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Resumo: O presente estudo teve como propósito à identificação do perfil dos turistas que 
visitam a cidade do Recife através do uso da técnica de segmentação psicográfica. Para tal 
foram aplicados 203 questionários com turistas em importantes pontos turísticos da 
localidade para coletar informações sobre seus valores, auto-conceito e estilo de vida. Essas 
informações foram analisadas através da análise de conglomerado (cluster analisys), onde 
características semelhantes dos pesquisados foram agrupados em conjuntos homogêneos que 
serviram para identificar o perfil dos visitantes da cidade. A partir da análise dos dados da 
pesquisa foram encontrados quatro conglomerados, ou perfis de visitantes, que foram 
chamados de “os mascates”, “os socialistas”, “os ociosos” e “os sofisticados”.  
Palavras-chave: Segmentação de mercado, análise psicográfica, marketing turístico. 
 
 
1 Introdução 

O turismo é a atividade econômica que mais cresce no mundo. Segundo estudos da 
Organização Mundial do Turismo em 2003 (Estatísticas básicas do turismo, 2005) a receita 
cambial gerada pelo turismo internacional ultrapassava os 514,4 bilhões de dólares, o que 
significava cerca de 11% do PIB mundial.  

No Brasil, essa atividade vem crescendo em volume nos últimos 15 anos, e o país é 
responsável por mais de 40% do fluxo de visitantes na América do Sul, gerando mais de 3,5 
milhões de dólares anuais, de acordo com a Empresa Brasileira de Turismo (2004). 

O crescimento do turismo no Brasil é comprovado pelos resultados apontados pela 
Empresa Brasileira de Turismo (2005) no qual o aumento do turismo receptivo internacional 
ocorre desde 2000, com pequena baixa em 2002, chegando à marca de 4,1 milhões de 
visitantes em 2005. Além disso, no mesmo período, há a alta do turismo doméstico que passa 
a representar mais de 40% das propensões de viagem, com um número médio de retorno a 
destinações de 1,6 vezes ao ano.  

Apesar disso, o Ministério do Turismo está preocupado em saber por que os 
brasileiros viajam mais para fora do país em vez de conhecer melhor e usufruir das viagens 
domésticas, uma vez que em cada três viajantes, dois trocariam seu destino se existissem 
condições propícias para viagens internas (EMBRATUR, 2006), o que sem dúvida elevaria o 
fluxo do turismo doméstico, podendo assim aumentar o fluxo de turismo em Recife. 

Nesse contexto, de algumas destinações com bom histórico de chegada de turistas 
estão perdendo espaço no mercado, como a cidade do Recife. Essa perda pode ser ilustrada 
com a manutenção do fluxo de receptivo de turistas internacionais na cidade, entre 7,5% e 
8,0% do total nacional nos últimos cinco anos, enquanto outros destinos nordestinos 
apresentam forte crescimento, segundo dados do Ministério do Turismo (2006) 

 Salvador, em 2003, já se destacava como a principal capital nordestina no receptivo 
de turistas internacionais, com mais que o dobro de turistas do Recife. Na mesma época, 
Fortaleza era apontada como a segunda capital, à frente do Recife, que começa a ter sua 
terceira posição ameaçada por destinos como Natal. No turismo receptivo doméstico, o Recife 
aparece como o sétimo principal destino, recebendo cerca 1,51% dos turistas, atrás de 
Fortaleza (3°) e Salvador (4°) e logo à frente de Natal (5°), com 1,50%, de acordo com a 
EMBRATUR (2006).  
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A forte preocupação da Empresa de Turismo de Pernambuco com esta realidade é o 
fato de Recife ser responsável pela atração de quase 38% dos turistas que vem ao estado 
(EMBRATUR, 2001). Em relação a isso, o órgão fomentador do turismo no estado de 
Pernambuco, a Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR), e a Secretaria de Turismo 
do Recife, começaram a desenvolver pesquisas para identificar as causas dessa estagnação. 

 Algumas dessas pesquisas têm seu foco na identificação do perfil do visitante que 
vem à cidade, fazendo uso de critérios de segmentação por base demográfica, em que as 
pessoas são separadas de acordo com suas características semelhantes, faixa etária, renda, 
escolaridade, idade, ou até mesmo por grau de instrução, podendo assim realizar uma 
identificação de grupos bem definidos a princípio. 

Porém, é possível encontrar nesses grupos, pessoas que possuam desejos e 
necessidades completamente diferentes umas das outras. Situação que não é abrangida por 
estudos de mercado que têm como foco principal a segmentação com base demográfica ou 
por uso. Percebeu-se então, que existe uma carência no que diz respeito ao entendimento dos 
estilos de vida, autoconceitos e valores de cada indivíduo no contexto do turismo no Recife. 

 Estas informações podem ser claramente identificadas por meio de uma análise 
psicográfica, o que permite a identificação de grupos mais homogêneos e a identificação do 
perfil dos turistas que vêm à cidade, objetivo geral deste trabalho. 

O mercado turístico do Recife tem por natureza uma diversidade de produtos e 
serviços a serem oferecidos, capazes de satisfazer a várias demandas turísticas existentes. O 
mérito deste trabalho de pesquisa é permitir aos planejadores de turismo a possibilidade de 
trabalharem a cidade a partir de uma perspectiva diferenciada e inovadora, com base em 
dados de rigoroso valor estatístico, que podem contribuir para dinamizar o quadro de turistas 
em nossa cidade possibilitando o conhecimento do que deseja o turista para, a partir daí, 
adequar nossos produtos e ofertas as suas necessidades. 

