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RESUMO 
 
 
 

 
Este estudo teve por objetivo identificar as imagens central e periféricas da cidade de Belo 
Horizonte através da utilização de uma técnica de configuração de imagem de produto. Para 
isso foram pesquisados os conceitos de imagem apresentados pela filosofia e psicologia, além 
do enfoque na  imagem mercadológica. O relato da história da cidade ajudou na compreensão 
do processo de formação das  imagens de Belo Horizonte que sofrem   influência da cultura e 
das experiências vivenciadas pelas pessoas cotidianamente. Através da configuração dessas 
imagens foi possível fazer sugestões de ações futuras que possam vir a melhorá-las 
contribuindo assim  para o progresso e desenvolvimento da cidade. 
 
 
Palavras-chave: Imagem, marketing, cidade, turismo, eventos, configuração, central, 
periféricas. 
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ABSTRACT 
 
   

 
The objective of this study is to identify central and peripherals images of the city of Belo 
Horizonte through a product image configuration technique. Image concepts presented by 
Philosophy and Psycology, beyond the market image, were researched. The report on the 
city’s history helped the comprehension of the process of making of Belo Horizonte’s images 
influenced by culture and everyday experiences. Through this images configuration it was 
possible making suggestions of future actions towards their improvement and contributing to 
the city progress and development. 
 
Key words: image, marketing, city, tourism, events, configuration, central, peripherals. 
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1. INTRODUÇÃO 

      O desenvolvimento de uma localidade está condicionado à sua capacidade de atrair 

turistas, negócios e investimentos. Para atraí-los é preciso criar e divulgar uma imagem 

favorável e atrativa. O marketing de localidades desempenha, então, papel fundamental nesse 

processo, como afirmam Kotler, Haider e Hein (1994), “Os locais competem cada vez mais 

com os outros para atrair sua quota de turistas, seus negócios e investimentos. O marketing de 

localidades tornou-se uma atividade econômica importante e, em alguns casos, o gerador 

predominante de riquezas locais”.   

 

     Para se organizar um programa de desenvolvimento e divulgação de imagem de uma 

localidade é preciso conhecer profundamente seus mercados-alvo.  Para isso, é importante 

selecionar os públicos de interesse, pois um investimento aleatório pode atrair pessoas e 

negócios que não irão favorecer a imagem nem gerar um desenvolvimento saudável para a 

localidade.  

     A imagem de um local  é um determinante básico da forma como os cidadãos e os 

negócios reagem a ele, e precisa ser  administrada. A sua administração estratégica requer que 

se examinem as cinco questões seguintes: 

 
1. O que determina a imagem de um local? 
 
2. Como se pode mensurar essa imagem? 

 
3. Que diretrizes se devem seguir para elaborá-la? 
 
4. Que instrumentos estão disponíveis para transmitir uma imagem? 

 
5. Como um local pode corrigir uma imagem negativa? 

 
 

     O city marketing, como principal instrumento para alavancar diversos processos de 

promoção urbana, vem adquirindo centralidade no conjunto das novas políticas urbanas 

referentes à promoção das cidades na esfera local, regional e global, segundo Sanchez (2001). 

O fato se deve à reestruturação econômica mundial que, conseqüentemente, desenha um 

panorama instável para as cidades e metrópoles, seus modelos de desenvolvimento, suas 

funções e suas morfologias.  
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     A globalização e a modernidade econômica impõem uma nova postura na relação dos 

atores que produzem, organizam e comandam os espaços urbanos. Esforços e ações comuns 

entre os governos e a iniciativa privada devem ser empreendidos para atender às demandas, 

que podem se apresentar concomitamente ou não. É necessário estabelecer cenários 

favoráveis nos campos social e econômico, para atrair, assim, mais investimentos. Pressupõe-

se que a melhoria da imagem da cidade aumentará sua visibilidade e, conseqüentemente, seus 

investimentos.  

 

     Com o aumento da competitividade entre os locais é preciso que sejam inseridas  políticas 

de marketing de cidade, que têm papel relevante nas novas estratégias econômicas e urbanas, 

sobretudo para a internacionalização da cidade, mas também voltadas para a obtenção de 

destacados efeitos internos no que se refere à adesão social a um determinado modelo de 

gestão de cidade.   

 

     A modernidade econômica e as novas necessidades da sociedade urbana contemporânea - 

alto índice de qualidade de vida, nível elevado de consumo de massa e complexidade dos 

serviços  de  conhecimento e lazer - exigem uma revolução dos negócios pelo fortalecimento 

do setor de prestação de serviços para atender às demandas concentradas nas grandes cidades.  

 

     Este estudo, além de discutir a importância da identificação da imagem da cidade de Belo 

Horizonte como destinação ou espaço turístico, também busca identificar quais características 

são importantes para que Belo Horizonte se destaque como local ideal para ser escolhida 

como destino. A identificação da imagem da cidade será feita através da utilização dos 

procedimentos de um método para configuração da imagem de produto, Técnica de 

Configuração da Imagem de Produtos - TCIP. E a partir do método, determinar qual é a 

imagem central da cidade, quais as imagens periféricas e sua influência no desenvolvimento 

urbano.  
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1.1 Problema 

 
     O desenvolvimento de uma localidade depende dentre outras coisas, de seus atrativos. 

Como a disputa pelo mercado consumidor está cada dia mais acirrada, alguns fatores são 

primordiais para o sucesso de uma localidade, por isso deve-se considerar a localização, a 

infra-estrutura básica e os atrativos, dentre outros. No entanto, de acordo com Schuler (2000), 

um fator determinante freqüentemente não é reconhecido pelos órgãos de governo: a imagem 

do local transmitida a seus mercados-alvo. 

 

     Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE - informam 

que o setor de serviços foi aquele que apresentou o maior crescimento no Brasil na década de 

1990. Esse contexto aponta, conseqüentemente, para a necessidade de um maior esforço, para 

atender à demanda crescente nesse setor, e em decorrência capacitar os profissionais que 

atuam nessa área. 

 

     Dentre os setores ligados ao segmento de prestação de serviços, o turismo aparece como a 

grande indústria do final do século passado e início deste, sendo considerada a segunda maior 

indústria que cresce no mundo, e responsável pela movimentação de várias outras atividades 

correlacionadas. O turismo está intimamente ligado à história, à arquitetura, à cultura, à 

educação, à preservação ambiental, à tecnologia, às culinárias, dentre outros temas. E cada 

negócio, por si só, é gerador de outros negócios e funcionam, assim, como multiplicadores e 

geradores de riqueza e desenvolvimento socioeconômico, não só do segmento de turismo e do 

setor de serviços, mas de toda a economia. 

 

     O turismo urbano, que tem por destino as cidades, segundo Teixeira (2006), é matéria 

recente no campo das pesquisas acadêmicas, e por isso demanda em seu estudo uma melhor 

compreensão acerca dos procedimentos a serem utilizados na consecução de melhorias para 

os locais. Ele afirma que, ao se buscar compreender o fenômeno através da literatura, este é 

atribuído ao processo de globalização e do surgimento das chamadas cidades globais, que 

Pinto (2001) diz serem aquelas que representam os centros mundiais de negócios e transações 

bancárias, que funcionam como postos de comando na organização da economia global. De 

acordo com Mafra (2004), o setor de serviços será a mola propulsora do crescimento e do 
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desenvolvimento econômico deste século, pois possibilitará a geração de empregos e 

aumentará as oportunidades de trabalho. 

 

     Nesse contexto, uma tendência mercadológica que se observa é uma crescente utilização 

dos eventos como forma de promoção e divulgação de marcas, produtos e serviços, até 

mesmo em detrimento de outras ferramentas de comunicação, até então tidas como principais 

no mix de comunicação (propaganda de massa, por exemplo). 

 

     A indústria de eventos tem um peso considerável no desenvolvimento do segmento de 

turismo, pois ela é a responsável pela ocupação de hotéis, o que beneficiará os serviços de 

alimentação, as estruturas de entretenimento, meios de transporte, dentre outros. O turismo de 

eventos é o que mais gera renda, impostos e empregos para as cidades que recebem visitantes. 

Os eventos também contribuem para o crescimento das micro e pequenas empresas, que são 

predominantes neste mercado, e que participam de todas as etapas relacionadas ao processo 

de montagem e organização de eventos. Essa indústria assume uma posição estratégica dentro 

das políticas públicas que objetivam aumentar as atividades econômicas, gerar empregos e 

arrecadar impostos. 

 

     A “venda” de uma localidade depende diretamente da imagem que lhe é associada. Mesmo 

que a localidade tenha atrativos turísticos naturais, é preciso incrementar seus atributos 

através de intervenções que possam torná-lo ainda mais atrativo para atividades turísticas, de 

eventos e negócios. A constatação dessa realidade leva à reflexão sobre a importância de os 

governos das localidades ficarem  atentos à imagem que lhe é vinculada. Assim neste estudo 

algumas questões foram relevantes: Qual é essa imagem? Como os consumidores encaram o 

produto (localidade) em relação ao concorrente? Como se pode identificar, medir e controlar a 

imagem do produto (localidade) para atrair consumidores e conquistar mercado? A falta de 

reconhecimento da importância da imagem de um local para seu desenvolvimento resulta na 

carência de ações que busquem melhora-la. Resulta daí a necessidade de identificação da 

imagem de um produto. No caso deste trabalho, o objeto é a imagem de Belo Horizonte.  

 

Sobre a cidade de Belo Horizonte, foram as seguintes questões a serem respondidas: 
 

Qual é a imagem dominante da cidade de Belo Horizonte? 
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Quais são as imagens periféricas relacionadas a essa cidade? 
 
Quais são seus atrativos? 
 

 

     Espera-se que, a partir da análise voltada para as questões propostas , seja possível 

fornecer subsídios para o caminho que levará ao desenvolvimento da imagem da cidade em 

estudo, transformando-a em um lugar ideal para se viver, trabalhar e visitar. Vellozo (2004), 

diz que os condicionantes desse desenvolvimento são a economia, o marketing, o 

planejamento estratégico e ferramentas de gestão empresarial que, se aplicadas aos governos 

locais, demarcarão uma dimensão diferente entre as variáveis micro e macroeconômicas. 

 

1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo Geral: 
 
Identificar qual a imagem relacionada à cidade de Belo Horizonte  
 
1.2.2 Objetivos Específicos: 
 

• Investigar os elementos que compõem a imagem de Belo Horizonte. 
 
• Identificar a sua imagem central. 

 
• Identificar as suas imagens periféricas. 

 
 

 
1.3 A cidade de Belo Horizonte 
 
1.3.1 Breve Histórico 
 
     De acordo com o trabalho publicado pela Fundação João Pinheiro (1997) , no final do 

século XIX, a jovem república brasileira, norteada pelos ideais positivistas que imprimiam 

profundas mudanças no país, fez com que os mineiros imaginassem para si uma capital mais 

condizente com a grandeza do Estado. A colonial e imperial Vila Rica já não oferecia, através 

das suas apertadas ladeiras, espaço para o crescente anseio  republicano. E o acalentado sonho 

de uma nova capital começou a tomar forma nas mentes e nos debates dos membros do 

Congresso Mineiro.  
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     Na época da mudança da nova capital, outras cidades – Paraúna, Barbacena, Juiz de Fora e 

Várzea do Marçal - concorriam para o posto de nova capital do estado, no entanto, as 

qualidades climáticas e topográficas de Belo Horizonte tiveram grande influência na escolha 

da cidade.  

 

     Em 17 de dezembro de 1893 foi definido que o local mais adequado para a construção da 

capital do Estado de Minas Gerais era a região do Curral Del’Rei, que já era habitada desde o 

início do século XVIII. Afonso Pena, na ocasião presidente de Minas Gerais (1892-94), 

promulgou a lei que designava Belo Horizonte, então chamada Cidade de Minas, para ser a 

capital do Estado. O prazo mínimo para a transferência definitiva do governo era de quatro 

anos. O tempo foi insuficiente, e a cidade teve que ser inaugurada às pressas. Em 12 de 

dezembro de 1897 foi inaugurada pelo presidente de Minas, Bias Fortes (1894-98), a nova 

capital, ainda inacabada e com muitas obras a serem concluídas:  

O período de instalação e consolidação da Cidade de Belo Horizonte ocorreu entre 
1894 e 1930. A "belle époque" européia colocava a França como modelo 
privilegiado do bom gosto, ostensivamente copiada nos mais diferentes aspectos 
(moda, costumes, arquitetura, etc.). Enquanto a capital da república, Rio de Janeiro, 
era colocada abaixo para a reestruturação de seu centro urbano, Belo Horizonte já 
nascia transpirando contemporaneidade e ecletismo. 
www.idasbrasil.com.br/cidades/belohorizonte 

 

 

1.3.2 Arquitetura 

A cidade foi planejada e construída a partir de uma concepção urbanística elaborada pelo 

engenheiro Aarão Reis, que queria enfatizar a modernidade, e, por isso desenhou-a separando 

os setores urbano e suburbano, estes delimitados pela avenida do Contorno:  

Belo horizonte, diferentemente da maioria das cidades, não nasceu ao acaso, não se 
desenvolveu de forma espontânea e irregular, desenhada pela vida das pessoas. Ao contrário, 
a sua forma de assentamento urbano seguiu um plano modernizante e audacioso - uma 
novidade urbanística. Projetada e construída para ser a capital do estado, sua criação 
significou um momento de ruptura. Uma intervenção no espaço que fez surgir, 
fantasmagoricamente, dos escombros de um velho arraial, uma cidade moderna, arrojada e 
com olho no futuro. Juntamente com o Curral Del-Rei foram desmontadas também antigas 
relações sociais. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1997, p.24) 

      

 

      Segundo a Fundação João Pinheiro (1997),  as aspirações da Nova República inspiraram 

os contornos da futura capital de Minas na virada para o séc. XX. Um novo tempo nasceria 
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junto com uma nova cidade, combinando a solidez natural das montanhas e a rigidez humana 

dos edifícios; a fluidez das paisagens mineiras e a leveza de parques e alamedas.  

