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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar os aspectos centrais da definição da imagem país na 

perspectiva do turista, como parte de uma trajetória de construção da operacionalização do 

conceito e sua mensuração.  A ideia emergiu com o interesse de analisar o conceito de marca 

país e, para tal, foi necessário entender os conceitos imagem país e imagem de destino. Neste 

trabalho se definiu a Imagem País como sendo todas aquelas representações mentais que o 

consumidor tem ao processar as informações sobre algum lugar resultantes de experiências ao 

longo do tempo. A imagem de destino tem o mesmo princípio da imagem país, mas pode se 

referir a outros níveis de delimitação geográfica, tais como, uma cidade, uma região delimitada 

e também um país. Com a revisão bibliográfica sobre a imagem país se obteve 11 dimensões, 

que foram usadas na fase de análise da pesquisa de campo. Como forma de identificar os 

conteúdos que definem o conceito foram coletados dados por meio de entrevistas em 

profundidade, usando como país focal o Peru, que tem feito um trabalho de desenvolvimento 

de sua marca país desde 2009. Foram entrevistadas 20 pessoas com mais de 18 anos de idade 

que visitaram o Peru como turista nos últimos seis anos. Usou-se o método do Zmet de 

entrevista pelo fato desta técnica ser usada para obter ou capturar pensamentos inconscientes, 

atitudes e percepções dos informantes. A partir dos resultados obtidos pela análise de conteúdo, 

concluiu-se que nem todas as dimensões indicadas na teoria se confirmam como de primeira 

ordem, ou seja, há dimensões que podem ser agrupadas para obter uma melhor representação 

do conceito. Desta forma, se propõe as seguintes dimensões para representar a imagem de um 

país pela atividade econômica do turismo: 1) Ambiente socioeconômico e político; 2) 

Infraestrutura geral; 3) Infraestrutura para turismo, lazer e recreação; 4) Cultura, história e arte, 

5) Recursos naturais; 6) Tecnologia e 7) Caráter do país.  As demais dimensões apresentadas 

na teoria são propostas como sub-dimensões das dimensões indicadas. 

 

Palavras-chave:  Imagem País, Marca país, técnica Zmet, Peru 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to identify the key aspects of the country image definition from 

the perspective of tourists, in a way that it can contribute to the creation of a country brand. The 

idea emerged with the interest of analyzing the concept of country brand and for that it was 

necessary to understand the concepts of country image and destination image. This work defines 

the country's image as all mental representations that the consumer has to process information 

about a place through long-time experiences. The destination image has the same principle of 

the country image, but can refer to other levels of geographical limits, as a city, a defined region 

and country. With the literature review on the country image was obtained 11 categories, which 

were used in the analysis phase of field research. As a way to identify the contents that define 

the concept, data were collected through interviews, using as a focal country Peru. 20 people 

was interviewed over 18 years who visited Peru as a tourist during the last six years, the ZMET 

method was used for interviews, since this technique is used to obtain or capture unconscious 

thoughts, attitudes and perceptions of respondents. From the results obtained by analysis of 

content, it is concluded that not all dimensions in theory is confirmed as first order, that is, there 

are dimensions that can be grouped to obtain a better representation of the concept. Therefore, 

it proposes the following categories to assess the image of a country for tourism sector: 1) 

Socioeconomic and political environment; 2) General infrastructure; 3) Infrastructure for 

tourism, recreation and leisure; 4) Culture, history and arts; 5) Natural resources; 6) 

Technology; and 7) Country character. The other dimensions shown in theory are proposed as 

sub-dimensions of the indicated dimensions. 

 

Keywords: Country Image, Country Brand, Zmet technique, Peru 
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1 Introdução  

Enquanto alguns países têm testemunhado uma diminuição significativa no número de 

visitantes internacionais, outros destinos permaneceram inalterados (Hassan et al., 2015). 

Segundo The World Tourism Organization UNWTO (2015) as chegadas de turistas 

internacionais, contabilizando todos os países do mundo, em 2014, alcançou a marca de 1133 

milhões de pessoas.  Em 2013 foram 1087 milhões de turistas. World Travel & Tourism Council 

(2015) estima que o setor de Viagem e Turismo já corresponde por 9,5% do PIB global, um 

total de US $ 7 trilhões e 5,4% das exportações mundiais. O turismo é visto por pesquisadores 

e políticos como a salvação para as economias mais frágeis e para a proteção e manutenção do 

patrimônio natural e cultural (Castrogiovanni, 2007).  

Muitos governos como, por exemplo, Peru (Felipa, 2014), Polônia (Florek, 2005),  

Brasil (Castro & Giraldi, 2012), Colômbia (Echeverri, Rosker, & Restrepo, 2010) e Romênia 

(Bivolaru, Andrei, & Purcăroiu, 2009) têm usado técnicas de construção de marcas para tentar 

diferenciar seu país e ajudar no desenvolvimento da sua economia (World Travel Tourism 

Council, 2012), criando assim a marca país.  

O objetivo da marca país é estabelecer uma vantagem competitiva para atrair 

investimento de empresas, turistas e gerar mercado para exportações e, com isso, gerar um 

desenvolvimento sustentável ao País (Fetscherin, 2010). Todos os países possuem um nome e 

uma imagem única nas mentes das pessoas, sendo a marca país a soma de todas essas 

percepções que o país tem na mente dos stakeholders internacionais, esses elementos podem 

ser: pessoas, lugares, cultura, língua, história, comida, roupas, personagens famosos, marcas 

globais, entre outras possibilidades (Fan, 2010). 

A marca pode fornecer um meio de diferenciação, mas a construção de uma marca não 

é tarefa fácil e cujo resultado não é certo.  Segundo a pesquisa realizada pela empresa Future 

Brand (Future Brand, 2014), o Japão se posiciona no topo da lista de países que aplicam sua 
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marca país, obtendo mais de 65% dos informantes que considerariam visitar o país no próximo 

cinco anos e 90% recomendariam a família e amigos. Por outro lado, Nigéria, Ucrânia e 

Bangladesh se posicionam nos últimos lugares, mostrando uma percepção de marca fraca. 

Os países bem sucedidos têm uma coisa em comum “a marca” e claramente essa marca 

só pode realmente existir quando o país constrói uma “Imagem” clara e tal imagem é nacional 

e internacionalmente aceita e reconhecida (World Travel Tourism Council, 2012). Assim como 

para as marcas de produto, a marca de um país depende da sua imagem, o que inclui aspectos 

sociais, políticos, ambientais, econômicos, históricos e culturais (Fetscherin, 2010). Então, a 

criação de uma marca país demanda que se estude o tema imagem país.  

As imagens de um país representam uma simplificação de um grande número de 

associações e pedaços de informações relacionadas com um lugar, é assim que a imagem país 

é definida como a resultante das representações mentais que as pessoas possuem deste. Assim, 

o conceito imagem país, que é definido como a percepção global do consumidor sobre o país, 

é um conceito importante, que tem sido estudado a partir de várias perspectivas como no 

Turismo, Marketing Internacional e relações internacionais (Alvarez & Campo, 2014; 

Nebenzahl, Jaffe, & Kavak, 2001; M. S. Roth & Romeo, 1992).  

Stock (2009) lista quatro principais razões para as nações gerenciarem suas imagens: 

em primeiro lugar, apelar aos turistas; em segundo lugar agregar valor aos produtos produzidos 

no país; terceiro, para atrair investimento estrangeiro; e o quarto, para atrair os moradores 

talentosos.  

Os trabalhos sobre imagem país carecem de teste de validade e a maioria, de fato, são 

direcionadas para avaliar o(s) produto(s) de um país (Lala, Allred, & Chakraborty, 2008; Lu, 

Heslop, & Thomas, 2008; Roth & Diamantopoulos, 2009a), ou seja, não podem representar o 

país de maneira global. Por este motivo, este trabalho pretende ajudar a entender a Imagem país 
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como uma imagem global para a construção da marca país no setor turismo, tendo como foco 

teórico identificar os aspectos centrais da definição da imagem país na perspectiva dos turistas.  

Tomou-se como base o país Peru, que tem trabalhado sua marca país desde o ano 2009, 

mas, apesar disso, não foram encontrados estudos que tenham focado em sua imagem no setor 

do turismo. O turismo é uma das principais atividades econômicas do Peru (Travel & Tourism 

Economic Impact 2015; Peru, 2015), o que faz com que possam ser relevantes os resultados do 

estudo aqui relatado. Além da relevância potencial para o país, poucos são os estudos que tratam 

da imagem de países em desenvolvimento, como o Peru e nos países de latino américa.  

O projeto da Marca Peru foi criado como parte de uma estratégia para promover o país 

no exterior, procurando impulsionar os setores de turismo, exportações e atração de 

investimento. Este projeto começou em julho de 2009, quando se discutiu e analisou os 

componentes da identidade e da imagem do país como multicultural. A equipe responsável pelo 

desenvolvimento da proposta foi a empresa FutureBrand. O projeto foi liderado por PromPeru 

(Comissão para a Promoção do Peru Exportação e Turismo), com a contribuição da Chancelaria 

e ProInversión (Agência de Promoção do Investimento Privado). Em 2010, a Marca Peru foi 

apresentada e validada por representantes dos setores envolvidos e por profissionais. 

O restante deste trabalho está dividido em quatro capítulos, o primeiro capítulo 

apresenta o referencial teórico necessário para o desenvolvimento do estudo proposto e ele 

contém duas seções – imagem país e marca país. O segundo capítulo apresenta os métodos de 

pesquisa que serão utilizados no trabalho de campo do estudo proposto. Seguido do terceiro 

capitulo que apresenta os resultados e concluindo com o capitulo das conclusões.  
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo apresenta a base teórica utilizada para o desenvolvimento do estudo proposto. Ele 

contém duas partes; a primeira que trata de imagem país e imagem de destino e a segunda 

conceitua marca país. A revisão apresentada não é exaustiva, mas apresenta as referências chave 

encontradas sobre o tema do estudo.  

 

2.1 Imagem País 

 

As imagens são simplificações das ideias mais complexas e ao mesmo tempo representam a 

soma de crenças, percepções, atitudes ou opiniões estereotipadas que uma pessoa ou um grupo 

pode ter sobre algo, esse algo pode ser um lugar, uma marca, um produto ou uma pessoa 

(Hakala, Lemmetyinen, & Kantola, 2013; Nadeau, Heslop, O’Reilly, & Luk, 2008; Tasci & 

Gartner, 2007).  

As experiências pessoais dos consumidores são cruciais em termos de formação de 

imagem e sentimentos de lealdade.  Boas experiências podem melhorar a imagem, mas uma má 

experiência pode destruí-la (Hakala et al., 2013), mas nem sempre os indivíduos apresentam 

experiência sobre produtos, pessoas, lugares, empresas, entre outras possibilidades e nestes 

casos, espera-se que as pessoas tenham uma imagem pouco definida sobre o objeto em reflexão.  

O foco deste trabalho é a imagem país e tomou-se como base principal o estudo de Roth 

& Diamantopoulos (2009). Estes autores afirmam que os estudos relativos a imagem país 

podem ser classificados a partir de seus focos, como descrito a seguir.  

1) A imagem do produto influencia na imagem do país (do inglês image product). Neste caso, 

são estudos as marcas dos produtos de um determinado país e não o país em si, por outro 

lado, uma imagem forte poderia até chegar a modificar a imagem do país ou contribuem na 

formação da sua imagem.  
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2) Atribuiu chancela ao produto pela informação de sua procedência, conhecido como “país 

de origem” (do inglês product-country images). Neste caso, estuda a relação entre a imagem 

do produto e a imagem do país, sendo temas diferentes, mas relacionados, no entanto, as 

vezes uma forte imagem país na atividade econômica do produto afeta a imagem do produto 

e pode provocar associações, influenciando as decisões de compra.  

3) Aqueles que consideram a imagem geral de um país, que envolve imagens globais criadas 

não só pelos produtos do país, mas também pelo grau de desenvolvimento econômico, 

maturidade política, cultura e tradições, avanço em tecnologia e industrialização (do inglês 

country image).  

 

Para poder conhecer a evolução do conceito imagem país e os três classes de estudo 

propostos por Roth & Diamantopoulos (2009), se realizou uma pesquisa a respeito do tema. O 

termo imagem país (CoI) é, muitas vezes, apresentado como similar ao conceito de “produto 

do país” (CoO).  Verlegh & Steenkamp (1999) mencionam que Dichter (1962) foi o primeiro a 

argumentar que o país de origem do produto pode ter uma enorme influência sobre a aceitação 

e sucesso dos produtos. Por outro lado, mencionaram também que o primeiro teste empírico 

realizado sobre a imagem país considerando o consumidor foi o de Schooler (1965), nessa 

época os pesquisadores tratavam o conceito imagem país como uma ferramenta que 

influenciava o comportamento de compra de um produto, quer dizer que o foco das pesquisas 

era o produto de um determinado País.  

Em 1970 o pesquisador Nagashima desenvolveu uma escala focada na avaliação da 

imagem dos produtos usando o termo “Made in”, este autor definiu a imagem país como a 

imagem, a reputação e o estereótipo que os empresários e os consumidores atribuem aos 

produtos de um país específico. Esta imagem é criada por variáveis como produtos 

representativos, características nacionais, fundo econômico e político, história e tradições 
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(Nagashima, 1970). A partir dos anos 70 até os anos 80 as pesquisas focadas no tema “Made 

in” o qual influenciava a imagem país, foram avançadas, mas estas pesquisas eram mais 

voltadas a imagem dos produtos e não no país em si, ou seja, a maioria das pesquisas 

relacionadas com imagem país foram estudados no campo três da classificação de Roth & 

Diamantopoulos (2009). 

Durante estes anos outros pesquisadores, como, por exemplo, (Bannister & Saunders, 

1978; Bilkey & Nes, 1982; Eroglu & Machleit, 1989; Han, 1989; Lillis & Narayana, 1974), 

usaram como base a escala desenvolvida por Nagashima para novos estudos e a criação de 

novas escalas.  

Aproximadamente no final dos anos 80 e início dos anos 90 os estudos se voltaram mais 

para o campo dois da classificação de Roth & Diamantopoulos (2009), os pesquisadores 

começaram a profundar mais no estudo de imagem do país, do que na origem dos produtos. 

