eu gosto de ir a festas como esta para conviver e 

observar as pessoas que frequentam 

 0.125 

V25 Ir a festas como a Oktoberfest com alguém é sempre 

mais divertido do que ir só 

 0.164 

 BLUMENAU   

V21 Eu vou a festas como esta porque posso estar com 

meus amigos 

0.188  

V22 Eu gosto de ir a festas em grupo 0,186  

V24 Quando eu vou a eventos como este, eu gosto de 

conhecer pessoas 

 0.123 

V25 Ir a festas como a OKTOBERFEST com alguém é 

sempre mais divertido do que ir só 

 0.122 

Quadro 15 – Coeficientes variáveis: dimensão Motivação para Viajar – construto 
Socialização  
Fonte: Elaborado pela autora  

 
 

Nas duas festas estudadas, o maior coeficiente é indicado na variável 

V21: ―Eu vou a festas como esta porque posso estar com meus amigos‖, com 0,222 

em Munique, e 0,188 em Blumenau.  

A propósito, as relações de amizade são enfatizadas por Shaw e 

Henderson (2005) como fatores que facilitam o envolvimento nesse tipo de evento. 

Pennington-Gray e Kerstetter (2002) entendem que a participação, a 

influência e o encorajamento de amigos são variáveis que determinam a adesão dos 

indivíduos a determinadas iniciativas de lazer.  

Por outro lado, a falta de companhia tem sido considerada um fator 

restritivo (HUTCHINSON; KLEIBER, 2005; DANIELS; RODGERS; WIGGINS, 2005; 

NYAUPANE; MORAIS; GRAEFE, 2004). 

A Figura 9, apresentada a seguir, ilustra a equação estrutural realizada 

para a Oktoberfest de Munique. 
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Figura 9 – Equação estrutural: dimensão Motivação para Viajar – construto 
Socialização – Munique 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Figura 10, a seguir, ilustra a equação estrutural realizada para a 

Oktoberfest de Blumenau. 

 

Figura 10 – Equação estrutural: dimensão Motivação para Viajar – construto 
Socialização – Blumenau 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
  

Média dos construtos da dimensão Motivação para Viajar – Munique e 

Blumenau 

 

Os testes de hipóteses indicaram que as médias de todos os construtos 

em Munique são diferentes entre si. Assim, pode-se estabelecer que dentro da 
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dimensão Motivação para Viajar, no caso da Oktoberfest alemã, o construto 

Socialização é o mais bem colocado.  

Em Blumenau, as médias dos construtos Novidade e Equilíbrio não são 

diferentes entre si, mas as médias dos construtos Exploração Cultural e Socialização 

são sim significativamente diferentes entre si. As médias desses mesmos construtos 

também são significativamente diferentes das médias dos construtos restantes.  

Assim, pode-se estabelecer que o ranking de construtos dentro da 

dimensão Motivação para Viajar é como apontado na coluna da direita da Tabela 16, 

apresentada a seguir. 

 

Tabela 16 – Médias dos construtos da dimensão Motivação para Viajar  

FESTA      CONSTRUTO MÉDIA RANKING 

 Exploração Cultural 62.3 3º 

MUNIQUE Novidade 66.4 2º 

 Equilíbrio 50.4 4º 

 Socialização 81.6 1º 

 Exploração Cultural 81.2 2º 

BLUMENAU Novidade 71.8 3º 

 Equilíbrio 71.2 4º 

 Socialização 83.4 1º 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A escala adotada para avaliação, Likert 1 a 7, e as equações criadas 

pelas equações estruturais permitem calcular um índice para cada dimensão e ou 

construto, que varia de 0 a 100. Esses índices possibilitaram a criação de um 

ranking simples de avaliação por meio da média dos respondentes. Como não se 

obteve valores sem resposta (missing) em nenhuma das questões, não houve 

problema para criar o ranking. 

A implicação gerencial para al descoberta é bastante importante, pois os 

organizadores dos festivais dispõem de evidências empíricas para dirigir sua 

mensagem para as situações relativas a este item/atributo, o que lhes possibilitar 

alcançar melhores desempenhos nos esforços mercadológicos. 

A Figura 11 apresenta a equação da dimensão Motivação para Viajar em 

Munique e em Blumenau: 
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Figura 11 – Equação estrutural: dimensão Motivação para Viajar – Munique e 
Blumenau 

 

Por meio da análise de equações estruturais, identificou-se o construto 

Novidade com o maior coeficiente em Munique e o construto Socialização com o 

maior coeficiente em Blumenau, conforme se observa na Tabela 17, a seguir.  

  

Tabela 17 – Equação estrutural – dimensão Motivação para Viajar 

   FESTA CONSTRUTO COEFICIENTE 

 Exploração Cultural 0,085 

MUNIQUE Novidade 0,247 

 Equilíbrio 0,071 

 Socialização 0,095 

 Exploração Cultural 0,142 

BLUMENAU Novidade 0,150 

 Equilíbrio 0,106 

 Socialização 0,180 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5.2.2.2.2 Relações da dimensão Fontes de Informação Utilizadas: Munique e 

Blumenau  

 

Construto Meio Formal  

 

A análise de equações estruturais identificou em Munique as variáveis 

V30, V31 e V37 com os maiores coeficientes relativos à consulta a fontes de 

informação formal. Relativamente aos menores coeficientes as variáveis foram V27 

e V32.   

Em Blumenau, a análise de equações estruturais identificou as variáveis 

V35, V37 e V30 com os maiores coeficientes relativos à consulta a fontes de 

informação formal, enquanto as variáveis com menores coeficientes foram V32 e 

V33. 

O Quadro 16, apresentado a seguir, demonstra essa análise. 

 

 MUNIQUE   

ITEM DESCRIÇÃO MAIOR 

COEF 

MENOR 

COEF 

V30 Propaganda da operadora de turismo 0.143  

V31 Agência de viagem 0.113  

V37 Feira de turismo 0.101  

V27 Folders da Oktoberfest   0.046 

V32 Noticias de rádio e TV  0.041 

 BLUMENAU   

V35 Guia / revista de viagem 0,152  

V37 Feira de turismo 0,115  

V30 Propaganda da operadora de turismo 0,098  

V32 Noticias de rádio e TV  0,045 

V33 Site oficial da Oktoberfest  0,042 

Quadro 16 – Coeficientes variáveis dimensão Fontes de Informação Utilizadas – 
construto Meio Formal 
Fonte: Elaborado pela autora 

  

 

Esses resultados são diferentes do que foi verificado na pesquisa 

descritiva, a qual revelou serem as notícias em rádio e TV e o site oficial da 

Oktoberfest as duas fontes de informação formal que mais fortemente influenciaram 

a decisão dos visitantes do evento de Blumenau. Nas entrevistas em Munique, o site 

apareceu em primeiro lugar e as notícias em segundo.  
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Na análise de equações estruturais, a variável V30 ―Propaganda da 

operadora de turismo‖ obteve o maior coeficiente em Blumenau (0,143) e a V35 

―Guia/Revista de viagem‖ registrou o maior coeficiente em Munique (0,152). 

Dessa constatação emerge a importância de realização de novas 

pesquisas para buscar um entendimento mais específico sobre como o turista 

entende as fontes de informação. Por exemplo, a diferença entre notícia e 

propaganda, que no caso de meios de comunicação como rádio e revistas pode não 

estar claro. 

A Figura 12, a seguir, ilustra a equação estrutural realizada em Munique. 

 

 

Figura 12 – Equação estrutural: dimensão Fontes de Informação Utilizadas – 
construto Meio Formal – Munique 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

A Figura 13, a seguir, ilustra a equação estrutural realizada para a 

amostra de Blumenau. 
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Figura 13 – Equação estrutural: dimensão Fontes de Informação Utilizadas – 
construto Meio Formal – Blumenau 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

 
Construto Meio Informal – Munique 

 

Em Munique, a análise de equações estruturais identificou as variáveis 

V28 e V29 com os maiores coeficientes relativos à consulta a fontes de informação 

informal, respectivamente folders da região, com coeficiente 0,413, e recepção do 

hotel, com 0,356, como demonstrado na Figura 14, a seguir. 

Em Blumenau, a análise de equações estruturais identificou as variáveis 

V28 e V29 com os maiores coeficientes relativos à consulta a fontes de informação 

informal, respectivamente folders da região, com coeficiente 0,457, e recepção do 

hotel, com 0,432, igualmente demonstrado na Figura 15. 

 

 

Figura 14 – Equação estrutural: dimensão Fontes de Informação Utilizadas – 
construto Meio Informal – Munique 
Fonte: Elaborado pela autora 
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 A Figura 15, a seguir, ilustra a equação estrutural realizada em 

Blumenau. 

 

 

Figura 15 – Equação estrutural: dimensão Fontes de Informação Utilizadas – 
construto Meio Informal – Blumenau 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Média dos construtos da dimensão Fontes de Informação Utilizadas pelos 

turistas 

 

Os testes indicam que os meios formais e informais em Munique são 

estatisticamente iguais. A média do construto Meio Formal é 14,9 e a do Meio 

Informal é 13,9. Por outro lado, em Blumenau, os testes indicam que os meios 

formais são estatisticamente maiores que os informais, conforme as médias 

apuradas: formal 34,3 e informal 27,0. 

 

5.2.2.2.3 Relações da dimensão Qualidade Percebida dos Serviços: Munique e 

Blumenau 

 

A análise de equações estruturais identificou as variáveis V52, V48, V47 e 

V53 com os maiores coeficientes relativos à dimensão Qualidade Percebida dos 

Serviços. As variáveis com menores coeficientes foram V56, V44, V43, V57 e V45. 

Em Blumenau, a análise de equações estruturais identificou as variáveis 

V47, V52, V48 e V53 com os maiores coeficientes relativos à dimensão Qualidade 

Percebida dos Serviços. As variáveis com menores coeficientes foram V57, V44 e 

V55. 