     Assim, conforme essa mesma fonte, a partir da sua inauguração, em 1897, a cidade 

passou a revelar motivos neoclássicos, neo-românicos e neogóticos. Aos elementos da 

arquitetura greco-romana foram incorporados modismos que caracterizaram a década de 20, 

como o primado geométrico do art déco. A influência européia também pode ser percebida 

nos inúmeros espaços públicos e praças. Arquitetos franceses, mestres de obras e operários 

italianos representaram boa parte da mão-de-obra que construiu a cidade. 

     O crescimento vertical de Belo Horizonte  começou na década de 30, quando surgiram as 

primeiras firmas de concreto. A partir de 1935, em virtude das profundas mudanças vividas 

pelo Brasil, inclusive na política industrial, a cidade passou por um processo acelerado de 

desenvolvimento urbano. Não era mais possível conter a capital. Nessa época, as 

construções que sempre acompanhavam a Avenida do Contorno se tornaram mais dispersas 

do plano original. 

     No início da década de 1940, o então Prefeito Juscelino Kubitschek trouxe a Belo 

Horizonte o urbanista francês Agache. O objetivo era urbanizar a região da Pampulha, com 

sua lagoa artificial. A confecção do conjunto arquitetônico contou com a participação do 

arquiteto Oscar Niemeyer, do paisagista Burle Marx, do pintor Cândido Portinari e dos 

escultores Alfredo Ceschiatti, Zamoiski e José Pedrosa. A Pampulha é considerada um 

marco da arquitetura moderna. Niemeyer e Belo Horizonte conseguiram projeção 

internacional a partir da construção do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, hoje cartão 

postal e  um dos mais conhecidos pontos turísticos da cidade.  

1.3.3 Cultura 

     Belo Horizonte possui uma rica produção artística e cultural e desde cedo  já 

demonstrava essa aspiração: 

Corria a década de 1920 quando jovens poetas, que ansiavam mudanças, se incorporaram ao 
ritmo frenético da Rua da Bahia, na época a principal via da cidade. Era o fio que unia a 
estação ao palácio do governo. Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Milton Campos, 
Gustavo Capanema e Emílio Moura lançaram em 1925 "A Revista", inserindo "Beagá" no 
compasso dos modernistas de São Paulo e Rio de Janeiro. Depois vieram outras gerações, 
outras tendências. Sucederam a estes Fernando Sabino, Otto Lara Resende, Paulo Mendes 
Campos, Hélio Pellegrino. www.idasbrasil.com.br/cidades/belohorizonte 
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     Muitos nomes da cultura nacional, reconhecidos até internacionalmente, tiveram como 

berço Belo Horizonte. Música, dança, teatro e artes plásticas se destacam com nomes 

conhecidos como Milton Nascimento, Grupo Corpo, Grupo Galpão, Companhia Giramundo 

de Bonecos e  Escola Guignard. 

     Belo Horizonte exporta e importa cultura. Artistas do mundo inteiro visitam a capital 

mineira, que realiza, durante o ano, inúmeros festivais internacionais, com destaque para o 

FIT- Festival Internacional de Teatro e FID- Festival Internacional de Dança. Estas  

manifestações transformaram  a cidade em um novo pólo cultural do Brasil, aliada a uma 

agitada vida noturna e propensão natural para os negócios. 

     A forte vocação para o comércio e prestação de serviços se reflete também na cultura. A 

Feira de Artesanato que ocorre nas manhãs de domingo, na av. Afonso Pena, bem no 

centroda cidade, é a maior do gênero em espaço aberto da América Latina. Possui mais de 

três mil expositores, reunindo, aproximadamente, 50 mil visitantes por semana e gerando 

mais de 18 mil empregos.  

     Belo Horizonte conta com uma infra-estrutura de 36 teatros, 54 salas de cinema, 18 

museus e mais de 30 galerias de arte, o que possibilita, assim, todas as formas de 

manifestações culturais. 

1.3.4 Negócios 

     A capital se destaca por sua capacidade de sediar congressos, seminários, encontros e 

festivais. Um grande número de importantes eventos ocorrem em Belo Horizonte, que é 

referência na moda, centro de comercialização de pedras preciosas e um dos maiores centros 

industriais do país. A economia é bastante desenvolvida, a cidade já foi sede de importantes 

eventos internacionais, como a Ecolatina, Encontro das Américas e Encontro Econômico 

Brasil - Alemanha. 

     Com seu grande potencial e um parque produtivo, o quinto maior da América do Sul, a 

capital também se destaca na indústria automobilística e de autopeças, siderurgia, eletrônica 

e construção civil.  

     As obras de arte barrocas, encontradas à venda nos antiquários, convivem sem conflitos 

com a tecnologia de ponta. O turismo de negócios é bastante explorado, tendo em vista uma 
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eficiente infra-estrutura para sediar convenções.  A rede hoteleira, os restaurantes 

requintados, centros de convenções, aeroportos e vida noturna intensa contribuem para a 

fomentação dos negócios.  

     A sinalização internacional do trânsito (trilingüe - em português, inglês e espanhol) é de 

fundamental importância no processo de internacionalização da cidade, além de facilitar o 

deslocamento de turistas, pois identifica e dá visibilidade aos atrativos turísticos locais. 

www.idasbrasil.com.br/cidades/belohorizonte 

1.3.5 Qualidade de vida 

     Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, está estrategicamente localizada na região 

central do Estado. O lazer, a cultura, o famoso espírito hospitaleiro do povo de Minas, o 

clima agradável, belas paisagens, a arquitetura eclética e a proximidade com importantes 

cidades turísticas mineiras completam o cenário favorável a uma boa qualidade de vida, 

levando-se em conta que se trata da terceira capital do país. 

     Cercada pela Serra do Curral, Belo Horizonte  conta com uma estrutura de 27 parques e 

diversas áreas verdes. O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, inaugurado em 1897 e 

cravado no coração da cidade, demonstra que, desde o início, a cidade se preocupou em 

proporcionar espaços que pudessem colocar as pessoas em contato direto com a natureza. O 

Parque das Mangabeiras, projetado pelo paisagista Burle Marx e inaugurado em 1982, é um 

dos maiores parques urbanos do país. Possui 3 milhões de metros quadrados. As praças 

(cerca de 500) e ruas concentram aproximadamente 560 mil árvores, número que sobe para 

2 milhões quando considerados os parques e áreas de preservação. 

     O desenvolvimento econômico de Belo Horizonte levou em consideração a preservação 

do meio ambiente. Em conseqüência disso, a capital de Minas exibe o título de "Cidade 

Modelo da Área Ambiental". O percentual de área verde por habitante está acima do 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

     Belo Horizonte criou uma identidade própria, cosmopolita e rica em alternativas de lazer, 

dignas de uma metrópole. Considerada a cidade brasileira com maior número de bares por 

habitante, sua noite oferece opções para os mais variados estilos, seja a badalação ou a 

gastronomia de qualidade internacional.  
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1.4 Estrutura de trabalho 

     O presente trabalho foi dividido em quatro capítulos. Foi feita também a apresentação do 

tema, uma breve abordagem da dimensão histórica da cidade em estudo-Belo Horizonte, 

desde a sua concepção até os dias atuais.  No primeiro capítulo foram apresentadas a 

problematização, os objetivos e a proposta de utilização da TCIP - Técnica de Configuração 

de Imagem de Produto.  

 

     No segundo capítulo, apresentou-se o referencial teórico sobre a temática imagem e os 

estudos anteriormente desenvolvidos sobre o assunto que, como foi descrito, tem amplo 

espaço para discussão a partir de diferentes  abordagens. Os estudos desenvolvidos sob as 

perspectivas da Filosofia, Psicologia e Marketing discorrem sobre a importância do processo 

de formação da imagem na mente das pessoas e de como essa influencia na tomada de 

decisões. 

 

     O processo de formação das imagens, pesquisado sob as óticas filosófica, psicológica e 

mercadológica, foi necessária para se apresentar o tema de forma mais ampla e para que se 

pudessem alcançar diferentes formas de entendimento sobre o processo de formação da 

imagem. Muitos estudos ainda deverão ser feitos nessa área e avanços conceituais serão 

necessários para se consolidar uma teoria sobre a imagem dentro da área mercadológica e, 

principalmente, do  marketing de locais.  

 

 

     No terceiro capítulo, discorre-se sobre a metodologia da Técnica de Configuração de 

Imagem do Produto - TCIP desenvolvida por Schuler (2004), que utiliza os seguintes 

procedimentos: identificação dos diversos públicos da organização (segmentação e perfil dos 

segmentos); escolha do público a ser pesquisado; seleção de uma amostra representativa para 

a fase qualitativa da pesquisa; realização da fase qualitativa da pesquisa, que consta do 

levantamento dos atributos da imagem da organização, junto ao público-alvo, além da 

identificação do núcleo central da imagem; realização da fase quantitativa da pesquisa, que 

consta da mensuração da importância e da satisfação percebida nos atributos da imagem, além 

da reunião dos atributos em fatores; e, finalmente, a disposição dos resultados em forma 

gráfica.  
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          Finalizando, o quarto capítulo aborda a análise da pesquisa, através da qual foi possível 

fazer a configuração das imagens central e periféricas da cidade de Belo Horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

     Para a revisão da literatura deste trabalho, foram utilizadas definições de imagem, sob as 

perspectivas da Filosofia, Psicologia e Marketing, em função do objeto de estudo ser a cidade 

de Belo Horizonte, considerada uma metrópole. Foi construída uma base para a definição da 

imagem de destinações, organizando um conceito de imagem de produto, que contemplou as 

áreas acima citadas.  

 
 
     É necessário entender como as imagens se formam na mente das pessoas e como essa 

imagem da cidade influencia na tomada de decisão e no processo de escolha de um local 

como destinação, seja para turismo de lazer ou negócios. 

 

 2.1 Conceitos de Imagem 

   

     A imagem é definida como a reprodução, quer concreta, quer mental, daquilo que foi 

percebido pela visão (com ou sem nova combinação dos elementos que compõem esta 

imagem).  (BRUGGER, 1977) 

 

     As imagens enquanto representações são provavelmente o principal conteúdo do 

pensamento humano. Elas constituem um dos materiais intelectuais mais importantes do 

homem, sendo capazes de influenciar e direcionar o comportamento das pessoas. Por isso a 

compreensão da imagem que o consumidor forma de um determinado produto constitui um 

importante trunfo para um melhor direcionamento das decisões sobre lançamento, 

aperfeiçoamento e desenvolvimento de estratégias de posicionamento de produtos, bem como 

do composto de comunicação para melhor apoiar sua performance no mercado, afirmam De 

Toni e Schuler (2004). Portanto, se a imagem é fator fundamental na venda de produtos e 

serviços, supõe-se que, quanto mais positiva a imagem de determinado produto, melhor o seu 

desempenho de vendas. 

 

     Este estudo não propõe chegar a um consenso sobre a definição do conceito de imagem, 

mas subsidiar e direcionar o trabalho para a utilização dos procedimentos da Técnica de 

Configuração da Imagem de Produto - TCIP na configuração da imagem da cidade de Belo 

Horizonte. 
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     Ao se iniciar qualquer abordagem ao conceito de imagem, não se pode esquecer que a 

filosofia se destaca como o campo da ciência que tem seus estudos mais antigos sobre o tema, 

tendo sido abordado por Platão e Descartes. Nesse campo, o foco de interesse está na 

compreensão da imagem como conceito genérico e abstrato. (MOTTA, 2000). 

  

      De acordo com Taine apud Motta (2000),    sobre a imagem poder-se-ão aplicar diversos 

termos para exprimir, dizer que ela constitui um ressaibo, um eco, um simulacro, um fantasma, 

uma imagem da sensação primitiva; pouco importa: todas estas comparações significam que, 

depois de uma sensação provocada pelo exterior e não espontânea, encontramos em nós um 

segundo acontecimento correspondente, não provocado pelo exterior, espontâneo, semelhante 

a esta mesma sensação, ainda que menos forte, acompanhado das mesmas emoções, agradável 

ou desagradável num menor grau seguido dos mesmos juízos e não de todos. A sensação 

repete-se ainda que menos distinta, menos enérgica e privada de vários de seus circundantes. 

 

     A imagem é e será por muito tempo objeto de reflexões do pensamento humano sobre sua 

formação e sua influência nas ações. Para Durand (1998), os meios de transmissão das 

imagens, através das novas tecnologias como a tv, o cinema e os computadores, permitiram ao 

século 20 acompanhar a construção do que ele chama de “civilização da imagem”. E por isso 

é fácil imaginar que uma inflação de imagens prontas para o consumo tenha transformado 

completamente as filosofias, que até então dependiam da “Galáxia de Gutenberg” , ou seja, a 

supremacia da imprensa escrita sobre a imagem mental ( a imagem perceptiva, das 

lembranças, das ilusões) ou icônica (o figurativo pintado, desenhado, esculpido ou 

fotografado) (DURAND, 1998).  

 

     O mundo das imagens pode ser dividido em dois domínios, de acordo com Santaella 

(2001). O primeiro é o domínio das imagens como representações visuais: desenhos, pinturas, 

gravuras, fotografias e as imagens cinematográficas, televisivas, holo e infográficas 

pertencem a esse domínio. Imagens, nesse sentido, são objetos materiais, signos que 

representam o nosso meio ambiente visual. O segundo é o domínio imaterial das imagens na 

nossa mente. Nesse domínio, conforme essa autora, imagens aparecem como visões, fantasias, 

imaginações, esquemas, modelos ou, em geral, como representações mentais.  Para ela ambos 

os domínios da imagem não existem separados, pois estão inextricavelmente ligados já na sua 

gênese. Não há imagens como representações visuais que não tenham surgido de imagens na 
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mente daqueles que as produziram, do mesmo modo que não há imagens mentais que não 

tenham alguma origem no mundo concreto dos objetos visuais. 