 

2 Segmentação de mercado 

Um dos primeiros autores a estudar a segmentação de mercado em 1963 foi Roberts, 
(apud TOMANARI, 2003), para quem a segmentação de mercado é de vital importância para 
a maioria das empresas, pois raramente um produto ou serviço pode ser tudo para todas as 
pessoas. 

Segmentação de mercado é baseada no conceito geral e verdadeiro de que o mercado 
para um produto não é homogêneo com relação a seus desejos e necessidades. Isso implica 
que uma parte do mercado vale mais que a outra. E que estratégias de marketing diferentes 
deverão ser empregadas na venda para diferentes partes. 

Os mercados podem ser segmentados por meio de diferentes variáveis e os 
profissionais de marketing tentam várias abordagens para descobrir qual lhe oferece melhores 
oportunidades. Tomanari (2003) percebeu que a maioria dos estudos com base em 
segmentação de mercado, destaca-se em cinco tipos: segmentação geográfica, segmentação 
demográfica e socioeconômica, segmentação por benefício, segmentação comportamental e 
segmentação psicográfica. Além disso, a autora mostra que existem outros tipos de 
segmentação híbridos, que combinam características das cinco anteriormente citadas. 

Segmentação psicográfica consiste na divisão do mercado de acordo com 
características mais subjetivas das pessoas de um determinado lugar. São utilizadas variáveis 
como estilo de vida, personalidade, atitudes, atividades, interesses e opinião, valores e 
percepção. Para Lage e Milone (2000), os turistas e seus destinos são muito heterogêneos e a 
segmentação psicográfica visa identificar as preferências, os motivos que levam os indivíduos 
a viajarem para diferentes regiões.  
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3 Psicografia 
Em 1965 surgiu, nos Estados Unidos o termo psicografia (em inglês Psycographics) 

cuja a proposta era de segmentar o público não somente pelas variáveis demográficas (sexo, 
idade, renda, grau de instrução), mas pelas características denominadas pessoais, psicológicas 
(sentimentos, tendências, estilo de vida) (TOMANARI, 2003). Demby (apud 
TOMANARI,2003) define psicografia como o uso de fatores psicológicos, sociológicos e 
antropológicos, como benefícios desejados, autoconceito e estilo de vida para determinar 
como o mercado é segmentado pela tendência de grupos dentro do mesmo – e suas razões – 
para tomar decisões particulares sobre um produto, pessoa e ideologia. 

Assim, a psicografia refere-se a características dos indivíduos que os descrevem em 
termos de sua constituição psicológica e comportamental – como as pessoas se ocupam 
(comportamento) e quais fatores psicológicos subjazem a esse padrão de atividade.  Sheth et 
al.(2001) definem a psicografia como uma manifestação das motivações subjacentes de um 
individuo. Para estes autores, a psicografia é composta por três elementos: valores, 
autoconceito e estilo de vida.  

Quando uma pessoa pensa sobre o que é importante em sua vida, ela está pensando 
sobre seus valores. Valores são estados-finalidade da vida, os objetivos pelos quais as pessoas 
vivem (SHETH et al, 2001). O psicólogo Milton Rokeach (1973 apud FINOTI, 2004) 
identificou dois grupos de valores: terminais e instrumentais. Os valores terminais são os 
objetivos que buscamos na vida, ao passo que os valores instrumentais são os meios ou 
padrões comportamentais pelos quais buscamos esses valores. O autor ainda desenvolveu uma 
lista de valores para entender a psicologia humana.  

Os pesquisadores do consumidor sentiram a necessidade de definir valores mais 
diretamente relevantes para o comportamento cotidiano do próprio consumidor. Com esse 
propósito, Lynn Kahle (1986 apud TOMANARI, 2003) e seus associados desenvolveram uma 
Lista de Valores (LOV) que consiste em nove valores terminais: respeito próprio, auto-
realização, segurança, sentimento de pertença, estimulo, senso de realização, diversão, ser 
respeitado e relações calorosas com os outros.Essa lista de valores (LOV) corresponde bem às 
necessidades de hierarquia de Maslow, a não ser porque Maslow inclui as necessidades 
fisiológicas, e a Lista de Valores acrescenta o valor da diversão (SHETH at al, 2001).  

Kahle (1986 apud TOMANARI, 2003) argumenta que os nove valores de sua lista 
relacionam-se mais intimamente aos valores dos principais papéis assumidos na vida, como 
casamento, ter filhos, trabalho, lazer, consumo diário e assim por diante, que os valores do 
instrumento de pesquisa proposto por Rokeach. Kahle ainda mostra que em vários estudos, a 
Lista de Valores estabelece uma relação consistente com as atividades dos consumidores.  

Além disso, toda pessoa tem uma auto-imagem de quem ela é. Essa imagem é 
denominada autoconceito. O autoconceito inclui uma idéia do que a pessoa é atualmente e 
também do que ela gostaria de se tornar. Esses dois conceitos são chamados, respectivamente, 
de eu real e eu ideal (TOMANARI, 2003). Para alguns, o autoconceito refere-se a realizações 
intelectuais ou profissionais (FINOTI, 2004).  