O Quadro 17, a seguir, mostra os coeficientes das variáveis da dimensão 

Qualidade Percebida dos Serviços. 
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 MUNIQUE   

ITEM DESCRIÇÃO MAIOR 

COEF 

MENOR 

COEF 

V52 Disposição e cordialidade das pessoas que trabalham na festa para 

orientar e esclarecer dúvidas dos turistas   

0,070  

V48 Atendimento dispensado pelos atendentes dos restaurantes, lojas e 

choperias 

0,064  

V47 Cordialidade dos atendentes de restaurantes, bares e lojas   0,059  

V53 Preocupação em resolver, de forma rápida e eficiente, as solicitações dos 

turistas 

0,058  

V56 Opções de cervejas    0,027 

V44 Venda de ingressos e tickets de consumo  0,026 

V43 Segurança da festa      0,025 

V57 Shows e atrações musicais  0,022 

V45 Estacionamentos  0,021 

 BLUMENAU   

V47 Cordialidade dos atendentes de restaurantes, bares e lojas   0.107  

        

V52 Disposição e cordialidade das pessoas que trabalham na festa para 

orientar e esclarecer dúvidas dos turistas   

0.084  

V48 Atendimento dispensado pelos atendentes de restaurantes, lojas e 

choperias 

0.078  

V53 Preocupação em resolver, de forma rápida e eficiente, as solicitações dos 

turistas 

0.072  

V57 Shows e atrações musicais  0.027 

V44 Venda de ingressos e tickets de consumo  0.021 

V55 Opções de refeições e lanches  0.019 

Quadro 17 – Coeficientes variáveis: dimensão Qualidade Percebida dos Serviços 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

Esses resultados se aproximam daqueles encontrados na análise 

descritiva, no que se refere à dimensão Qualidade Percebida dos Serviços.  

Destaca-se a aproximação comum nos maiores coeficientes entre 

Munique e Blumenau, sendo as variáveis V52, V48 e V47 referentes ao construto 

Atendimento e (V52) ao construto Empatia.  

A Figura 16, a seguir, ilustra a equação estrutural realizada. 
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Figura 16 – Equação estrutural: dimensão Qualidade Percebida dos Serviços  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Média das variáveis da dimensão Qualidade Percebida dos Serviços  

 

A média dos itens da dimensão Qualidade Percebida dos Serviços em 

Munique foi de 64,2 e em Blumenau de 83,8. 

 

5.2.2.3 Correlações entre os construtos  

 

Oktoberfest de Munique 

 

As correlações da dimensão Qualidade Percebida dos Serviços com 

todos os construtos relativos à dimensão Motivação para Viajar são positivas, porém 

fracas. A maioria das correlações são significativamente diferentes de zero com 

exceção daquelas identificadas entre a dimensão Qualidade Percebida dos Serviços 
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e o construto Equilíbrio da dimensão Motivações para Viajar, e a dimensão 

Qualidade Percebida dos Serviços e o construto Exploração Cultural da dimensão 

Motivações para Viajar. 

O construto Meio Formal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas 

tem correlação significante e positiva com o construto Exploração Cultural da 

dimensão Motivações para Viajar. Este construto possui ainda correlação 

significante e negativa com o construto Socialização da dimensão Motivações para 

Viajar. As demais correlações com os outros construtos não são significantemente 

diferentes de zero. 

O construto Meio Informal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas 

tem correlação significante e positiva com o construto Exploração Cultural da 

dimensão Motivações para Viajar. Por outro lado, possui correlação significante e 

negativa com o construto Socialização da dimensão Motivações para Viajar. As 

demais correlações com os outros construtos também não são significantemente 

diferentes de zero. 

As correlações entre a dimensão Qualidade Percebida dos Serviços e a 

dimensão Fontes de Informação Utilizadas, com seus dois construtos, são positivas, 

porém baixas e não significantemente diferentes de zero. 

O Quadro 18, a seguir, apresenta as correlações entre construtos 

analisadas na Oktoberfest de Munique. 

 

 

Explor. 

Cultural 
Equilíbrio Novidade Socializ. 

Meio 

Formal 

Meio 

Informal 
QPS* 

Exploração 

Cultural 

Pearson 

Correlation 
1 .379 .290 130 .215 .199 128 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 029 .000 .001 031 

Equilíbrio 

Pearson 

Correlation 
.379 1 .399 .374 -.093 -.013 177 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .116 .828 
.

003 

Novidade 

Pearson 

Correlation 
.290 .399 1 .311 .045 .103 

.

100 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.000 .444 .083 
.

094 

Quadro 18 – Correlações entre construtos na Oktoberfest de Munique 
Fonte: Elaborado pela autora 
Nota: (*) QPS – Qualidade Percebida dos Serviços 
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                                                                                                    (continuação) 

 

Explor. 

Cultural 
Equilíbrio Novidade Socializ. 

Meio 

Formal 

Meio 

Informal 
QPS* 

Socialização 

Pearson 

Correlation 
.130 .374 .311 1 -.122 -.156 

.

127 

Sig. (2-tailed) .029 .000 .000 
 

.040 .008 
.

032 

Meio 

Formal 

Pearson 

Correlation 
.215 -.093 .045 -.122 1 .801 

.

069 

Sig. (2-tailed) .000 .116 .444 .040 
 

.000 
.

244 

Meio Informal 

Pearson 

Correlation 

.

199 
-.013 .103 -.156 .801 1 

.

097 

Sig. (2-tailed) .001 .828 .083 .008 .000 
 

.

103 

QPS* 

Pearson 

Correlation 
.128 .177 .100 .127 .069 .097 1 

Sig. (2-tailed) .031 .003 .094 .032 .244 .103 
 

Quadro 18 – Correlações entre construtos na Oktoberfest de Munique 
Fonte: Elaborado pela autora 
Nota: (*) QPS – Qualidade Percebida dos Serviços 

 

 

Oktoberfest de Blumenau 

 

A dimensão Qualidade Percebida dos Serviços possui correlação positiva 

e significante com todos os construtos relativos à dimensão Motivação para Viajar 

(Exploração Cultural, Novidade, Equilíbrio e Socialização). 

O construto Meio Formal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas 

possui correlação positiva muito fraca, mas não significante, com quase todos os 

construtos relativos à dimensão Motivação para Viajar (Exploração Cultural, 

Equilíbrio e Socialização). A exceção concerne ao construto Novidade, cuja 

correlação é fraca, porém positiva e significante. 

Quanto ao construto Meio Informal, da dimensão Fontes de Informação 

Utilizadas, encontrou-se correlação positiva muito fraca, mas não significante, com 

os construtos Exploração Cultural e Equilíbrio da dimensão Motivações para Viajar. 

A análise demonstrou que a correlação entre os construtos Meio Informal 

da dimensão Fontes de Informação Utilizadas e Novidade da dimensão Motivação 

para Viajar é fraca, porém positiva e significante. 



144 

 

Observou-se também uma correlação fraca, porém negativa e não 

significante, entre os construtos Meio  Informal da dimensão Fontes de Informação 

Utilizadas e Socialização da dimensão Motivação para Viajar. 

Os construtos Meio Formal e Meio Informal da dimensão Fontes de 

Informação Utilizadas não possuem correlações fortes e significantes com a 

dimensão Qualidade Percebida dos Serviços.  

O Quadro 19, a seguir, demonstra as correlações entre os construtos 

analisados na Oktoberfest de Blumenau. 

 

 

Explor. 

Cultural 
Equilíbrio Novidade Socializ. 

Meio 

Formal 

Meio 

Informal 

P

QPS* 

Exploração 

Cultural 

Pearson 

Correlation 
1 .293 .410 .445 .079 .045 

.

354 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .000 .103 .347 
.

000 

Equilíbrio 

Pearson 

Correlation 
.293 1 .468 .416 .075 .036 

.

247 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .121 .450 
.

000 

Novidade 

Pearson 

Correlation 
.410 .468 1 .403 .123 .112 241 

Sig. (2-tailed) 
.

000 

.

000  

.

000 
.011 .020 .000 

Socialização 

Pearson 

Correlation 

.

445 

.

416 
.403 1 .012 -.036 .307 

Sig. (2-tailed) 
.

000 

.

000 
.000 

 
.798 .458 .000 

Meio 

Formal 

Pearson 

Correlation 

.

079 

.

075 
.123 .012 1 .723 .091 

Sig. (2-tailed) 
.

103 

.

121 
.011 .798 

 
.000 .058 

eio 

 

Informal 

Pearson 

Correlation 

.

045 

.

036 
.112 -.036 .723 1 .062 

Sig. (2-tailed) 
.

347 

.

450 
.020 .458 .000 

 
.200 

QPS* 

Pearson 

Correlation 

.

354 

.

247 
.241 .307 .091 .062 1 

Sig. (2-tailed) 
.

000 

.

000 
.000 .000 .058 .200 

 

Quadro 19 – Correlações entre construtos na Oktoberfest de Blumenau 
Fonte: Elaborado pela autora 
Nota: (*) QPS – Qualidade Percebida dos Serviços 
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5.2.3 Resultados obtidos para as hipóteses propostas 

 

Com a análise das relações e correlações dos construtos foi possível 

verificar, principalmente, que não existem relações negativas para as treze hipóteses 

que postulavam esta condição, considerando-se os eventos de ambas as cidades 

pesquisadas. Apenas a hipótese H12 não foi confirmada. 

A maioria das hipóteses mostram correlações positivas e fracas e/ou com 

correlações não significantes. Este resultado pode indicar que os turistas 

estabelecem relações entre as dimensões propostas, mas não são fortes. Estudos 

futuros estão programados para analisar e determinar pontualmente as relações 

entre essas dimensões. 

O Quadro 20, a seguir, mostra o resultado de cada hipótese, consoante 

pesquisas realizadas nos eventos de Blumenau e de Munique. 

 

HIPÓTESE BLUMENAU MUNIQUE 

H1: O construto Exploração Cultural da dimensão 
Motivação para Viajar se relaciona positivamente com a 
dimensão Qualidade Percebida do Serviço. 

Positiva e fraca, 
correlação de 
0,354 

Positiva e fraca, 
correlação de 
0,128 

H2: O construto Novidade da dimensão Motivação para 
Viajar se relaciona positivamente com a dimensão 
Qualidade Percebida do Serviço.  

Positiva e fraca, 
correlação de 
0,241 

Correlação de 
0,100, mas não é 
significante 

H3: O construto Equilíbrio da dimensão Motivação para 
Viajar se relaciona positivamente com a dimensão 
Qualidade Percebida do Serviço.  

Positiva e fraca, 
correlação de 
0,247 

Positiva e fraca, 
correlação de 
0,177 

H4: O construto Socialização da dimensão Motivação 
para Viajar se relaciona positivamente com a dimensão 
Qualidade Percebida do Serviço.  