Poder-se-ia dizer que, aproximadamente nestas décadas, aumenta o número de pesquisas 

relacionadas ao tema efeito país de origem (do inglês country of origin), que está baseada na 

ideia de que as pessoas possuem percepções estereotipadas com relação aos países e aos 

produtos, ao mesmo tempo possui um impacto significativo no julgamento das qualidades dos 

produtos e na atitude do consumidor (Bilkey & Nes, 1982; Canto-Guina & Giraldi, 2012; 

Giraldi, Giraldi, & Scaduto, 2011). Para Al-Sulaiti & Baker (1998) afirma que o país de origem 

é um fator na composição da imagem de qualquer produto de um país, o qual afeta as atitudes 

do consumidor,  isso implica que o processo de escolha do consumidor relativa a produtos é 

susceptível à influência do país de origem. Isto quer dizer que se um País possui uma imagem 

positiva frente ao consumidor pode influenciar na avaliação do produto no momento da compra 

e muitas vezes os atributos como mão de obra, valor, tamanho, qualidade, etc., são fortemente 

afetados pelo país de origem, ou seja, o lugar onde o produto foi feito (Agrawal & Kamakura, 

1999; D’Astous & Ahmed, 1999; Han, 1989; Papadopoulos, 1993). Essa lógica de avaliação 
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dos produtos por meio da imagem país, muitas vezes pode levar ao efeito chamado de Halo, o 

que significa que os compradores podem usar a imagem do país em avaliações de produtos 

quando eles não são capazes de detectar ou ignoram a verdadeira qualidade dos produtos de um 

país antes da compra (Han, 1989). O Quadro 1 apresenta os principais estudos, ou seja, os mais 

citado pelos pesquisadores, e relacionados com o efeito do país de origem. 

  

Quadro 1 - Estudos sobre o Pais de Origem. 

 Fonte: Elaboração Própria 
Autor  Pais de Origem  Produto Técnica de analises de dados 

Wang & Lamb (1980) 
França, Itália, Holanda, Polônia, 

Romênia, Espanha, Alemanha 
Produtos em geral. ANOVA 

Erickson, Johansson, & 

Chao (1984) 
EUA, Alemanha e Japão  Carros Regressão 

Han (1990) Japão, Coréia e EUA TVs e carros 
Análise Fatorial 

Confirmatória 

Pisharodi & 

Parameswaran (1992) 
Alemanha e Coreia 

Carros e 

liquidificador 

Análise Fatorial 

Confirmatória 

Roth & Romeo (1992) 

Inglaterra, Alemanha, Hungria, 

Irlanda, Japão, Coréia, México, 

Espanha e EUA 

Produtos em geral 
Análise Fatorial 

Confirmatória 

Chao & Rajendran 

(1993)  

EUA, Japão e Alemanha 

 
Produtos em geral ANOVA 

Haubl (1996) 
República Checa  

e Alemanha 
Carros 

Análise Fatorial 

Confirmatória e Sistema de 

Equações Estrutural 

Verlegh & Steenkamp 

(1999) 
- Produtos em geral Meta – Análise 

 

Durante os anos 90, começaram também aparecer as pesquisas sobre imagem país 

direcionadas a uma ideia geral do País, mas em menor quantidade, predominando sempre as 

pesquisas direcionadas com país de origem. Uma das pesquisas mais importantes nessa década 

e que serviu de base para pesquisas subsequentes que tomaram a imagem país no sentido geral 

foi de Martin & Eroglu (1993). Estes pesquisadores definiram a imagem país como o total de 

todas as crenças descritivas, inferenciais e informativas que se têm sobre um determinado país, 

os pesquisadores trabalharam com os países de Estados Unidos, Japão, Índia e Alemanha, 

desenvolvendo uma escala para poder mensurar a imagem de um País, eles chegaram a três 
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dimensões, as quais são política, economia e tecnologia. Verlegh & Steenkamp (1999) afirmam 

que a imagem de um país é o conjunto de todas as representações mentais dos habitantes, 

produtos, cultura e símbolos nacionais 

No início do ano 2000 aumentou o número de pesquisas da imagem país como uma 

imagem geral, mas ainda assim, são poucos estes estudos. (Lopes & Giraldi, 2015). Mossberg 

& Kleppe (2005) afirmam que os produtos são excluídos da definição de imagem do país por 

que não podem caracterizar um País, mas pode estar associada a produtos específicos, eles 

também argumentam que Imagem do país é simplesmente todas as associações ligadas a um 

país. Imagem país é um conceito multidimensional (Alvarez & Campo, 2014; Giraldi et al., 

2011; Hakala et al., 2013; Martin & Eroglu, 1993; K. P. Roth & Diamantopoulos, 2009). 

 

2.2 Imagem País como Imagem Geral – CoI 

 

Neste trabalho a imagem país está sendo estudada como uma imagem geral, por que se acredita 

que esta definição é a mais adequada já que ela abarca todas as representações mentais de um 

País que os consumidores têm ao processar as informações sobre um lugar por médio de 

experiências ao longo do tempo (Alvarez & Campo, 2014; Nebenzahl et al., 2001; Nebenzahl, 

2007; K. P. Roth & Diamantopoulos, 2009).  

Por outro lado, imagem país é um importante conceito que tem sido estudado a partir de 

várias perspectivas que incluem o turismo, marketing internacional ou relações internacionais 

e representa um conjunto grande de associações e de informações relacionadas com um lugar, 

pois eles são um produto da mente tentando processar e escolher informações essenciais de 

quantidade significativa de dados com base na visita do indivíduo e experiência anterior sobre 

algum lugar (Alvarez & Campo, 2014).  

Como Roth & Diamantopoulos (2009) observam, pesquisas sobre imagem país 

consideram o conceito como percepção (e.g. Han, 1989; Nebenzahl, Jaffe, & Usunier, 2003), 
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enquanto outros entendem como impressões ou associações (e.g, Van Ittersum, Candel, & 

Meulenberg, 2003), ou estereótipos (e.g. Verlegh & Steenkamp, 1999) ou esquemas 

(Askegaard & Ger, 1998; Ger, 1991), ou crenças (e.g. Martin & Eroglu, 1993), outros 

representam como uma atitude (e.g. Zanna & Rempel, 1988).  Roth & Diamantopoulos (2009) 

entendem que as definições mais adequadas consideram o conceito como atitude porque 

incluem as dimensões afetiva, cognitiva e também a conativa. O Quadro 2 apresenta s trabalhos 

sobre o tema, a definição para o conceito que usam e como eles o classificam. 

 

Quadro 2 - Definição do tema imagem país  

Fonte: Elaboração própria 

Autor 
Entende o conceito 

como 
Definição do conceito 

Han (1989); Nebenzahl et 

al. (2003) 
Percepção 

A percepção geral dos consumidores sobre os produtos 

fabricados em um determinado país. 

Van Ittersum et al. (2003) 
Impressões ou 

Associações 

Uma rede mental de associações que ligam ao consumidor com 

uma determinada região. 

Verlegh & Steenkamp 

(1999) 
Estereótipos 

Representações mentais de um país sobre suas pessoas, 

produtos, cultura e símbolos nacionais. As imagens dos 

produtos de países contêm amplamente compartilhados 

estereótipos culturais 

Askegaard & Ger (1998); 

Ger (1991) 
Esquemas 

Esquema ou uma rede de elementos inter-relacionados que 

definem o país, uma estrutura de conhecimento que sintetiza o 

que nós sabemos de um país. 

Martin & Eroglu (1993) Crenças 
O total de todas as crenças descritiva, inferencial e informativos 

que se tem sobre um determinado país. 

Maher & Carter (2011) 
Componentes da 

atitude 

Definida como as atitudes que os consumidores de um país 

mantêm para outro país. 

 

Lopes & Giraldi (2015) mencionam que talvez não seja possível usar a ferramentas 

baseadas na teoria da atitude para avaliar a imagem de um país de forma geral, porque não é 

possível que o visitante conheça a respeito de  muitos aspectos do país, ou seja, não é possível 

abarcar todos os conhecimentos sobre  determinado país e é necessário se questionar se o 

trabalho está estudando a importância da imagem nela mesma e não como meio para poder ter 

atitude sobre o que a imagem possa gerar. Mas, por outro lado a teoria da atitude pode ser usada 

em relação a determinado produto fabricado em determinado país.  
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Outra forma de poder estudar a imagem país é mediante a Teoria de Memória de Rede 

Associativa (Lopez, Gotsi, & Andriopoulos, 2011), aplicados frequentemente para estudos 

relacionados a valor de marca e imagem de marca (Pappu & Quester, 2010; Salinas & Pérez, 

2009). O modelo consiste em manter a informação na memória por meio de uma estrutura que 

é constituída por um conjunto de nós e links, sendo que os nós estão conectados por links que 

variam em força de informações armazenadas, o processo de “espalhar a ativação” de um nó 

para outro ajuda na recuperação de memória. Isso quer dizer que um nó se torna uma fonte 

potencial de ativação para outros nós quando está sendo codificado informações externas ou 

quando a informação interna é obtida pela memória de longo prazo, este efeito se espalha por 

meio da memória permitindo assim que as informações nesses nós se recordem. Por exemplo, 

quando queremos um refrigerante muitas pessoas pensam em Coca-Cola devido à sua forte 

associação com a categoria de produto, então vêm à mente, tais como a percepção do seu sabor, 

teor de açúcar e cafeína, ou mesmo, recorda-se imagens a partir de uma recente campanha de 

publicidade ou experiências passadas do produto (Keller, 1993). 

Enquanto existe um acordo geral entre os pesquisadores de que imagem país é um tema 

multidimensional, existe também um desacordo entre os autores sobre as dimensões que servem 

para avaliar a imagem país (Lala et al., 2008). Han,Vern e Terpstra (1988) apresentaram cinco 

dimensões para avaliar a imagem país: tecnicamente avançado, prestígio, mão de obra, serviço 

e economia, enquanto que Wang e Lamb (1983), que estudaram a imagem país por meio da 

influência ambiental estrangeira, consideraram as seguintes dimensões: ambiente econômico, 

ambiente político e ambiente cultural. Martin e Eroglu (1993) propuseram três dimensões: 

política, economia e tecnologia. Giraldi et al., (2011) tiveram como resultado de pesquisa 

realizada sobre a análises da imagem do Brasil usando a teoria da representação social, cinco 

dimensões: população, política, natureza, esporte e economia. É possível notar a diversidade de 

propostas disponíveis na teoria.  
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Após a revisão bibliográfica sobre escalas de imagem País, se observa que a maioria das 

dimensões criadas, estão focadas mais na imagem do produto do país, do que especificamente 

na imagem geral do país. Observa-se também que a maioria das estruturas dimensionais das 

escalas não foram sujeitas a testes rigorosos de validade, como já apontavam Lala et al. (2008). 

Também é importante ressaltar que as dimensões propostas por Martin & Eroglu (1993) são as 

mais citadas pelos pesquisadores que estudam este tema, especialmente porque estas dimensões 

são focadas para avaliar a imagem geral de um país e foram sujeitas a um teste de validade (ver 

Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Dimensões do tema imagem país 
Fonte: Elaboração própria  

Autores 
Objeto de 

estudo 
Dimensões País avaliado  

País dos 

entrevistados 

Wang & Lamb 

(1983) 
Produto/País 

Ambiente econômico 

Ambiente político 

Ambiente cultural 

36 Países USA 

Han & Vern 

Terpstra (1988) 
Produto/País 

Avanços Técnicos 

Prestígio 

Mão de obra 

Serviço 

Economia 

USA  

Japão  

Alemanha 

Coreia.  

USA 

Martin & Eroglu 

(1993) 
País 

Economia 

Política 

Tecnologia  

Japão 

USA 

Alemanha 

USA 

Nebenzahl et al. 

(2003) 
Produto/País 

Qualidade  

Não favorito  

Economia 

Chauvinista 

Alemanha 

Japão 

Coreia do Sul  

Israel 

França 

USA 

México 

Canadá 

Knight, Spreng, 

& Yaprak (2003) 

 

Produto/País 

Pessoas 

Oferta negativa 

Oferta positiva 

Publicidade 

Distribuição 

Preço 

Situação politica  

Alemanha 

Japão  

Turquia 

USA 

 

Heslop, 

Papadopoulos, 

Dowdles, Wall, 

& Compeau 

(2004) 

Produto/País 

Descrição do País 

Descrição de pessoas 

A competência do País 

A competência das pessoas 

Avaliação do País 

USA 

Canada 

México 

Chile 

Argentina 

Canadá 

Pappu, Quester, 

& Cooksey 

(2007) 

 

Produto/País 

Macro: imagem país 

 Tecnologia  

 Economia  

 Politica  

Micro: imagem país 

 Inovação 

 Prestigio 

Japão 

Malásia 

China  

Austrália  
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 Desenho   

Lala et al. (2008) País 

Ambiente 

Trabalho  

Condição econômica 

Conflito 

Estrutura política  

Treinamento Profissional 

Cultura laboral 

China 

Escócia 

México 

África do Sul 

Rússia 

Singapura  

USA 

Giraldi et al. 

(2011) 
País 

População 

Política 

Natureza 

Esportes 

Economia 

Brasil Holanda 

 

Associado ao conceito de imagem país está o conceito de “imagem de destino”, que é 

relativo ao destino de viagem, ou seja, lugares que têm mais oportunidade de serem escolhidos 

no processo de avaliação de potenciais destinos de viagem, porque eles são as verdadeiras 

representações do que o lugar tem a oferecer (Hakala et al., 2013).  

Nadeau et al., (2008) afirmam que imagem país demonstra que as crenças sobre um país 

e seu povo têm influência direta sobre as crenças e a avaliação do destino. Por outro lado, 

Coshall (2000) menciona que as Imagens refletem a percepção do indivíduo sobre as 

características dos destinos. O conceito de “Imagem de Destino” pode ser facilmente 

confundido com imagem de país, pois aparentemente parecem semelhantes, mas cada um 

abarca um caminho diferente. A principal diferença é que a imagem país tem como foco e 

objetivo o próprio país, enquanto a imagem de destino pode ter como foco uma cidade, um 

bairro de uma cidade, ou uma região como destino, associado especificamente ao turismo 

(Mossberg & Kleppe, 2005).  

A imagem de destino pode, então, ser  definida como: uma série de crenças, 

representações mentais, ideias e impressões de um destino, que são influenciados por 

promoções passadas, reputação, opiniões dos operadores turísticos e ao mesmo tempo 

influencia também ao comportamento do turista (Bigne, Sanchez, & Sanchez, 2001; Coshall, 

2000; Nadeau et al., 2008). O termo “destino” refere-se ao local visitado por um turista (Nadeau 
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et al., 2008). Portanto, pode-se afirmar que a definição é parecida a imagem país, mas é só 

focado exclusivamente ao turismo e tem uma componente de experiência passada.   

 Beerli e Martín (2004) ao discutirem o conceito imagem país, relacionado imagem de 

destino, fizeram um levantamento extensivo sobre os conteúdos propostos para representar o 

conceito. Este levantamento está apresentado no  

Quadro 4.  