 

     Nesse contexto, o órgão da visão deve ser destacado a partir do pensamento de que as 

imagens são feitas para serem vistas, segundo Aumond (2000). Essa observação levou à 

constatação de que o olho não é um instrumento neutro, e que ele não se contenta em 

transmitir os dados tão fielmente quanto possível mas,  ao contrário, é um dos postos mais 

avançados do encontro do cérebro com o mundo: partir do olho induz, automaticamente, a 

considerar o sujeito que utiliza esse olho para olhar uma imagem, o qual esse autor chama, 

ampliando um pouco a definição habitual do termo, de espectador.  

 

     O sujeito não é de definição simples, existem muitas determinações simples, até 

contraditórias, que intervêm em sua relação com uma imagem. A capacidade perceptiva, o 

saber, os afetos, as crenças que, por sua vez, são muito modelados pela vinculação a uma 

classe social, uma época ou uma cultura. Mas, apesar das grandes diferenças que são 

manifestadas na relação com uma imagem particular, existem constantes, consideravelmente 

trans-históricas e interculturais, da relação do homem com a imagem em geral.(AUMOND, 

2000). 

 

     De acordo com a abordagem psicológica, encontrada em Lalande (1999), a  imagem é a 

repetição mental, geralmente mais debilitada, de uma sensação (ou mais exatamente de uma 

percepção) procedentemente experimentada. Para esse autor, dessa forma, a imagem passa a 

ser caracterizada como um determinado modo de apropriação por um dado sujeito, ou seja, 

como um fenômeno de recepção. A recepção segundo Lalande (1999) é o ato pelo qual o 

indivíduo, ao deparar-se com determinada emissão ou objeto, procede a um agrupamento 

interno de sensações e cognições  que se associam à memória e que atuam como 

identificadores da mensagem emitida. Por meio da percepção ocorre um processo de 

interiorização pelo indivíduo dos estímulos externos que irão possibilitar a formação da 

imagem através da qual ele irá reconhecer tais estímulos. 

 

     No que diz, ainda, respeito ao conceito de imagem é importante trabalhar a distinção da 

definição do conceito de apreensão e apropriação, assim definidas por Lalande (1999): 

Apreensão, ‘no sentido moderno, é toda operação intelectual relativamente simples ou 

imediata,  seja de percepção, seja de juízo, seja de memória, considerada como aplicando-se a 
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um conteúdo distinto da operação mesma. A apropriação é como o ato pelo qual alguém se 

apodera do que não pertencia a ninguém, ou pertencia a todo mundo, para torná-lo sua 

propriedade individual. Conclui-se que apreensão, enquanto conceito, é qualitativamente 

distinto de apropriação, pois não indica o estabelecimento de qualquer relação mais íntima 

entre a realidade apresentada  e o sujeito receptor (LALANDE, 1999). 

 
     Um esquema de formação de uma imagem é apresentado por Reis (1991), com as 
seguintes etapas: 
 

• Apresentação (intencional ou não) de uma determinada informação genericamente 

rotulada como mensagem de um dado receptor (sujeito individual, coletivo ou massa). 

 

• Geração de um primeiro estágio de recepção, que conduz à identificação da existência 

de uma mensagem. Neste estágio, os valores objetivos são predominantes e 

conceitualmente, o estágio é identificado como percepção. 

 

• Desenvolvimento, internamente ao sujeito, do processo de transformação da 

percepção em sensação. Este pode ser assumido como o primeiro estágio da 

elaboração cognitiva, em que são agregados à mensagem emitida os valores do sujeito 

receptor. Este pode ser caracterizado como um estágio de reconhecimento. Nele, o 

receptor apreende a informação apresentada. 

 

• Sofrendo um segundo movimento de reconstrução simbólica subjetiva, um novo 

estágio cognitivo dota o sujeito-receptor de uma visão própria da realidade 

apresentada. É o que é rotulado de  apropriação  da informação. Constitui-se no que 

conceitualmente é caracterizado como imagem. 

 
     É nesse estágio que o consumo da mensagem se dá. Neste momento, ocorre internamente 

no sujeito uma correlação de forças entre valores subjetivos e valores objetivos, que induz o 

receptor à tomada de atitude. É a partir da imagem formada que o receptor estabelece sua 

atitude frente àquela dada mensagem. A imagem se institui não apenas como representação, 

mas como significação da informação emitida. 
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     Para De Toni e Schuler (2005), as imagens mentais são representações da realidade que o 

ser humano utiliza para pensar sobre ela, conhecê-la e tomar decisões de ação ante seus 

eventos.  

 

     Quando surge, para um indivíduo, uma primeira informação sobre um objeto totalmente 

desconhecido (ex.: a sua aparência física, percebida através da visão), a curiosidade, como 

parte da natureza humana, levará esse indivíduo a um primeiro interesse em explorar essa 

incógnita. Essa imagem intrigante, e ainda sem significado, vai atrair a atenção dele por 

alguns instantes, em busca de uma maior definição (ABRIC, 1996). A pergunta que se 

apresenta, então, conforme o autor é – “O que é isso?”. A partir dessa questão inicial, o 

indivíduo procurará respostas, por algum tempo, primeiro internamente, em seu próprio banco 

de dados, e depois externamente, se não encontrar, lá, uma resposta satisfatória. Essa procura 

de definição é realizada para que o indivíduo possa lidar com esse objeto estranho, tanto nesse 

momento, quanto mais tarde, quando novamente o encontrar. Sendo assim, se ele conseguir 

defini-lo, com mais informações, para criar dele um modelo mental, ele o reterá na memória 

de longo prazo para posterior utilização. Caso contrário, se ele não conseguir dar nenhum 

significado a esse objeto, logo o tirará da memória ativa, como um dado inútil (ABRIC, 1996). 

 

     As informações que compõem uma imagem mental estarão mais próximas e fortemente 

ligadas se forem percebidas freqüentemente juntas (freqüência), ou enquanto a experiência de 

tê-las percebido juntas estiver recente (recência), ou se a experiência de tê-las percebido 

juntas for muito vivaz (vivacidade). O conceito de vivacidade, nesse contexto, se refere a 

quão envolvente foi a experiência de perceber aquelas informações juntas. Esse envolvimento 

grande pode ser causado por implicação sensorial, em que quanto mais sentidos (visão, 

audição, olfato, paladar, tato, sinestesia) estiverem envolvidos no ato de perceber as 

informações juntas, maior será a força da impressão dessa conexão, no modelo mental. O 

envolvimento pode também ser de ordem emocional, ou sentimental, no caso em que fortes 

emoções ou sentimentos profundos estejam presentes na experiência de perceber duas idéias 

relacionadas. O envolvimento pode ser também de ordem volitiva, ou seja, quando o 

indivíduo tem uma vontade ou um interesse muito forte de perceber aquelas idéias 

relacionadas (ABRIC, 1996). 

     Uma vez a imagem do objeto formada, o conjunto de dados que a formam passará a 

funcionar, na recuperação dos dados na memória, para reconhecimento e decisão, como um 
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subconjunto de informações mais fortemente interconectadas, de tal forma que, quando o 

objeto é evocado, todo esse cacho de dados se apresenta, trazendo ao indivíduo a idéia geral 

que ele formou do objeto. Esse conjunto de dados, assim como o tipo de conexões mais fortes 

e mais fracas que ligam esses entre si, será único para esse indivíduo. Somente ele terá essa 

imagem desse objeto. No entanto, haverá coisas em comum com a imagem que outras pessoas 

fazem, mesmo porque as imagens são também construídas socialmente e outras pessoas o 

auxiliaram a construir a sua própria e única imagem desse objeto (ABRIC, 1996). 

 

     Sendo assim, as imagens podem ser definidas como a expressão do modo como as pessoas 

percebem e representam um objeto.  Forma a impressão geral do que se tem em mente quando 

se imagina algo, o que pode apresentar diferentes graus de correspondência com a realidade 

desse objeto. 

 
2.2 Imagem e Mercadologia 

 

     Enquanto no Marketing há uma importante diferença entre marca e produto, os 

pesquisadores de imagem têm obscurecido esta distinção (DOBNI e ZINKHAN, 1990). Neste 

sentido, os termos “imagem de marca” e “imagem de produto” são comumente usados como 

sinônimos. Porém, através de um esforço de comunicação e de posicionamento estratégico, 

percebe-se que imagem de marca apresenta características e direcionamentos diferentes. 

Enquanto a imagem de marca é mais direcionada para aspectos simbólicos, cognitivos e 

emocionais, a imagem de produto inclui os aspectos funcionais, ou seja, os benefícios trazidos 

através da compra , além dos elementos simbólicos, cognitivos e emocionais, segundo De 

Toni (2005).  

 

2.2.1 Imagem e comportamento do consumidor 

 

     Nos estudos sobre comportamento do consumidor, imagem da marca tem sido um 

importante conceito. Esses estudos também confirmam que as imagens que os consumidores 

têm sobre a marca do produto influenciam seu comportamento de compra (Dobin e Zinkhan, 

1990). Assim, produtos podem, muitas vezes, serem comprados não por suas qualidades 
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funcionais, mas porque, como símbolos, eles têm um impacto sobre a auto-estima do 

comprador. Os produtos e marcas têm valor simbólico para os indivíduos que os avaliam. É 

mais provável que os produtos sejam adotados se houver uma congruência entre a imagem de 

suas marcas e características da auto-imagem (LEVY, 1959). Alguns produtos podem 

combinar, mais ou menos, com a auto-imagem de um indivíduo. Levando-se em conta que os 

indivíduo busca sempre melhorar sua auto-imagem Levy (1959) afirma que o indivíduo 

selecionará produtos que acredita ser compatíveis com sua auto-imagem. 

 

As imagens do indivíduo sobre um objeto específico são moldadas por fatores simbólicos e 

funcionais, de acordo com Dobni e Zinkhan (1990).  Para eles, esses dois tipos de fatores 

interagem no processo de definição e escolha do objeto. A partir dessas observações, pode-se 

entender que um consumidor, ao comprar um produto, possa estar querendo comprar não 

apenas um produto para atendê-lo em alguma demanda, mas um produto que seja capaz de 

aumentar sua auto-estima, enquanto ele represente um forte símbolo de status e, 

consequentemente, melhorar sua auto-imagem. 

 

     A auto-imagem, para Kotler e Armstrong(2004), está relacionada à personalidade e os 

profissionais de marketing procuram desenvolver imagens para as marcas que vão ao 

encontro da auto-imagem do mercado-alvo. Segundo esses autores, é provável que a auto-

imagem real de uma pessoa seja diferente da sua imagem ideal e de sua auto-imagem de 

acordo com os outros.  Diante dessa diversidade de auto-imagens, qual será a escolhida pelo 

consumidor a ser satisfeita ao se realizar uma compra? Exatamente pela dificuldade em dar 

resposta a essa questão, essa teoria tem tido altos e baixos na projeção das respostas do 

consumidor às imagens da marca. 

 

2.2.2 Imagem da marca 

     O processo de formação das imagens na mente do consumidor e a grande influência que 

ele tem na tomada de decisão ainda não recebe, por parte dos administradores de marketing, a 

atenção que merece.  

 Apesar do grande espectro de teorias e práticas gerenciais relacionadas a 
planejamento estratégico que existem hoje, pouca atenção tem sido dada ao 
processo de formação de imagem. A imagem é a síntese da marca, o poder de 
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diferenciação do mercado de commodity, responsável pela percepção de valor 
e pela lucratividade competitiva em qualquer classe de produto. ( MARTINS, 
1992, p.12 ) 

 

 

     Martins (1992), descreve ainda que os arquétipos da Imagem penetram no estado 

emocional interior do consumidor, denso de desejos, emoções, conceitos e personagens. Para 

ele, esse movimento é considerado o estado de desenvolvimento psicológico pessoal no 

processo de decisão de compra pois a lógica pessoal é função do emocional e procede a 

própria motivação, a atitude e o comportamento. E para se trabalhar objetivamente com os 

estados de espíritos puros, afirma esse autor, foram desenvolvidos padrões, denominados 

“arquétipos emocionais”, que são “posicionamentos de mercado” específicos e, então, podem-

se usar as emoções de forma estratégica, o que cria o valor subjetivo da marca através da 

imagem. 

 

2.2.3 Imagem de Produtos 

 

     Ao fazer uma abordagem sobre imagem de produto, Martins (1992) diz que o seu sucesso 

pode ser visto sob três ângulos: o enfoque emocional, que é o tradicional do marketing e das 

teorias, que trata das necessidades funcionais do produto e do que o consumidor deseja 

objetivamente de sua performance. Esse tipo de necessidade é analisada através das 

necessidades insatisfeitas do mercado. O enfoque conceitual, que diz respeito ao conceito que 

se tem sobre as coisas, que podem ser verdadeiros ou não, pois podem ser fruto do modo que 

se acredita que as coisas funcionam.  Às vezes aquilo que o produto apresenta como vantagem, 

de fato não o é, ele apenas cria identificação com o consumidor e o seu modo de pensar. E o 

enfoque emocional, que tem maior poder de gerar lucros nos negócios, responsável por 

sustentar muitas marcas conhecidas. É o sentimento positivo construído através da imagem 

que faz com que o consumidor pague mais (MARTINS, 1992). 

 

     Em uma retrospectiva teórica de sua tese de doutorado, De Toni (2005)  faz uma 

abordagem  dos diferentes elementos que formam a imagem da marca e de produto como 

semelhantes. E afirma que o que se pode verificar é que ambos têm alguns direcionamentos 

mercadológicos diferenciados. 
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     Newman (1957), apud De Toni (2005), define produto como uma soma de significados, 

sendo que estes podem variar de acordo com as necessidades individuais e com as interações 

sociais. Para ele, a imagem da marca pode ter várias dimensões, sendo uma funcional, uma 

econômica, uma social, outra psicológica, e seus limites são construídos pela propaganda, 

pelo estilo da comunicação, tanto quanto por outros atributos do produto. 

 

     Herzog (1963), apud De Toni (2005),  afirma que a imagem da marca é a soma total das 

impressões que o consumidor recebe de muitas fontes. 