Positiva e fraca, 
correlação de 
0,307 

Positiva e fraca, 
correlação de 
0,127 

H5: Existe relação positiva entre o construto Exploração 
Cultural da dimensão Motivação para Viajar e o construto 
Meio Formal da dimensão Fonte de Informação Utilizada.  

Correlação de 
0,079, mas não é 
significativa 

Positiva e fraca, 
correlação de 
0,215 

H6: Existe relação positiva entre o construto Exploração 
Cultural da dimensão Motivação para Viajar e o construto 
Meio Informal da dimensão Fonte de Informação Utilizada  

Correlação de 
0,045, mas não é 
significante 

Positiva e fraca, 
correlação de 
0,199 

H7: Existe relação positiva entre o construto Novidade da 
dimensão Motivação para Viajar e o construto Meio 
Formal da dimensão Fonte de Informação Utilizada  

Positiva e fraca, 
correlação de 
0,123 

Correlação de 
0,045, mas não é 
significante 

H8: Existe relação positiva entre o construto Novidade da 
dimensão Motivação para Viajar e o construto Meio 
Informal da dimensão Fonte de Informação Utilizada 

Positiva e fraca, 
correlação de 
0,112 

Correlação de -
0,093, mas não é 
significante 

H9: Existe relação positiva entre o construto Equilíbrio da 
dimensão Motivação para Viajar e o construto Meio 
Formal da dimensão Fonte de Informação Utilizada 

Correlação de 
0,075, mas não é 
significante 

Correlação de -
0,013, mas não é 
significante 

H10: Existe relação positiva entre o construto Equilíbrio da 
dimensão Motivação para Viajar e o construto Meio 
Informal da dimensão Fonte de Informação Utilizada 

Correlação é 
0,036, mas não é 
significante 

Positiva e fraca, 
correlação de -
0,122 

Quadro 20 – Resultados das hipóteses definidas – Oktoberfest Blumenau e Munique 
Fonte: Elaborado pela autora 
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(continuação) 

HIPÓTESE BLUMENAU MUNIQUE 

H11: Existe relação positiva entre o construto 
Socialização da dimensão Motivação para Viajar e o 
construto Meio Formal da dimensão Fonte de Informação 
Utilizada 

Correlação é 
0,012, mas não é 
significante 

Positiva e fraca, 
correlação de -
0,156 

H12: Existe relação positiva entre o construto 
Socialização da dimensão Motivação para Viajar e o 
construto Meio Informal da dimensão Fonte de Informação 
Utilizada 

Não Não 

H13: O construto Meio Formal da dimensão Fonte de 
Informação Utilizada se relaciona positivamente com a 
dimensão Qualidade Percebida do Serviço. 

Correlação de 
0,091, mas não é 
significante 

Correlação de 
0,069, mas não é 
significante 

H14: O construto Meio Informal da dimensão Fonte de 
Informação Utilizada se relaciona positivamente com a 
dimensão Qualidade Percebida do Serviço. 

Correlação de 
0,062, mas não é 
significante 

Correlação de 
0,097, mas não é 
significante 

Quadro 20 – Resultados das hipóteses definidas – Oktoberfest Blumenau e Munique 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

5.2.4 Testes adicionais a partir dos resultados encontrados 

 

5.2.4.1 Análise integrada das amostras 

 

Para uma melhor contextualização do fenômeno, foi realizada a 

integração de ambas as amostras (Munique e Blumenau) e agregadas as três 

dimensões. Por esta razão, optou-se por realizar uma Análise Fatorial Confirmatória 

(AFC), com apoio do software SMARTPLS. O uso desse software ocorreu devido ao 

fato de as variáveis da escala não serem aderentes à distribuição normal 

multivariada, daí a escolha do modelo de mensuração Partial Last Square – Path 

Modeling (PLS-PM), de Chin (1995). O procedimento visou validar a nova escala, 

com todos os dados das amostras – brasileira e alemã –, para em seguida permitir 

comparações entre elas. 

A junção das duas amostras para o procedimento de validação da nova 

escala é recomendada para que se tenha uma maior heterogeneidade dos dados 

(DEVELLIS, 2003). 

Os resultados da validação estatística da escala pelo método de AFC, 

conforme demonstrados na Tabela 18, são considerados adequados para o ajuste 

do modelo (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009).  
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Tabela 18 – Resultados dos testes de ajuste do modelo de Análise Fatorial 
Confirmatória PLS-PM 

Construtos AVE* Confiabilidade 

Composta 

Alfa de 

Cronbach 

Comunabilidade 

(H2) 

Exploração Cultural 0,512 0,839 0,762 0,512 

Equilíbrio 0,619 0,866 0,796 0,619 

Novidade 0,525 0,885 0,848 0,525 

Socialização 0,527 0,817 0,702 0,527 

Fonte de Informação 
Formal 

0,541 0,904 0,879 0,541 

Fonte de Informação 
Informal 

0,793 0,865 0,689 0,763 

Qualidade Percebida do 
Serviço 

0,541 0,921 0,904 0,541 

Valores 
Referenciais** 

>0,50 >0,70 >0,70 >0,50 

Fonte: Elaborado pela autora 
Notas: (*) Ave é a sigla do termo Average Variance Extracted ou Variância Média Extraída  
           (**) Para os valores referenciais dos testes, ver Henseler (2009).  

 

Os dados da Tabela 18 revelam que os testes de ajustamento do modelo 

fatorial foram adequados e que se concebe, no sentido expresso por DeVellis 

(2003), como válida uma escala que mede o que se propõe a medir. 

Ainda, para se avaliar a validade discriminante do modelo fatorial 

confirmado, calculou-se a raiz quadrada das AVEs e se procedeu à comparação 

desses valores com as correlações de Pearson relativas às variáveis latentes ou 

construtos.  

A Tabela 19 mostra, na diagonal principal, os valores das raízes 

quadradas das AVEs (em cinza) e nas demais células as respectivas correlações. 

Constata-se que os valores das raízes quadradas das AVEs são, em todos os 

casos, superiores às respectivas correlações, indicando que há independência entre 

os construtos e, assim, pode-se garantir a validade discriminante do modelo. 

Consoante as cargas fatoriais cruzadas, isto é, valores das cargas 

fatoriais que seriam verificadas se cada variável fosse colocada nos outros 

construtos que não aquele determinado pelo modelo, verificou-se que as variáveis 

que permaneceram no modelo apresentaram cargas mais elevadas nos seus 

respectivos construtos de origem, confirmando a validade discriminante do modelo. 

Para avaliação geral da qualidade do modelo, calculou-se, também, o 

coeficiente Goodness of Fit (GoF), de Tenenhaus, Vinzi, Chatelin e Lauro (2005). 
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Esse coeficiente é a média geométrica entre os valores médios das AVEs e dos 

Coeficientes de Determinação de Pearson. O valor obtido, de 0,375, indica que o 

ajuste geral do modelo é adequado, pois como mostram Wetzels, Odekerken-

Schroder e Oppen (2009), em estudos nos campos das ciências sociais e do 

comportamento, valores acima de 0,36 indicam ajuste adequado. 

Por fim, as variáveis excluídas do modelo ajustado foram as seguintes:  

a) dimensão Motivação para Viajar: construto Exploração Cultural: V1: 

―Enquanto estou numa festa como a Oktoberfest eu aproveito e também participo de 

eventos culturais que normalmente não tenho a oportunidade de ir‖; V4: ―Eu gosto 

de visitar museus e ver atrativos históricos enquanto estou numa festa como esta‖; e 

V8: ―Eu vou a uma festa como a Oktoberfest para aumentar meu conhecimento 

sobre a cultura local‖. Do construto Novidade foi excluída a variável V10: ―Eu não 

planejo minha ida a uma festa como esta em detalhes porque isso tira alguns 

elementos inesperados‖. Em relação ao construto Socialização foram excluídas as 

variáveis V25: ―Ir a festas como a Oktoberfest com alguém é sempre mais divertido 

do que ir só‖ e V26: ―Eu não gosto de ir a festas como esta, sozinho‖;  

b) dimensão Fontes de Informação Utilizadas: no construto Meio Formal 

foram excluídas as variáveis V32: ―Notícias de rádio e TV‖; V33: ―Site oficial da 

Oktoberfest‖ e V38: ―Propaganda de rádio e televisão‖. Em relação ao construto 

Meio Informal foram excluídas as variáveis V39: ―Internet, redes sociais, blogs e sites 

de turismo‖; e V41: ―Amigos e parentes‖;  

c) dimensão Qualidade Percebida dos Serviços: no construto Segurança 

foram excluídas as variáveis V43: ―Segurança da festa‖; V44: ―Venda de ingressos e 

tickets de consumo‖ e V45: ―Estacionamentos‖. Já no construto Tangibilidade foram 

excluídas as variáveis V55: ―Opções de refeições e lanches‖; V56: ―Opções de 

cervejas‖ e V57: ―Shows e atrações musicais‖. 

As variáveis mencionadas apresentaram cargas fatoriais abaixo de 0,50 e 

demostram que não obtiveram uma boa aderência aos fatores, como se pode 

observar nos dados da Tabela 19, a seguir.  
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Tabela 19 – Valores das raízes quadradas das AVEs e das correlações entre os 
construtos do modelo fatorial ajustado  

 EXPLOR.  

CULT. 

EQUIL. FONTE  

FORMAL 

FONTE 

INFORMAL 

NOVID. QPS* SOCIAL. 

EXPLOR. 

CULTURAL 

 

0,715 

      

EQUIL 0,330 0,787      

FONTE 

FORMAL 

0,036 0,088 0,725     

FONTE 

INFORMAL 

0,017 0,056 0,750 0,726    

NOVIDADE 0,446 0,481 0,133 0,112 0,735   

QPS* 0,358 0,271 0,079 0,049 0,259 0,873  

SOCIALIZ 0,437 0,436 0,045 -0,011 0,439 0,314 0,873 

Fonte: Elaborado pela autora  
Nota: (*) QPS – Qualidade Percebida dos Serviços 

 

Uma vez validada a escala usada na pesquisa, seguiu-se com a avaliação 

das possíveis diferenças entre as duas amostras, brasileira e alemã. Para tal, foram 

calculadas retas de regressão de Bartlett em cada fator, com as variáveis que se 

mostram aderentes ao modelo ajustado, e para cada amostra. A partir das referidas 

retas de regressão foram calculados os valores das ordenadas ajustados (ŷ) das 

retas de regressão. Assim, cada sujeito respondente foi classificado em um fator do 

modelo. 