 
Quadro 4 - Dimensões do tema imagem de destino (*) 

Fonte: Beerli & Martín (2004, tradução minha) 
Recursos Naturais (NR) Infraestrutura Geral (GI) Infraestrutura Turística (TI) 

Clima 

Temperatura 

Chuvas 

Umidade 

Horas de sol 

Praias 

Qualidade da água do mar 

Praias - arenosas e rochosas 

Extensão das praias 

A superlotação das praias 

Riqueza das Comunidades 

Reservas protegidas da 

natureza, lagos, montanhas, 

desertos, etc. 

Variedade e singularidade da Flora 

e da Fauna 

Desenvolvimento e qualidade de 

estradas, aeroportos e portos 

Meios de transporte públicos e 

privados 

Desenvolvimento de serviços de 

saúde 

Desenvolvimento das 

telecomunicações 

Desenvolvimento de infraestruturas 

comerciais 

Extensão do desenvolvimento de 

prédios  

Hotel e acomodações  

Número de camas 

Categorias 

Qualidade 

Restaurantes 

Número 

Categorias 

Qualidade 

Bares, discotecas e clubes 

Facilidade de acesso ao destino 

Excursões no local de destino 

Centros turísticos 

Rede de informação turística 

Turismo de Lazer e Recreação (R) Cultura, História e Arte (CHA) Fator Político e Econômico (PEF) 

Parques temáticos 

Entretenimento e atividades 

esportivas. 

Golfe, pesca, caça, esqui, 

mergulho, etc. 

Parques aquáticos 

Zoológicos 

Trekking 

Atividades de aventura 

Casinos 

Vida noturna 

Shopping  

Museus, edifícios históricos, 

monumentos, etc. 

Festival, concertos, etc. 

Artesanato 

Gastronomia 

Folclore 

Religião 

Costumes e estilos de vida 

Estabilidade política 

Tendências políticas 

Desenvolvimento Econômico 

Segurança 

Taxa de criminalidade 

Ataques terroristas 

Preços 

Ambiente Natural (NE) Ambiente Social (SE) Atmosfera do local (AP) 

Beleza do cenário 

Atratividade das cidades 

Limpeza 

Superlotação 

Poluição atmosférica e sonora 

Congestionamento do tráfego 

Hospitalidade e simpatia dos 

moradores locais 

Desfavorecidos e pobreza 

Qualidade de vida 

Barreiras de linguagem 

Luxuoso 

Elegante 

Local com uma boa reputação 

Orientado para um destino Familiar 

Exótico 

Místico 

Relaxante 

Estressante 

Divertido, agradável 

Aprazível 

Chato 
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Atraente ou interessante 

 

Beerli & Martín (2004) tinham como interesse, entre outras coisas, propor as dimensões 

que compõem o conceito imagem país. No entanto, ao aplicaram Análise Fatorial Exploratória 

para um conjunto de indicadores, o resultado não revelou claramente dimensões independentes 

entre si. Assim, não foi possível descrever claramente o que as dimensões encontradas 

representam. Também não fica clara a razão de o conceito ter sido operacionalizado com os 

indicadores por eles usados.  

Tendo como base o estudo de Beerli & Martín (2004), Chen e Tsai (2007) propõem um 

novo conjunto de indicadores para avaliar a imagem de destino e se observou que o 

agrupamento obtido pelos autores foi diferente ao do estudo base. Estes estudos deixam uma 

questão em aberto sobre as dimensões do conceito e os indicadores para representar estas 

dimensões. Portanto, pode-se observar que as propostas de operacionalização do conceito 

imagem país – seus conteúdos - não têm convergido, mantendo em aberto esta questão, por isso 

a proposta de explorar o tema nesta dissertação. No caso do estudo sendo aqui relatado, 

pesquisou-se a imagem país com o foco foi o setor turismo, ou seja, a imagem país pela visão 

dos turistas.  

A marca país pode ajudar um país a melhorar sua imagem, mas deve ter em conta que 

existem muitos outros fatores: políticos, econômicos e sociais, os quais afeitam a imagem (Fan, 

2010).  Por isso, a próxima seção revê o conceito de marca país.  

 

2.3 Marca País 

 

Os países competem entre si pela atenção, respeito, investimento, confiança, turismo, 

consumidores e imigrantes com a finalidade de obter posição competitiva e vantagem 

econômica (Anholt, 2006). A marca país nasce da necessidade de as empresas e os governos 

melhorarem a reputação de um país, refletir a identidade, criar um estilo próprio e melhorar a 
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imagem do país, permitindo-se assim se posicionar no mercado internacional, destacando 

caraterísticas atrativas e distintivas que se alinham às expectativas de diferentes públicos, ao 

mesmo tempo funciona como uma estratégia de mercado para diferentes atividades econômicas 

(Echeverri & Estay-niculcar, 2012; Echeverri et al., 2010; Pătraşcu, 2014).  

O tema marca país tornou-se um dos mais populares da última década, porque conseguiu 

reunir a academia, o governo e os empresários (Szondi, 2011), mas também deveriam estar 

incluídos os cidadãos locais (Castro & Giraldi, 2012).  

Por outro lado, vários países reconheceram que eles estão realizando alguma forma de 

atividades de marca país no sentido de que eles não estão limitando suas atividades para uma 

atividade econômica, mas abordando várias, em uma tentativa de aumentar sua abrangência e 

aperfeiçoar sua imagem (Brand Finance plc, 2014).  

Segundo Fetscherin (2010) existem quatro termos principais de marketing que se 

relacionam com a marca país: imagem país (Agarwal & Sikri, 1996; Kleppe, Iversen, & 

Stensaker, 2002; Martin & Eroglu, 1993), país de origem (Nebenzahl & Jaffe, 1997; Pisharodi 

& Parameswaran, 1992; M. S. Roth & Romeo, 1992), branding destination (García, Gómez, & 

Molina, 2012; Qu, Kim, & Im, 2011), e  identidade do país (Anholt, 2007; Keilor & Hult, 1999). 

Papadopoulos & Heslop (2002) afirmam que a imagem país desempenha um papel importante 

junto dos consumidores e que a falta de um foco adequado das imagens de um país pode 

provocar uma base de estereótipos negativos que levaria a consequências negativas e, assim, é 

importante uma estratégia de marca para poder criar associações fortes, positivas e alinhadas 

com a estratégia do país.  

Belloso (2010) explica que existem duas definições da Marca país: a primeira se refere 

aos recursos visuais e verbais (nome, logotipo, fonte, etc.); e a segunda a outros aspectos que 

tentam captar a essência cultural, identidade, história, valores, etc. Neste caso, a marca país é 

entendida como os aspectos que tentam captar a essência do país. Continuando com a mesma 
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ideia (Fetscherin, 2010), menciona a marca país envolve toda a imagem de um país, incluindo 

aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais, históricos e culturais.  

Por outro lado,  Szondi (2011) menciona que a marca país é conceituada como uma 

gestão de imagem nacional e usa as ferramentas do branding para alterar ou mudar a imagem 

de um país, seu comportamento ou atitude, de uma forma positiva, com a finalidade de 

promovê-la.  

Fan (2006) afirma que a Marca país promove a imagem da nação reforça as partes 

positivas e desvia ou reverte a atenção dos aspectos negativos. Então poderia se dizer que a 

imagem país é a “essência” de um país, ou seja, é o DNA, ela já existe e pode ser negativa ou 

positiva, ela não pode ser inventada, por conseguinte pode ser melhorada ou modificada para o 

desenvolvimento da Marca país.  

O trabalho de desenvolvimento da marca país procura criar uma identidade única e 

competitiva, este desenvolvimento é muito mais complexo do que para produtos, é muito mais 

que um slogan bem feito, os turistas, investidores e empresas são os principais alvos desta ação 

(Crescitelli & Giraldi, 2009).  

 Popescu & Corboş (2010) afirmam que a Marca país pode estimular o investimento 

dentro e fora do país, cria um vínculo entre os pilares políticos, econômicos e sociais. Assim 

como também a Marca país contribui para a estabilidade da moeda, fornece confiança nos 

investidores, dá credibilidade internacional e influência na política internacional (Echeverri & 

Estay-niculcar, 2012; Popescu & Corboş, 2010). 

Por outro lado, a marca país é uma estratégia de marketing que permite lograr um lugar 

no mercado e na mente das pessoas, uma boa estratégia de Marca país gera crescimento 

econômico: aumenta os ingressos de exportação, atrai investimento, incentiva o turismo e ao 

mesmo tempo comunica uma imagem positiva de um país, além de ser também uma estratégia 

de estado (Echeverri et al., 2010).  
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Para um correto uso da marca país, Kotler & Gertner (2004) sugerem passos como 

enfoque estratégico para a construção da marca país: 1. Analisar e definir seus principais pontos 

fortes e fracos e suas principais oportunidades e ameaças; 2. Selecionar setores de atividade, 

personalidades, marcos naturais e eventos que possam formar a base de uma sólida estratégia 

de marca e uma narrativa interessante; 3. Desenvolver um conceito “guarda-chuva” abrangente, 

que cubra e seja coerente com todas as atividades relativas ao estabelecimento e ao 

desenvolvimento da marca, como por exemplo, o país pode ser associado a prazer, qualidade, 

segurança, sinceridade, progresso etc; 4. Destinar fundos nacionais suficientes para cada 

atividade relativa ao desenvolvimento da marca, para garantir que está tenha impacto 

significativo; e 5. Criar controles de exportação para garantir que todos os produtos exportados 

sejam confiáveis e atinjam o nível de desempenho prometido. 

Após ter definido a construção da marca país, ela é aplicada nos setores de turismo, 

investimento e exportação com a finalidade de poder promover o país (Domeisen, 2003; 

Echeverri & Estay-niculcar, 2012; Fetscherin, 2010; Turtureanu, Tureac, Pripoaie, & Nuta, 

2012). Portanto, associa-se à Marca país uma vantagem competitiva que promove o crescimento 

e desenvolvimento do país, ou seja, procura atrair para o país quem gosta de viajar, investir, 

viver ou comprar, gerando assim riqueza para as partes e prosperidade para seu povo (Echeverri 

& Estay-niculcar, 2012).   

Gilmore (2002) explica que a Marca país é uma estratégia para o posicionamento no 

mercado, desse modo, ele propôs quatro setores para o estudo do desenvolvimento da Marca 

país, o qual é chamado como modelo Diamante, estes são: macrotendências - tendências 

socioeconômicas, status político e jurídico, indústrias emergentes, tendências populacionais e 

as tendências culturais e estilo de vida, o público-alvo (stakeholders), concorrentes (países 

semelhantes, aos olhos dos turistas) e competências essenciais (o físico e humano ativos do 

país). Por outro lado, Anholt (2006) estabeleceu seis áreas ou setores que refletem a percepção 
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das pessoas, o qual é chamado como Hexágono da Marca país, este Hexágono compreende as 

seguintes áreas: Turismo. Exportação, Governança, Investimento e imigração, cultura e 

herança, e pessoas.  

A Marca Peru foi desenvolvida pela empresa Future Brand (ver Quadro 5) como já foi 

mencionado anteriormente, eles usaram a seguinte dimensões para a construção da marca: 

Sistema de Valores, Qualidade de vida, Atitude para os negócios, Patrimônio e Cultura, 

Turismo e “Made In” (Future Brand, 2014; PromPeru, 2016). No entanto, Fetscherin (2010) 

menciona que essas dimensões são amplamente utilizadas em outros projetos de construção de 

marca país em todo o mundo e que este trabalho emprega metodologias próprias em termos de 

perguntas específicas, bem como associação e método estatístico, além disso, eles são baseados 

em dados de pesquisa percepção subjetiva. Mas tem que se tomar em conta que as experiências 

das pessoas. 

 

Quadro 5 – Dimensões usadas para desenvolver a Marca do país Peru 

Fonte: Future Brand (2014) e PromPeru (2016)  

Dimensões Códigos 

Sistema de valores 

Liberdade politica 

Níveis ambientais 

Tolerância 

Qualidade de vida 

Saúde e Educação 

Estilo de vida 

Vontade de viver /estudar 

Segurança 

Atitude para os negócios 

Potencial de negócios 

Tecnologia avançada 

Boa infraestrutura 

Patrimônio e cultura 

Pontos turísticos de interesse 

Patrimônio arte e cultura 

Beleza Natural 

Turismo 

Relação custo benefício 

Variedade de atrações 

Opções de hospedagens 

Vontade de visitar nas férias 

Gastronomia 

“Made In” 

Vontade de comprar produtos do país 

Produtos de boa qualidade 

Produtos únicos 

Produtos autênticos. 
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Pode-se observar que os autores ainda tratam o tema de maneira geral, isto pode ser 

consequência de ser um tema recente (Castro & Giraldi, 2012; Domeisen, 2003; Szondi, 2011). 

Mas também se observa que dentro das propostas mencionados pelos pesquisadores para o 

desenvolvimento do trabalho da marca país, está presente em todos os casos o setor Turismo, a 

presença desta área na marca país, demostra que é uma área que está sendo explorada por vários 

países e na maioria deles virou aspecto central da economia do país como, por exemplo, o Peru 

(Iordache, 2010; Travel & Tourism Economic Impact 2015 PERU, 2015; World Travel & 

Tourism Council, 2015). É importante ressaltar que a Marca Peru tem como objetivo impulsar 

os setores de turismo, exportações, investimentos (Felipa, 2014; PromPeru, 2016). Por outro 

lado, o turismo atua na marca país como um portal principal apresentando os outros setores da 

marca país aos turistas; ou seja, o turismo funciona como um eixo central da marca país 

(Echeverri & Estay-niculcar, 2012; Lichrou, O’Malley, & Patterson, 2010), desta forma as 

empresas se interessam em investir no país e ao mesmo tempo que se fortalece a economia local 

(Castro & Giraldi, 2012; The World Tourism Organization (UNWTO), 2015). No entanto, é 

importante ressaltar que construir uma marca só com fins turísticos é uma decisão limitada 

(Lichrou et al., 2010).  