Malhotra (1981 apud SHETH et al, 2001) desenvolveu uma escala para mensurar a 
auto-imagem e a imagem de produtos, a partir de 15 características. Para mensurar a imagem 
de um produto ou marca, toda a escala deve ser repetida com instruções para se classificar o 
produto ou marca especificados.  

O autoconceito influencia profundamente o consumo das pessoas, pois elas vivem 
seus autoconceitos em grande medida por meio do que consomem (SHETH et al, 2001). Os 
profissionais de marketing podem aplicar o princípio do autoconceito dos clientes em termos 
de determinados traços de personalidade, descobrindo então quais são as percepções do 
consumidor relativas a uma marca com base nesses mesmos traços. 

Juntamente com o que as pessoas pensam de si mesmas e o que elas valorizam, a 
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psicografia descreve as pessoas em termos de estilo de vida, ou modo como elas vivem. Os 
estilos de vida são determinados pelas características pessoais dos clientes, ou seja, genética, 
etnia, gênero, idade e personalidade; por seu contexto pessoal, cultura, instituições e grupos 
de referencia e também por seu valor pessoal e por suas necessidades e emoções 
(TOMANARI, 2003). Esses três conjuntos de fatores reunidos influenciam o padrão das 
atividades das pessoas, como elas gastam seu tempo e seu dinheiro. 

Para analisar e interpretar as mensurações dos dados baseados nos valores, no 
autoconceito e no estilo de vida, são propostas algumas técnicas para a análise psicográfica. A 
definição de qual técnica é a mais adequada parte da necessidade do pesquisador e de sua 
pergunta de pesquisa (TOMANARI, 2003).  

 
4 Metodologia 

Para o desenvolvimento da pesquisa de campo foi de suma importância identificar e 
estabelecer as etapas do processo de pesquisa, para que a partir daí pudesse ser realizado o 
monitoramento e o planejamento do objeto estudado. Uma vez que essas etapas foram 
responsáveis por todo o processo da pesquisa, não somente se restringindo a aplicação dos 
questionários.   

A estrutura metodológica para a pesquisa de campo, é composta por cinco etapas: a 
definição do universo e amostra, elaboração do instrumento de coleta de dados, pré-teste, 
coleta dos dados primários no campo e análise dos dados. 

A definição do universo e amostra, uma etapa necessária para a definição do número 
de elementos que precisaram ser pesquisados para garantia de dados confiáveis na análise, 
descreve os cálculos realizados para definição do tamanho da amostra e a escolha dos locais 
de coleta de dados. Na elaboração do instrumento de coleta de dados foi feita a escolha das 
variáveis, operacionalizadas na primeira fase, que serão trabalhadas na pesquisa, a formatação 
do instrumento de coleta e a ordenação das questões. 

O pré-teste apontou falhas no instrumento de coleta de dados e explicita as adaptações 
que foram necessárias, antes da entrada do pesquisador em campo. Já a coleta dos dados 
primários no campo traz o cronograma e os procedimentos de aplicação dos questionários. 
Por fim, na análise dos dados, são explicados os processos de análise estatísticos dos dados, 
delimitando procedimentos para a aplicação da análise de conglomerados e sua interpretação. 

 
 

4.1 Seleção do Universo e Amostra para Pesquisa de Campo 
A primeira etapa da segunda fase da pesquisa é a seleção do universo e a amostra a ser 

pesquisada. No processo de pesquisa depois de identificar sua problemática, e determinar a 
concepção da pesquisa como descritiva conclusiva transversal única elabora-se os processos 
adequados de amostragem, onde se explana a etapas de reconhecimento do universo e 
amostra. Por isso, o universo deste trabalho foram todos os turistas que vieram à cidade do 
Recife e que se encontravam nos pontos turísticos estabelecidos na amostra, na data 
estipulada. 

Ainda para Gil (1999), amostragem é um subconjunto do universo ou da população, 
por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características dos mesmos. Para que uma 
amostra represente com fidedignidade as características do universo, deve ser composta por 
um número suficiente de casos. Números que dependem dos seguintes fatores: extensão do 
universo, nível de confiança estabelecido, erro máximo permitido e percentagem com a qual o 
fenômeno se verifica. 

Dessa forma, neste trabalho foi considerado o universo como finito, levando em 
consideração dados oferecidos pela EMPETUR (2006) que demonstram que em maio de 
2005, o fluxo de hóspedes em hotéis na cidade do Recife foi de 50.748, número esse aceito 
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como estimativa para o calculo da amostra.  
O nível de confiança estabelecido, de acordo com a teoria geral das probabilidades, 

refere-se à área da curva normal definida a partir dos desvios-padrão em relação a sua média. 
Quanto maior a quantidade de desvios-padrão considerada, maior será a amostra e seu nível 
de confiabilidade (CAMPELLO, 2002). Neste estudo foram aceitos dois desvios-padrão que 
correspondem a aproximadamente 95,5% de precisão. 

A estimativa prévia da percentagem com que se verifica um fenômeno é muito 
importante para a determinação do tamanho da amostra. Quanto maior a percentagem com 
que o fenômeno se verifica, menor pode ser a amostra sem, no entanto, deixar de ser 
representativa. Estimou-se, para o presente estudo, um índice de verificabilidade de 85%, ou 
seja, nos locais onde a pesquisa foi realizada, pelo menos 85% das pessoas encontradas eram 
turistas. Tendo também como percentual complementar 15% do fenômeno verificado. 