 

     Sirgy (1985), apud De Toni (2005), dá ênfase à personificação do produto, ao identificar  

que os produtos possuem uma “imagem de personalidade”, assim como as pessoas. Esta 

personalidade da imagem não é determinada somente pelas características físicas do produto, 

mas também por um conjunto de outros fatores, tais como propaganda, preço e outras 

associações psicológicas e de marketing. De modo geral, a definição e a personificação tratam 

a imagem da marca em termos de características humanas, contexto este no qual a marca é 

descrita como se fosse um ser humano, cuja personalidade é associada com a personalidade 

do consumidor. Segundo esta abordagem, a personalidade da marca ou produto poderia ser 

considerada como o conjunto de características humanas associadas com a marca. Assim, esta 

ênfase tem sido descrita como um importante aspecto da imagem da marca, o que causa 

impacto sobre o tipo de pessoa que poderá usar um produto particular – imagem do usuário – 

e em qual situação o produto pode ser usado – imagem de uso. 

                                                                                           
2.2.4 Gerenciamento de imagens 

 

     A comunicação mercadológica, através de seus administradores, precisa ter o maior 

controle possível sobre a liberação das informações necessárias para que seus diversos 

públicos possam formar as imagens mais adequadas para que os produtos da organização 

possam ser aceitos e adotados. Em parte, esse processo pode ser influenciado pela 

organização. Ela pode interferir positivamente no processo de formação da imagem de seus 

produtos, junto aos públicos com os seguintes procedimentos: 
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• Cuidar para que todos os contatos com os produtos e suas extensões possam ser 

satisfatórios e positivos;  

• Informar a todos constantemente sobre a organização em si, sobre a existência e o 

significado de suas marcas, assim como sobre a existência, a utilidade e as 

características de seus produtos; 

•  acompanhar o processo de formação de imagem junto aos diversos públicos, para 

avaliar seu desenvolvimento e sua configuração; 

• planejar novas formas de comunicação com estes públicos, para atingir a imagem 

desejada, mantê-la ou aperfeiçoá-la. 

 

     O processo de formação da imagem requer muita atenção e acompanhamento, pois, mais 

difícil que gerenciar a formação de uma imagem, é reverter uma imagem negativa que, 

dependendo da situação,  pode até culminar com a retirada do produto e dependendo da 

empresa, até  comprometer sua sobrevivência.   

 

2.3 Imagem e destinações 

 

     A imagem de um local é a soma das crenças, das idéias e impressões que as pessoas têm 

dele. Essas imagens apresentam-se como simplificações de várias associações e informações 

ligadas ao local. Elas são produto de uma mente que tenta processar e “tirar a essência” de 

uma série de dados sobre um local. Por outro lado, a imagem que as pessoas têm a respeito de 

um local não revela necessariamente suas atitudes em relação a ele. Duas pessoas podem ter a 

mesma idéia do clima quente de um local e ainda assim terem atitudes diferentes porque 

reagem de forma diferente ao calor, segundo Kotler, Haider e Hein (1994). Isso está de acordo 

com o que descreve Martins (2004) sobre o conceito de cidade: 

 

Os dicionários e as enciclopédias, por mais hercúleas que sejam suas buscas, 
não conseguem. Não existe uma definição precisa de cidade. Cada cidadão, 
cada estudioso, cada visitante. Qualquer um. Todos têm uma precisa 
definição para esse impreciso conceito. Talvez por ser o mapa e o relógio de 
todas as nossas imprecisões, a metáfora seja a única acepção possível. Uma 
metáfora, dirão uns. E daí? Dirão outros. (MARTINS, 2004, p.86) 
 

     Em um estudo que trata da fisionomia das cidades e do fato de essa fisionomia ter ou não 

alguma importância  e da possibilidade de modificá-la, Lynch (1997) afirma que as imagens 

ambientais são o resultado de um processo bilateral entre o observador e seu ambiente. O 
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ambiente sugere especificidades e relações, e o observador - com grande capacidade de 

adaptação e à luz de seus próprios objetivos - seleciona, organiza e confere significado àquilo 

que vê. A imagem assim desenvolvida, confirma esse autor, limita e enfatiza o que é visto, 

enquanto a imagem em si é testada, num processo constante de interação, contra a informação 

perceptiva filtrada. Desse modo, a imagem de uma determinada realidade pode variar 

significativamente entre observadores diferentes. 

 

     A coerência da imagem pode manifestar-se de diversas maneiras. No objeto real, pode 

haver pouca coisa ordenada, ou digna de nota, mas, ainda assim, a sua imagem mental terá 

adquirido identidade e organização através de uma longa familiaridade com ele. Uma pessoa 

pode ser capaz de encontrar objetos com facilidade num espaço que, para qualquer outra, 

parece totalmente desordenado. Por outro lado, um objeto visto pela primeira vez pode ser 

identificado e relacionado não pelo fato de ser individualmente familiar, mas por ajustar-se a 

um estereótipo já criado pelo observador (LYNCH, 1997). 

 

     Echtner e Ritchie (1991), em um estudo realizado para criar um modelo referencial que 

servisse de apoio para futuras investigações empíricas, identificaram três dimensões básicas 

da imagem de destinações: 

      Atributos-holísticos –> Nesta dimensão, os atributos estão relacionados a características 

específicas de uma destinação. Já a questão holística está relacionada à impressão total que 

um visitante tem ao seu respeito. Os atributos, assim como a questão holística, podem variar 

desde o âmbito funcional até o psicológico. 

 
     Funcional-psicológico –> A discussão desta dimensão gira em torno daquelas 

características, ou impressões, mais tangíveis (ex.: atrativos turísticos, cidades, acomodação, 

etc.), ou mais abstratas (ex.: hospitalidade, reputação, tranqüilidade, etc.) de uma destinação, 

respectivamente. 

 

     Comum-único –> Além das duas dimensões expostas, os autores identificaram uma 

terceira, que está relacionada a atributos ou impressões que são freqüentemente encontrados, 

ou os que são peculiaridades de algumas destinações. 
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     Um outro estudo sugere uma análise mais detalhada do conceito de imagem, realizado por 

Jenkins (1999). A autora ressalta o modelo proposto por Stabler, em 1988, em que os fatores 

que influenciam a formação desta imagem estão relacionados à demanda e à oferta. Alguns 

dos fatores identificados no estudo são: motivações, experiências, marketing turístico, mídia, 

educação, dentre outros. 

 
     Ambas as pesquisas, assim como outras, foram além da conceituação do termo e trataram 

da questão metodológica. Quais metodologias de pesquisa melhor se adaptam aos conceitos 

abordados?  

 
     Alguns modelos têm sido utilizados para análise e mensuração da imagem de localidades. 

Echtner e Ritchie (1991), propõem um modelo de imagem de destinações no qual parte do 

embasamento teórico é extraído das experiências de estudos passados.Tendo em vista que a 

definição do termo imagem, quanto as destinações turísticas, não são muito claras e dependem 

da interpretação do pesquisador, os autores investigaram quais foram as metodologias 

utilizadas no passado para medir estas imagens. Assim, percebeu-se que a utilização de 

metodologias estruturadas esteve presente em quase todos os estudos pesquisados, 

impossibilitando a mensuração da impressão total que os turistas têm da destinação visitada. 

 

2.4 Marketing urbano  

     O marketing urbano  consiste no emprego de ações, estratégias de análise, planejamento, 

execução e controle dos processos que ocorrem num determinado território e objetivam 

atender às necessidades e expectativas de moradores, turistas e empresas, bem como 

contribuir para melhorar a competitividade da localidade no seu ambiente concorrencial, 

segundo Cidrais (2001) apud Teixeira (2006).  

 

     As estratégias do marketing urbano não podem ser as mesmas utilizadas pelo marketing de 

produtos.Teixeira (2006) .Ao se criarem estratégias de divulgação da imagem de um local, é 

preciso antes que se criem condições que atendam às demandas dos moradores e visitantes. 

Essas ações devem ser pautadas na veracidade e serem condizentes com a realidade local, 

além de ser necessário manter um controle permanente sobre as informações divulgadas, pois 

estas criam expectativas nos “consumidores”que deverão ser atendidas. 
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     Nos processos de promoção e marketing de cidades, torna-se comum a construção de 

“logomarcas urbanas” para a circulação e fixação de imagens, segundo Sanchez (2001). Para 

ela, com isso  as cidades acabam por tornar-se verdadeiros  produtos a serem comercializado e   

como tal, devem passar por todo processo de marketing em busca de atender às novas 

demandas do mercado que tem consumidores mais críticos e exigentes.   

     A questão da competitividade há muito tempo ultrapassou os muros das empresas, que 

disputam cada centímetro de espaço no mercado consumidor. Para Kotler (2000),  as cidades, 

assim como as empresas,  competem umas com as outras. E competem em três dimensões 

interdependentes, a saber: 

     Investibilidade. É a capacidade de a cidade atrair investimento, manter um ambiente 

propício e favorável aos negócios em geral e sustentar vantagens competitivas em um ou mais 

complexos produtivos, atividades ou setores econômicos em que a cidade eventualmente se 

especializou.  

     Habitabilidade. É a capacidade de a cidade manter altos indicadores de qualidade de vida, 

tais como, serviços essenciais de saúde e educação, transporte público, trânsito e demais 

condições de mobilidade urbana, segurança pública, oferta de opções de lazer e cultura, 

habitação, manutenção e limpeza de vias, parques e jardins, maneiras de enfrentar a pobreza 

urbana e promover atenção eficaz aos idosos e setores fragilizados socialmente, enfim, tudo o 

que conta para viver bem da porta para fora das casas. O resultado se verifica na satisfação, 

auto-estima e orgulho dos habitantes.  

     Visitabilidade. É a capacidade de a cidade aproveitar e desenvolver atrativos turísticos de 

acordo com suas características e formular e implantar um plano de desenvolvimento turístico 

de forma articulada entre o setor público e as empresas do trade. Toda cidade precisa ter 

alguma razão para ser visitada, mesmo as cidades não-turísticas. Isto porque alguns elementos 

de identidade cultural e de elevação da auto-estima local, fundamentais para a habitabilidade, 

são fortemente alavancados pelo turismo e pelos turistas. A investibilidade, principalmente 

nas atividades intensivas em formação e conhecimento, é muito influenciada pela 

habitabilidade e pela visibilidade, em virtude do perfil da mão-de-obra mais qualificada e 

exigente que a nova economia emprega (KOTLER, 2000). 
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     Um grande diferencial para que um lugar tenha sucesso no mundo relata Monti (2004) é a 

criatividade, que faz com que os mais simples produtos se tornem importantes e que marcas 

menos conhecidas possam competir com as mais conhecidas. Esse autor diz ainda que a 

competição entre as cidades tornou-se, em alguns casos, uma questão de sobrevivência, pois 

gera empregos, parcerias, impostos e riquezas para o local. Em vista disso, intensivas 

campanhas de divulgação e de sustentação da imagem do local são realizadas com influência 

direta no planejamento. 

     O marketing urbano passou a ser um importante instrumento para a busca do diferencial 

entre lugares. A venda de uma cidade passa a fazer parte integrante do planejamento do local. 

Essa premissa deve ser verdadeira e não apenas um “chamarisco” para conquistar o 

investidor, o que frustra a sua expectativa  com relação à entrega do prometido e compromete 

a imagem do local.  
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3. METODOLOGIA 

O método utilizado neste trabalho, foi a Técnica de Configuração de Imagem de Produto 

TCIP, proposta por De Toni e Schuler (2004), com o objetivo de identificar os atributos 

funcionais, simbólicos, cognitivos e emocionais que compõem a imagem de determinado 

produto para a amostra pesquisada, no caso deste estudo, a cidade de  Belo Horizonte.  A 

partir daí, verificou-se como os atributos relacionados à cidade estão organizados e o grau de 

proximidade em torno do estímulo trazido à amostra para sua evocação termo indutor, nome 

da cidade, dentre outros. 

 

Para o desenvolvimento do Método de Configuração de Imagem Organizacional, que serviu 

de base para a criação da TCIP, Schuler (2000), afirma ter tomado como base três 

experiências anteriores: a de Sampaio (1998), o estudo de Amador Caieron Júnior (1999) e o 

de Ânia Chala (2000). A experiência de Sampaio (1998), na formulação de um método para 

avaliar a imagem de uma organização junto a seu público interno foi testado na Fundação para 

o Desenvolvimento de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul (FDRH-RS). O teste 

culminou com a apresentação de um relatório onde os principais fatores de importância e de 

satisfação com os diversos atributos de imagem são apresentados e discutidos, juntamente 

com considerações que comparam os atributos de importância com a imagem idealizada da 

organização e os fatores de satisfação com a imagem presente e real, junto ao público 

pesquisado.  

 

     Caieron Júnior, (1999) partiu do trabalho de Sampaio (1998) e desenvolveu outro 

procedimento para a melhor compreensão da imagem organizacional. Com a mesma base de 

dados de  Sampaio, Caieron Júnior (1999) propôs uma diferenciação entre os atributos mais 

freqüentes e os mais prontamente lembrados, realizando um tratamento dos atributos 

revelados na fase qualitativa da pesquisa. O tratamento consistiu em conferir a cada atributo 

um valor de freqüência de citação juntamente com um valor de ordem, que destacou os 

atributos citados nas cinco primeiras posições. Dessa forma, foi acrescentada mais uma 

distinção organizadora aos atributos de imagem levantados por Sampaio (1998).  

 

     O terceiro estudo, Ânia Chala (2000), realizou um levantamento da “Imagem da 

Universidade Pública como Representação Social” e trouxe novos conhecimentos para esta 



 37

linha de pesquisa, advindos da Psicologia Social. Ela apresentou o pressuposto teórico dos 

pesquisadores do Grupo do MIDI (ABRIC, 1984; MINAYO, 1997; MOSCOVICI; 1978, 

1984, 1987, 1988, 1997), segundo o qual o Núcleo Central das Representações Sociais é 

formado pelos atributos mais estáveis desta representação, operacionalmente identificados 

com os mais freqüentemente citados pelo grupo pesquisado (valor de freqüência), e com os 

mais prontamente citados (valor de ordem). Seus aportes, mesmo antes da publicação de seu 

trabalho, já haviam inspirado Caieron Júnior (1999) a realizar semelhante tratamento aos 

dados que haviam sido anteriormente coletados por Sampaio (1998). 