Segundo a revisão bibliográfica existe uma lacuna teórica com potencial de aplicação 

prática para explorar o conceito de imagem país. A pesquisa empírica realizada contribuiu com 

o preenchimento dessa lacuna. A seguir é apresentado os métodos da pesquisa realizada.  
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3 Métodos da pesquisa  

Como já foi indicado o objetivo deste trabalho foi entender o conceito a imagem país e discutir 

suas dimensões para a construção de medidas voltadas para a atividade econômica do turismo, 

ou seja, explorar quais conteúdos representam o conceito, tratando assim de sua validade de 

conteúdo. O país focal desta pesquisa foi o Peru, que iniciou há mais de cinco anos o 

desenvolvimento de sua Marca país e um dos focos principais deste desenvolvimento de marca 

foi o turismo (PromPeru, 2016), segundo Travel & Tourism Economic Impact (2015) a 

atividade do Turismo representa 4,9% da economia do Peru. Entendeu-se ser oportuno usar um 

país menos desenvolvido para esta pesquisa, pois pesquisa anteriores, em geral, focaram na 

imagem de países desenvolvidos do hemisfério norte. O trabalho de definição dos conteúdos 

do conceito deve incluir diferentes realidades para poder ser universal, ou seja, novas coletas 

devem ser elaboradas no futuro para corroborar ou ajustar os achados do estudo aqui relatado. 

A pesquisa deste estudo tem caráter exploratório e utilizou entrevistas abertas como 

forma de coleta de dados, mas a análise dos dados coletados usou como base inicial uma lista 

de códigos derivados da literatura, ou seja, a análise foi iniciada baseada na teoria (theory-

driven), mas a partir permitiu-se que categorias novas de códigos e as relações entre códigos 

fossem derivados dos dados (data-driven).   

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas fenomenológicas, face-face. A 

entrevista fenomenológica tem como base a ideia de explorar a experiência vivida pelo 

informante na sua perspectiva em relação à temática de interesse do pesquisador (Saldaña, 

2011). O informante apresenta sua narrativa em torno do tema proposto pelo pesquisador 

(Fischer, Castilhos, & Fonseca, 2014).  

Foram realizadas entrevistas até que se obtivesse saturação de teórica como 

recomendam Fischer et al. (2014). Como estudos anteriores apontam (Beerli & Martín, 2004; 

Chen & Tsai, 2007; Martin & Eroglu, 1993)  a experiência e o perfil do indivíduo importa na 
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definição de imagem país, por isso, se tomou em conta para a seleção dos informantes a 

homogeneidade do indivíduos em termos da idade, a experiência em turismo internacional, 

níveis de sofisticação e conforto nas atividades turísticas, nível de escolaridade e  nacionalidade. 

Portanto, foram entrevistados brasileiros maiores de 18 anos, cujo tempo transcorrido de visita 

ao Peru fosse no máximo seis anos. Considerou-se importante este lapso do tempo em razão da 

memória da experiência. Também seria importante que todos os informantes tivessem visitado 

o país no período que já havia atividades relacionadas à construção da marca Peru, ou seja, em 

teoria estiveram expostos ao mesmo nível e tipo de exposição de comunicação acerca do país. 

Procurou-se informantes de ambos gêneros e que tenham ido ao Peru como turista de lazer. 

Toda a segmentação realizada teve como finalidade evitar variação da informação decorrente 

de fatores estranhos relacionados às características dos informantes, portanto, a buscou-se a 

maior homogeneidade possível entre os informantes. Desse modo, melhora-se a capacidade de 

compreender o fenômeno de interesse (Fischer et al., 2014).  

A seleção dos informantes foi não-probabilístico por conveniência, é importante 

ressaltar que os informantes eram pessoas, em geral, desconhecidas entre si para poder 

minimizar possíveis vieses decorrentes da contaminação de ideias entre os informantes 

(Saldaña, 2011). Parte dos informantes são estudantes ou professores que foram indicações de 

professores de diferentes universidades que o pesquisador tem contatos. No entanto, usou-se 

também as redes sociais para recrutar informantes, sempre seguindo os critérios de seleção 

indicado anteriormente, quanto idade, tempo transcorrido de visita ao país focal, entre outros.   

Utilizou-se o método ZMET - Zaltman Metaphor Elicitation Technique, que é um tipo 

específico de entrevista que foi criado pelo Dr. Gerald Zaltman no início dos 90s. O método 

usa metáforas com o objetivo de tocar ou capturar pensamentos inconscientes, atitudes e 

percepções dos informantes. Ele é estruturado de sete etapas: relato de histórias; outras imagens; 
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tríades;  photo probe; imagens sensoriais; vinheta; e imagem digital (Cian, 2011; Kraft & Nique, 

2002; van Dessel, 2005). Ver Quadro 6 para os detalhes das etapas. 

Quadro 6 - Etapas do Zmet e perguntas da entrevista  

Fonte: Elaboração Própria com base em Kraft & Nique (2002) 
Instrução para a coleta das imagens: Escolha entre 8 e 10 imagens que representam sua visão e 

sentimentos a respeito do país Peru e me envie ao menos 4 dias antes da entrevista  
Etapas Objetivo das etapas Perguntas 

Relato de 

histórias 

O entrevistado foi convidado a descrever o 

conteúdo de cada imagem que ele trouxe para 

a entrevista, expressando seus próprios 

sentimentos sobre ela. 

Qual é a primeira (segunda, terceira, ...) imagem 

que selecionou? E por que a selecionou? 

Quando você olha essa imagem, te traz alguma 

outra lembrança? 

Imagem 

não 

encontrada: 

O entrevistado foi convidado a descrever uma 

imagem que ele pretendia encontrar, mas não 

conseguiu. 

Tem alguma imagem que você gostaria de ter 

incluído, mas não a encontrou? 

Por que gostaria de ter trazido essa imagem? 

Tríades 

Nesta etapa o entrevistador escolheu três 

imagens entre aquelas que ele selecionou 

previamente e relacionou duas imagens 

achando os similares, mas diferentes da 

terceira imagem. 

Escolha 3 imagens entre as que estão na mesa. 

Sendo que duas estejam associadas ou sejam 

tenham semelhanças e que ao mesmo tempo se 

diferenciem da terceira. 

Photo 

Probe 

A origem desta etapa vem da terapia de arte, o 

objetivo desta etapa é pedir ao entrevistado 

alterar uma imagem quer dizer que o 

entrevistado terá que explicar o que poderia 

ser adicionado na imagem ou ser posicionado 

dentro dela e descrever o motivo da ação. 

Escolha 1 imagem entre estas e analise o que 

você poderia adicionar ou remover da imagem. E 

por que? 

Imagens 

Sensoriais 

Esta etapa envolve os sentidos. Foi 

demandado que o entrevistado pensasse “o 

que é” e “o que não é” representaria o sabor, o 

toque, o cheiro, a cor e o som do país focal. 

Que cheiro captura a essência do país? E por 

que? 

Que cheiro não captura a essência do país? E por 

que? 

Que som se assemelha ao país? E por que? 

Que som não se assemelha ao país? E por que? 

Que sabor se assemelha ao país? E por que? 

Que sabor não se assemelha ao país? E por que? 

Que toque se assemelha ao país? E por que? 

Que toque não se assemelha ao país? E por que? 

Que cor representa o país? E por que? 

Que cor não representa o país? E por que? 

Vinheta 

O entrevistado foi convidado a criar uma 

história tendo o país tema da pesquisa como 

personagem e ele mesmo como parte desta 

história. 

Imagine que o País Peru fosse uma personagem, 

que tipo de personagem seria? Por que? 

Cria uma história em utilizando o país Peru como 

uma personagem e se inclua na história. 

Imagem 

digital 

Entrevistado criou uma imagem digital no 

computador a partir das figuras mais 

relacionadas ao tema de pesquisa. O 

entrevistado fez um resumo/montagem usando 

suas imagens. Após a criação, o participante 

contou uma história dando significado a cada 

elemento incluído na imagem. 

Entre as imagens que você enviou, crie uma 

imagem digital no computador a partir de 

imagens que considere mais relacionadas ao País 

Peru.  

 

Após a criação: Construa uma história 

mencionando o significado de cada elemento que 

colocou na imagem. 

 
Se realizaram perguntas extras para 

aprofundar algumas dimensões. 

Estas perguntas se realizaram durantes o 

desenvolvimento da entrevista:  

a) Como você descreveria o povo peruano? 

b) Como você descreveria a economia do país?  

c) Como você descreveria a política do país?  

d) Você conhece produtos ou serviços 

fornecidos pelo Peru?  
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A utilização desta técnica é adequada para este trabalho porque já foi utilizada para 

estudar imagem de marca (Martínez, 2014). Por outro lado, as imagens e os passos, com os 

quais esta técnica trabalha, ajuda a resgatar lembranças das experiências vividas pelos 

informantes no país de estudo. 

Cada entrevista conduzida no método ZMET durou aproximadamente 1 hora. Foi 

solicitado a cada entrevistado que enviar antes da entrevista entre 8 a 10 fotografias ou imagens 

que representassem sua visão e seus sentimentos a respeito do país estudado, que neste caso é 

o Peru, respeitando, portanto, a ideia de que o conceito pode ser avaliado como uma atitude – 

conhecimento, afeição e conação. Inferiu-se que pessoas que compraram recentemente o 

serviço de turismo no país, ou seja, os informantes tinham que ter visitado recentemente o país 

como turista, já mostraram a intenção de favorável de adotar o serviço (conação).  

Para a entrevista o informante teve que enviar suas fotos ou imagens para o entrevistador 

com uma antecipação de pelo menos quatro dias. A partir das fotos enviadas o entrevistador 

organizou cada entrevista.  Após da coleta de fotografias ou imagens, o participante foi 

chamado para a entrevista pessoal propriamente. O tipo de entrevista escolhida permite 

observar aspectos racionais/cognitivos e emocionais/efetivos dos participantes, como é 

necessário para se capturar a atitude. As entrevistas seguiram as etapas apresentadas no Quadro 

6. 

Depois de explorar a imagem país pela técnica Zmet, foi apresentada aos informantes a 

propaganda da campanha de construção da marca país – Peru – e perguntado se a comunicação 

representava a imagem do Peru que a pessoa tinha e solicitava que a pessoa explicasse sua 

resposta. 

O Quadro 7 apresenta o tempo de cada entrevista e o que ela representou em termos de 

texto para a análise.  

Quadro 7 – Dados sobre entrevistas 

Fonte: Elaboração Própria 
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Nome* 
Tempo de duração da 

Entrevista 

Transcrição  

Número de páginas  

Alice 00:50:19 6   

Antônio 00:59:33 9   

Arthur 01:04:50 9   

Carla 01:10:34 12   

Clara 01:04:56 10  

Daniel 00:45:18 6   

Dario 00:51:52 5   

Ester 00:59:59 9   

Giovanna 01:07:12 8   

Isabela 01:24:01 12   

Leonardo 01:04:28 13   

Luiza 01:10:30 12   

Luna 00:40:52 5  

Manuela 00:47:13 7  

Melissa 00:50:54 5   

Milena 00:43:27 7   

Nicolas 00:53:54 6   

Renan 01:00:17 12   

Robson 00:56:31 8   

Veronica 00:53:26 5   

 18:29:47 166   

* Os nomes dos informantes foram alterados com a finalidade de ocultar suas identidades. 

Nas entrevistas foi usado um gravador de áudio que registrou toda a entrevista, também 

se realizou anotações extras. As entrevistas foram transcritas para depois serem analisadas. Para 

poder analisar as entrevistas gravadas que foram transcritas e poder decodificá-las, se empregou 

a técnica de análise de conteúdo. Como explicam Fischer et al. (2014) é fundamental que a 

análise dos dados ocorra em múltiplas rodadas e, desta forma, a análise de cada entrevista 

ocorreu logo depois de sua conclusão e transcrição e sua análise era revista à medida que nova 

entrevista era realizada e analisada, tornando assim o processo iterativo. Kolbe & Burnett 

(1991) mencionam que "Análise de conteúdo é um método de pesquisa observacional que é 

usada para avaliar sistematicamente o conteúdo simbólico de todas as formas de comunicação 

gravada”.   

O roteiro de entrevista sofreu ajuste para melhor capturar o conceito de interesse da 

pesquisa à medida que as entrevistas eram realizadas e analisadas.  
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Foi usada a técnica de codificação dos relatos. Esta técnica identifica e registra partes 

dos textos resultantes da transcrição das entrevistas ou imagens usadas que exemplifiquem 

aspectos teóricos da temática em foco (Gibbs, 2007). Os códigos são, durante as fases 

sucessivas de análise, relacionados para construir uma lógica de interpretação dos resultados e 

tendo como base a teórica que se propõe contribuir. Gibbs (2007) explica que o processo de 

codificação pode ser mais ou menos complexo, pode ser mais descritivo ou mais analítico e ser 

direcionado pela teoria num extremo ou direcionado totalmente pelos dados, num outro 

extremo, como nas pesquisas de construção de teoria (grounded theory). Nesta pesquisa, como 

explicado acima, a análise foi inicialmente descritiva e baseada na teoria, mas à medida que 

novas ideias emergiam, ou seja, que não estavam na teoria, ela passou a ser também 

exploratória. No total, foram realizadas 20 entrevistas seguindo os passos da técnica do Zmet, 

cujos áudios foram detalhadamente transcritos, para logo poder realizar a análise de conteúdo 

seguindo os passos sugeridos por Fischer et al. (2014), Saldaña (2015) e Saldaña (2011) e 

apresentados no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Passos para análises de conteúdo 

Fonte: Elaboração Própria  
Etapas  Função  

Análise inicial  Marcação de palavras chaves  

Codificação  Criação de códigos  

Categorização  Criação de dimensões  

Analise Interpretação  

 

 

As dimensões usadas como estrutura preliminar para a análise foram derivadas dos 

estudos de Martin & Eroglu (1993), Beerli & Martín (2004), (Lopes & Giraldi, 2015) e 

estão apresentadas no  

 

 

 

Quadro 9. As dimensões Ambiente Econômico e Ambiente Político foram separados. 

Para o processo de análise se usou o software HyperResearch, 3.7.3.  
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Quadro 9 – Dimensões usadas para análise das entrevistas  

Fonte: Elaboração Própria com base em  Martin & Eroglu (1993), Beerli & Martín (2004) e  

Lopes & Giraldi (2015) 

Dimensões representando os conteúdos do conceito  

1. Tecnologia  

2. Ambiente Político 

3. Ambiente Econômico 

4. Ambiente Social  

5. Recursos Naturais 

6. Infraestrutura Geral 

7. Infraestrutura para o Turismo 

8. Turismo, Lazer e Recreação 

9. Cultura, História e Arte 

10. Atmosfera do lugar  

11. Ambiente Natural 

 

O Quadro 10  apresenta as dimensões pelas quais foi desenvolvida a Marca Peru, e 

foram aplicadas para a criação de propagandas que provem a imagem do Peru, é por isso que 

estas dimensões foram avaliadas pelos informantes pela análise de um vídeo  como já se 

mencionou anteriormente e logo comparadas com as dimensões propostas por Beerli & Martín 

(2004).  