O tamanho da população, ou seja, dos turistas que se encontravam na cidade do Recife 
no período de maio de 2006, foi estimado de acordo com as estatísticas da EMPETUR (2006) 
que mostram uma média de 50.000 visitantes no mesmo período dos últimos dois anos. Esse 
valor será aceito para o calculo da amostra desta monografia. 

Nas pesquisas sociais, segundo Gil (1999), trabalha-se usualmente com uma 
estimativa de erro entre 3% e 5%, onde se trabalhou com o percentual máximo de erro 
permitido equivalente a 5%. Aplicando a fórmula pelos valores representativos ao presente 
estudo identificou-se o número real de pessoas que foram entrevistadas na presente pesquisa, 
obteve-se o valor de 203 (duzentos e três) elementos que compuseram uma amostra 
significativa para o estudo.  

Fez-se necessário, então, estabelecer os critérios para a escolha dos locais onde a 
coleta de dados foi realizada. Essa preocupação era relevante, pois, devido à amplitude da 
cidade do Recife e a preocupação com a possibilidade de generalizar os resultados da amostra 
para todo o universo, a distribuição dos elementos dentro do espaço físico poderia influenciar 
os resultados da pesquisa.  

Por essa razão, foi definido o critério de amostragem por conglomerados. Esse tipo de 
amostragem é indicado em situações em que é bastante difícil a identificação de seus 
elementos e é vantajosa quando é elevado o custo de preparação de uma lista de toda a 
população, em que esses conglomerados são, por exemplo, bairros, quarteirões, edifícios, 
entre outros. Neste caso, bastando apenas elaborar a lista dos conglomerados e não da 
população total (GIL, 1999).  

 Foram definidos como locais de coleta de dados os seguintes pontos turísticos da 
cidade do Recife: Bairro do Recife, Casa da Cultura, Feirinha Artesanal de Boa Viagem, Pólo 
Pina. A escolha desses locais para coleta de dados deu-se pelo fato destes serem reconhecidos 
como fortes pontos turísticos da cidade, mesmo sabendo que a cidade do Recife possui um 
número de atrativos turísticos bastante extensos as localidades escolhidas são de suma 
importância para o estudo, pois que nunca foram trabalhadas de forma psicográfica, bem 
como pela acessibilidade da pesquisadora ao campo.  

Nesses locais de pesquisa, os elementos abordados foram escolhidos por critério de 
conveniência, ou seja, o pesquisador selecionou os elementos a que teve acesso, admitindo 
que esses pudessem representar o universo, desde que atendessem ao requisito básico de 
serem turistas em visita à cidade do Recife. 

 
4.2 Elaboração dos Instrumentos de Coleta de Dados 

O questionário utilizado neste trabalho, disponível no apêndice 1, foi desenvolvido 
especificamente para essa finalidade, tomando como base a proposta de Finotti (2004), 
caracterizando-se assim como fonte para dados primários, pois estes, segundo Dencker (1998, 
p. 43) são constituídos pelo material mais recente e original que não possua distribuição por 
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esquemas predeterminados. São dados coletados com a finalidade de atender a necessidades 
especificas de um estudo em desenvolvimento.  

O instrumento possui três módulos de questões, separados de acordo com os três 
elementos da análise psicográfica: valores, autoconceito e estilo de vida. No entanto, no início 
do formulário, são coletados dados demográficos do pesquisado, sendo estes: idade, sexo, 
estado civil, escolaridade, origem. Mesmo o estudo tratando-se de uma análise psicográfica, 
foi considerado útil a coleta destes dados por possibilitar a quebra de gelo do início da 
entrevista por tratar-se de questões de fácil resposta e por possibilitar, para futuros estudos, 
mais uma possibilidade de cruzamento de dados. 

Do ponto de vista técnico, todas as questões utilizaram escalas intervalares. Em uma 
escala intervalar é possível comparar diferenças entre objetos, utilizando-se de um ponto zero 
arbitrário. Segundo Malhotra (2001), a escala intervalar utiliza-se de números para classificar 
objetos de tal modo que distâncias numéricas iguais na escala representam distâncias iguais 
na característica que está sendo medida. Serão utilizadas como parâmetro para a escala 
intervalar a escala de Likert e a de Diferencial Semântico. 

A Escala de Likert é um tipo de escala de medida com cinco categorias de respostas 
que vão de discordo totalmente a concordo totalmente, e que exige que os participantes 
indiquem um grau de concordância ou discordância com cada uma de uma série de 
afirmações relacionadas com os objetos de estímulo (FINOTTI, 2004). Todas as questões de 
valores e de estilo de vida estão dentro dessa escala. 

A escala de Diferencial Semântico é um tipo de escala de classificação com pontos 
extremos associados a rótulos bipolares (FINOTTI, 2004). A questão sobre personalidade 
utiliza esse tipo de escala. O modelo do questionário utilizado no estudo está disponível no 
apêndice deste trabalho.  

 
4.3 Coleta de Dados Primários em Campo 

Para realização dessa fase, foram aplicados 08 questionários com turistas que estavam 
em visita à cidade do Recife na Casa da Cultura, em de 20 de maio de 2006, como pré-teste. 
Algumas dificuldades foram notadas no instrumento.  