Como as amostras eram desiguais ou não balanceadas, fez-se um sorteio 

aleatório de casos da amostra brasileira em número igual à amostra alemã, 

resultando em duas amostras de 285 casos. Tal procedimento é necessário, pois 

amostras muito desiguais (diferenças maiores que 10 – 20%) podem apresentar 

resultados não confiáveis nos testes estatísticos (WILLIANS, 1991). 

Para a escolha do teste de hipótese, na comparação das duas amostras 

(países) segundo os fatores, fez-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para a avaliação 

da aderência dos fatores à distribuição de Gauss. Referido teste apresentou valores 

de significância menores do que 0,001 (p <0,001), indicando que os respectivos 

fatores não podem ser descritos com distribuições normais ou gaussianas. Assim, o 

teste escolhido foi o ―U‖, de Mann-Whitney, que é o caso não paramétrico e 

alternativo ao teste ―t‖ de Student (SIEGEL; CASTELAN, 2006). 

O resultado mostrou que apenas o construto Informal da dimensão fontes 

de Informação Utilizadas apresenta diferenças entre as duas amostras, conforme se 
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demonstra na Tabela 20, valendo acrescentar que em todos os testes realizados, 

considerou-se o nível de significância de 5%. 

 
Tabela 20 – Resultados do teste de Hipótese ―U‖ de Mann-Whiteny para 
comparação dos construtos segundo as duas amostras 

 

EXPL. CULT. NOVIDAD. EQUILBR SOCIALIZ. M. FORMAL M. INFORM QPS* 

Mann-Whitney U 39420 39500 40121 40333 37893 31842 37690 

Wilcoxon W 80175 80255 80876 81088 78648 72597 78445 

Z -0,608 -0,566 -0,250 -0,143 -1,394 -4,569 -1,488 

p-valor 0,543 0,571 0,802 0,887 0,163 0,000 0,137 

Fonte: Elaborado pela autora 
Nota: (*) QPS – Qualidade Percebida dos Serviços 

 

Pois bem. Uma vez confirmado que há diferenças significantes entre as 

amostras, com respeito à variável Meio Informal da dimensão Fontes de Informação 

Utilizadas, fez-se a leitura dos postos médios do teste ―U‖ (SPSS, 2003). O resultado 

revela que os respondentes da Alemanha tendem a concordar mais com o fator 

(396,17) do que os respondentes do Brasil (334,48). 

A tarefa de exploração dos detalhes das amostras suscitou a necessidade 

de fazer testes de hipóteses com relação às variáveis do modelo. Novamente, o 

teste de Kolmogorov-Smirnov se mostrou significante em todas as variáveis (p < 

0,001) e o teste ―U‖, igual, foi escolhido. Também se mantiveram as amostras com 

tamanhos iguais pelo sorteio aleatório de 285 casos (amostra brasileira). 

Como resultado do teste ―U‖, verificou-se que apenas as variáveis V11, 

V12, V14 do construto Novidade, V23 do construto Socialização e V39 do construto 

Meio Informal não se mostram significantes (p > 0,05) e em todas as outras os 

valores da significância apresentaram valores abaixo de 5% (p < 0,05), indicando 

diferenças entre as amostras.  

Assim, verificadas as diferenças, passou-se a considerar os postos 

médios do teste ―U‖ para avaliar as diferenças, conforme demonstrado naTabela 21, 

a seguir. 
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Tabela 21 – Valores dos postos médios do teste ―U‖, com comparação de 
tendências de concordância das duas amostras 

  POSTOS MÉDIOS 
 

POSTOS MÉDIOS 

VARIÁVEL BRASIL ALEMANHA VARIÁVEL BRASIL ALEMANHA 

V2: Cult2 335,46 235,54 V24: Social4 298,33 272,67 

V3: Cult3 341,81 229,19 V27: Formal1 318,07 252,93 

V5: Cult5 328,10 242,90 V30: Formal2 319,16 251,84 

V6: Cult6 336,02 234,98 V31: Formal3 320,06 250,94 

V7: Cult7 323,63 247,37 V34: Formal6 334,28 236,72 

V9: Novid1 319,10 251,90 V35: Formal7 316,08 254,92 

V13: Novid5 314,42 256,58 V36: Formal8 330,90 240,10 

V 15: Novid7 312,19 258,81 V 37: Formal9 314,27 256,73 

V16: Novid8 300,63 270,37 V40: Formal11 313,60 257,40 

V17: Equi1 321,83 249,17 V28: Informal1 321,56 249,44 

V18: Equi2 346,55 224,45 V29: Informal2 238,19 332,81 

V19: Equi3 319,36 251,64 V41: Informal4 391,50 179,50 

V20: Equi4 317,12 253,88 V46: Emp1 337,89 233,11 

V21: Social1 299,59 271,41 V47: Emp2 351,09 219,91 

V22: Social2 300,48 270,52 V48: Emp3 353,32 217,68 

V24: Social4 298,33 272,67 V49: Conf1 333,65 237,35 

V27: Formal1 318,07 252,93 V50: Conf2 342,87 228,13 

V30: Formal2 319,16 251,84 V51: Conf3 330,23 240,77 

V31: Formal3 320,06 250,94 V52: Atend1 357,51 213,49 

V34: Formal6 334,28 236,72 V53: Atend2 342,39 228,61 

V35: Formal7 316,08 254,92 V54: Atend3 340,69 230,31 

V36: Formal8 330,90 240,10 V58: Tang4 327,42 243,58 

Fonte: Elaborado pela autora  

 
 

A leitura da Tabela 21 permite observar que em todas as variáveis os 

respondentes brasileiros tendem a apresentar maior concordância com as variáveis 

que apresentaram diferenças. 

 

Discussão dos resultados a partir da integração das amostras 

 

Na dimensão Motivações para Viajar, a maioria das escalas foi 

confirmada, mostrando a validade do instrumento que mediu o que pretendia medir. 

Do modelo final foram excluídas seis escalas do modelo ajustado, pois 

apresentaram cargas fatoriais abaixo de 0,50 e mostraram que não contribuíam 

positivamente com os fatores propostos. Para proceder à comparação entre as 

edições foi necessária a sua exclusão do modelo. 
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No caso do construto Exploração Cultural, excluíram-se as seguintes 

variáveis: V1: ―Enquanto estou numa festa como a Oktoberfest eu participo de 

eventos culturais que normalmente eu não tenho a oportunidade de ir‖; V4: ―Eu 

gosto de visitar museus e ver atrativos históricos enquanto estou numa festa como 

esta‖; e V8: ―Eu vou a uma festa como a Oktoberfest para aumentar meu 

conhecimento da cultura local‖. 

Com base nas afirmações de Crompton (1979) e Uysal e Jurowski (1994), 

de que as viagens ocorrem por forças internas, especialmente as ligadas a 

motivações, estilo de vida e condições econômicas, e externas, em geral, mais 

ligadas aos atributos do destino, estes dois lados da moeda motivacional (CASSIDY, 

2006), apesar de sua natureza distinta, são profundamente inter-relacionados (KIM 

et al., 2003).  

No que se refere às variáveis V1 e V8, o próprio evento pode estar 

satisfazendo a carência que se busca preencher. Assim, pode ter ocorrido o 

entendimento de que não há necessidade de outro evento cultural que não o próprio. 

Com relação à variável V4, pode-se dizer que, para a amostra, não faz parte do 

clima da festa este tipo de atividade.  

Quanto ao construto Novidade, a variável V10: ―Eu não planejo minha ida 

a uma festa como esta em detalhes porque isso tira alguns elementos inesperados‖ 

parece indicar que a escala não mede a busca de novidade com o planejamento da 

viagem. Elementos inesperados podem não ser bem-vindos para os turistas, mesmo 

aqueles que estão em busca de novidade. 

As questões ligadas ao construto Socialização parecem indicar um 

paradoxo: as variáveis V25: ―Ir a festas como a Oktoberfest com alguém é sempre 

mais divertido do que ir só‖ e V26: ―Eu não gosto de ir a festas como esta, sozinho‖ 

apontaram a rejeição das opções em grupo e sozinho, o que mostra não ser este um 

fator decisivo para a visita. 

Para o caso da dimensão Fontes de Informação Utilizadas, formada por 

dois construtos, Meio Formal e Meio Informal, foram excluídas cinco variáveis. No 

primeiro construto, as variáveis V32: ―Notícias na rádio e TV‖ e V33: ―Site Oficial da 

Oktoberfest‖, valendo lembrar que o bom índice de respostas esperado não se 

confirmou. A variável V38: ―Propaganda de radio e televisão‖ também foi rejeitada 

como fonte de informação. Aqui, também cabe lembrar que não há, na literatura 

analisada, precedente para este construto, o que levou a considerar que os canais 
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de comunicação usados pelas operadoras de turismo e demais meios de divulgação 

como folders em hotéis, por exemplo, têm uma força maior do que se imaginava 

inicialmente para o público frequentador de eventos como a Oktoberfest. 

Fato é que as fontes de informação utilizadas variam de acordo com uma 

matriz de três variáveis, segundo os estudos de Fodness e Murray (1999), 

relativamente a características do destino, tipo e objetivo da viagem, e perfil do 

turista. Isso leva a considerar uma análise mais individual de cada caso para esta 

dimensão, pois, por exemplo, a característica do destino, no caso da Oktoberfest, 

indica um festival conhecido, tradicional na Alemanha, há mais de duzentos anos. 

No Brasil, o festival também é um dos mais conhecidos, pelo tipo de cultura 

homenageada, pouco vivenciada fora da região sul do país. 

Ainda, esperava-se obter um melhor resultado para as variáveis do 

construto Meio Informal, consoante o conteúdo das variáveis V39: ―Internet: redes 

sociais, blogs, sites turismo‖ e V41: ―Amigos / Parentes‖.  

Assim, mesmo não se confirmando as propostas de Bieger e Laesser 

(2004), que consideram amigos ou parentes decisivos para definir o destino da 

viagem, tudo indica que pode ser válida a própria experiência de viagens do 

indivíduo, como postulam McCartney e outros (2008). Então, com base nos 

resultados desta dimensão, pode-se inferir que os agentes de viagem estão na 

melhor posição quanto à tarefa de construir relações com os clientes (McCARTNEY 

et al., 2008). 