 

     A técnica, de acordo com De Toni (2005), se baseia em distintos métodos já desenvolvidos 

e validados, tais como a Customer Window (APDG, 1994), A Framework for Marketing 

Image Management (BARICH; KOTLER, 1991), os procedimentos desenvolvidos para 

acessar a configuração das Representações Sociais (ABRIC, 1984; MINAYO, 1997; 

MOSCOVICI, 1978, 1997; VERGÈS, 1992; SÁ, 1998) e o Método de Configuração da 

Imagem Organizacional (SCHULER, 2000) em desenvolvimento. A TCIP, Técnica de 

Configuração da Imagem de Produto, apresenta um conjunto de técnicas que busca trazer para 

uma forma observável e analisável esta figura subjetiva e impalpável que consiste na imagem 

de um produto, junto a determinado público, compreendendo como sua estrutura está 

organizada na mente dos indivíduos. 

 

     O uso da pesquisa qualitativa na fase exploratória teve como objetivo  estudar a questão da 

imagem de Belo Horizonte com maior profundidade, buscando maior familiaridade com o 

problema e facilitando a sua explicitação aplicando os seguintes métodos: revisão de literatura 

e entrevista com especialistas (explicitado em seção à frente). O método de entrevista com 

especialistas na fase exploratória é indicado por Malhotra (2001), entre outros autores, como 

importante fonte de levantamento de itens e fatores para a construção de instrumentos de 

pesquisa.  

 

A partir daí passou-se a empregar os procedimentos da TCIP que se propõe uma 

primeira abordagem, denominada configuração de conteúdo, em que busca: 

a) a identificação dos atributos salientes da imagem de um determinado produto, na 

mente dos respondentes; 
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b) a classificação dos atributos identificados em categorias de atributos funcionais, 

simbólicos, cognitivos e emocionais; 

c) a atribuição de valores de ordem e de freqüência aos atributos citados, visando a 

determinação das suas distâncias em relação ao termo empregado para estimular os 

respondentes a se manifestarem sobre o produto pesquisado (termo indutor). 

A TCIP propõe-se, então, uma segunda abordagem, denominada Configuração de 

agrupamentos, em que se busca: 

a) a mensuração do grau de importância dos atributos levantados na fase da 

configuração de conteúdo, como forma de identificação dos atributos mais importantes, 

para o grupo respondente, dentro de seu processo de decisão de compra. 

b) a verificação do agrupamento dos atributos em fatores de importância, revelando 

assim grupos de atributos que sejam mais intimamente relacionados entre si. 

 

E finalmente, a TCIP propõe-se a gerar um relatório de resultados, que conste de: 

a) uma disposição gráfica dos resultados das duas fases da pesquisa (Mapa de 

Configuração da Imagem de Produto – MCIP), que permita uma rápida visualização da 

estrutura dos atributos, na imagem do produto pesquisado.  

b) uma tabela de Sugestões de Ações Estratégicas para a Gestão da Imagem (SAEGIs), 

em que os principais atributos são analisados de acordo com as posições, os valores e as 

relações encontradas, para gerar direções possíveis para a melhor gestão daquela 

imagem específica do produto. 

 

3.1 O modelo TCIP-Técnica de Configuração de Imagem de Produto 
 

     A TCIP - Técnica de configuração de Imagem de Produto - foi proposta pelos autores De 

Toni e Schuler (2004) para a avaliação da imagem de produtos, como ferramenta para a 

gestão estratégica de produto e está em desenvolvimento e teste desde 1998. 

 

     A utilização de questões abertas, ou de um instrumento não-estruturado, seguido de análise 

de conteúdo, com a codificação das respostas, tem sido considerada uma técnica apropriada 

para mensurar imagens , Macdougall e Fry (1975), apud De Toni e Schuler (2004). Assim, a 
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coleta de dados foi realizada pelo próprio pesquisador, a partir de um roteiro de questões 

abertas. 

  

     A partir daí, é que esta área conterá o conjunto de atributos que leva o respondente a uma 

maior identificação do objeto da imagem, se comparada às demais áreas de periferia. Nesse 

sentido, a hipótese levantada nessa fase da pesquisa é de que os atributos que compõem a 

imagem central do produto são fatores influenciadores e não necessariamente  determinantes 

do reconhecimento do produto.  A técnica é apresentada por De Toni e Schuler (2004) com os 

seguintes procedimentos descritos a seguir. 

 

• Identificação dos diversos públicos consumidores do produto:  

     Este é o primeiro passo, pois cada público apresenta características comuns em relação ao 

contato que estabelece com determinado produto e forma, assim, imagens que, 

provavelmente, apresentarão tendências diferentes.  Misturar todos os públicos numa só 

pesquisa poderia resultar num modelo disperso e sem foco. 

 

• Escolha do segmento a ser pesquisado: 

     Nesta etapa é feita a segmentação e seleção de segmento(s). Cada segmento de público 

(ex.: consumidores jovens) apresenta um determinado conjunto de características comuns, em 

relação ao contato que estabelece com o produto e forma imagens que, provavelmente, 

apresentarão tendências diferentes de outros segmentos (ex.: consumidores em idade madura). 

Tratar cada público num esforço de pesquisa resulta numa configuração de imagem mais 

simples e precisa.  Neste estudo, optou-se por uma amostra composta por 15 profissionais e 

212 estudantes das áreas de eventos e turismo, por estarem constantemente atuando junto a 

públicos de interesse que visitam e investem na cidade de Belo Horizonte. 

 

• Seleção de uma amostra representativa para essa fase da pesquisa: 

     É realizada através de uma primeira abordagem, denominada configuração de conteúdo. 

Dentro do segmento são selecionados aleatoriamente indivíduos para serem entrevistados, 

dentro do princípio de amostragem para abordagem qualitativa. 
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     Para a configuração de conteúdo deste estudo o número de respondentes foi de 15 pessoas, 

dentre elas profissionais que trabalham com eventos e turismo e representantes de instituições 

públicas e privadas ligadas a estes setores. 

 

     Para a configuração de agrupamentos foi utilizada uma amostra de 212 pessoas, 

probabilística que, de acordo com Lakatos e Marconi(1995), permite a utilização de 

tratamento estatístico, que possibilita compensar erros amostrais e outros aspectos relevantes 

para a representatividade e significância da mesma.  

 

●  Etapa qualitativa  

-Identificação dos atributos salientes da imagem do produto na mente dos respondentes: 

     A realização da fase de configuração de conteúdo da pesquisa consta do levantamento dos 

atributos salientes da imagem do produto junto à amostra selecionada. A fase qualitativa 

buscou, em primeiro lugar, identificar os principais atributos que formam as redes de 

significados dos indivíduos com relação às imagens da cidade de Belo Horizonte.  

 

-Classificação dos atributos identificados em categorias de atributos sensoriais, 

emocionais, cognitivos e simbólicos: 

     Um atributo da imagem de um produto é tudo aquilo que pode ser atribuído àquele produto, 

como característica, impressão, sensação, etc. Há atributos racionais (ex.: as características, o 

preço, a utilidade), atributos emocionais (ex.: impressões emocionais que permaneceram na 

memória, através de contatos anteriores com o objeto), atributos sensoriais  (ex.: sensações 

que permaneceram na memória, através de contatos anteriores com o objeto) ou atributos 

simbólicos, que relacionam o objeto da imagem com outras idéias e objetos, de maneira muito 

próxima (ex.: uma calça jeans, representando liberdade). 

 

     A operação de levantamento dos atributos da imagem é uma entrevista padrão. Essa 

entrevista consta de questões que incitam o respondente a revelar os vários atributos que 

compõem a sua imagem do produto pesquisado. O entrevistador escolhe um elemento que 

represente o produto (ex.: o nome, uma figura) e o utiliza através de entrevista estruturada, ou 

seja, utiliza sempre este mesmo elemento como estímulo para os entrevistados, sem nunca 

fazer, ele mesmo, nenhuma ligação com outras idéias. A partir desse elemento central, 
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estimulante, que é chamado de termo indutor, o entrevistador incentiva, junto aos 

entrevistados, a manifestação mais espontânea e despreocupada possível das idéias que este 

termo indutor lhes traz.  

 

     Neste estudo, foram identificados e classificados os atributos em funcionais, simbólicos, 

cognitivos e emocionais.  Buscou-se determinar as distâncias dos atributos ao termo indutor, 

para gerar áreas diferenciadas de atributos, de acordo com estas distâncias (imagem central, 

periferia, etc). Depois foi verificada a adequação do critério de delimitação destas áreas 

(imagem central, periferia, etc.), segundo o que propõe a TCIP. 

A entrevista constou das questões descritas a seguir, conforme os atributos especificados. 
 

Dimensões da imagem Questões 

Funcional, cognitiva, 
emocional, sensorial e 
simbólica 

1. Quando eu digo Belo Horizonte, qual a primeira coisa que lhe vem 
à mente? 
2. Que outras idéias lhe vêm à mente sobre Belo Horizonte? 

Cognitiva 3. Como você descreve Belo Horizonte? 
Sensorial 4. Quais sensações Belo Horizonte lembra a você? 
Simbólica 4. Qual o significado que Belo Horizonte tem para você? 

Emocional 
5. Quais os sentimentos que lhe vêm à mente quando eu digo Belo 
Horizonte? 

Funcional 6. Quais os benefícios Belo Horizonte traz para você ? 
Modelo de entrevista estruturada para a configuração de conteúdo da imagem 
Fonte: Adaptado de Schuler (2000) 
 
 

     A entrevista estruturada pode ser aplicada oralmente ou por escrito. Nos testes anteriores 

do instrumento, as duas formas se revelaram igualmente adequadas. A aplicação na forma oral, 

pessoalmente ou por telefone, tem a vantagem de permitir ao entrevistador incentivar o 

respondente a revelar mais e mais atributos de sua imagem mental, até o esgotamento, no 

entanto demanda mais tempo e esforço do pesquisador. É importante gravar as entrevistas, 

nesse caso, para garantir a qualidade do tratamento posterior dos dados. 

 

     A aplicação por escrito (pessoalmente, por correio ou Internet) tem a vantagem de 

possibilitar a aplicação em grupos grandes de pessoas, ao mesmo tempo, o que permite 

amostras maiores para essa fase. Torna também mais fácil o tratamento posterior dos dados.  
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     O tratamento dos dados recolhidos nesta fase de configuração de conteúdo da imagem se 

dá em duas operações: a primeira é uma análise de conteúdo das gravações das entrevistas e a 

segunda, será tratada na próxima seção. Esta análise do conteúdo se dá no sentido de listar as 

idéias que foram mencionadas pelos respondentes e gera, assim, os atributos da imagem 

pesquisada. Quando se trata de entrevista realizada oralmente e gravada, esta fase do 

tratamento dos dados é a mais delicada, pois depende muito da habilidade do pesquisador em 

extrair das palavras textuais dos respondentes a essência da idéia, para obter, dessa forma, 

atributos que possam ser expressos em poucas palavras e que não se repitam. Uma forma de 

neutralizar o viés introduzido pelo interpretador é utilizar dois ou três juízes diferentes para 

fazer esta listagem de atributos. Comparando seus resultados, o pesquisador poderá ter maior 

tranqüilidade em relação à interpretação das gravações. Neste estudo, as pesquisas foram 

realizadas por dois pesquisadores sob supervisão da autora deste estudo e preenchidas em 

formato impresso. Dois juízes fizeram a listagem dos atributos. 

 

     As entrevistas foram codificadas através da criação de rótulos que representassem as 

categorias de imagem relevantes e pertinentes ao estudo. Com base na lista, passou-se ao 

grupamento sucessivo das respostas até que fosse obtido um número parcimonioso de 

categorias que abrangessem todo conteúdo das entrevistas. Segundo Bardin (1977), a 

categorização é um método taxionômico cujo objetivo fundamental é repartir a unidade de 

análise por um sistema de diferenciação sistemático e inequívoco do qual possam emergir 

categorias que contemplem todo o conteúdo das entrevistas. Os trechos destacados foram 

agrupados progressivamente em unidades semânticas semelhantes, em busca da criação de 

categorias mutuamente excludentes e coletivamente exaustivas. Como resultado desta análise 

de categorização de Bardin (1977), foram identificadas 48 componentes da imagem de Belo 

Horizonte. 

 

-Atribuição de valores de ordem e de freqüência aos atributos citados: 

     Na segunda operação, foram levantadas a freqüência e a ordem de aparição dos atributos 

provenientes da análise de conteúdo conforme descrito e apresentado na Tabela 1 e 2. 

 

 

-Avaliação da Confiabilidade 
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     De Toni (2005) salienta que é importante verificar se o procedimento de classificação é 

confiável, pois os resultados finais da TCIP dependem dos valores finais (VFs) obtidos a 

partir desta categorização. A descrição e resultados do procedimento estão rresentados na 

tabela 3. 

 
-Realização da fase de configuração de agrupamentos da pesquisa: 

      A fase de configuração de agrupamentos da pesquisa consta da mensuração da 

importância percebida nos atributos de imagem conseguidos na fase de configuração de 

conteúdo, da mensuração da satisfação percebida nesses atributos, e da reunião destes 

atributos em fatores (fatores de importância e fatores de satisfação). 

 

-Mensuração do grau de importância dos atributos levantados na fase da configuração 

de conteúdo, dentro do processo de decisão de compra: 

     A mensuração da importância percebida nos atributos é uma forma de ter mais 

informações sobre os dados que vão compor a imagem pesquisada.  