Em seguida, a coleta dos dados foi realizada nos dias 21, 27 e 28 de maio de 2006, nos 
locais pré-determinados: Bairro do Recife, Casa da Cultura, Feirinha Artesanal de Boa 
Viagem, Pólo Pina. Não foi estabelecida uma amostragem para cada ponto, sendo todos os 
pontos visitados nos três dias de coleta de dados, respeitando apenas os horários e data 
estabelecidos após o pré-teste e a saturação do campo 

Para a aplicação dos questionários foi contratada uma equipe de quatro pesquisadores 
profissionais, coordenados em campo pela autora deste estudo. Todos os pesquisadores 
passaram por um processo de treinamento para conhecer o instrumento de coleta, além das 
formas de abordagem, iniciação e termino da pesquisa com os turistas. 

Foram aplicados duzentos e dez questionários, sendo destes duzentos e três válidos, o 
que satisfez o calculo de amostra. Foram coletados sessenta e dois no primeiro dia, setenta no 
segundo e setenta e oito no último dia da pesquisa.Os dados foram tabulados nos dias 29 e 30 
de maio de 2006 ficando disponíveis para análise e interpretação. 

 
4.4 Conceitos e Procedimentos para Análise dos Dados 

A análise dos dados foi feita por meio da aplicação de testes estatísticos não-
paramétricos, com o auxilio do software Statistica 6.0® da Statsoft. A escolha de testes não-
paramétricos deve ocorrer sempre que o processo de escolha da amostra seja não-
probabilístico o que faz com que sua distribuição tenda a não ser normal podendo, desta 
forma, não passar em um teste de gaussianidade (CAMPELLO, 2004). Dentre os testes não-
paramétricos o que se enquadra ao objetivo deste trabalho é a análise de conglomerado 
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(Cluster Analisys). 
O objetivo principal da análise de conglomerado é classificar objetos em grupos 

relativamente homogêneos, chamados conglomerados (MALHOTRA, 2001).  
Os objetos em cada conglomerado tentem a ser semelhantes entre si, mas diferentes de 

objetos em um outro conglomerado. Para tanto, no presente estudo foi adotada a medida de 
semelhança 1-Person r, por possibilitar um maior nível de aproximação nos dados fornecidos 
pelas variáveis. 

Dentre os métodos de aglomeração, fez-se uso do processo de Ward, procedimento de 
agrupamento hierárquico no qual a similaridade usada pra juntar agrupamentos (HAIR, 2005). 
Esse método tende a resultar em agrupamentos de tamanhos aproximadamente iguais devido a 
sua minimização de variação interna. 

A interpretação e o perfil dos conglomerados envolveram o exame dos centróides 
respectivos. Os centróides representam os valores médios dos objetos contidos no 
conglomerado em cada uma das variáveis. Estes permitiram descrever cada conglomeração 
atribuindo-lhe um nome ou rótulo, que foi obtido por meio da análise discriminante. 

Após a aplicação destas condições foi criada a matriz de correlação, a partir da qual 
foram tratados os dados da análise de conglomerado. Após depuração, onde foi levado em 
consideração o tamanho relativo dos conglomerados, algumas variáveis foram desprezadas 
por mostrarem-se distante do centróide do conglomerado o qual deveria pertencer na criação 
do dendograma. 

 
5 Caracterização do perfil psicográfico da demanda turística do Recife 

Parte-se para a apresentação do perfil psicográfico da demanda turística do Recife, a 
partir dos dados coletados na segunda parte da pesquisa. Seguindo as etapas apresentadas no 
capítulo anterior, os dados foram tabulados no Statistica 6.0® e o banco de dados foi 
analisado, com a produção de uma matriz de relação, necessária para a análise de 
conglomerado. A primeira depuração foi realizada com todas as variáveis que estavam 
disponíveis no questionário, descartando as variáveis demográficas, de acordo com o foco 
deste estudo. Segue abaixo o dendograma resultante, com seus respectivos agrupamentos. 

Seguindo as etapas de desenvolvimento da análise, para decidir quanto ao número de 
conglomerados a serem trabalhados, foi levado em consideração o critério de distâncias entre 
os conglomerados e os seus respectivos tamanhos. Quanto maior a altura da ligação, menor o 
número de conglomerados encontrados e, consequentemente, maior o número de variáveis em 
cada. 

A escolha por um ponto muito alto no dendograma pode tornar o conglomerado 
menos homogêneo, fator que dificultaria a análise. Em contrapartida, quanto menor for à 
altura, maior o número de conglomerados, e menor o número de variáveis de cada grupo, 
dificultando a precisão dos dados encontrados na análise. 

Assim a linha de distância de ligação (Linkage Distance) traçada foi na altura de 2.0, 
onde se identificou a existência de quatro conglomerados válidos, de acordo com a freqüência 
de suas variáveis para o estudo, conforme ilustra o diagrama. 

Os quatro conglomerados, identificados no dendograma da figura 1 com as letras “A”, 
“B”, “C” e “D”, receberam da pesquisadora deste trabalho os seguintes rótulos, 
respectivamente: “Os Mascates”, “Os Socialistas”, “Os Ociosos” e “Os Sofisticados”. Cada 
um destes conglomerados, com seus conjuntos de variáveis e interpretação das características 
são apresentados a seguir. 