Apesar de a dimensão Qualidade Percebida dos Serviços ter sido 

considerada um construto, na análise integrada das amostras, destaca-se haver 

rejeição das variáveis V55: ―Opções de refeições e lanches‖; V56: ―Opções de 

cervejas‖; e V57: ―Shows e atrações musicais‖.  

O construto Segurança foi rejeitado por completo, já que suas três 

variáveis não atingiram carga fatorial suficiente. Esta é a dimensão que mais 

interessa aos organizadores e, sem dúvida, caracteriza-se como a melhor 

contribuição do estudo para o campo gerencial. 

 

5.2.4.2 Análise da dimensão Fontes de Informação Utilizadas – Blumenau  

 

Com o intuito de verificar uma nova dimensão de Fontes de Informação 

Utilizadas, realizou-se um teste a partir das respostas da amostra de Blumenau. Isto 
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se deveu, principalmente, à baixa média do construto Meio Informal e também ao 

fato de haver uma fraca relação com os demais construtos.  

Havia, por outro lado uma expectativa de que amigos e parentes e 

internet pudessem ter melhor desempenho. Decidiu-se eliminar este item do 

construto e calculou-se a correlação deles com as demais variáveis, que pode ser 

visualizada no Quadro 21, a seguir. 

 

 Folders da 

região 

Recepção do 

hotel 

Internet: redes 

sociais, blogs, 

sites de 

turismo 

Amigos/ 

Parentes 

Folders da região Pearson 

Correlation 
1 .526 .323 -.041 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .399 

Recepção do hotel  Pearson 

Correlation 
.526 1 .234 -.055 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .252 

Internet: redes 

sociais, blogs, 

sites de turismo  

Pearson 

Correlation 
.323 .234 1 .131 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.006 

Amigos / Parentes  Pearson 

Correlation 
-.041 -.055 .131 1 

Sig. (2-tailed) .399 .252 .006 
 

Quadro 21– Correlação de Pearson para o construto Meio Informal, em Blumenau 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A correlação Amigos e Parentes com a Internet, apesar de baixa, é 

significante, o que não ocorre com as fontes locais de informação. Com efeito, a 

Internet possui maior correlação com as fontes locais de informação do que com 

amigos e parentes. 

Com base nesses dados, procedeu-se a uma análise fatorial, com todas 

as variáveis da dimensão Fontes de Informação Utilizadas, cuja matriz de 

coeficientes é apresentada no Quadro 22, a seguir. 
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Component 

1 2 3 

Propaganda da operadora de turismo .845 .154 .061 

Agência de viagem .833 .144 .028 

Recepção do hotel  .804 .049 .128 

Feira de turismo .656  .280 .243 

Folders da região   .624  .333 .242 

Guia / revista de viagem .603 .431 .253 

Folders da Oktoberfest  .567 .375 .281 

Propaganda de televisão .060 .819 .152 

Matérias de jornais e revistas .268 .798 .038 

Notícias de rádio e TV .158 .718 .112 

Propaganda em revista e jornal .247 .684 .279 

Outdoor .445 .545 .183 

Internet: redes sociais, blogs, sites de turismo  .125 .228 .853 

Site Oficial da Oktoberfest .247 .145 .833 

Quadro 22 – Rotated Component Matrix 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise fatorial separou os atributos de fontes de informação em três 

construtos, aqui denominados de: mídia tradicional, mídia especializada e internet. É 

possível observar tal fato na matriz dos coeficientes, onde: na componente 1, os 

maiores valores vão da propaganda da operadora a folders da Oktoberfest, na 

componente 2, de propagandas de televisão a outdoor, e na componente 3, atributos 

de internet. Ainda, constata-se que, na componente 1, há itens relacionados a meios 

de informação especializados em turismo; a componente 2 possui itens de meios de 

comunicação de massa e a componente 3 alude à internet. 

 

Novos construtos da dimensão Fontes de Informação Utilizadas 

 

A Figura 17 apresenta a equação do novo construto Mídia Tradicional. 
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Figura 17 – Equação do novo construto Mídia Tradicional 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise de equações estruturais para o novo construto, denominado 

Mídia Tradicional, identificou os seguintes coeficientes para as variáveis, conforme 

demonstra a Tabela 22. 

 
Tabela 22 – Coeficientes de variáveis do novo construto Mídia Tradicional 

VARIÁVEL COEFICIENTE 

V32: Notícias de rádio e TV 0,121 

V34: Propaganda em revista e jornal 0,165 

V36: Matérias de jornais e revistas 0,230 

V38: Propaganda de rádio e televisão 0,158 

V42: Outdoor 0,106 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os itens com os maiores coeficientes são relacionados à mídia escrita – 

matérias de jornais e revistas, e propaganda em revista e jornal. Outdoor é o item 

com o menor coeficiente. 

A Figura 18, a seguir, apresenta o novo construto Mídia Especializada 
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Figura 18 – Equação do novo construto Mídia Especializada 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise de equações estruturais para o novo construto, denominado 

Mídia Especializada, identificou os seguintes coeficientes para as variáveis, 

conforme Tabela 23, a seguir. 

 

Tabela 23 – Coeficientes de variáveis do novo construto Mídia Especializada 

VARIÁVEL COEFICIENTE 

V27: Folders da Oktoberfest 0,072 

V30: Propaganda de operadora de turismo 0,181 

V31: Agência de viagem 0,146 

V35: Guia/revista de viagem 0,094 

V37: Feira de turismo 0,100 

V28: Folders da região 0,085 

V29: Recepção do hotel 0,112 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os itens com os maiores coeficientes e que mostram a influência dos 

operadores são: propaganda da operadora de turismo e agência de viagem. Itens 

com os menores coeficientes, como folders da região e da Oktoberfest, não são 

atrativos para os entrevistados. 
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A Figura 19, a seguir, mostra a equação do novo construto Internet. 

 

Figura 19 – Equação do novo construto Internet 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise de equações estruturais para o novo construto, denominado 

Internet, identificou os seguintes coeficientes: variável V33 ―Site oficial da 

Oktoberfest‖: 0,454, e variável V39 ―Internet, redes sociais, blogs‖: 0,449. 

Os testes de hipóteses indicaram que as médias entre os construtos são 

diferentes entre si. A média da nova dimensão Fontes de Informação Utilizadas é de 

42,4. Ainda, pode-se estabelecer um ranking de construtos dentro da nova dimensão 

Fontes de Informação Utilizadas, conforme Tabela 24, a seguir. 

 

Tabela 24 – Ranking de construtos dentro da nova dimensão Fontes de Informação 
Utilizadas 

Construto Média Ranking 

Mídia Especializada 34.3 3º 

Mídia Tradicional 45.2 2º 

Internet 56.3 1º 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Figura 20 ilustra a equação da nova dimensão Fontes de Informação 

Utilizadas. 

 

Figura 20 – Equação da nova dimensão Fontes de Informação Utilizadas 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A análise de equações estruturais para a nova dimensão Fontes de 

Informação Utilizadas identificou os coeficientes 0,387, 0,469 e 0,132 para os 

construtos Mídia Especializada, Mídia Tradicional e Internet, respectivamente, 

conforme Tabela 25. 

 

Tabela 25 – Equação estrutural da nova dimensão Fontes de Informação Utilizadas 

Construto Coeficiente 

Mídia Especializada 0,387 

Mídia Tradicional 0,469 

Internet 0,132 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Tabela 26, a seguir, apresenta a distribuição dos entrevistados nos 

construtos da nova dimensão Fontes de Informação Utilizadas. 

 

Tabela 26 – Distribuição dos entrevistados nos construtos da nova dimensão Fontes 
de Informação Utilizadas  

Construto 

Número 

pessoas % 

Internet 266 61.6% 

Mídia Tradicional 123 28.5% 

Mídia Especializada   43 10.0% 

Total 432 100.0% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Preencher as lacunas detectadas na literatura especializada sobre 

eventos turísticos, analisando as dimensões mais investigadas, como Motivação 

para Viajar, Fontes de Informação Utilizadas e Qualidade Percebida dos Serviços, 

foi o principal escopo desta pesquisa. Diz-isso porque, em rigor, estudos anteriores 

se limitaram a explorar as relações binárias entre essas mesmas dimensões.  

A partir dessa constatação, então, definiu-se como contexto para a 

investigação a Oktoberfest, em suas edições de Blumenau (SC, Brasil) e de 

Munique (Baviera, Alemanha).  

O objetivo geral e fio condutor de todo o esforço de pesquisa foi analisar o 

comportamento do turista da Oktoberfest de Blumenau e de Munique, na perspectiva 

das relações entre as dimensões Motivação para Viajar, Fontes de Informação 

Utilizadas e Qualidade Percebida dos Serviços oferecidos.  

Para esse propósito, pretendia-se atingir os seguintes objetivos 

específicos: identificar relações entre as três dimensões propostas para o estudo; 

detectar perfis dos turistas com base nas três dimensões analisadas; apontar quais 

os aspectos gerenciais mais importantes para os organizadores dos eventos; e 

comparar semelhanças e diferenças entre as duas edições da Oktoberfest. 

A seleção de construtos e escalas, definida com o auxílio do referencial 

teórico escolhido, e a necessária adaptação para as realidades brasileira e alemã se 

mostraram exitosas. Pode-se dizer que, com algumas mudanças, conta-se com um 

instrumento eficiente para estudar o turismo de eventos e festivais, testado em 

condições culturais e econômicas diferentes, para dizer o mínimo, porquanto o que 

une os dois eventos é a tradição cultural alemã, homenageada pelos visitantes.  

A melhor indicação que se pode extrair desse resultado é que parece 

existir um padrão de comportamento dos turistas de eventos e festivais que merece 

atenção. 

Os resultados também mostram escalas validadas com indicadores 

aceitáveis e testes bivariados a indicar uma tendência maior de concordância da 

amostra alemã com o construto Meio Informal da dimensão Fontes de Informação 

Utilizadas e da amostra brasileira com todas as escalas. 
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A dimensão Motivações para Viajar, a maior do estudo, mostrou-se 

desencadeadora do processo de decisão dos potenciais visitantes. Assim, torna-se 

imperativo identificar as necessidades que sustentam essas motivações para que se 

possa estabelecer uma eficiente comunicação com o público alvo.  