 

Quadro 10 – Dimensões da marca Peru 

Fonte: Future Brand (2014) e PromPeru (2016)    

Dimensões 

1. Sistema de valores 

2. Qualidade de vida  

3. Atitude para os negócios  

4. Patrimônio e cultura  

5. Turismo  

6. Made In 
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4 Resultados 

 

O Quadro 11 descreve sucintamente alguns dados sobre os informantes. É importante ressaltar 

que os nomes dos informantes foram alterados com a finalidade ocultar sua identidade.  

Quadro 11 - Dados dos Informantes 

Fonte: Elaboração Própria 
Nome* Idade Profissão 

Alice 27 Estudante (Pós-graduação) 

Antônio 42 Consultor 

Arthur 29 Economista 

Carla 37 Professora 

Clara 38 Estudante (Pós-graduação) 

Daniel 48 Professor 

Dario 33 Administrador de Empresas 

Ester 19 Estudante (Graduação) 

Giovanna 27 Arquiteta 

Isabela 29 Estudante (Pós-graduação) 

Leonardo 29 Estudante (Pós-graduação) 

Luiza 28 Consultora 

Luna 22 Secretaria 

Manuela 27 Historiadora 

Melissa 20 Estudante (Graduação) 

Milena 27 Empresaria 

Nicolas 48 Professor 

Renan 19 Estudante (Graduação) 

Robson 29 Arquiteto 

Veronica 30 Estudante (Pós-graduação) 
 

* Os nomes dos informantes foram alterados com a finalidade de ocultar suas identidades. 

 

A análise realizada identificou os códigos que foram citados pelos informantes e os 

relacionou às dimensões previstas pela teoria e indicadas no final do capítulo de métodos. A 

ideia foi identificar uma estrutura geral de temas (dimensões) que representam o conceito 

imagem país, qualquer que seja o país que se analise. Esta ideia não indica que a avaliação será 

uniforme em diferentes casos, mas que se deseja caminhar para uma proposta de instrumento o 

mais universal possível. Os códigos que compõem cada categoria são também apontados, mas 

sem a ideia de ser representativo ou exaustivo da categoria, considerando que está baseado em 

apenas um caso. Evidentemente, como se usou para desenvolver o estudo um caso específico, 

os trechos citados retratam as impressões dos informantes sobre este caso e não refletem o 

conteúdo dos indicadores que podem ser usados de maneira geral.  
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Ao final se apresenta também uma análise da correspondência que os informantes 

apontaram entre a marca país desenvolvida pelo governo peruano e a imagem país percebida 

por eles.  

 

4.1 Dimensões do conceito imagem país 

 

Esta seção apresenta os resultados relativos a cada uma das onze dimensões identificadas na 

teoria.  

4.1.1 Ambientes social, econômico e político 

O Ambiente Social aparece frequentemente nas falas dos informantes, mas, em geral, associado 

às questões políticas e econômicas. Os informantes ao citarem aspectos das condições sociais 

racionalizam que o que perceberam sobre este ambiente é fruto de decisões políticas, que 

refletem em desenvolvimento econômico, na segurança, educação, qualidade de vida entre 

outros aspectos, como pode ser observado nos trechos abaixo extraídos de entrevistas.  

O Peru tem crescido muito, eu não sei dizer como está exatamente agora, mas 

sei que um tempo atrás tinha um crescimento do PIB de sei lá de 8% ou 6% 

[...] economicamente o país tem condições para crescer e dar certo. Pelo que 

eu conheço, o Peru tem muitas coisas para serem feitas ainda em termos de 

Educação, a gente vê que tem um problema muito sério como tem o Brasil, 

mas eu penso que lá é mais sério ainda, é muito mais pobreza do que tem aqui, 

mas assim em términos de economia eu acho que descreveria como um país 

que tem potencial, talvez mais potencial da américa do Sul que qualquer outro 

país [...]. (Antônio)  

 

Então você percebe muita desigualdade social, mesmo eu passando pouco 

tempo lá é nítido, eles tentam camuflar para o turista, não é como aqui no 

Brasil que o turista é assaltado, por isso acredito que a economia é mais 

voltada para o turismo, eles têm toda uma estrutura, você vai a Miraflores, o 

que você tem é acesso a locais de turismo próximo a Miraflores. (Leonardo)  

 

O pessoal realmente vive em um ambiente meio que isolados, são poucos 

aqueles que vão e voltam todos os dias de Cusco a Ollantaytambo, você vê 

[...] o povo no campo trabalhando em agricultura, eu vi que é um povo que 

trabalha muito e que precisam disso para sobreviver, tal essa é minha 

percepção. (Renan) 

Também se observou que as condições de trabalho, uma ideia relacionada à parte 

econômica e social foi apontada em várias entrevistas e que parece ter marcado fortemente os 
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informantes. Ela está não relacionada ao trabalho de forma geral, mas às condições dos menos 

favorecidas e denominou-se de “Trabalhadores”. O código mostra a percepção do lado afetivo 

da avaliação das condições socioeconômicas do país. Abaixo trechos de entrevistas que 

exemplificam a ideia.  

[...] caras trabalhando na praça da independência, não sei bem, foi a segunda 

vez que fui ao Peru, olha só a cara dele, uma cara de trabalhador, cara de peruano 

mesmo [...] um cara forte, uma cara triste, mas ao mesmo tempo forte de quem 

trabalha e corre atrás. (Antônio) 

 

é uma economia que ainda precisa melhorar, por que não achei coisas 

sofisticadas no país, mas é um povo que trabalha, todos trabalham bastante. 

(Nicolas) 

 

Peru tem cheiro de gente que trabalha de gente que corre, não de calma de praia 

agua fresca, tem cheiro de sofrimento de quem está trabalhando correndo atrás 

das coisas. (Arthur) 

O povo as vezes parecia triste, não sempre, mas talvez pela corrida do dia a dia, 

tinham um rosto assim de quem sofre muito, de quem luta muito, trabalha muito, 

sabe, de tristeza de lutar mesmo de batalhar. (Arthur) 

 

Este código indica a possibilidade de uma Categoria que englobe os Ambientes Social 

e Econômico. 

Os informantes mostram também mais um código relacionado com o lado afetivo do 

Ambiente Social, quando comentam da hospitalidade e cortesia dos peruanos, inclusive das 

parcelas da população que é mais carente e pobre.  

Eles eram tão simpáticos, tipo a agente médio que invadiu o espaço deles, 

começamos a tirar fotos e eles foram simpáticos, agente trocou uma ideia, você 

olha aqui a senhora faltam os dentes, ao senhor também, eram gente que 

batalharam muito na vida e que passaram por muitas coisas, são pessoas idosas, 

elas eram muito receptivas com a gente, eram muito alegres, eram felizes 

sentadas na praça, é por isso que escolhi essa foto. (Antônio) 

 

Carinho, eu acho que pela vivência que eu tive lá e as pessoas são muito 

amorosas, então eu acho que muito abraço muito carinho,  acho que eu percebi 

muito isso,  a gente saía, teve até uma hora em que a gente estava esperando a 

dona Isabel  voltar e aí a vizinha viu e falou vocês estão precisando de alguma 

coisa,  eu disse; não tudo bem e quando eu vi meu pai já estava lá conversando 

com ela, estava tomando café no primeiro andar,  eu disse pai sai daí no nome 

de Jesus deixa de ser cafeteiro, e ela ainda me chamou pra tomar café e não sei 

que [...] foi muito doce. Em São Paulo você está perdido e não tem a chave, não 

abraçam, você fica 5 horas sozinho na rua, tipo tchau, então lá teve [...] acho 

que sente muito isso as pessoas abraçam muito e muito carinho. ( Luiza) 
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Cara e ai eu vi aquelas favelas com muita pobreza onde tinham um monte de 

crianças, tipo tinham barracos talvez muito piores que as favelas aqui no brasil, 

eu acho que não tinham saneamento nenhum, e aquelas crianças tu vias cara, no 

meio daquela favela não tinha uma escola, mas tinha um boteco, eu ficava 

imaginado um pai indo no boteco para beber cachaça, não só no Peru em 

qualquer lugar, mas olhava nessas crianças e não via um futuro na criançada, 

não via uma perspectiva de uma melhora para ter acesso à educação. (Arthur) 
 

A qualidade de vida da população certamente afeta a imagem que o turista tem do país. 

No caso do Peru os informantes relatam a desigualdade social e a pobreza.  

Lá também tem gente muito rica também tem gente muito pobre, até no 

próprio caminho que fui de Lima para rodovia para ir para Nazca eu passei 

por cenário assim totalmente diferente daquilo que tinha visto em Lima, 

Miraflores totalmente diferente eu consigo ver que tem desigualdade lá 

também. (Carla) 

 

 Vi que tem alguma parte bem precária, as pessoas não têm dinheiro para 

acabar as casas, eu não digo que as casas são ruins, tipo acabo o dinheiro e 

não tem mais, eu não sei sobre a economia do país mas isso foi que me 

surpreendeu, eu sou muito emotiva e ficava triste e queria ir embora, eu senti 

pobreza. (Melissa) 

 

Em Miraflores então você tudo o mundo aceita dólar para facilitar né, chega 

com dólar você vai ter que trocar, lá não, você consegue comprar sem ter que 

trocar o dinheiro as vezes facilita muito eu vejo toda essa estrutura toda 

voltada para o turismo e ele tenta fortificar essa imagem e não deixando ao 

turista ter acesso a essas partes mais feias né, então quando você sai um 

pouquinho você diz vichi cara eu não vou por ali não, entendeu, a 

desigualdade é muito grande, você fica um pouco assim por ali não vou, vou 

continuar só por onde estou que dá para conhecer melhor, outra imagem que 

trouxe foi da desigualdade social que foi muito forte lá também. (Leonardo) 

 

assim a gente estava andando, sei lá, uma manhã inteira, umas 5 horas a gente 

sabia que não estava perto de lugar nenhum, um vilarejo de 4 a 5 dias, que era 

normal, e se encontra uma criança de 6 e 8 anos, com um senhor bem mais 

velho, não sei se era um parente ou x, eles estavam em uma casinha, o que 

eles iam comer, eles só tinham um buraco em forma de palha um para 

esquentar um a outro, e tinham uma ave pendurada que com certeza iam comer 

mais tarde, a gente deu uma maca e eles ficaram muito felizes, ai dá um aperto, 

por que você fala assim você quer fazer mais coisas, mas você não pode. 

(Clara) 

 

O desenvolvimento econômico, que está associado ao conteúdo sobre desenvolvimento 

da economia de um País, por exemplo, o ambiente econômico, os produtos produzidos pelo 

País e o custo de vida, também pode ser identificado nas falas dos informantes.  
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Uma economia que tem crescido muito, [...] o Peru era a segunda maior 

economia, tirando o Brasil, a segunda Economia mais atrativa, só ficava atrás 

da própria Colômbia. (Antônio) 

 

Os restaurantes que acebei visitando eram muitos bons e com preço muito 

acessível, outra coisa que marco no Peru era o preço dos restaurantes, lá com 

35 soles você come muito bem, muito bem sobremesa, entrada, prato, 

refrigerante é uma coisa que me impressionou. (Renan) 

 

Tem camisa que eu trouxe até hoje, que ainda uso 4 anos depois, está bom, 

não saiu a tinta e o desenho não rasgou, e é reconhecido o Peruano como uns 

dos melhores né e as camisas são boas, não sei se são originais né, tendo ou 

não original a qualidade é muito boa e um preço acessível, na época eu paguei 

30 reais, aqui com esse preço você não compra camiseta. (Leonardo) 

 

Uns dos pontos positivos de Cusco é que tem soles, e é muito barato, uns dos 

pontos negativos que tem Machupicchu é o dólar, por que é muito caro, e essa 

época que eu fui estava barato, mas se fosse agora para Machupicchu acho 

que não conseguira pelo custo. (Robson) 

 

A pele da chama, o tecido é bom e super caro quando você compra fora do 

Peru, mas aquelas feiras lá vendem essas vestimentas muito baratas e onde 

você vai encontrar esses preços nunca, e a qualidade é muito boa. (Luna) 
 

O ambiente político do país, sua estabilidade, sua tendência e sua organização 

relacionado ao Governo não pareceu ser um aspecto importante para a descrição da imagem 

país. Mesmo assim, informantes mostraram ter conhecimento sobre as eleições atuais para 

presidente do país e alguns fatos históricos relacionados à política local. Isso não significa que 

este tipo de informação seja considerado no momento da decisão de viajar para o país, mas 

ajudou a descrever a imagem que tem do país no momento da entrevista. Aspectos relativos às 

instituições do país, sua estabilidade e garantias individuais, que se acredita pesar mais 

fortemente na decisão de visitar um país, não foram apontados pelos informantes.   

Fujimori que foi um ditador, mas que foi tipo um Getúlio Vargas, e apesar 

dele ser um ditador por um lado ele ajudou no desenvolvimento do Peru igual 

que Getulio Vargas que ajudou ao Brasil, obvio que há gente que o odeia e os 

que o amam, e depois ele acabou fugindo, mas agora a filha dele é candidata 

presidencial do Peru. Então eu acho que é problemático, sei que a filha não 

igual ao pai, mas ela tem o sobrenome dele. (Ester) 

 

 Eu sei do Fujimori, como turista, eu sei que ele está preso por corrupção, a 

mais de 10 anos, e vai ficar preso por bom tempo e está tendo a eleição agora 

né, e a filha está de candidata principal eu vi a foto dela no Peru, mas sobre o 

presidente atual não sei. (Daniel) 
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Nesse dia, tinha tipo uma solenidade no congresso, tinha muito policiamento 

com metralhadores, e muita gente com gravata e ao mesmo tempo no outro 

lado estava acontecendo uma manifestação de uma greve eu acho de operários 

alguma coisa assim, e esses caras eram manifestantes talvez de trabalhadores 

que estavam sentados. (Arthur) 
 

 

A segurança pessoal ou questões relacionadas à criminalidade local são citados pelos 

informantes. O sentimento de alívio pela segurança percebida, indica que os informantes tinham 

expectativa de falta de segurança e foram positivamente surpreendidos. Pode ser que as 

expectativas sejam reflexo das condições de segurança do local de origem do visitante, que 

carrega em sua bagagem cultural o medo e não de aspectos cognitivos efetivos sobre as 

condições locais. É natural que os turistas façam reflexões sobre as condições de segurança dos 

locais que visitam, porque o reduzido conhecimento da região e regras da comunidade geram 

incertezas. 