No primeiro conglomerado, identificado pela letra “A” e rotulado “Os mascates”, 
foram agrupados as seguintes variáveis: Q.05J, Q.05E, Q.05D, Q.05I, Q.05L, Q.05H, Q.05 A, 
Q.04G, Q.04C, Q.01H, Q.01I. A descrição das variáveis pode ser verificada a partir do 
questionário em anexo. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

 
 

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 – Dendograma com a identificação dos agrupamentos 
 
Esse conglomerado é formado por pessoas que tem em seus hábitos a rotina de 

trabalho durante a semana e nos fins-de-semana, o que faz com que se deduza que geralmente 
viajam a negócios, não possuindo muito tempo livre durante sua semana, e ou finais de 
semana. Procuram ter em casa seus itens de lazer prediletos, o que demonstra serem pessoas 
de costumes mais caseiros e que ao viajar, provavelmente, irão procurar o conforto e serviços 
semelhantes aos já possuídos em casa. Por isso são pessoas que não procurarão por atrativos 
turísticos, mas sim por serviços turísticos que venham agregados a sua viagem. 

Uma característica interessante, que vale ressaltar a respeito dos “mascates”, é o fato 
destes demonstrarem, em suas opiniões e atitudes, não serem tão consumistas, o que pode 
induzir o pesquisador a proposição de que estes viajam para fechar pequenos negócios, por 
demonstrarem em seus costumes não possuir o hábito de comprar demasiadamente. Ao 
contrário, este grupo é mais seguro, checando sempre os preços antes da compra, preferindo 
pagar à vista, para possivelmente conseguir algum desconto. Possuem também uma postura 
de conhecimento e reprovação de empresas que agridem o meio ambiente.  

Todas estas características de opiniões e hábitos de compra podem estar vinculadas ao 
perfil de homem de negócios do “mascate”, que reflete em seus padrões de comportamento de 
consumo. 

No segundo conglomerado, identificado pela letra “B” e rotulado “Os Socialistas”, 
foram agrupados as seguintes variáveis: Q.03 A, Q.03B, Q.03C, Q.03D, Q.03E, Q.05F, 
Q.03J, Q.03K, Q.03G, Q.03H, Q.03I, Q.01E, Q.03L, Q.03F. A descrição das variáveis pode 
ser verificada a partir do questionário em anexo. 

Neste grupo encontram-se pessoas que possuem preocupação com aspectos sociais do 
país, o que vai refletir em sua escolha de localidades a serem visitadas. Estes são turistas que, 
provavelmente, se sentirão indignados ao ver um menino pedindo esmolas em um sinal, por 
exemplo. Demonstram também o interesse nas interações sociais de suas viagens o que os 
torna potenciais interessados em alto nível de interação com a comunidade autóctone. 
Poderiam, facilmente, se interessar em meios de hospedagem mais simples, até mesmo em 
casas de família.  

São pessoas que se preocupam com a saúde de várias maneiras, podendo ser 
facilmente atraídas por atividades ao ar livre. Foi percebida também a significância de valores 
relacionados a fatores emocionais para a vida dessas pessoas, que tendem a viajar em família, 
e a procura por localidades que possuam uma infra-estrutura que demonstre a preocupação 
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dos gestores da localidade com o bem-estar de sua população.  
Possivelmente são atraídos por localidades que possuam projetos sociais em 

destaques, sejam eles sobre o meio ambiente ou sociais. No entanto, a sua preocupação com 
as perspectivas futuras e com dinheiro faz deste um turista indisposto a gastar mais que o 
necessário e com grande sentimento de responsabilidade social. 

No terceiro conglomerado, identificado pela letra “C” e rotulado “Os Ociosos”, foram 
agrupados as seguintes variáveis: Q.02D, Q.05K, Q.02B, Q.04F, Q.04B, Q.02E, Q.02 A. A 
descrição das variáveis pode ser verificada a partir do questionário em anexo. 

Este grupo demonstrou, como característica, pessoas que possuem mais tempo livre e 
que preferem utilizá-los descansando em casa, viajando muito pouco. A ambigüidade do seu 
auto-conceito faz com que este conglomerado seja bastante complexo. Podem ser pessoas 
jovens que não trabalham ainda e que tenham que viajar com a família em férias, ou 
aposentados que se considerem jovens, já que este dado foi levantado a partir de seus 
autoconceitos.  

Esse é um grupo de pessoas que precisam ter motivações para sair de casa, e que 
possuem bastante tempo livre, portanto quando se encontrarem em momento de viagem o que 
se faz necessário é uma motivação para uma maior permanência no lugar, já que tempo não é 
um fator problemático, e quanto mais tempo ficarem, irão impactar positivamente a economia 
local, já que possuem a característica de compra por impulso. 

No quarto conglomerado, identificado pela letra “D” e rotulado “Os Sofisticados”, 
foram agrupados as seguintes variáveis: Q.04E, Q.01G, Q.01D, Q.02G, Q.02C, Q.02F, 
Q.01F, Q01B, Q.05G, Q.05M, Q.05B, Q.04H, Q.04D, Q.04 A, Q.05C, Q.01 A. A descrição 
das variáveis pode ser verificada a partir do questionário em anexo. 

O último grupo a ser identificado foi de pessoas que tem em sua rotina a dedicação ao 
estudo e a prática de atividades de lazer e estão sempre dispostas a pagarem mais caro pelo 
conforto. Isso faz com que os mesmo queiram se projetar em suas acomodações em períodos 
de viagem o ambiente de conforto pelo qual já estão acostumados, destacando uma 
preocupação com a estética ambiente no qual essas pessoas vivem. 