A compreensão desse processo de decisão permite desenvolver 

programas de gestão específicos para o setor de turismo, adotando estratégias de 

marketing mais eficientes, que considerem a relação binária entre motivações e 

atributos do destino. Essa articulação ganha relevância quando se observa que, 

como evidenciado neste estudo, muitas motivações para viajar não encontram 

reciprocidade na qualidade percebida do serviço. Portanto, entender as diferentes 

variáveis que determinam a escolha dos turistas e a oferta de produtos e serviços 

com excelência é fundamental tanto para ter sucesso nas operações deste 

segmento quanto para enfrentar as transformações nas bases de concorrência.   

A dimensão Fontes de Informação Utilizadas foi a que trouxe mais 

surpresas, já que os resultados mostraram meios formais tradicionais (por exemplo, 

rádio e TV) superados por agências de viagem, folders e material de divulgação em 

hotéis.  

Verificou-se também pouca influência das informações de amigos ou 

parentes como fatores decisivos para definir o destino da viagem, mas tudo indica 

que pode ser válida a própria experiência de viagens anteriores dos turistas. 

Cabe ponderar que essa fonte de informação (amigos e parentes) merece 

estudo mais direcionado, por se apresentar, no modelo de análise descritiva, como 

item importante no processo decisório do turista, tanto na Oktoberfest de Blumenau 

quanto na de Munique.  

A literatura também acentua a contribuição das informações de parentes 

e amigos. Entretanto, sua significância para o construto Meio Informal não se 

mostrou forte. Testes sem a presença deste item mostraram que o construto tinha 

mais confiabilidade.  

Diante desse contexto, foi necessário realizar análises fatoriais e 

correlações, quando então se utilizou a maior amostra, a de Blumenau, para a 

sugestão de um novo construto dentro da dimensão Fontes de Informação 

Utilizadas.  

Nessa nova proposta, apresentam-se os construtos Mídia Especializada, 

Mídia Tradicional e Internet. Apesar de o item Amigos e Parentes ter apresentado 
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correlação baixa com todas as variáveis, sendo, porém, significativa com o construto 

Internet, há que se levar em consideração os resultados da análise descritiva e o 

referencial teórico, que indicam forte influência desta fonte nas decisões de viagem.  

O problema pareceu residir na forma de apresentar a questão no 

instrumento. Como influência, o item Amigos e Parentes é claramente identificado, 

mas dentro da dimensão Fontes de Informação Utilizadas não goza do mesmo 

status. Supõe-se que o respondente pode pensar que uma conversa informal, 

diferentemente das outras opções colocadas, não representa uma fonte de 

informação.  

Uma solução sugerida para futuras pesquisas é alterar a redação dessa 

parte específica do instrumento, deixando claro que se quer saber quais fontes de 

informação foram utilizadas e não especificamente as que influenciaram a decisão. 

Dessa forma, será possível verificar se há uma mudança de resultado.  

Vale analisar também o fato de as redes informais pautadas basicamente 

na transferência de informação pessoa a pessoa apresentarem maior atualização, 

rapidez na divulgação, menor custo e interação direta –, características que podem 

intensificar sua força no processo de decisão dos turistas. 

Deve-se considerar que as fontes pessoais são mais ricas que as fontes 

impessoais por permitirem que, no processo de transmissão, sejam captados outros 

sinais, como expressão facial, tom da mensagem, entonação, entre outras 

peculiaridades que podem atuar como elementos de persuasão.  

Na dimensão Qualidade Percebida dos Serviços houve rejeição de 

escalas que mediam opções de refeições e lanches, cervejas e shows e atrações 

musicais. As três escalas de segurança não atingiram carga fatorial suficiente. Essa 

é a dimensão que mais interessa aos organizadores e, sem dúvida, representa a 

melhor contribuição do estudo para o campo gerencial. 

Ao analisar as amostras separadamente, em Munique se verificou que as 

correlações da dimensão Qualidade Percebida dos Serviços com todos os 

construtos relativos à dimensão Motivação para Viajar são positivas, mas fracas. A 

maioria das correlações, exceto aquela entre a dimensão Qualidade Percebida dos 

Serviços e o construto Equilíbrio da dimensão Motivação para Viajar, e a dimensão 

Qualidade Percebida dos Serviços e o construto Exploração Cultural da dimensão 

Motivação para Viajar são significantemente diferentes de zero. 
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O construto Meio Formal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas 

tem correlação significante e positiva com o construto Exploração Cultural da 

dimensão Motivação para Viajar. Este construto possui ainda correlação significante 

e negativa com o construto Socialização da dimensão Motivação para Viajar. As 

demais correlações com os outros construtos não são significantemente diferentes 

de zero. 

O construto meio informal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas 

tem correlação significante e positiva com o construto Exploração Cultural na 

dimensão Motivação para Viajar. Por outro lado, possui correlação significante e 

negativa com o construto Socialização da dimensão Motivação para Viajar. As 

demais correlações com os outros construtos também não são significantemente 

diferentes de zero. 

As correlações entre a dimensão Qualidade Percebida dos Serviços e a 

dimensão Fontes de Informação Utilizadas, com seus dois construtos, são positivas, 

porém baixas e não significantemente diferentes de zero. 

Ao analisar as amostras separadamente em Blumenau, verificou-se que a 

dimensão Qualidade Percebida dos Serviços possui correlação positiva e 

significante com todos os construtos relativos à dimensão Motivação para Viajar 

(Exploração Cultural, Novidade, Equilíbrio e Socialização). 

Por outro lado, o construto Meio Formal da dimensão Fontes de 

Informação Utilizadas possui correlação positiva muito fraca, mas não significante, 

com quase todos os mesmos construtos relativos à dimensão Motivação para Viajar 

(Exploração Cultural, Equilíbrio e Socialização). A exceção alude ao construto 

Novidade da dimensão Motivação para Viajar, cuja correlação é fraca, porém 

positiva e significante. 

Quanto ao construto Meio Informal da dimensão Fontes de Informação 

Utilizadas, encontrou-se correlação positiva muito fraca, mas não significante, com 

os construtos relativos a Exploração Cultural e Equilíbrio da dimensão Motivação 

para Viajar. 

Ainda, encontrou-se uma correlação fraca, porém positiva e significante 

entre o construto Meio Informal da dimensão Fontes de Informação Utilizadas e o 

construto Novidade da dimensão Motivação para Viajar. 
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Observa-se também uma correlação fraca, porém negativa e não 

significante entre o construto Meio Informal da dimensão Fontes de Informação 

Utilizadas e o construto Socialização da dimensão Motivação para Viajar. 

Os construtos Meio Formal e Meio Informal da dimensão Fontes de 

Informação Utilizadas não possuem correlações fortes e significantes com a 

dimensão Qualidade Percebida dos Serviços. 

Com relação aos perfis dos turistas, com base nas três dimensões 

analisadas, este estudo revelou que em ambas as amostras, no que tange à 

Exploração Cultural da dimensão Motivação para Viajar, as pessoas querem 

encontrar-se em situações novas e experimentar diferentes costumes e culturas que 

não fazem parte do seu ambiente. Esses desejos estão associados com a busca dos 

turistas por alternativas de alteração de sua cultura cotidiana e de descoberta do 

mundo.  

Quanto ao construto Novidade, ambas as festas despertam o lado criança 

dos participantes, que gostam das situações imprevisíveis que acontecem nesses 

eventos. Visitas a museus e a atrativos históricos não estão no rol das principais 

preferências, provavelmente porque os turistas de festivais estão cansados deste 

tipo de atividade e sua tendência é participar ativamente da experiência turística, 

afastando-se da contemplação de museus e monumentos históricos. 

Em relação ao construto Equilíbrio, ambas as amostras demonstraram 

que os turistas desse tipo de evento gostam de ir a festas para reduzir a tensão, a 

ansiedade e as frustrações. É uma forma de fugir de situações estressantes do 

cotidiano, daí a forte motivação para viajar e participar de festas como a Oktoberfest. 

A procura por novas experiências, vale dizer, articula-se a esse movimento de 

escape do estresse e da rotina. 

No aspecto socialização, o estudo mostrou que os visitantes da 

Oktoberfest, tanto de Blumenau quanto de Munique, vão a festas para estar com 

amigos e preferem ir em grupos, o que demonstra que as relações de amizade são 

fatores que facilitam o envolvimento nesse tipo de atividade e podem determinar a 

adesão dos indivíduos a iniciativas de lazer. 

No cálculo da média dos construtos ficou estabelecido o seguinte ranking 

para Munique, relativamente à dimensão Motivação para Viajar: socialização em 

primeiro lugar, novidade em segundo, exploração cultural em terceiro e equilíbrio na 

quarta posição. Isso significa que o maior interesse dos visitantes da Oktoberfest 
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alemã é festejar com os amigos, seguido da busca por situações imprevisíveis e por 

novas descobertas. Isso significa que experimentar costumes e culturas diferentes 

não é a prioridade da maioria dos turistas que vão a Munique, embora represente 

uma das principais motivações. O mesmo se pode afirmar em relação ao desejo de 

escapar de tensões e frustrações.  

Em Blumenau, a socialização também aparece em primeiro lugar no 

ranking e o equilíbrio em quarto, demonstrando que o encontro com os amigos e o 

compartilhamento de alegria na festa é, para os visitantes, mais importante do que a 

busca por situações que reduzam a tensão do dia a dia. Mas, ao contrário de 

Munique, a exploração de diferentes costumes e culturas supera o interesse pela 

novidade, que pode ser traduzido pela busca de situações imprevisíveis, fortes 

emoções ou reencontro com um comportamento remanescente da infância ou 

juventude. 

Em relação à dimensão Fontes de Informação Utilizadas, os testes 

indicam que os Meios Formais e Informais, em Munique, são estatisticamente iguais. 

A média do Meio Formal é 14,9 e a do Meio Informal é 13,9. Em Blumenau, os 

testes indicam que os Meios Formais são estatisticamente maiores do que os Meios 

Informais. Quanto às médias são as seguintes: Meio Formal 34,3 e Meio Informal 

27,0.  