Eu não tive problema, por exemplo, de roubo nenhum, não que isso seja uma 

generalização, marginalidade tem tudo o que é canto, mas assim eu andei 

muito andei sozinha lá, então não tive medo, não tive nenhum problema com 

grosseria. (Luiza)  

 

[...] quando estava no Peru me sentia muito seguro, mais seguro que nos outros 

países que eu visitei nesse mochilão talvez mais que o Chile. (Renan) 

  

As dimensões relativas aos ambientes social, econômico e político se entrelaçam, 

porque os informantes tentam estabelecer relações de causalidade entre o que vivenciam – 

desigualdade, pobreza, sofrimento – e as condições econômicas e políticas. Apesar disso, é 

importante que se operacionalize a imagem país com as três dimensões.  

 

4.1.2 Infraestrutura Geral 

A categoria Infraestrutura geral, que está relacionado ao conjunto de equipamentos ou serviços 

públicos ou privados considerados necessários para que uma organização possa funcionar ou 

para que uma atividade se desenvolva efetivamente (Beerli & Martín, 2004), é citada pelos 

informantes e associada no processo de análise a diversos códigos como relatado a seguir. 
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 Existência e qualidade de infraestrutura de transporte ou para mobilidade, tais como 

ruas, estradas, aeroportos, estações de trem, transporte público: 

Eu cheguei na estação de trem e nossa [...] a estação é muito diferente do 

Brasil e da Europa, aí eu acostumada a pegar o trem e, em geral, tem muito 

movimento, muita luz, cheguei na estação aqui e uma trilha sem nada, sem 

luz sem saber o horário do trem que hora ele vai passar, sem saber se ele vai 

passar, não tinha bilheteria. (Isabela)  

 
Fiz uma viagem mais desastrosa de ônibus que a gente já fez, porque a 

empresa de ônibus foi muito terrível para ir, duro 20 horas e totalmente 

desconfortável a viagem nossa, foi uma bagunça, não esperava encontrar 

aquilo lá, mas na volta a gente pegou outra empresa de ônibus e a gente tinha 

descoberto que era a empresa de ônibus. (Giovanna) 

 
O som de quando tu vais pegar um ônibus e os caras gritando para tu entrar e 

de aí baja (desce), baja, baja [...] sube (sobe), sube, sube... para mim esse é o 

som do Peru, o cara pendurado dizendo sube, sube, sube [...] tu meio que 

negociando um preço e meio que é fixo e é barato, esse é o som (Arthur) 

 

Voltando do aeroporto à Miraflores, não tem uma rodovia, não tem uma 

freeway, então ela vem entrando por outros lugares para cortar caminhos, não 

tem uma highway (Daniel) 

 

O transporte público em Lima, tem alguns que a gente chama de corredor 

público, que dá para entender, mas tem outros e você não sabe para onde vão, 

você tem que ter nascido lá para entender, ninguém respeita farol, é um caos, 

a gente não achava algum sinal para atravessar (Ester) 

 

Descreve-se a arquitetura local, seus edifícios, o planejamento das cidades e das regiões, 

também a sua integração com as atividades econômicas, o trabalho e moradia dos habitantes do 

local e os temporários.  Algumas partes da cidade de Lima surpreendem os informantes, como 

se pode ler no trecho abaixo.  

Me lembram ao setor cidade Lima é uma cidade muito desenvolvida, são 

formas de desenvolvimento muito diferentes, Lima é um desenvolvimento 

mais voltado para uma coisa de cidade grande. (Renan) 

 
Você não precisa sair de Miraflores pelo que eu vi assim você tem bar perto, 

restaurantes, você tem tudo de qualidade, tem shopping que é magnífico 

aquele shopping, você tem praia né, nunca tomei banho por que é frio, mas 

você tem a praia, tem paisagem lindos ali, eu achei muito legal Miraflores eu 

acho que dá para conhecer um pouco da Europa em Miraflores (Leonardo) 

 

Eu fiquei por que acho que grande parte dos hotéis turísticos ficam em 

Miraflores tem o malecon o shopping, é outro mundo parece outro mundo que 

parece que você em Miami (Ester) 
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Ao setor cidade Lima é uma cidade muito desenvolvida, são formas de 

desenvolvimento muito diferentes, Lima é um desenvolvimento mais voltado 

para uma coisa de cidade grande influências do comercio, capital, então você 

tem Miraflores, um bairro desenvolvido típico de qualquer cidade 

desenvolvida com prédios para quem tem uma renda per capita muito alta 

(Renan) 

 
Descreve-se sobre o desenvolvimento das telecomunicações, que neste caso o 

informante percebeu que os aeroportos contavam com informação necessária para pos 

viajantes.   

Eu sente uma diferença muito grande que desse aeroporto, eu via as principais 

atrações do que é que tinha e não só em Cusco mesmo, atrações de outros 

estados, caramba eu já cheguei aqui e já sei o que é que tem eu já aprendi no 

aeroporto então eu chego aqui em Guarulhos eu não vejo mais eu não vejo 

muita coisa de São Paulo em si ou do Brasil 

 

 

4.1.3 Infraestrutura para o Turismo 

A infraestrutura específica para Turismo – hotéis e outros tipos de acomodação, restaurantes e 

outros tipos de equipamento para alimentação, suporte para o turista, entre outros -, que é 

indicada em uma categoria específica por Beerli e Martin (2004) foi frequentemente citado 

pelos informantes, mas algumas vezes ela aparece associada à infraestrutura geral do país. 

Assim, é necessário avaliar o ganho que se tem ao propor uma variável infraestrutura para o 

Turismo independente da infraestrutura geral do país. O melhor é explorar melhor o tema em 

futuros estudos, pois por ora mantem-se como categoria independente. Os trechos abaixo estão 

associados à hospedagem e à infraestrutura para alimentação. 

A gente ficou em um hotel quero muito confortável, super gostoso tinha uma 

piscina de água aquecida, nada disso a gente esperava né que a gente não ia 

encontrar nada disso, também era o interior do Peru (Antônio) 

 

Eu fiquei em um hotel meia boca, e já fiquei em hotelzão em Lima, mas o 

circuito glamour é muito lindo, mesmo ficando em hotel pobrezinho [...] eu 

marcava para correr. (Clara) 

Ela era a dona do hostel, recebeu bem a gente no local, todos os dias tínhamos 

café de mana, então em forma geral minhas imagens sobre o povo peruano 

são muito hospitaleiros. (Robson) 
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A gente teve problemas no hotel, agente teve problemas, que foi eu e meu 

irmão chegamos, depois chegou mais três pessoas, sendo que essas três 

pessoas tinham reservado o mesmo hotel que agente e quando chegaram foram 

para outro hotel e aconteceu que o cara pegou e falou esses três caras eram 

amigos de vocês heeee [...] cadê eles? E eu falei não vieram né, eu não tinha 

nada ver com isso né! só por que eu conhecia né, e aí ele está bom então, ai 

ele pegou e falou assim, olha seus amigos não vieram e deram prejuízo para 

gente então não sei [...]muito chato [...] então está bom, passou quando a gente 

saiu e voltou o mesmo dia, ai ele falou vocês tem que mudar de quarto, e a 

gente falou mais por que e ai ele, por que o quarto que vocês estavam estava 

reservado e agente deixo por que era o quarto que iam ser para três e agora 

vocês tem que mudar por que não vieram e boto agente em um quarto velho 

ruim(Leonardo) 

 

Os informantes, por outro lado mencionaram restaurantes, bares, discotecas e clubes:  

 Além de ter lugares com muita natureza que parece que não tem muita 

civilização, ao mesmo tempo tem ótimos restaurantes com comida muito boa 

de qualidade. (Luna) 

  

Achei muito bonito Lima principalmente para sair, eu gosto de sair à noite e é 

um lugar que eu acho que as pessoas deveriam ir, tem balada, tem barzinho, 

se você quer passear. (Manuela) 

 

Os restaurantes de Lima eram ótimos, eram outra coisa, uma gastronomia 

diferenciada, então sempre associei a coisa boa. (Clara) 

 
Eu traria fotos de pratos peruano da culinária peruana, por que é uns dos 

melhores do mundo, aqueles restaurantes de Cusco, esqueci o nome, acho que 

é Chicholina, é muito bom, a comida é muito boa, eu não gosto muito de 

ceviche, mas a comida é muito boa, o lomo saltado e tem outros pratos. 

(Daniel) 

 

Eu fui em vários restaurantes que eu gostei muito [....] a gente aproveitava 

porque na época era barato, então, comi em restaurantes muito bons desde 

restaurantes chiques em Cusco, assim, até restaurante da pracinha ou 

restaurante que a gente descobria no meio das ruazinhas, a gente entrava e a 

comida era sempre muito boa. (Alice) 

 

Eu costumo comer em um restaurante peruano, serve ceviche, alguns frutos 

do Mar, muita comida típica. (Robson) 

 

Os serviços locais de apoio ao turista não foram muito relevantes nos relatos. Apenas 

breves observações como a existência de “instrutor de turismo” e lista de atrações e atividades 

turísticas disponíveis em hotéis e hostels. Isso pode indicar uma ausência de apoio ou baixa 

importância no caso. É necessário explorar melhor o tema em pesquisa dedutiva.   
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4.1.4 Turismo, Lazer e Recreação 

As atividades de entretenimento estão relacionadas aos conteúdos sobre lugares como bares, 

baladas, clubes, parques temáticos, shopping, entre outros. Estes aspectos da descrição estão 

presentes em duas dimensões da estrutura proposta – infraestrutura para o turismo e turismo, 

lazer e recreação. Os informantes citam estes aspectos, como podem ser observados nos trechos 

de entrevista que seguem, mas importante notar que as duas dimensões parecem confluir para 

uma. Uma possibilidade é ter apenas a categoria Infraestrutura para o Turismo, Lazer e 

Recreação aberta em duas subdimensões Infraestrutura para Turismo e Infraestrutura para Lazer 

e Recreação. Abaixo trecho relativo aos bares e vida noturna. 

Eu gostei de sair à noite e é um lugar que eu acho que as pessoas deveriam ir, 

tem balada, tem barzinho, se você quer passear, você poder estar só passeando, 

e aqui tem a ponte dos desejos que é um lugar muito bonito perto do mar que 

você consegue caminhar assim. (Manuela)  

 

As atividades de esporte relacionadas ao turismo, ou seja, atividades como trekking, 

surf, futebol, scuba diving, parapente realizadas pelos turistas poderiam, então, estar na 

subcategoria Infraestrutura para o Lazer e Recreação. 

Esse lugar tem praia e você vê muita gente praticando atividades, eles fazem 

skylining, tem as aulas de surfing, esse tipo de turismo sabe! e você pensa em 

Miraflores (Esther) 

 

A primeira que eu escolhi foi da trilha inca, porque eu pretendo voltar para o 

Peru, eu tenho o sonho de fazer a trilha inca junto com a minha irmã, quando 

a gente fala sobre fazer uma viagem. (Clara) 

 

 

4.1.5 Recursos Naturais 

A categoria recursos naturais abarca elementos da natureza como a fauna e flora, rios, lagos, 

montanhas, as condições do clima e as condições como estes são preservados. Estes recursos 

são utilizados, em muitos casos, para desenvolver as mais variadas atividades pelos turistas. Os 

países com recursos naturais têm claramente uma vantagem competitiva na atração de um País 
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(Hassan et al., 2015). Foram citados pelos informantes vários recursos naturais do país, como 

se pode ler nos trechos abaixo.  

Sobre as praias: ver essa praia escura e ao mesmo assim, achar legal, tipo acho 

legal de ver de longe e quando você vai é gelado e escuro, mas é lindo de 

longe. (Clara)  

 

Eu fiz aula (surfing) o mar estava gelado e violento e as praias eram de pedras 

e as pedras entram no seu dedo, mas eles trazem a ideia de que vocês podem 

aprender e eu fiz com uma ONG que eram meninos de rua (Ester) 
 

Sobre fauna e flora, que está relacionado ao conjunto de animais e plantas de uma região, 

os informantes se mostram curiosos a descoberta da existência de animais diferentes daqueles 

do Brasil. O animal típico foi usado para caracterizar o país, dando um tom de exotismo a esta 

caracterização.    

Assim eu me senti, até falei para ele, que me senti em um programa de 

Discovery Chanel assim de animais, quanta flora e fauna, então uni um pouco 

de tudo nessa minha viagem. (Carla) 

 

A llama, porque é o bicho que a gente não tem aqui no Brasil, e ele é um bicho 

muito estranho, então aqui no Brasil a gente tem um cavalo e vaca, mas ele 

não é bem um cavalo e ele é tudo peludo, e faz um barulho muito engraçado, 

faz um grunhido muito engraçado, e eu adoro bicho estranho, eu acho que ele 

e ao mesmo tempo simpático, o engraçado, onde eu ia, tentava brincar com as 

llamas, passava a mão [...] eu achei assim a llama Característica do Peru 

(Antônio) 

 

Sobre as condições do clima do lugar: 

Chamou muito atenção, pelo menos eu vejo o pessoal falando que chove quase 

todos os dias lá e eu cheguei lá estava um sol e disse não vai chover e choveu 

uma pancada forte, caramba cara e depois parou. (Leonardo) 

 

O ar é diferente e bem seco, toda ora tinha que passar creme, por que o rosto 

e boca começavam a rachar, o clima muito seco, não sei como descrever, 

talvez me lembra um pouco a um cheiro de coisas secas. (Robson) 

 

 E os conteúdos de Proteção de Reservas Naturais, Lagos, Montanhas, Desertos, entre 

outros:  

Tinha uma montanha com neve no fundo e seguia uns lagos pequenos ao 

mesmo tempo umas casinhas né com estrada, era um mix cultural que tinha as 

casinhas como te disse com as propagandas políticas, a gente via rio, riacho 

de verdade. (Renan) 
 

Esse aí é o lago é uns dos lugares mais bonitos que já vi na vida, minha foto é 

mais bonita que essa, dá um reflexo da montanha com o lago, uma coisa que 
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chama muito atenção é a cor da água e tinha outro que não te mandei que é 

um verde turquesa, que eu achava que era photoshop, era uma coisa que 

achava que não existia, e fiquei muito encantada. No Brasil você não tem 

montanha e é uma coisa que quando você chega e é enorme, eu prefiro mais 

uma montanha à praia, sou uma pessoa fascinada por montanha. (Clara) 

 

As salineiras são diferentes, você vê as montanhas e clima tranquilo, e eles 

usam esses sais, eu gostei muito e Moray também eu achei muito grande, tinha 

umas pessoas que desciam acho que tinham muito folego (Melissa). 

 

Parque Nacional gigante, o maior que já fui, foi nesse parque eu vi flamengos 

livres, a gente não pode chegar muito perto e eles estavam pertos. Uma reserva 

acho que é reserva ambiental, gigante que a gente andou com carro, por 

quilômetros e não terminava, tem algumas áreas com fósseis (Luiza) 

 

Ollantaytambo [...] acho que marcou muito e paisagem é muito bonito, é o 

paraíso, para mim, tem montanhas, o rio, tem a parte da vegetação, as 

plantações de milho, é um lugar bem calmo. (Melissa) 

 

Os recursos naturais aparecem como relevantes para a escolha do país Peru, 

especificamente. De qualquer maneira é uma categoria que ajuda a representar a imagem país.  