Por serem pessoas que dedicam boa parte do seu tempo aos estudos, ressalta o 
interesse em conhecer novas culturas, e procurando em suas viagens um reconhecimento 
social e auto-realização, o que pode ajudar a definir um perfil mais sofisticado, se adequando 
a padrões mais luxuosos não se preocupando em pagar mais caro por isso.  

E por meio de suas viagens que buscam aproveitar a vida da forma mais excitante 
possível, delimitando um auto-conceito informal, gastador e vaidoso. Para eles, o turismo se 
enquadra como uma necessidade de status social e de auto-realização. Por isso, a localidade 
deve possuir um conjunto de atrativos reconhecido como de alto valor social e cultural, além 
de serviços como museus, teatros e espetáculos. 

 
7 Considerações Finais 

A segmentação de mercado realizada em Recife serviu para identificar conglomerados 
de consumidores na localidade com características psicográficas semelhantes, possibilitando 
também a proposta de adequação desta demanda em relação aos produtos ou serviços 
oferecidos na cidade, permitindo a avaliação da viabilidade para ações de marketing mais 
eficazes e direcionadas. 

Esse resultado é coerente com o fato de empresas e órgãos fomentadores do setor de 
viagem e turismo estar reconhecendo a importância de entender o comportamento do cliente 
como uma chave para o seu sucesso. Esse é o primeiro passo na direção de enfrentar os 
desafios do setor.  

Assim, conclui-se que para melhor oferecer seu produto ou serviço não basta apenas 
se preocupar na qualidade do que está sendo oferecido ou como será oferecido, mas sim 
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conhecer, em profundidade, o perfil do seu consumidor para melhor adequar a sua oferta. O 
uso da técnica de segmentação psicográfica permitiu identificar o perfil dos turistas que 
visitam a cidade do Recife e um alto nível de conhecimento em relação às opiniões, estilos de 
vida e autoconceitos dos turistas, fator que fortalece a viabilidade de trabalhar adequadamente 
os atrativos e ofertas turísticas de maneira que satisfaça as reais necessidades de demanda. 

No entanto, o presente estudo ainda apresenta algumas limitações que devem ser 
consideradas, dentre estas se apresenta o tempo de realização do estudo. Por conta da pesquisa 
ter sido realizada apenas no mês de maio de 2006 o seu resultado não pode ser generalizado 
para todo o ano, sendo valido apenas para o período de realização do estudo. 

O que se pretende é que este trabalho seja o ponto de partida para estudos maiores e 
mais conclusivos. Propõem-se, desta forma, novos estudos que podem ser desenvolvidos a 
partir deste, como a sua ampliação para um delineamento longitudinal, sendo aplicado o 
questionário durante todo o ano, para identificar o perfil do turista que vem a cidade do Recife 
em diferentes períodos. Além disso, este estudo pode tornar-se transversal múltiplo, sendo 
repetido durante vários anos, no mesmo período, para conhecer possíveis mudanças no perfil 
do turista que no mesmo período, no passar do tempo. 

Desta forma, espera-se que suas constatações sejam utilizadas como dados para 
tomada de decisão, trabalhando com os perfis psicográficos identificados na pesquisa. Estes 
dados são úteis para ser utilizados como base de dados para criação de campanhas de 
marketing direcionadas para os perfis encontrados, além de modelo para replicação do estudo. 
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Apêndice 

ENTREVISTA DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL PSICOGRÁFICO 
 

O presente formulário deve ser aplicado com turistas que estejam em prática de lazer na cidade do Recife e se encontrem nos pontos 
turísticos estabelecidos como locais de coleta de dados para a presente pesquisa. Os locais de aplicação são: Bairro do Recife, Casa 
da Cultura, Pólo Pina e Feirinha Artesanal de Boa Viagem, no período de 21 de Maio de 2006 à 28 de Maio de 2006. Este busca 
coletar dados referentes aos Valores, Autoconceitos e Estilos de Vida da demanda turística da cidade, servindo de base para estudos 
de identificação dos perfis psicográficos para sugestão de novos nichos de mercado turístico da localidade. Deve ser preenchido no 
momento da entrevista, sendo todas as questões de única escolha.  

 
Recife-PE  Maio/2006  Data de aplicação:____/____/____                                               Nº 
do Quest.  001 

Nome do entrevistado:  DDD:               Fone: 
[ Sexo ] Sexo:                         [1] Masculino                 [2] Feminino   

[ Idade ] 
[Faixa etária] 

Idade: ________ anotar a idade e a faixa etária, abaixo  
[1] 16 a  24 anos  [2] 25 a 39 anos  [ 3] 40 a 59 anos       [4] 60 anos ou mais 

 
 [Anos estudo] 

 [Curso]  

Instrução:  
 Qual a última série que o(a) sr(a). completou tend o sido aprovado?  _______________ 
   (Se universitário, anotar o último período em qu e foi aprovado) 
 De que curso?  [1] Até 1o grau (1a à 8a série) [2] 2o grau (1a à 3a série)    [3] Superior 
 

O(A) sr(a). poderia me informar qual o seu estado civil?  
  [ Estado civil ] 

[1] Solteiro [2] Casados [3]outros 
O(A) sr(a). poderia me informar qual a sua região de origem?  
 