 

     De acordo com os autores da técnica usada neste trabalho (TCIP), De Toni e Schuler 

(2004), nas várias aplicações desse instrumento, em suas fases de desenvolvimento e teste, 

notou-se que não existe uma relação significativa entre o valor total de um atributo, revelado 

na fase de configuração de conteúdo, e a atribuição de importância a esse mesmo atributo. 

Foram encontrados tanto atributos com elevada média de importância na periferia da imagem 

quanto atributos com baixa média de importância fazendo parte do núcleo central da imagem 

conforme explicitado à frente neste estudo. 

 

     Os fatores de importância ajudam a perceber as redes de significado que se criam dentro 

do modelo mental do público pesquisado. Cada fator gerado significa a interconexão mais 

próxima entre um conjunto de dados do modelo mental, segundo a imagem idealizada que os 

respondentes formaram da organização, marca ou produto. 

 

-Mensuração do grau de satisfação dos atributos levantados na fase da configuração de 

conteúdo: 

     A mensuração da satisfação percebida nos atributos pelos respondentes dá ao 

administrador de Marketing uma idéia da distância que existe entre o produto, como é 

idealizado pelos respondentes, e como é realmente visto por eles. 
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     Os fatores de satisfação auxiliam no entendimento das redes de atributos que se inter-

relacionam para obter a satisfação do público pesquisado com o produto. Cada fator gerado 

significa a interconexão mais próxima entre um conjunto de dados do modelo mental, 

segundo a imagem percebida, vivenciada, que os respondentes formaram do produto. 

 

-Configuração de agrupamentos: 

     A fase de configuração de agrupamentos foi realizada com uma amostra de 212 pessoas, 

probalilística, representativa do mesmo universo (mesmo público), e bem maior do que a 

amostra utilizada para a realização da fase de Configuração de Conteúdo. Para a seleção da 

amostra, recomenda-se a utilização de amostras aleatórias, selecionadas pelos métodos 

habituais de amostragem para abordagens quantitativas.  

 

     Os procedimentos da fase de configuração de agrupamentos da pesquisa são a montagem 

dos questionários de importância e de satisfação, a partir do levantamento dos atributos; a 

aplicação do questionário à amostra selecionada; e o tratamento e análise dos dados. 

 

     A montagem dos questionários de importância e de satisfação se faz através da disposição 

da lista de atributos levantados na primeira fase acompanhados de escala sobre a qual os 

respondentes possam reagir. Para este trabalho  foram montados dois questionários, um para 

avaliar a importância atribuída, outro para avaliar a satisfação percebida nesses atributos.  

 
     O questionário, dessa forma construído, é aplicado à amostra selecionada. Sua forma de 

construção facilita a aplicação, uma vez que não é necessária a utilização de entrevistadores 

muito experientes para isso. Ele também pode ser enviado pelo correio, ou por e-mail. 

Dependendo do número de atributos levantados (cada imagem apresentará um número 

diferente de atributos), a resposta poderá ser dada mesmo por telefone. Os questionários deste 

trabalho foram aplicados pessoalmente e por e-mail.  

 

     Após a aplicação do questionário, o tratamento dos dados é realizado em duas fases. No 

primeiro tratamento da configuração de agrupamento - bastante simples -, os valores de 

Importância e de satisfação dos atributos são dispostos em tabelas. Em linha, tem-se o registro 

de cada valor de importância e de satisfação percebido em cada atributo, assim como o 

somatório geral desses valores e a média de importância e de satisfação, para cada atributo.  
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     Esse resultado é sumariado numa tabela mais simples. A partir desse ponto, somente serão 

apresentados os resultados da mensuração dos graus de importância dos atributos, 

compreendendo-se que o mesmo procedimento pode ser aplicado aos valores de satisfação. 

 

Tendo-se a média de importância, tem-se o valor divisor entre os atributos de alta e de baixa 

importância. Todos aqueles com valor acima da média são considerados de alta importância.  

 

     O segundo tratamento da fase de configuração de agrupamentos é a realização de análise 

fatorial exploratória que traça as relações mais fortes encontradas entre os atributos da 

imagem pesquisada. Como resultado da fatorial, tem-se a formação de fatores de importância 

e de satisfação.  

 

     No processo de extração dos fatores de importância dos atributos do produto, algumas 

medidas indicarão a validade e a adequação de tal procedimento. 

 

     A significação desses grupos de atributos mais fortemente ligados entre si, tendo como 

fator de ligação a consideração de sua importância, é que, sendo uma imagem mental uma 

informação holística, cuja característica é exatamente a existência de uma rede de relações 

entre os vários dados que a compõem, é de se supor que, quando se deseja modificar algo 

nessa imagem, tenha-se que abordar também de forma holística, ou seja, dentro de toda a rede 

de ligações mais próximas com o atributo que se queira modificar.  

 

-Desenvolvimento de análise dos resultados sobre relatório de resultados: 

      Os resultados das duas fases da aplicação da TCIP são dispostos, de forma gráfica e 

simplificada, em um relatório padronizado. Esse relatório compõe-se de duas partes 

principais: Mapa de Configuração de Produto- (MCIP) e Sugestões de Ações Estratégicas 

para a Gestão de Imagem (SAEGIS), descritos a seguir. 

 

-Mapa de Configuração da Imagem de Produto– (MCIP)  

     O mapa de configuração de imagem de produto – MCIP, segundo De Toni e Schuler 

(2004) constitui-se de um gráfico em que zonas de proximidade dos atributos com o termo 

indutor são diferenciadas por círculos concêntricos de distintas cores. Nesse gráfico são 
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destacadas “fatias” para abrigar os atributos reunidos em fatores. Os atributos serão, então, 

dispostos no gráfico, nos setores dedicados a cada fator, segundo seus valores totais que 

indicam em qual das órbitas se encontram, se na imagem central, na primeira, segunda ou 

terceira periferia. Serão indicados, também, por diferença de cor, os valores de importância 

acima da média encontrada na amostra, conforme a figura 1. 

 

Figura 1: Mapa de configuração de imagem de produto – MCIP 

Fonte: De Toni e Schuler (2004) 

 

-Sugestões de Ações Estratégicas para a Gestão da Imagem (SAEGIS): 

     As conclusões que a observação do MCIP permite são melhores dispostas, para discussão 

da direção e dos gerentes interessados, em forma simplificada, numa tabela de Sugestões de 

Ações Estratégicas para a Gestão da Imagem (SAEGIs), onde os principais atributos são 

analisados de acordo com as posições, os valores e as relações encontradas, o que possibilita a 

geração de direções possíveis para a melhor gestão da imagem do produto. Não foi objeto 

deste estudo desenvolver uma tabela das SAEGIS, conforme propõe a TCIP. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

     Neste capítulo descrevem-se os procedimentos de análise empregados para construção do 

mapa da Técnica de Configuração da Imagem Produto - TCIP, tendo como termo indutor a 

cidade de Belo Horizonte.  

 

4.1 Etapa qualitativa  

     Na fase qualitativa buscou-se, em primeiro lugar, identificar os principais atributos que 

formam as redes de significados dos indivíduos com relação às imagens da cidade de Belo 

Horizonte. 

 

     Uma vez identificados, os atributos foram classificados em quatro categorias: funcionais, 

simbólicos, cognitivos e emocionais. Em seguida buscou-se determinar as distâncias dos 

atributos ao termo indutor, para a obtenção de áreas diferenciadas de atributos, de acordo com 

estas distâncias (imagem central, periferia, etc). Depois foi verificada a adequação do critério 

de delimitação destas áreas (imagem central, periferia, etc.) segundo o que propõe a TCIP 

(nos anexos encontra-se o detalhamento da formulação da pesquisa, inclusive com 

histogramas pertinentes aos dados). 

 

4.1.1 Avaliação da Confiabilidade 

 

     Conforme propõe De Toni (2005), uma etapa necessária à implementação da TCIP é a 

identificação dos atributos que compõem a imagem do termo indutor. Para tal, foi feito um 

estudo exploratório (MALHOTRA, 2001) que procurou determinar quais os componentes da 

imagem da cidade de Belo Horizonte por meio de roteiro semi-estruturado de entrevista. Os 

participantes do estudo foram profissionais atuantes nas áreas de turismo e eventos.  

 

      As entrevistas, que foram preenchidas em formato impresso, foram codificadas através de 

rótulos criados neste estudo para representar as categorias de imagem relevantes e pertinentes 

ao estudo. Com base na lista, passou-se ao grupamento sucessivo das respostas até que fosse 
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obtido um número parcimonioso de categorias que abrangessem todo o conteúdo das 

entrevistas. Para tanto adotou-se o sistema de categorização conforme Bardin (1977) e já 

explicado neste estudo. Como resultado desta análise de categorização seguindo-se Bardin 

(1977), foram identificadas 48 componentes da imagem de Belo Horizonte. 

 

Tomando por base a lista de categorias operacionalizadas em 48 atributos de imagem, dois 

pesquisadores, trabalhando de forma independente e sob a supervisão da autora deste estudo, 

codificaram todo o conteúdo das entrevistas, com o apoio da ficha programa no Microsoft 

Excel (ANEXO). Segundo propõe De Toni (2005), para cada atributo citado nas entrevistas 

foi atribuído um número de ordem em cada entrevista; o primeiro atributo citado recebia o 

número 5, o segundo atributo recebia o número 4 e, assim, sucessivamente, até que os 

atributos citados após a sexta vez, recebiam valores iguais a 1. Com base nestas medidas, 

calculou-se o Valor de Ordem (VO), que trata da soma de todos os postos atribuídos a um 

atributo em todas as entrevistas, e o Valor de Freqüência (VF), que trata do número de vezes 

que o atributo foi citado em todas as entrevistas. Com base nestas medidas calcula-se o Valor 

Total, que nada mais é que a soma de VO mais VF (VT=VO+VF). Os resultados da análise, 

podem ser visto nas tabelas 1 e 2 que seguem (nos anexos pode ser visualizado o 

detalhamento complementar). 
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Tabela 1 – Valores atribuídos pelos respondentes aos atributos  
  
 N.º 

  
ATRIBUTOS 

RESPONDENTES VALORES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VO VF VT 

1 Montanhas/Serra do Curral   3 5 5 5 5       5   28 6 34 
2 Horizonte belo/por do sol           4     5     9 2 11 

3 Cidade dos bares   2 1 2   2       3   10 5 15 

4 Cidade dormitório 2       3             5 2 7 

5 Cidade jovem   5 1     1           7 3 10 

6 Clima de liberdade     1 1         3     5 3 8 

7 Segurança     1   1     1       3 3 6 

8 Qualidade de vida     1     3 2 1     1 8 5 13 

9 Restaurantes/gastronomia     1     1   3   2   7 4 11 

10 Tranqüilidade/sossego 5     4 1 1 4         15 5 20 

11 Oportunidades de trabalho 1   1       1 1       4 4 8 

12 Acolhedora/hospitaleira     3   1 1   1   1 5 12 6 18 

13 Nostálgica 1 1   1 2 1           6 5 11 

14 Sensação de tristeza          1       4     5 2 7 

15 Provinciana/interiorana   4       1   5     2 12 4 16 

16 De fácil deslocamento     1         1 1     3 3 6 

17 Civilizada         1             1 1 2 

18 Cosmopolita     1               4 5 2 7 

19 Sensação de estar em casa 1 1         5         7 3 10 

20 Clima para fazer amizades 1 1 1       3   2     8 5 13 

21 Aconchegante             1         1 1 2 

22 Sede de eventos de 
negócios 

  1                   1 1 2 

23 Cultura diversificada   1 1 1           1   4 4 8 

24 Moderna     4   4           3 11 3 14 

25 ... parques e praças       3   1       4   8 3 11 

26 Baixo custo de vida                       0 0 0 

27 Verticalizada   1                   1 1 2 

28 Poucas opções de lazer   1                   1 1 2 

29 Sem atrativos turísticos 1 1                   2 2 4 

30 Agradável               1       1 1 2 

31 Arborizada               4       4 1 5 

32 Conservadora/tradicional     1         2       3 2 5 

33 Bom clima     1 1               2 2 4 

34 Charmosa                       0 0 0 

35 Proporciona bem estar 1                     1 1 2 

36 Sem mar   1                   1 1 2 

37 Planejada           1           1 1 2 

38 Diversão             1         1 1 2 

39 ...eclética (possibilidades)                   1   1 1 2 

40 ... projetos pessoais       1           1   2 2 4 

41 Simpática                       0 0 0 

42 Alegre                       0 0 0 

43 Comercial 1 1 1                 3 3 6 

44 Não industrializada   1                   1 1 2 

45 ... oportunidades negócios             1     1   2 2 4 

46 Prestadora de serviços   1 2       1     1   5 4 9 

47 Suja 4   1                 5 2 7 

48 Violenta 3           1         4 2 6 

49 Outras                       0 0 0 

Obs.: Resultados da tabulação do pesquisador 1. 
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Tabela 2 – Valores atribuídos pelos responsáveis aos atributos correspondentes da imagem de Belo 
Horizonte 

N.º ATRIBUTOS 
RESPONDENTES VALORES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VO VF VT 
1 Montanhas/Serra do Curral  4 5 5 5 5    5  29 6 35 
2 Horizonte belo/por do sol      4   5   9 2 11 