 

4.1.6 Cultura, História e Arte 

Os aspectos culturais, históricos e ligados à arte local talvez seja a segunda categoria mais 

evocada pelos informantes quando discorrem sobre o que conheceram no país e que marcou. A 

categoria marca pela dimensão cognitiva, mas também pela afetiva. Salienta-se dentro destas 

dimensões os códigos que seguem.  

O folclore que simboliza o lado cultural de um país por meio de suas tradições, lendas, 

contos, música, danças, personagens, ritos:  

[...] Música andina: eu particularmente acho muito bonito como as pessoas 

cantam, não sei, eu acho que faz parte da cultura da questão do idioma de 

como eles se expressam pela música, eles têm muitas canções típicas e eu acho 

muito legal [...]. (Manuela) 
 

Olha para as roupas lembro que a gente encontra muitas pessoas no centro da 

cidade com essas roupas típicas, eu não imaginava que chegando lá ia ter tanta 

gente vestindo roupas típicas com essas roupas, eu vi que eles vestem mesmo 

diferente de nós brasileiros. (Giovana)  

[...] essas mulheres me emprestaram essas roupas para eu tirar foto e eu sei 

que a imagem da pachamama, a imagem de uma deusa da terra da fertilidade 

e é uma imagem que foi construída com base na mitologia inca, mitologia 

religiosa, fui informada sobre isso, eu sei que tem uma lenda, eu sei que tem 

um divindade masculina alta, e uma feminina baixa, para ter esse dualidade e 
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por isso que nasceu essa imagem, eu que ainda tem comunidade que 

sacrificam o feto de animais para favorecer a produtiva da terra (Isabela)  

 

Eu lembro da história que eles contaram das vestimentas, conforme a pessoa 

ia crescendo, ia criando, casando tendo bois filhos carneiros, não sei, mas eles 

iam bordando na vestimenta da pessoa, mostrando a história como um livro 

aberto, acho que pontinha branca era quando era adulta e assim dependia das 

cores, essas tradições foram que chamaram minha atenção por que se mantem 

até agora (Milena) 

 

A gastronomia está associada aos alimentos e bebidas típicos de uma região e elaborados 

em relação às dimensões culturais e moda:  

Eu também fiquei impressionada com a culinária do Peru, para mim, o Peru 

era só ceviche, eu escolhi o ceviche porque era uma das coisas que eu mais 

gosto, mas eu descobri uma culinária diversificada, eu amei, eu fui em vários 

restaurantes, eu gostei muito. (Alice)  
 

Quando alguém me fala do Peru lembro do ceviche e do lomo saltado, o 

ceviche é muito bom, sabe também aquela bebida de milho, a chicha morada, 

essa bebida é o gosto do Peru e feito de milho roxo, é o gosto do Peru, que só 

tem no Peru e no restaurante que fui, eu pedi o ceviche e veio a chicha morada 

e achei bem caraterístico (Antônio)  

 

O pisco para mim marcou muito por que a primeira vez que fui a Lima eu não 

sabia muito sobre o Pisco, só escutei falar mas [...] aí [....] gostei do pisco e o 

pisco é muito bom, o pisco soer, lá é muito bom, mas se tomar aqui, acho que 

só seria bom em lugares tipo La Mar, mas o Pisco para mim é o símbolo do 

Peru (Daniel) 

 

A segunda imagem foi o Cuy, que é porquinho da índia e eu coloquei aqui por 

que foi uma coisa que me marcou muito, porque quando fui para Cusco eles 

tinham um prato tradicional assado muito típico, uma questão gastronômica 

que na verdade não gostei muito, mas eu achei muito interessante que lá se 

come isso, e não tinha visto que algum lugar coma isso (Verônica) 

 

A seguinte foi do Choclo - o milho - porque eu me lembro que quando provei 

era assado e muito grande eu nunca tinha visto um milho tão grande é muito 

gostoso e aqui no Brasil não tem, então também achei em outros pratos como 

o ceviche e aí foi que eu aprendi a quantidade de milho diferente e a 

quantidade de batata e aí eu disse nossa senhora (Luiza) 

 

A arte que usa técnicas manuais e produz objetos feitos a partir de matéria-prima natural 

aparece como relevante para definir a cultura local.  

As roupas a maioria feito a mão de lã de pelo de llama, a gente ficava 

impressionado como eles faziam isso para tingir quais eram os tipos. 

(Renan) 

 

[...] em todas as lojas eu ia, passava a mão neles (pelos da llama) e eu ficava 

brincando com a llama, é muito gostoso e eu cheguei a comprar na própria 

trilha inca, era um negócio de llama, tipo uma blusa, mas não era uma blusa, 
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era um poncho e eu tenho até hoje, e também tenho um cachecol e usei na 

china e na Europa em vários lugares que eu comprei no Peru também, mas 

não lembro do material, mas é peruano (Antônio)  

 

Primeiro passeio foi visitar uma vila lá, as mocas explicavam como era feito 

os tecidos, e ai foi umas das primeiras fotos que tirei, um primeiro contato que 

eu fiz com a cultura de lá, todas aquelas coisas, a gente já ficou encantado, 

então foi uma das primeiras fotos pelas cores do tecido, muita cor a pesar da 

cidade no ter muita cor, as pessoas parecem que colocam cor nelas [...]quando 

olha para as roupas lembro que a gente encontra muitas pessoas no centro da 

cidade com essas roupas típicas (Giovanna)  

 

[...] o tecido (da llama) você toca [...] tem as diferenças, morrendo de dó das 

llamas, acho que quando ela é mais pequeninha é mais sedosa, então aquelas 

roupas eu adorava usar no frio, eu usava aquelas chompas, eu comprei por que 

adorava, aquele tecido no frio é bom (Verônica) 

 

A parte histórica do local, tais como, parques arqueológicos, monumentos, templos 

antigos, museus, cidades coloniais é muito lembrada pelos informantes.  

[...] Machupicchu é símbolo do Peru, tudo o mundo vai para lá e é essa coisa 

meio mística, é umas das sete maravilhas do mundo, gostei da construção, eu 

sou arquiteta e para mim ver essa parte de construção, o encaixe das pedras 

como eles faziam e levavam desse tamanho, para mim é uma loucura, então 

essa parte me chamou a tenção e isso está no Peru inteiro que está em muitas 

partes arqueológicas inclusive em Cusco (Milena). 

 

No primeiro dia que eu cheguei em Lima e eu fui a um museu, nunca tinha 

visto uma múmia na minha vida, foi a primeira vez e essa parte que envolve 

ela toda é cabelo e até próprio instrutor de turismo, a pessoa que estava me 

ajudando lá a conhecer todas as coisas a explicar todos os pontos turísticos, 

ele falou que o cabelo de uma múmia nunca para de crescer, eu achei 

superinteressante, então o cabelo era tudo isso envolta (Carla) 

 

Esta daqui de Ollantaytambo, eu escolhi porque ela está no caminho entre 

Machupicchu e Cusco e é uma cidade que foi feita na montanha, na base, por 

que Machupicchu foi feito no topo e esta foi feito na base, e pouco a pouco vá 

subindo, e é uma cidade gigantesca de pedra também, como ela fica muito 

próxima do vilarejo de Ollantaytambo (Robson) 

 

Igrejas colônias que tem em Cusco, para mim define muito por que eu aprendi 

muito quando visitei essa igreja, a partir desses espelhos que tem dentro que 

fizeram com os índios, a colonização espanhola quanto ela foi agressiva, e 

quando elas tentavam enganar os nativos, então para mim, ela reflete toda a 

história do Peru (Veronica) 

Essa da igreja já devo ter comentado no começo, mas me impressionou da 

forma que ela foi feita e a data né, se não me engano era de 1.500/1.600 era 

uma Catedral muito antiga e com muitos detalhes, não sei falar muito bem 

porque faz tempo que a gente foi, mas muito rico em detalhe, nos lugares tem 

uma praça ao mesmo tempo tem um governo e uma igreja (Renan) 



 51 

Os costumes e estilo de vida também estão presentes nas descrições dos informantes. 

Assim, as práticas comuns dos membros de um grupo social, quer dizer a maneira de pensar ou 

de se comportar dos peruanos, são lembradas como delineadoras da cultura local.  

Uma escola feita de totora, eram crianças que estudavam mesmo lá nessa ilha, 

coisa para turista, mas você entra nas casas você visita, tinha alguma data 

próxima porque tinha os desenhos escolares sobre o Peru, achei muito bacana 

essa civilização, mas é um grupo de pessoas que estão lá, conseguem 

sobreviver e tem inclusive escolas dentro de uma situação que pode ser 

considerada ruim, mas em fim conseguiram dominar o recurso natural, uma 

situação bacana, me chamou atenção a escola. (Clara) 

 

Os Uros são um conjunto de 80 ilhas e quando você compra esse passeio e te 

levam lá de barco, eu acho uma coisa única, um ilha feita com uma espécie de 

palha e eles ficam arrumando elas quase tudo o dia para não afundar por que 

são ilhas artificiais, eu acho que elas conseguem ficar até quatro famílias em 

cima dessa ilha, eu não entendi, não lembro porque essas pessoas escolhem 

viver dessa forma, elas vivem no meio da lagoa Titicaca, do lado do Peru, elas 

vivem assim, não entendi muito bem se é uma razão religiosa ou histórica. 

(Isabela) 

 

O taxista é uma figura engraçada porque é meio peruano mesmo com blusa 

aberta, é uma figura engraçada o taxista peruano, aquele que trabalha que vá 

para o aeroporto enrola as pessoas, tu entravas no taxi as vezes, e o taxi cheio 

de coisinhas penduradas, em outros taxis, o cara tinha um som atrás e ele 

coloca esse som alto e gente agitando e ele se empolgava e dirigia que nem 

doido. (Antônio)  

 

Estes códigos reforçam a categoria aspectos culturais, históricos e ligados à arte e faz 

referência a toda parte cultural que pode ser visto, em um sentido amplo, como tudo o que é 

cultivada pelo homem, pode ser visto como um marcador de diferenciação entre os países, a 

forma como as pessoas vivem e interagem uns com os outros em uma dada sociedade, e inclui 

facetas como a história, gastronomia, educação, religião, cores (Rojas-Méndez, 2013).  

 

4.1.7 Tecnologia  

No caso do Peru a categoria tecnologia não aparece um aspecto relevante para definir sua 

imagem como país. Isso pode ser explicado se analisamos o perfil das atividades econômicas 

do país e sua importância mundial em termos de definição das tendências tecnológicas. Isso 
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pode influenciar a preconcepção dos turistas em relação a o que esperar em termos do uso de 

tecnologia nas diferentes atividades econômicas.  

Apesar disso, ao tratar da arquitetura local os informantes perceberem que algumas 

partes da capital do país apresentar arquitetura muito atual. Talvez se tivesse sido usado um 

método de pesquisa que estimulasse os participantes da pesquisa em temas específicos e, neste 

caso a tecnologia fosse incluída, o resultado fosse diferente. Portanto, ao invés de propor 

eliminar a categoria, sugere-se que uma nova coleta ocorra tendo um país reconhecido por sua 

importância nas tendências tecnológicas como foco. Além disso, é necessário que se faça uma 

reflexão sobre a possibilidade de esta categoria ser considerada como parte da definição das 

demais dimensões, ou seja, qualificando as demais dimensões que definem a imagem país. Isso 

significaria sugerir que a tecnologia está empregada em maior ou menor grau na infraestrutura, 

na oferta de produtos e serviços, entre outras possibilidades e o informante, ao interagir no país 

perceberia esta tecnologia sendo empregada.  

Outra possibilidade é entender a tecnologia como uma característica do caráter do país, 

que pode ser mais ou menos saliente, assim como outras variáveis que poderiam ser empregadas 

para definir o caráter, como na teoria de caráter de marca (Aaker, 1997).  

 

4.1.8 Atmosfera do lugar 

Pode-se entender que os conteúdos relacionados à atmosfera do lugar estão associados a várias 

outras dimensões que definem a imagem país, pois atribuem adjetivos para qualificar o país 

como um todo. Como é possível observar no Quadro 4, Beerli e Martin (2004) usam adjetivos 

como luxuoso, elegante, exótico, místico, entre outros, para este fim.  

Assim, entende-se que o país pode ser muito bem avaliado por meio de apenas alguns 

adjetivos e, mesmo assim, ser uma excelente opção para algum tipo específico de turismo. Por 

exemplo, Mônaco pode ser excelente para alguns turistas, que o avaliam como elegante e 
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luxuoso, mas sem apelo para quem procura algo místico e exótico. No caso do Peru, algumas 

características aparecem salientes na fala dos informantes e estão descritas abaixo.  

O país tem um lado místico que está associado ao conteúdo relacionado a sensação de 

incerteza de algum fenômeno que não pode ser explicado. 

É um mistério ninguém sabe como apareceu, é um desenho na areia, ali tem 

vento chuva e esse desenho nunca sumiu para mim isso é muito misterioso 

[…], eu não consigo falar dessa foto sem usar a palavra mistério, isso é um 

mistério, minguem conseguiu desvendar de onde vem [...]. (Carla)  

 

O luxo do local, que está associado a qualquer bem - objeto ou serviço - de custo 

elevado, é percebido pelos informantes como algo associado a um “oásis” na capital do país: 

[...] tirei essa foto foi perto de Larcomar em Miraflores, é um bairro que sai 

um pouco da realidade da maioria dos peruanos, um bairro muito rico [...]. 

(André) 
  

Alguns informantes qualificaram o país como divertido e agradável pela experiência 

associado ao momentos especiais e lugares especiais.  

[...] é associada à Lima o pisco, por que é o lado divertido. Um de meus 

melhore amigos é peruano e a gente se reencontrou em Lima. Ele tentou me 

apresentar o Peru e me levou a um bar muito bonito e tal, ele falou você vai 

provar pisco e tal, eu falei está bom, eu sou brasileira e conheço caipirinha, 

então ele falou que o pisco era muito forte e que tinha que tomar cuidado. [...] 

está bem. Eu bebi o drink e nada mais e quando me levantei o treco subiu na 

minha cabeça. (Clara) 

 

Achei uma cidade muito agradável Arequipa e muito bonito, tanto que a gente 

visitou uma estância que era mais distante do centro se não me engano era San 

Martin não lembro o nome do lugar com city tour paravam e aí via o pôr-do-

sol (Renan) 

 

 O país tem um lado aprazível que foi associado às pessoas da região. 