[Região de 
origem] 

[1] PE [2] Nordeste [3]Norte [4]Centro-Oeste [5] Sudeste [6] Sul 
Valores 
01. A lista a seguir contém coisas que uma pessoa busca ou quer para a sua vida. Por favor, estudo 
cuidadosamente a lista e então clessifique um dos itens quanto a sua importância para a sua vida diária, 
onde 1 é pouco importante e 5 é muito importante? (Mostrar Tabela 1) 
 
Valores      Pouco importante                  Indiferente                 Muito importante 
Reconhecimento social 1 2 3 4 5 
Uma vida excitante 1 2 3 4 5  
Relacionamentos afetuosos 1 2 3 4 5 
Auto-realização 1 2 3 4 5 
Ser respeitado 1 2 3 4 5 
Aproveitar a vida 1 2 3 4 5 
Segurança 1 2 3 4 5 
Auto-respeito 1 2 3 4 5 

 

 
 

[ Q.01A ] 
[ Q.01B ] 
[ Q.01C ] 
[ Q.01D ] 
[ Q.01E ] 
[ Q.01F ] 
[ Q.01G ] 
[ Q.01H ] 
[ Q.01 I ] 
[ Q.01J ] 

Sentimento de realização 1 2 3 4 5 

Autoconceito 
02. Como o(a) sr(a). classifica-se ou se vê, em relação as características relaciondas na tabela abaixo? Dê uma 
numeração de 1 a 5 de acordo com a carcterística mais adequada a sua personalidade. ( Mostrar tabela 2) 
 
Agitado 1 2 3 4 5 Calmo 
Dominador 1 2 3 4 5 Submisso 
Econômico 1 2 3 4 5 Gastador 
Organizado 1 2 3 4 5 Desorganizado 

Jovem 1 2 3 4 5 Maduro 

Formal 1 2 3 4 5 Informal 

[ Q.02A ] 
[ Q.02B ] 
[ Q.02C ] 
[ Q.02D ] 
[ Q.02E ] 
[ Q.02F ] 
[ Q.02G ] 

 Modesto 1 2 3 4 5 Vaidoso 
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Estilo de Vida: 
03. Numa escala de 1 a 5 identifique o seu grau de preocupação com cada tema proposto. 
 

Situação economica do País 1 2 3 4 5  [ Q.03G ] Dinheiro 1 2 3 4 5 
Desemprego 1 2 3 4 5  [ Q.03H ] Saúde física 1 2 3 4 5 
Segurança pública 1 2 3 4 5  [ Q.03I   ] Felicidade 1 2 3 4 5 
Saúde pública 1 2 3 4 5  [ Q.03J  ] Perspectivas futuras 1 2 3 4 5 
Educação 1 2 3 4 5  [ Q.03K ] Saúde psicológica 1 2 3 4 5 

 
[ Q.03A ] 
[ Q.03B ] 
[ Q.03C ] 
[ Q.03D ] 
[ Q.03E ] 
[ Q.03F ] 

Família 1 2 3 4 5  [ Q.03L ] Amor 1 2 3 4 5 
Atividades 
04. Tente calcular, aproximadamente, como o seu tempo está dividido ao longo do seu dia. Tomando por base um dia 
normal (2ª a 6ª feira) e os finais de semana e feriados, quantas horas você gasta em média com atividades de lazer: 

 Dias da semana HORAS  Finais de semana HORAS 
[ Q.04A ] Lazer / hobbies / praticando esportes   [Q.04E ] Lazer / hobbies / praticando esportes  
[ Q.04B ] Descansando   [Q.04F ] Descansando  
[Q.04C ] Trabalhando   [Q.04G ] Trabalhando  
[Q.04D ] Estudando   [Q.04H ] Estudando  

Opiniões 
05. A seguir será proposta uma série de afirmações sobre vários temas. Para cada uma delas assinale o seu grau de 
concordância segundo a escala a seguir: 
 
Discordo Totalmente Discordo Indiferente Concordo Concordo Totalmente 

1 2 3 4 5 

 
Alimentação: 
[Q.05A ] Sou um apreciador da arte culinária. 
[Q.05B ] Eu pagaria mais caro por alimentos de melhor qualidade e sabor. 
 
Pessoal: 
[Q.05C ] Eu gostaria de passar um ano morando no exterior, para aprender novas culturas. 
[Q.05D ] Eu prefiro passar uma noite tranqüila em casa a ir a uma festa. 
 
Ambiente Natural: 
[Q.05E ] Eu não compraria produtos de empresas que agridem o meio ambiente. 
[Q.05F ] Hoje existe muita impunidade para as pessoas/empresas que degradam o ambiente. 
 
Casa: 
[Q.05G ] Quando escolho os móveis da minha casa, beleza é mais importante do que praticidade. 
[Q.05H] Minha casa é preparada para dar o maior conforto e conveniência para os meus filhos / parentes. 
[Q.05I ] Eu procuro ter em casa méis itens de lazer preferidos. 

 
Preço / Compra: 
[Q.05J ] Eu sempre checo e comparo preços quando compra alguma coisa 
[Q.05K] Eu compraria um produto que não precisasse se ele estivesse em promoção 
[Q.05L ] Eu prefiro pagar a vista 
[Q.05M ] Eu não me importo de pagar mais caro por produtos que reduzem o meu trabalho 
 

Agradecemos por suas informações, tenha um bom dia. 
 

 
 
 