Esses resultados indicam uma diferença importante nos perfis dos 

visitantes. Permitem supor que, por ser bem mais antiga e conhecida do que a 

Oktoberfest brasileira, a festa de Munique (com mais de duzentos anos de história) 

exige menos esforço na procura por fontes formais e informais, talvez porque grande 

parte dos visitantes já possua algum conhecimento prévio sobre o evento, tenha 

alguma familiaridade com a festa ou já ouviu comentários de experiências anteriores 

de amigos e parentes. Ao contrário, o turista interessado em visitar a festa de 

Blumenau – que completará trinta anos em 2013 – pode precisar de mais 

informações, recorrendo com maior frequência a especialistas do setor turístico e a 

opiniões de outrem. Presume-se, então, que antes de tomar a decisão de participar 

do evento, esse turista procure um maior número de informações, comparativamente 

àquele que tem a Oktoberfest da Alemanha como possível destino.  

Em relação à dimensão Qualidade Percebida dos Serviços, os 

participantes de ambas as festas se mostraram satisfeitos com a disposição e a 

cordialidade das pessoas que trabalham nesses eventos e têm a função de orientar 
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e esclarecer dúvidas dos turistas, o mesmo ocorrendo com a cordialidade e a 

presteza dos atendentes de restaurantes, lojas e choperias.  

Cabe salientar que os índices de satisfação, em Blumenau, segundo a 

análise descritiva, são significativamente superiores aos de Munique, com exceção 

do item opções de cerveja, que deixaram extremamente satisfeitos 72,9% dos 

visitantes de Blumenau e 53% dos de Munique. 

Em Munique, os visitantes não estão satisfeitos com estacionamento, 

shows e atrações, nem com a segurança. Em Blumenau, os visitantes não estão 

satisfeitos com shows, venda de ingressos e tickets de consumo e opções de 

refeições e lanches. 

Ao possibilitar a compreensão dos fatores imbricados com Motivação para 

Viajar, Fontes de Informação Utilizadas e Qualidade Percebida dos Serviços, 

articulando-se estas três dimensões, esta tese contribui com novos subsídios para a 

elaboração de políticas públicas, servindo como base de dados também para o trade 

turístico, que pode, a partir das informações oferecidas, aprimorar o marketing de 

produtos e serviços e planejar campanhas mais consistentes de exploração de 

eventos e festivais como atrativos turísticos com potencial para alavancar múltiplos 

segmentos econômicos. 

Cabe ressaltar que muitos países têm realizado investimentos seletivos 

na área do turismo, reconhecendo-o como importante ferramenta de 

desenvolvimento socioeconômico. Nesse contexto, entender os aspectos que têm 

motivado pessoas a viajar, o que elas esperam dos eventos que frequentam e como 

ficam satisfeitas nessas experiências é crucial para o sucesso de destinações 

turísticas e para os negócios que giram em torno do turismo.  

A relevância desta tese se evidencia nos acréscimos feitos ao atual 

quadro teórico relacionado ao comportamento do consumidor e à avaliação da 

qualidade dos serviços.  

Considera-se que o conhecimento ampliado sobre os desejos e motivos, 

as escolhas e as percepções do turista é essencial para o gerenciamento de 

marketing e para a gestão do turismo, eventos e festivais, porque, com novos dados, 

gestores e profissionais das duas áreas terão mais condições de predizer as 

reações dos consumidores a estímulos informacionais e ambientais.  

Especificamente, no que se refere à gestão de eventos turísticos, esse 

conhecimento dos processos de decisão dos turistas, obtido a partir da análise das 
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inter-relações entre as três dimensões estudadas, quando estrategicamente 

aplicado, torna possível atrair e reter mais visitantes. Ademais, permite ampliar o 

espectro de compreensão do comportamento do consumidor e da dinâmica de 

consumo.  

A maior limitação do estudo foi a sua amostra, de natureza não 

probabilística por conveniência, que impede a universalização dos resultados. 

Contudo, as descobertas realizadas permitiram abrir importantes vetores de 

investigação para a pesquisa na área.  

As implicações gerenciais são substantivas ao apontarem a imbricação 

entre as três dimensões em uma cadeia de causa e efeito que indica a necessidade 

de nela se atuar de forma integrada, tanto na divulgação do destino turístico quanto 

na facilitação da pesquisa nas fontes de informação, não sendo demais lembrar que 

estas fontes, baseadas na multiplicidade de canais, possuem um papel de relevo na 

decisão de viajar.  

As recomendações para os estudos acadêmicos estão relacionadas à 

importância de se investigar mais a fundo eventos e festivais tão abundantes no 

Brasil, criando um estoque de informações que certamente inspirará pesquisadores 

em avançar o conhecimento sobre este campo promissor. 
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APÊNDICE A  

QUESTIONÁRIO OKTOBERFEST BLUMENAU 

 

 
Responda ao questionário abaixo e ajude-nos a avaliar esta edição da festa. 
Aproveite a OKTOBERFEST 2011!  
 

 
Q1. O QUANTO VOCÊ CONCORDA COM CADA UMA DAS AFIRMAÇÕES ABAIXO?  
PARA CADA AFIRMAÇÃO, ASSINALE UM NÚMERO DA ESCALA ABAIXO CORRESPONDENTE 

AO SEU NÍVEL DE CONCORDÂNCIA, SENDO 1 PARA “DISCORDO TOTALMENTE” E 7 PARA 

“CONCORDO TOTALMENTE”.  
 

 1 
Discordo 

Totalmente 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
Concordo 

Totalmente 

Enquanto estou numa festa como a 
OKTOBERFEST, eu aproveito e também participo 
de eventos culturais que normalmente eu não tenho 
a oportunidade de ir 

       

Divirto-me em festas como a OKTOBERFEST 
olhando coisas que eu nunca vi antes 

       

Quero ver coisas novas enquanto estou numa festa 
como a OKTOBERFEST 

       

Eu gosto de visitar museus e ver atrativos históricos 
enquanto estou numa festa como esta 

       

Eu quero sentir um clima de aventura (descoberta) 
como parte da experiência na festa 

       

Eu quero experimentar diferentes costumes e 
culturas que não fazem parte do meu ambiente 

       

Eu gosto de me encontrar em situações onde eu 
possa experimentar coisas novas 

       

Eu vou a uma festa como a OKTOBERFEST para 
aumentar meu conhecimento da cultura local 

       

Eu gosto das festas cujas atividades ofereçam fortes 
emoções 

       

Eu não planejo minha ida a uma festa como esta em 
detalhes porque isso tira alguns elementos 
inesperados 

       

Enquanto estou num festival eu relaxo e deixo as 
coisas acontecerem 

       

Eu procuro por aventuras numa festa como a 
OKTOBERFEST 

       

Festas como essa mostram a criança (jovem) que 
existe em mim 

       

Eu gosto de coisas imprevisíveis que acontecem nas 
festas 

       

Eventos em festas como essa me dão a 
oportunidade de agir como criança novamente 

       

Eu não me importo se as pessoas pensam que meu 
comportamento é estranho enquanto estou numa 
festa 

       

Eu tenho que ir a eventos como a OKTOBERFEST 
de tempos em tempos para evitar a rotina 

       

Eu gosto de ir a festas para reduzir a tensão, 
ansiedade e frustrações 
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Eu frequento festas para diminuir o meu ritmo 
(acelerado) 
 

       

Eu vou a festas como a OKTOBERFEST para aliviar 
a chatice do dia a dia 

       

Eu vou festas como essa porque eu posso estar 
com meus amigos 

       

Eu gosto de ir a festas em grupo        

Eu gosto de ir a festas como essa para conviver  e 
observar as pessoas que frequentam 

       

Quando eu vou a eventos como esse, eu gosto de 
conhecer pessoas novas 

       

Ir a festas como a OKTOBERFEST com alguém é 
sempre mais divertido do que ir só 

       

Eu não gosto de ir a festas como essa sozinho        
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Q2. GOSTARÍAMOS AGORA DE SABER COMO VOCÊ SE INFORMOU SOBRE A 
OKTOBERFEST 2011. 
UTILIZANDO A MESMA ESCALA DE 1 A 7, RESPONDA O QUANTO CADA UM DOS 
MEIOS DE INFORMAÇÃO ABAIXO INFLUENCIOU VOCÊ A VISITAR A OKTOBERFEST 
2011.   
 
 1 

Influenciou 
Nada 

2 
... 

3 
... 

4 
... 

5 
... 

6 
... 

7 
Influenciou 

Muito 
Folders da Oktoberfest          

Folders da região          

Recepção do hotel         

Propaganda  da operadora de 
turismo  

       

Agência de viagem         

Noticias no rádio e na TV         

Site oficial da Oktoberfest         

Propaganda em revista e jornal         

Guia / revista de viagem         

Matérias de jornais e revistas         

Feira de Turismo         

Propaganda de rádio e televisão         

Internet: redes sociais, blogs, sites 
de turismo  

       

Amigos / Parentes         

Outdoor         
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Q3. PARA FINALIZAR, GOSTARÍAMOS DE SABER QUAL O SEU NÍVEL DE 
SATISFAÇÃO COM A OKTOBERFEST 2010, AVALIANDO CADA UM DOS ASPECTOS 
ABAIXO. UTILIZE A MESMA ESCALA DE 1 A 7, SENDO 1 PARA “NADA SATISFEITO” 
E 7 PARA “EXTREMAMENTE SATISFEITO”.  
 
 1 

NADA  
Satis- 
Feito 

2 
... 

3 
... 

4 
... 

5 
... 

6 
... 

7 
EXTRE

MA 
MENTE   
Satis- 
feito 

Segurança da festa            

Venda de ingressos e tickets de consumo         

Estacionamentos          

Apresentação pessoal dos atendentes nos 
restaurantes, bares e lojas (uniformes, crachás, 
etc)  

       

Cordialidade dos atendentes de restaurantes, 
bares e lojas   

       

Atendimento dispensado pelos atendentes dos 
restaurantes, lojas e choperias  

       

Tempo de espera para atendimento em 
choperias, restaurantes e bilheterias  

       

Perfil dos frequentadores da festa          

Confiança na qualidade e procedência dos 
alimentos comercializados  

       

Disposição e cordialidade das pessoas que 
trabalham na festa para orientar e esclarecer 
dúvidas dos visitantes   

       

Preocupação em resolver de forma rápida e 
eficiente as solicitações dos visitantes  

       

Estrutura de apoio aos visitantes, como 
informações turísticas,  Posto Médico e Achados 
e Perdidos  

       

Opções de refeições e lanches         

Opções de cervejas          

Shows e atrações musicais         

Organização e limpeza         
 

 
DADOS DO ENTREVISTADO 

SEXO: (    ) Fem  (    ) Masc  -    FAIXA ETÁRIA: (    ) Até 21 anos        (    ) 22 a 35 anos        (    ) 36 a 55 anos   
(     ) Acima de 55 anos  
 
RENDA MÉDIA FAMILIAR (Incluir todo o tipo de rendimento, de TODOS os moradores do domicílio):  
(    ) Até R$ 1.530       (   ) R$ 1.531 a R$ 3.060               (   ) R$ 3.061 a R$ 5.100           (    ) Acima de R$ 5.100 
 

VOCE VEIO SÓ OU ACOMPANHADO À OKTOBERFEST DESTE ANO? 