3 Cidade dos bares  2 1 3  2    3  11 5 16 

4 Cidade dormitório 3    2       5 2 7 

5 Cidade jovem  5 1  4       10 3 13 

6 Clima de liberdade   1 1     3   5 3 8 

7 Segurança  1 1  1 1  1    5 5 10 

8 Qualidade de vida   1   3 1 1   2 8 5 13 

9 Restaurantes/gastronomia   2   1  1  2  6 4 10 

10 Tranqüilidade/sossego 5     1 4 1  1  12 5 17 

11 Oportunidades de trabalho 1 1    1 1 1  1  6 6 12 

12 Acolhedora/hospitaleira   3 1  1  1  1 5 12 6 18 

13 Nostálgica 1   1 1 1      4 4 8 

14 Sensação de tristeza      1 1   4   6 3 9 

15 Provinciana/interiorana  3    1  5   3 12 4 16 

16 De fácil deslocamento  1  1    1    3 3 6 

17 Civilizada     3       3 1 4 

18 Cosmopolita   1     1    2 2 4 

19 Sensação de estar em casa  1     5     6 2 8 

20 Clima para fazer amizades       3  2   5 2 7 

21 Aconchegante 2    1  2     5 3 8 

22 ... eventos de negócios  1  1        2 2 4 

23 Cultura diversificada      1    1  2 2 4 

24 Moderna   4   1     4 9 3 12 

25 ... parques e praças    4  1    4  9 3 12 

26 Baixo custo de vida        1    1 1 2 

27 Verticalizada  1          1 1 2 

28 Poucas opções de lazer  1          1 1 2 

29 Sem atrativos turísticos  1         1 2 2 4 

30 Agradável    2    3    5 2 7 

31 Arborizada        2    2 1 3 

32 Conservadora/tradicional   1         1 1 2 

33 Bom clima    1        1 1 2 

34 Charmosa        4    4 1 5 

35 Proporciona bem estar       1 1    2 2 4 

36 Sem mar  1          1 1 2 

37 Planejada      1      1 1 2 

38 Diversão       1     1 1 2 

39 ...eclética (possibilidades)          1  1 1 2 

40 ... projetos pessoais    1      1  2 2 4 

41 Simpática    1        1 1 2 

42 Alegre    1        1 1 2 

43 Comercial  1        1  2 2 4 

44 Não industrializada  1          1 1 2 

45 ... oportunidades negócios  1 1 1        3 3 6 

46 Prestadora de serviços  1          1 1 2 

47 Suja 4        1   5 2 7 

48 Violenta 1  1    1     3 3 6 

49 Outras 1  1    1  1 1 1 6 6 12 

Obs.: Resultados da tabulação do pesquisador 2 
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     De Toni (2005) salienta que é importante verificar se o procedimento de classificação é 

confiável, pois os resultados finais da TCIP dependem dos valores finais (VFs) obtidos a 

partir dessa categorização usada nas tabelas 1 e 2. Implementando a sugestão desse autor, 

avaliou-se a confiabilidade da análise por meio de medidas de reprodutibilidade; buscou-se 

avaliar até que ponto os resultados da análise permanecem constantes quando se variam 

circunstâncias, localidades e codificadores (KRIPPENDORFF, 1981). O objetivo subjacente a 

esta análise consiste em verificar se os “observadores independentes” obtêm resultados 

semelhantes quando analisam o mesmo material e se submetem aos mesmos procedimentos 

de categorização. Importa ressaltar que medidas mais confiáveis e válidas produzem 

resultados independentes de pré-julgamentos individuais e contêm maior possibilidade de 

generalização e menor distorção (KRIPPENDORFF, 1981). No entanto, tal abordagem não 

impede que, em etapas posteriores, os pesquisadores interpretem resultados válidos a partir de 

sua vivência e experiência individual (BARDIN, 1977). 

 

     É importante lembrar que a medida obtida no estudo trata de uma variável ordinal e que se 

empregou como medida de avaliação de concordância entre os juízes o Coeficiente W de 

Kendall. Tal medida, extraída a partir de uma transformação linear (W=[r+1]/2) do 

coeficiente de correlação de postos de Spearman (r), indica o percentual de variação 

compartilhada nas variáveis codificadas por k juízes (LEGENDRE, 2005). Ela varia de 0 a 1, 

onde o valor 0 indica que existe uma discordância perfeita ou seja, as ordens de postos 

atribuídas pelos juízes é inversamente proporcional. Ex: um juiz ordena os objetos A, B e C 

com valores 1, 2 e 3 e o segundo juiz ordena os mesmos objetos com valores 3, 2 e 1, e o 

valor 1 indica concordância perfeita (CHURCHILL e IACOBUCCI, 2003). Não existem 

valores considerados ideais na literatura, mas é possível testar a hipótese de que a 

concordância global entre os juízes é maior que 0 por meio de um teste qui-quadrado ou pela 

tabela de valores críticos de W. Ainda assim, sugere-se como guia geral que a confiabilidade 

e, por conseqüência, o valor W sejam superiores a 0,6 (KRIPPENDORFF, 1981; MORGAN e 

GRIEGO, 1998; MALHOTRA, 2001).  

 

     Para efetivar a análise de confiabilidade empreenderam-se as seguintes etapas: 1) nos casos 

em que um juiz atribuiu um rank, mas inexistiam valores para o outro juiz, foi atribuído uma 

valor igual a 0 para o juiz com uma ordem faltante; 2) para cada atributo foi atribuído um 

rank, de 1 a n, para representar o valor de ordem atribuído a cada respondente por ambos os 
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juízes; 3) aos valores empatados foi atribuído a média dos ranks em empate (PESTANA e 

GAGEIRO, 2000); 4) calcula-se a diferença das ordens de posto e o valor r correspondente; e 

5) encontra-se o valor W pela transformação linear W=[r+1]/2. Os resultados obtidos após 

estes procedimentos podem ser vistos na Tabela 3.  
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Tabela 3 – Avaliação da confiabilidade da codificação 
N.º   N W de kendall 

1 Montanhas/Serra do Curral 6 1,00 
2 Horizonte belo/por do sol 2 1,00 
3 Cidade dos bares 5 0,93 
4 Cidade dormitório 2 0,00 
5 Cidade jovem* 4 0,68 
6 Clima de liberdade 3 1,00 
7 Segurança* 5 0,81 
8 Qualidade de vida 5 0,80 
9 Restaurantes/gastronomia* 4 0,48 
10 Tranqüilidade/sossego 7 0,71 
11 Oportunidades de trabalho* 7 0,63 
12 Acolhedora/hospitaleira 7 0,89 
13 Nostálgica 5 0,81 
14 Sensação de tristeza  3 0,94 
15 Provinciana/interiorana 4 0,98 
16 De fácil deslocamento* 5 0,38 
17 Civilizada 1 N.A 
18 Cosmopolita* 3 0,19 
19 Sensação de estar em casa 3 0,94 
20 Clima para fazer amizades 5 1,00 
21 Aconchegante 3 0,81 
22 Sede de eventos de negócios 2 0,75 
23 Cultura diversificada* 5 0,50 
24 Moderna* 4 0,53 
25 ... parques e praças 3 0,94 
26 Baixo custo de vida 1 N.A 
27 Verticalizada 1 N.A 
28 Poucas opções de lazer 1 N.A 
29 Sem atrativos turísticos* 3 0,44 
30 Agradável 2 1,00 
31 Arborizada 1 N.A 
32 Conservadora/tradicional* 2 0,00 
33 Bom clima 2 0,75 
34 Charmosa 1 N.A 
35 Proporciona bem-estar* 3 0,25 
36 Sem mar 1 N.A 
37 Planejada 1 N.A 
38 Diversão 1 N.A 
39 ...eclética (possibilidades) 1 N.A 
40 ... projetos pessoais 2 1,00 
41 Simpática 1 N.A 
42 Alegre 1 N.A 
43 Comercial* 4 0,45 
44 Não industrializada 1 N.A 
45 ... oportunidades negócios* 5 0,25 
46 Prestadora de serviços 4 0,60 
47 Suja 3 0,75 
48 Violenta 3 0,75 
49 Outras 6 1,00 

Obs.: N representa o número de observações na categoria. W é o valor da confiabilidade da análise para dois 
tabuladores. 
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    Observa-se, na Tabela 3 que a análise apresentou uma confiabilidade dentro dos limites 

sugeridos para a maioria das categorias, de modo que os pesquisadores ao trabalharem de 

forma independente, produziram resultados similares. Em especial, ao fazer o valor W para as 

medidas VF, VO e VT, obteveram-se valores, respectivamente, de 0,87, 0,84 e 0,87, o que 

indica que o trabalho dos pesquisadores de forma conjunta apresenta resultados confiáveis. De 

tal forma, seguiu-se a sugestão de Churchill e Iacobucci (2003) para atribuir os valores VF, 

VO e VT, procedendo ao cálculo da média destes valores para a construção do mapa TCIP. 

Ressalta-se que os outros atributos não foram considerados na análise. 

 

     Os resultados para definição das proximidades, com base nos quartis dos atributos (DE 

TONI, 2005), de Imagem Central (VF superior a 10), 1.ª Periferia (VF maior que 6 e menor 

ou igual a 10), 2.ª Periferia (VF maior que 3 e menor ou igual a 6) e Periferia (VF menor ou 

igual a 3) são consolidados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Avaliação da confiabilidade da codificação 

N.º ATRIBUTOS VT PROXIMIDADE 
1 Montanhas/Serra do Curral 35 Imagem Central 
10 Tranqüilidade/sossego 19 Imagem Central 
12 Acolhedora/hospitaleira 18 Imagem Central 
3 Cidade dos bares 16 Imagem Central 
15 Provinciana/interiorana 16 Imagem Central 
8 Qualidade de vida 13 Imagem Central 
24 Moderna 13 Imagem Central 
5 Cidade jovem 12 Imagem Central 
25 ... parques e praças 12 Imagem Central 
2 Horizonte belo/por do sol 11 Imagem Central 
9 Restaurantes/gastronomia 11 Imagem Central 
11 Oportunidades de trabalho 10 1.ª Periferia 
13 Nostálgica 10 1.ª Periferia 
20 Clima para fazer amizades 10 1.ª Periferia 
19 Sensação de estar em casa 9 1.ª Periferia 
6 Clima de liberdade 8 1.ª Periferia 
7 Segurança 8 1.ª Periferia 
14 Sensação de tristeza  8 1.ª Periferia 
4 Cidade dormitório 7 1.ª Periferia 
47 Suja 7 1.ª Periferia 
16 De fácil deslocamento 6 2.ª Periferia 
18 Cosmopolita 6 2.ª Periferia 
23 Cultura diversificada 6 2.ª Periferia 
46 Prestadora de serviços 6 2.ª Periferia 
48 Violenta 6 2.ª Periferia 
21 Aconchegante 5 2.ª Periferia 
30 Agradável 5 2.ª Periferia 
43 Comercial 5 2.ª Periferia 
45 ... oportunidades negócios 5 2.ª Periferia 
29 Sem atrativos turísticos 4 2.ª Periferia 
31 Arborizada 4 2.ª Periferia 
32 Conservadora/tradicional 4 2.ª Periferia 
40 ... projetos pessoais 4 2.ª Periferia 
17 Civilizada 3 Periferia 
22 Sede de eventos de negócios 3 Periferia 
33 Bom clima 3 Periferia 
34 Charmosa 3 Periferia 
35 Proporciona bem estar 3 Periferia 
27 Verticalizada 2 Periferia 
28 Poucas opções de lazer 2 Periferia 
36 Sem mar 2 Periferia 
37 Planejada 2 Periferia 
38 Diversão 2 Periferia 
39 ...eclética (possibilidades) 2 Periferia 
44 Não industrializada 2 Periferia 
26 Baixo custo de vida 1 Periferia 
41 Simpática 1 Periferia 
42 Alegre 1 Periferia 

Obs.: Vt representa o valor total obtido após a ponderação dos resultados para dois codificadores. A proximidade 
indica a distância dos atributos do termo indutor. 
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4.2 Etapa quantitativa 

4.2.1. Caracterização da amostra 

Participaram desta amostra 212 estudantes de graduação e cursos tecnológicos das áreas de  

turismo e eventos. 

 

4.2.2 Análise exploratória 

 Empreender a análise exploratória dos dados consiste em reduzir riscos quanto aos resultados 

das análises subseqüentes de forma que eles sejam relativamente livres de vieses diversos 

(HAIR et al., 1998). Nesta etapa, busca-se, fundamentalmente, identificar fatores que podem 

contribuir para ocorrência de erros, bem como tratar tais ocorrências. Tais procedimentos 

estão descritos nas etapas que sucedem. 

 

a) Análise descritiva  

Para Malhotra (2001, p. 402), é importante descrever as estatísticas mais usuais associadas à 

análise de dados de forma a permitir um conhecimento prévio acerca das  características dos 

dados, quais sejam, a média e desvio padrão das variáveis analisadas. Ainda segundo De Toni 

(2005), na aplicação da TCIP é imprescindível a avaliação das médias de avaliação e 

importância dos atributos analisados. As Tabelas 5 e 6 descrevem tais resultados em função 

das estatísticas básicas das escalas. 
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Tabela 5– Médias, desvio padrão da avaliação e importância dos atributos de Belo Horizonte  