Eu visitei também Venezuela, mas a questão da gentileza é porque tanto na 

Argentina quanto no Chile e na Venezuela, que foram os primeiros países eu 

que fui, tem uma disparidade de tratamento, o povo peruano para mim pareceu 

muito mais gentil. Gentil, gentil [...]. Sabe, cordial, hospitaleiro. (Luiza) 

  

Eu gostei muito do povo peruano, eles são muito educados, muito receptivos 

e adoram brasileiros. (Renan) 

 

Os peruanos são muito educados, são muitos tranquilos, você não vê pessoas 

gritando na rua, como aqui no Brasil. (Verônica) 
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Os adjetivos atraente e interessante foram mencionados qualificando o país, 

especialmente os lugares turísticos.  

Eu não passei mais tempo em Cusco, com certeza eu teria voltado, ele é muito 

atraente e cativa você com seu misticismo, suas paisagens. (Isabel) 

 

Cusco foi a primeira cidade que me marcou do Peru, da parte dos Incas, essa 

parte arqueológica e história que é superinteressante e essa coisa que eles têm 

na cultura bem presente no dia a dia. (Renan) 

 

 

4.1.9 Ambiente Natural 

A imagem está associada aos aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como 

se compreende o mundo a partir de nossos sentidos, tais como a visão, o olfato, o paladar. Os 

temas relacionados com a categoria estão associados aos códigos relacionados a outras 

dimensões, tais como “recursos naturais” e infraestrutura geral” ou “infraestrutura para 

turismo”. 

[...] o sol batia na montanha e a cobria, ficava esse alaranjado na praça e é 

maravilhoso a paisagem, uma coisa que a gente não vê em qualquer lugar [...] 

. (Renan) 

 

Temas como tráfego e congestionamento está associado a uma condição em que 

automóveis e outros veículos rodam a baixas velocidades com paradas frequentes ou ficam 

todos parados em fila. Isso é algo como o trecho abaixo, mas poderia ser usado para qualificar 

a infraestrutura geral do país.  

[...] o trânsito de são Paulo já é caótico e Lima mais caótica ainda né. Me 

chamou a atenção, por que foi a primeira impressão que foi ao sair do 

aeroporto [...] . (Daniel) 

 

Quadro 12 apresenta essas dimensões juntamente com suas descrições e respetivos 

códigos extraídos das entrevistas. Manteve-se as dimensões existentes na teoria e reveladas 

anteriormente neste documento, mas se sugere um agrupamento alternativo das dimensões a 

partir das relações encontradas entre os códigos durante a análise das entrevistas, como será 

discutido no próximo capítulo deste documento.  
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Quadro 12 – Dimensões e códigos achados nas entrevistas.  

Fonte: Elaboração Própria 
Dimensão Descrição Códigos 

Ambientes 

social, 

econômico e 

político 

Associado ao relacionamento entre os 

seres humanos, suas condições de vida e 

suas caraterísticas, assim como também 

ao conteúdo sobre desenvolvimento da 

economia de um País, a forma de 

atuação de um governo e seu 

desenvolvimento.  

Social 

 Hospitalidade dos moradores locais 

 Desfavorecidos e pobreza 

 Qualidade de vida 

 Trabalhadores  

Econômico 

 Desenvolvimento Econômico 

 Custo de vida 

Político 

 Estabilidade política 

 Tendências políticas 

 Segurança 

Infraestrutura 

Geral 

Serviços ou equipamentos públicas ou 

privadas que fazem parte de um 

ambiente urbano, que a sua vez servem 

de base para o desenvolvimento de 

outras atividades. 

 Desenvolvimento e qualidade de estradas, 

aeroportos e portos 

 Meios de transporte públicos e privados 

 Desenvolvimento das telecomunicações 

 Extensão do desenvolvimento de prédios 

Infraestrutura 

para o 

Turismo, 

lazer e 

recreação  

Serviços ou equipamentos públicas ou 

privadas focadas para a realização e o 

desenvolvimento das atividades de  

turismo, lazer e recreação.  

Infraestrutura para o turismo 

 Hotel e acomodações  

 Restaurantes 

 Facilidade de acesso ao destino 

 Rede de informação turística 

Infraestrutura para lazer e recreação  

 Atividades esportivas  

 Entretenimento 

Recursos 

Naturais 

Componentes materiais da paisagem 

geográfica. 

 Riqueza das Comunidades 

 Variedade e singularidade da Flora e da Fauna 

 Praias 

 Clima 

Cultura, 

História e 

Arte 

Manifestações culturais, históricas e 

artísticas, que envolve crenças, 

costumes e entre outros elementos de 

um lugar.   

 Parte Histórica do local. 

 Artesanato 

 Gastronomia 

 Folclore 

 Religião 

 Costumes e estilos de vida 

Tecnologia 

Conjunto de instrumentos, métodos e 

técnicas que permitem o aproveitamento 

prático do conhecimento científico para 

o desenvolvimento de um lugar.  

Os códigos referentes a esta dimensão não 

apareceram durante as entrevistas.   

Atmosfera 

do lugar 

Adjetivos que qualificam as condições 

locais relacionadas à infraestrutura, 

economia, política e pessoas.  

 Luxuoso 

 Orientado para um destino familiar 

 Exótico 

 Místico 

 Relaxante 

 Atraente ou interessante 

 Simpático 

Ambiente 

Natural 

Está associado aos aspectos perceptíveis 

do espaço geográfico, quer dizer, a 

forma como se compreende o mundo a 

partir de nossos sentidos, tais como a 

audição, a visão, o olfato e o paladar. 

 Beleza do cenário 

 Congestionamento do tráfego 

 Aprazível 
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4.2 Marca Peru 

 

Os resultados da análise da marca Peru informaram que as dimensões “Cultura, História e arte” 

e “Recursos Naturais” foram percebidos pelos informantes, mas não contendo a suficiente 

informação para convencê-los.  

Relativo à categoria “Recursos Naturais”, os informantes afirmaram, na maioria das 

vezes, que a informação dada foi focada na vegetação e não em outros recursos que o país 

possui, como pode ser observado nos trechos apresentados abaixo. 

Eu não poderia dizer que representou por completo, porque para mim o Peru 

não é só vegetação, eu só vi vegetação na propaganda, mas não vi as 

montanhas. Mostraram pouco dos pontos turísticos como parques 

arqueológicos, para mim essas coisas são importantes. (Verônica) 

 

Eu acho que tiraria algumas imagens de florestas porque pode ser em qualquer 

lugar, um vídeo promocional tem que ser que ressalte o que realmente é o 

Peru, por que se fosse mato eu representaria mais o Brasil que o Peru. 

(Manuela) 

 

 É um vídeo interessante, mas não sei te falar, o meu Peru não está aí, porque 

um dos lados [...] pessoalmente mais significativo seria essa coisa das 

montanhas das grandes caminhadas, é uma questão de gosto pessoal, eu vi que 

eles mostraram bastante tipos de [...] para mim a parte mais legal do Peru são 

as montanhas que não estão aí. (Clara) 

 

Quando mostra a experiência assim na mata para mim pode ser Bolívia, pode 

ser Brasil pode ser Peru, talvez isso não me remeteu [...] acho que essa cena 

pode ser em qualquer lugar não necessariamente no Peru. (Manuela) 

 

Na parte da dimensão “Cultura, História e Arte” especialmente falaram de centros 

arqueológicos, mas mesmo assim mencionaram que não foi informação suficiente, para que 

possa presentar a imagem do Peru. 

Ele pegou alguns pontos rapidinho, ele mostrou os principais pontos um pouco 

da cultura as crenças e a diversidade também, mostra um pouco da floresta, 

da parte norte os desertos, mostrou Cusco, Valle sagrado, Machupicchu e 

essas diversidades que tem o Peru. (Melissa) 

 

Eu adicionaria o lado histórico da conquista, das montanhas, que para mim é 

muito significativo, eles pouco exploram o lado histórico, não fico [...] era 

pouco explícito, justamente porque era muito batido não adianta é muito rico 

o lado histórico e não valorizaram. (Clara) 

 

Eu senti falta a região de Arequipa, acho que não mostrou o lago Titicaca, ele 

não mostrou essas regiões, tem Puno, que tem o folclore do carnaval de Puno, 
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eu acho que deveria apresentar, mostrar a cidade da praça de armas, da cidade 

branca e Canyon do Colca, que são os mais bonitos mais profundos que acho 

que poderiam gostar também. (Melissa) 

 

Eu completaria essa propaganda com as linhas de Nazca, o lago Titicaca, 

também o deserto de Atacama que ele grande ele bem extenso. (Carla) 

 

Por outro lado, a categoria “atmosfera do lugar” foi percebida pelos informantes 

deixando claro que o país tem um ambiente jovem e feito para um turismo jovem.  

 
O Peru tem que ver com o turismo e tem a ver com aventura, com coisa jovem, 

o Peru é para jovens, por isso que o vídeo foca o fato dele estar no lugar em 

que ele tem liberdade, a juventude, lembra o Peru. Peru é muito propício para 

juventude, o Peru não é um lugar de velho como aquela cidade de Alemanha, 

Peru é um lugar de turismo jovem. (Daniel) 

 

Eu não acho que esse tipo de público que visitaria o Peru, acho que seria uma 

pessoa mais jovem, mas não vejo uma pessoa de negócio eu sei que pode ir 

mas, eu não acho que seria o foco de turismo, talvez o cara jovem pode ir. 

(Manuela) 

 

Também foi percebido pelos informantes o contato com as pessoas pertencente ao 

código “ambiente social”, mas ainda assim mencionaram que teria sido um pouco mais 

explorado esse relacionamento com o povo peruano. Por outro lado, um informante mencionou 

referente a esta categoria que o vídeo não presentou por completo o Peru, porque não mostrava 

a outra cara do Peru como a pobreza, o que do ponto de vista de propaganda é pouco lógico, 

porque não se vai vender mostrando a desigualdade e elemento que remetam a incertezas 

potenciais do local. Os trechos dos comentários se apresenta abaixo. 

 
Eu vi o contato das pessoas que eu acho muito importante, conversando 

passeando e as pessoas da população integrando eles. (Nicolas) 

 

Eu colocaria ele vivendo mais coisas com as pessoas de lá, que é mais 

importante, se eu fosse para o Peru que tipo de turismo eu faria. Então, seria 

para poder conhecer mais o tipo de pessoas. (Manuela) 

 

O vídeo não mostrou a cara do povo, ele mostrou só a coisa mais típica a chola, 

mas não mostro o peruano, não mostro o contato do peruano como pessoa de 

fora (Antônio) 

 

Eu representaria mais o povo peruano, em questão cultural, em questão de 

preservação essa forma de como você ver o presente e o passado vivendo de 

forma harmoniosa (Robson) 

 

Eu acho que eles deveriam ter passado um pouco mais de montanhas, das 

cholas, do povo, os parques arqueológicos, mas o principal seria as pessoas 

(Verônica) 
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A imagem que eles querem passar representou, eu não vou dizer que não seja 

o Peru, realmente é bonito viajar pelo Peru é incrível e mágico, mas realmente 

eles esquecem da desigualdade das crises política que eles têm, dos problemas. 

Realmente sendo um vídeo para promover o turismo no Peru, vai atrair 

ninguém mostrando a desigualdade. (Ester)   

 

As demais dimensões não foram percebidas pelos informantes deixando claro que a 

propaganda feita pela marca Peru trabalha mais o lado afetivo da imagem país. 
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5 Conclusões  

 

O presente estudo teve por objetivo entender o conceito a imagem país e discutir suas dimensões 

na perspectiva do turismo. A revisão da literatura mostrou que o tema imagem país voltada para 

o turismo pode ser alinhado ao tema imagem de destino, quando o destino analisado é um país. 

A partir da teoria foi possível identificar todas as dimensões usadas para representar a imagem 

país e esta lista de dimensões foi usada como uma estrutura preliminar para a análise dos dados 

da pesquisa.  

A análise realizada mostrou que as dimensões que representam o conteúdo do conceito 

podem ser organizadas como apresentado na Figura 1, ou seja, algumas dimensões estão 

fortemente correlacionadas e, portanto, propõe-se juntar algumas dimensões, para melhor 

representar a estrutura dimensional do conceito. Por conseguinte, das 11 dimensões 

preliminares obtidas da literatura, nove definem os aspectos cognitivos do conceito e duas 

dimensões são usadas para qualificar as outras e, muitas vezes, traz o lado afetivo da avaliação. 

As nove dimensões cognitivas foram reagrupadas em seis dimensões primárias e duas destas 

apresentam sub-dimensões. As duas dimensões “afetivas” foram agrupadas e criou-se uma 

dimensão denominada de caráter do país, neste caso nos acostamos na teoria de personalidade 

de marca para a proposição.  
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Figura  1 - Imagem de marca e seus conteúdos 

Fonte: O autor com base na pesquisa de campo 

 

Para continuar a construção de uma definição para o conceito imagem país e a validade 

de conteúdo do conceito focada para o turismo, é necessário ampliar a pesquisa, incluindo 

países como níveis diversos de desenvolvimento econômico e social e também com apelos 

turísticos diversos, aplicando ainda pesquisa indutiva para depois propor uma escala e testá-la 

com uma amostra “universal”. Uma possibilidade para a próxima fase seria pesquisar 

brasileiros e discutir suas experiências nos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, e 

Americanos discutindo países Europeus e Asiáticos. Com o resultado, ter-se-ia uma proposta 

de indicadores para cada dimensão do conceito, que seria testado com um levantamento de 

dados via questionário e os dados analisados usando análise fatorial confirmatória para poder 

validar a proposta de dimensionamento do construto. 

Os resultados da pesquisa são limitados em razão do desenho da pesquisa. O uso de um 

caso nos permite apenas propor uma estrutura de definição do conceito que precisa ser 
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confirmada em novos estudos. A amostra foi selecionada para manter a homogeneidade do 

perfil dos respondentes, mas também limita a generalização dos achados. Além da discussão 

do conceito imagem país, analisou-se também o alinhamento da marca Peru com a percepção 

dos informantes sobre a imagem do Peru. Com base na análise da propaganda feita pela Marca 

Peru, propõe-se aperfeiçoar as dimensões que aparecem na propaganda para promover o 

turismo, uma vez que os resultados não foram suficientemente consistentes para convencer ao 

informante. Por outro lado, também se propõe trabalhar com as dimensões faltantes na 

propaganda, especialmente com a “infraestrutura”, já que o turismo cresce sempre quando têm 

um bom investimento na sua infraestrutura, porque desta forma oferece uma qualidade de 

serviço se distinguindo de outros países.  
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