(      )  Sozinho     (     )  Acompanhado da família    (      ) Acompanhado por um pequeno grupo 

de amigos     

(      ) Acompanhado por um grande grupo de pessoas   

(      ) Acompanhado pelo companheiro(a)/marido/esposa/namorado(a)    

AGRADECEMOS A SUA PARTICIPAÇÃO! 
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APÊNDICE B  

QUESTIONÁRIO OKTOBERFEST MUNIQUE 

Fragebogen 
 

Hallo, wir entwickeln diese Forschungsarbeit für eine Doktorarbeit über die 
Vermarktung von Festivals. Ihre Teilnahme ist sehr wichtig. 
 

 

ZUM FRAGEBOGEN 1: IN WIE FERN STIMMEN SIE  JEDER   DIESER 
AUSSAGEN  ZU? 
KREUZEN SIE FÜR JEDE AUSSAGE EINE ZAHL AN, IHREM MAΒ AN 
ÜBEREINSTIMMUNG ENTSPRECHEND, WOBEI  1  FÜR  “STIMMT ÜBERHAUPT 
NICHT ZU” UND  7  FÜR  “STIMMT VOLL UND GANZ ZU” GILT 
 

 
  

1 
STIMMT 

ÜBERHAUP
T NICHT ZU 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
STIMMT 

VOLL UND 
GANZ ZU 

Während ich ein Fest wie das Oktoberfest 
genieβe, nehme ich auch an  kulturellen  
Veranstaltungen, bei denen ich sonst keine 
Gelegenheit  habe, teil 

       

Ich habe Spaβ, bei Festen wie das Oktoberfest, 
Dinge anzuschauen, die ich sonst nie gesehen 
habe 

       

Ich möchte neue Dinge sehen während ich auf 
ein Fest wie das Oktoberfest bin. 

       

Ich besuche gern Museen und historische 
Sehenswürdigkeiten 
während ich auf so ein Fest bin 

       

Die Erlebnisse auf dem Fest sollten eine 
Abendteuerliche Atmosphäre haben 

       

Ich möchte andere Bräuche und Kulturen 
erfahren, die nicht aus meiner Umgebung 
stammen 

       

Ich befinde mich gern in Situationen wo ich neue 
Dinge erfahren kann 

       

Ich gehe zu einem Fest wie das Oktoberfest um 
über die Kultur des Ortes mehr zu erfahren 

       

Ich mag Feste, bei denen Aktivitäten mit starke 
Emotionen angeboten werden 

       

Ich mache keine ausfürlichen Vorplanungen 
wenn ich auf solch ein Fest gehe,den dabei  
verliere ich einige unerwartete Elemente 

       

Auf  so ein Festival entspanne ich und lass die 
Dinge laufen 

       

Auf ein Fest, wie das Oktoberfest, suche ich 
Abenteuer 

       

Ein Fest, wie dieses, zeigt das Kind, das in mir 
steckt 

       

Ich mag unvorhersehbare Dinge, die auf solchen 
Festen geschehen 

       

Solche Veranstaltungen geben mir die 
Gelegenheit wieder wie ein Kind zu handeln 

       

Es stört mich nicht wenn Menschen meinen,        
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dass ich ein merkwürdiges Verhalten habe auf 
so  ein  Fest 

Von Zeit zu Zeit  muss ich auf eine  
Veranstaltung wie das Oktoberfest gehen um 
die Routine zu vermeiden 

       

Ich gehe gerne zu Festen um Spannung, 
Ängstlichkeit und Frustration zu reduzieren 

       

Ich besuche Feste um mein Tempo in Rückgang 
zu stellen 

       

Ich gehe zu Festen wie das Oktoberfest, um die 
Langweile  
des Alltags zu erleichtern 

       

Ich gehe zu solchen Festen, weil ich dann mit 
Freunden zusammen bin 

       

Ich gehe gern zum Fest  mit einer Gruppe        

Ich gehe gern zu solchen Festen, um mit 
anderen Menschen zu sein 
und um  diese  zu beobachten 

       

Wenn ich zu solchen Veranstaltungen gehe, 
lerne ich gerne neue Menschen kennen 

       

Begleitet zu ein Fest ,wie das Oktoberfest, zu 
gehen ist immer lustiger als allein  zu  gehen 

       

Ich gehe nicht gern allein zu solchen Festen 
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Zur nächsten Seite 
 

FRAGEBOGEN 2. WIR MÖCHTEN GERNE WISSEN, WO SIE INFORMATIONEN 
FÜR DAS OKTOBERFEST 2011 GEHOLT HABEN.  BENUTZEN SIE BITTE DIE 
GLEICHE SKALA 1 BIS 7  UND ANTWORTEN SIE  IN WIE FERN FOLGENDE 
MEDIEN SIE BEEINFLUSST HABEN DAS OKTOBERFEST 2011 ZU BESUCHEN.   
 
 1 

STIMMT 
ÜBERHAUPT 

NICHT ZU 

2 
... 

3 
... 

4 
... 

5 
... 

6 
... 

7 
STIMMT VOLL 
UND GANZ ZU 

Oktoberfest Folder        

Folder aus der Gegend        

Rezeption  des  Hotels        

Werbung des Reiseveranstalters        

Reisebüro        

Über Nachrichten im Radio und 
Fernsehen 

       

Offizielle Website des Oktoberfests        

Werbungen in Zeitschriften oder 
Zeitungen 

       

Reiseführer        

Begriffe in Zeitungen oder 
Zeitschriften 

       

Tourismus-Messen        

Werbungen in Radio oder Fernsehen        

Internet: soziale Netzwerke,  
Weblogs, Tourismus-Siten 

       

Freunde / Verwandte        

Schilder /Outdoor        
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FRAGEBOGEN 3. ZUM SCHLUSS MÖCHTEN WIR NOCH WISSEN WIE HOCH 
IHR ZUFRIEDENHEITSGRAD STEHT, IM BLICK AUF  OKTOBERFEST 2011. 
BEURTEILEN SIE UNTENSTEHENDE ASPEKTE, INDEM SIE DIE GLEICHE 
SKALA 1 BIS 7 BENUTZEN, SO DAS 1 FÜR  “UNZUFRIEDEN”    UND    7 FÜR    
“SEHR ZUFRIEDEN” GELTEN. 
 
 1 

UNZUFRIEDEN 
2 
... 

3 
... 

4 
... 

5 
... 

6 
... 

7 
SEHR 

ZUFRIEDEN 

Sicherheitsvorsorgung auf dem Fest        

Ticketsverkauf        

Parkstellen        

Persönliche Präsentation der 
Kellner,Verkäufer und andere 
Angestellten (Uniform und Plakette) 

       

Freundlichkeit der Angestellten in 
Kneipen und Restaurants 

       

Bedienung der Angestellten in 
Restaurants, Kaufhäuser und 
Bierkneipen 

       

Wartezeit auf Bedienung in den 
Restaurants, in den Kneipen und an 
den Kassen 

       

Profil der Teilnehmer des Festes        

Vertrauen zur Qualität und Herkunft  der 
Esswaren und Lebensmitteln die 
verkauft wurden 

       

Verfügung und Freundlichkeit der 
Angestellten, dessen Aufgabe es ist 
Anleitungen zu geben und Fragen zu 
beantworten 

       

Besorgnis  mit den Wünschen und 
Fragen der Besucher 

       

Struktur für Besucher:  Klinik, lost and 
found,turistische Informationen 

       

Auswahl an Speisen und Imbiss        

Auswahl na Biersorten        

Konzerte und musikalische Attraktionen        

Organization und Reinheit        
 

 
DATEN DES BEFRAGTEN 
GESCHLECHT: (   ) weiblich  (    ) männlich 
 
ALTERSGRUPPE: (   ) bis 21 Jahre (    ) 22 bis 35 Jahre  (   ) 36 bis 55 Jahre (   ) älter als 55 Jahre 
 
DURCHSCHNITTLICHES FAMILIENEINKOMMEN (alle Arten von Einkommen, von allen 
Familienmitgliedern):   
(   ) bis 1.530,00   (   ) von 1531,00 bis  3.060,00   (   ) von  3061,00  bis   5.100,00  (   ) über  5.100,00 
          
SIND SIE IN DIESEM JAHR ALLEIN ODER IN BEGLEITUNG GEKOMMEN? 
(   ) allein   (   ) mit Familie      (   ) mit einigen Freunden     (   ) mit einer groβen Gruppe  
 
(   )  mit Ehemann / Ehefrau, Freundin / Freund                                                   
 

Herzlichen Dank Für die Teilnahme. 
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APÊNDICE C 

PROTOCOLO DE CAMPO – PESQUISA QUALITATIVA 

 

(i) descrição e caracterização do evento: aspectos históricos, identidade 

cultural e público. 

 

(ii) aspectos relativos aos processos decisórios e aos investimentos: 

Gestão, orçamentos, grupos de trabalho e parcerias. 

 

(iii) características gerais das ações desenvolvidas: suas abordagens, 

estrutura de implementação e gerenciamento;  

 

(iv) pesquisas prévias desenvolvidas;  

 

(v) controle de resultado;  

 

(vi) fatores de sucesso e dificuldades associadas à gestão. 
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ANEXO A 

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO  

Carta de recomendação de Hans Dieter Didjurgeit, Cônsul Honorário da 

Alemanha.
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Carta de recomendação de João Paulo Kleinubing, Prefeito de Blumenau. 
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Carta de apresentação/autorização para pesquisa de campo Gabriele Papke, 
Secretaria de Turismo de Munique.  
 

 
 
 
 