ITENS  
AVALIAÇÃO  IMPORTÂNCIA  

N x  s N x  s 

Montanhas/Serra do Curral* 212 4,41 0,62 212 4,27 0,78 
Horizonte belo/por do sol 212 3,92 0,95 212 3,97 0,93 
Cidade dos bares* 212 4,25 0,92 212 3,91 1,08 
Cidade dormitório 210 2,89 1,03 206 2,73 1,08 
Cidade jovem 211 3,63 0,89 209 3,64 1,04 
Clima de liberdade* 208 3,39 1,01 208 4,01 0,88 
Segurança* 211 2,48 1,03 211 4,55 0,71 
Qualidade de vida* 208 3,53 0,95 211 4,64 0,53 
Restaurantes/gastronomia* 210 4,37 0,59 212 4,51 0,63 
Tranqüilidade/sossego* 210 2,88 1,06 211 4,61 0,58 
Oportunidades de trabalho* 209 2,86 0,98 210 4,50 0,75 
Acolhedora/hospitaleira* 209 4,10 0,83 210 4,41 0,76 
Nostálgica* 207 3,08 1,01 200 2,72 1,16 
Sensação de tristeza  210 1,91 0,87 202 2,09 1,26 
Provinciana/interiorana 212 2,89 1,15 207 2,77 1,22 
De fácil deslocamento/trânsito bom* 212 2,52 1,04 208 4,33 0,87 
Civilizada* 212 3,50 0,91 209 4,33 0,85 
Cosmopolita 203 3,47 0,77 188 3,53 1,08 
Sensação de estar em casa* 209 3,91 0,95 210 4,24 0,82 
Clima para fazer amizades* 210 4,24 0,63 211 4,36 0,74 
Aconchegante* 211 4,12 0,80 212 4,44 0,66 
Sede de eventos de negócios* 211 3,43 1,15 210 4,46 0,75 
Cultura diversificada* 211 3,53 1,07 210 4,50 0,76 
Moderna* 211 3,60 0,94 210 4,33 0,83 
Existência de parques e praças* 212 3,66 1,01 209 4,18 0,93 
Baixo custo de vida* 212 2,74 0,92 206 3,97 1,10 
Verticalizada* 208 3,28 0,90 193 3,07 1,21 
Poucas opções de lazer 211 2,75 1,16 198 2,82 1,42 
Sem atrativos turísticos* 211 2,46 1,16 203 2,89 1,51 
Agradável* 211 4,18 0,64 211 4,35 0,81 
Arborizada* 211 3,75 0,89 211 4,26 0,91 
Conservadora/tradicional* 210 3,62 0,92 209 3,14 1,24 
Bom clima* 208 3,29 1,00 211 4,09 0,89 
Charmosa* 211 3,69 0,91 210 4,18 0,86 
Proporciona bem-estar* 211 3,90 0,69 210 4,27 0,87 
Sem mar* 212 2,93 1,30 207 2,57 1,37 
Planejada* 211 3,18 1,10 210 3,77 1,16 
Diversão* 212 3,42 1,03 211 4,31 0,83 
Eclética com muitas possibilidades* 210 3,41 0,96 198 4,12 0,89 
Facilita a consecução de projetos pessoais* 212 3,25 0,95 205 4,21 0,85 
Simpática 211 4,04 0,70 210 4,14 0,82 
Alegre* 209 3,81 0,88 211 4,20 0,82 
Comercial* 211 3,67 0,80 209 4,25 0,80 
Não-industrializada* 212 2,74 1,05 202 3,17 1,33 
Proporciona oportunidades de negócios* 211 3,55 0,89 209 4,31 0,90 
Prestadora de serviços* 212 3,40 0,85 209 4,11 0,88 
Suja 212 3,00 1,05 201 2,92 1,67 
Violenta 212 2,86 1,07 202 3,02 1,70 

Obs.: Os valores marcados com * indicam que existem diferenças entre as médias de importância e avaliação 
segundo o teste Friedman. N é o tamanho da amostra, s é o desvio padrão e x a média. 
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Tabela 6– Relação entre média, importância e valor final 

ITENS  
Médias  VALOR 

FINAL D Importância Avaliação 
Montanhas/Serra do Curral* 4,27 4,41 (48) 35 (48) 0 
Horizonte belo/por do sol 3,97 3,92 (40) 11 (38,5) 1,5 
Cidade dos bares* 3,91 4,25 (46) 16 (44,5) 1,5 
Cidade dormitório 2,73 2,89 (11,5) 7 (29,5) -18 
Cidade jovem 3,64 3,63 (32) 12 (40,5) -8,5 
Clima de liberdade* 4,01 3,39 (20) 8 (32) -12 
Segurança* 4,55 2,48 (3) 8 (32) -29 
Qualidade de vida* 4,64 3,53 (27,5) 13 (42,5) -15 
Restaurantes/gastronomia* 4,51 4,37 (47) 11 (38,5) 8,5 
Tranqüilidade/sossego* 4,61 2,88 (10) 19 (47) -37 
Oportunidades de trabalho* 4,50 2,86 (8,5) 10 (36) -27,5 
Acolhedora/hospitaleira* 4,41 4,1 (42) 18 (46) -4 
Nostálgica* 2,72 3,08 (15) 10 (36) -21 
Sensação de tristeza  2,09 1,91 (1) 8 (32) -31 
Provinciana/interiorana 2,77 2,89 (11,5) 16 (44,5) -33 
De fácil deslocamento/trânsito bom* 4,33 2,52 (4) 6 (26) -22 
Civilizada* 4,33 3,5 (26) 3 (13) 13 
Cosmopolita 3,53 3,47 (25) 6 (26) -1 
Sensação de estar em casa* 4,24 3,91 (39) 9 (34) 5 
Clima para fazer amizades* 4,36 4,24 (45) 10 (36) 9 
Aconchegante* 4,44 4,12 (43) 5 (21,5) 21,5 
Sede de eventos de negócios* 4,46 3,43 (24) 3 (13) 11 
Cultura diversificada* 4,50 3,53 (27,5) 6 (26) 1,5 
Moderna* 4,33 3,6 (30) 13 (42,5) -12,5 
Existência de parques e praças* 4,18 3,66 (33) 12 (40,5) -7,5 
Baixo custo de vida* 3,97 2,74 (5,5) 1 (2) 3,5 
Verticalizada* 3,07 3,28 (18) 2 (7) 11 
Poucas opções de lazer 2,82 2,75 (7) 2 (7) 0 
Sem atrativos turísticos* 2,89 2,46 (2) 4 (17,5) -15,5 
Agradável* 4,35 4,18 (44) 5 (21,5) 22,5 
Arborizada* 4,26 3,75 (36) 4 (17,5) 18,5 
Conservadora/tradicional* 3,14 3,62 (31) 4 (17,5) 13,5 
Bom clima* 4,09 3,29 (19) 3 (13) 6 
Charmosa* 4,18 3,69 (35) 3 (13) 22 
Proporciona bem-estar* 4,27 3,9 (38) 3 (13) 25 
Sem mar* 2,57 2,93 (13) 2 (7) 6 
Planejada* 3,77 3,18 (16) 2 (7) 9 
Diversão* 4,31 3,42 (23) 2 (7) 16 
Eclética com muitas possibilidades* 4,12 3,41 (22) 2 (7) 15 
Facilita a consecução de projetos pessoais* 4,21 3,25 (17) 4 (17,5) -0,5 
Simpática 4,14 4,04 (41) 1 (2) 39 
Alegre* 4,20 3,81 (37) 1 (2) 35 
Comercial* 4,25 3,67 (34) 5 (21,5) 12,5 
Não-industrializada* 3,17 2,74 (5,5) 2 (7) -1,5 
Proporciona oportunidades de negócios* 4,31 3,55 (29) 5 (21,5) 7,5 
Prestadora de serviços* 4,11 3,4 (21) 6 (26) -5 
Suja 2,92 3 (14) 7 (29,5) -15,5 
Violenta 3,02 2,86 (8,5) 6 (26) -17,5 

Obs.: Importância é a média de importância; avaliação é a média de avaliação, os valores ao lado da avaliação 
indicam ordem de avaliação (quanto maior mais saliente é o atributo): o VT é a ordem total obtida na pesquisa 
qualitativa e o valor D é a diferença dos postos, segundo as abordagens qualitativa e quantitativa. 
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b) Dados ausentes 

     Dados ausentes, isto é, valores omissos nas variáveis estudadas, são fatos quase inevitáveis 

em pesquisas em Administração (HAIR et al., 1998). Neste estudo, a presença de dados 

ausentes ocorreu, prioritariamente, devido aos respondentes que negaram a produzir respostas 

válidas, deixando o campo em branco, ou marcando a opção não sei para avaliação de 

importância. 

 

     Observou-se um total de 292 dados ausentes na base (1,43% de 20.352 [212x96] dados 

tabulados) e o número máximo de dados ausentes em um questionário foi igual a 27 (28% do 

questionário). Observaram-se somente 103 questionários com dados completos e 21 (10%) 

questionários representam 137 (47%) dados ausentes: isto indica a concentração de dados 

ausentes em torno de poucos casos. 

 

     Além disso, a dispersão de dados ausentes pelas variáveis é pequena; as variáveis com 

maior dispersão de dados ausentes foram X.18 (Cosmopolita - 24 [11%] dados ausentes), 

X.27 (Verticalizada - 19 [9%] dados ausentes), X.28 (Poucas opções de lazer - 14 [7%] dados 

ausentes), X.39 (Eclética com muitas possibilidades - 14 [7%] dados ausentes), X.13 

(Nostálgica - 12 [6%] dados ausentes), indicando que o problema de dados ausentes não 

remete à formulação específica de questões (TABACHNICK e FIDELL, 2001), com exceções 

das perguntas com significado complexo expresso acima. Fica notável a não padronização de  

dados ausentes no banco de dados, conforme atestou o teste de MCar de aleatoriedade dos 

dados ausentes, com valor qui-quadrado de 46,42, 1766 graus de liberdade (Sig.=1,00) e 

ausência de testes t  significativos para comparação das médias dos casos com dados ausentes 

e presentes (HAIR et al., 1998). De tal modo, procedeu-se à reposição de dados ausentes por 

meio da média das variáveis, conforme sugere Kline (1998), para os casos em que inexistem 

muitos dados ausentes. 

 

c) Outliers 

     Outliers são observações com valores discrepantes segundo as normas do banco de dados, 

sendo também conhecidos por valores extremos. Tais ocorrências podem afetar severamente 

os resultados caso sua presença não seja devidamente identificada, avaliada e tratada (KLINE, 

1998). A identificação destes casos foi feita com o intuito de encontrar observações que não 
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representem o fenômeno em interesse. No entanto, é notável que os outliers podem carregar 

informações novas que não seriam descobertas em um curso normal de análise (HAIR et al., 

1998). 

 

     Identificaram-se outliers univariados segundo os limites do intervalo .... o critério de 3,29 

desvios padrão em relação à média (|Z|>3,29) (TABACHNICK e FIDELL, 2001). As 

variáveis que apresentaram maior extensão deste problema foram as X.23 (Cultura 

diversificada), V.30 (Belo Horizonte é uma idade agradável) e X.35 (Proporciona bem-estar) 

com sete, sete e seis outliers respectivamente. Em suma, 105 outliers revelaram-se por este 

critério, representando 0,52% da base de dados. Considerando que tais casos são observações 

válidas da população de estudantes, procedeu-se à reposição dos valores extremos por valores 

menos ofensivos, conforme sugerem Tabachnick e Fidel (2001) e Kline (1998); assim 

substituem-se os valores ofensivos por outros menos extremos, respeitando o intervalo e 

propriedade das escalas empregadas. Segundo o procedimento, somente nove casos obtiveram 

resultados aceitáveis para os valores das escalas e foram efetivamente substituídos. 

 

     Os outliers multivariados, isto é, questionários com um conjunto global de respostas fora 

do padrão do banco de dados, foram identificados pela distância de Mahalanobis (D2), medida 

indicativa da distância euclidiana das observações do centróide de uma distribuição 

multivariada padronizada (KLINE, 1998). Em face disso, sob a suposição de normalidade 

multivariada, o valor D2 se distribui como uma qui-quadrado com k (número de variáveis) 

graus de liberdade (MINGOTI, 2005).  Considerando uma distribuição qui-quadrado com k 

graus de liberdade e nível de significância de 0,001 (TABACHNICK e FIDELL, 2001), tem-

se o valor crítico igual a 144,56; assim, somente quatro outliers multivaridos foram revelados 

em um procedimento de dois estágios. No primeiro, três outliers foram revelados e no 

segundo estágio mais um, mas depois da exclusão destes casos, nenhum outro outlier foi 

revelado. Levando em conta a sugestão usual (HAIR et al., 1998) e a presença de poucos 

casos discrepantes, denota-se recomendável a exclusão destes casos (KLINE, 1998), o que foi 

realizado ao excluir os questionários de números 17, 83, 152 e 210. 

 

d) Normalidade 
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     Usualmente, a normalidade das variáveis e suas combinações lineares são requisitos 

fundamentais para os procedimentos de inferência estatística (TABACHNICK e FIDELL, 

2001). Por tal razão, torna-se relevante avaliar as suposições de normalidade uni e 

multivariada dos dados em estudo (HAIR et al., 1998). Para avaliar a premissa de 

normalidade univariada, foram empregados os testes Z dos parâmetros de Curtose e 

Assimetria1, bem como o teste Kolmogorov Smirnoff de normalidade. Os resultados são 

apresentados na Tabela 7 que se segue: 

                                                
1 O teste Z pela razão da estatística pelo seu desvio padrão, quais sejam: Zassimetria=assimetria/raiz(6/N); 
Zcurtosi=curtosi/raiz(24/N); onde N é o tamanho da amostra.   



 62

Tabela  7-Análise da assimetria e curtose das variáveis 

INDICADORES 
ASSIMETRIA CURTOSE 

IMPORTÂNCIA AVALIAÇÃO IMPORTÂNCIA AVALIAÇÃO 
Z SIG. Z SIG Z SIG. Z SIG. 

Montanhas/Serra do Curral -6,46 0,00 -3,62 0,00 3,56 0,00 0,69 0,49 
Horizonte belo/por do sol -6,17 0,00 -3,20 0,00 3,47 0,00 -1,36 0,17 
Cidade dos bares -5,62 0,00 -7,29 0,00 0,78 0,43 3,34 0,00 
Cidade dormitório -0,27 0,79 1,03 0,30 -1,89 0,06 -1,63 0,10 
Cidade jovem -4,11 0,00 -2,48 0,01 -0,44 0,66 -1,62 0,11 
Clima de liberdade -5,16 0,00 -1,26 0,21 1,69 0,09 -2,68 0,01 
Segurança -9,75 0,00 3,05 0,00 8,30 0,00 -2,27 0,02 
Qualidade de vida -6,04 0,00 -4,70 0,00 -0,10 0,92 -0,21 0,83 
Restaurantes/gastronomia -6,49 0,00 -4,51 0,00 4,18 0,00 5,72 0,00 
Tranqüilidade/sossego -7,95 0,00 0,86 0,39 4,83 0,00 -3,36 0,00 
Oportunidades de trabalho -8,35 0,00 1,22 0,22 5,09 0,00 -3,29 0,00 
Acolhedora/hospitaleira -9,40 0,00 -5,91 0,00 11,12 0,00 3,11 0,00 
Nostálgica 0,72 0,47 -0,26 0,79 -1,74 0,08 -1,88 0,06 
Sensação de tristeza 5,69 0,00 6,38 0,00 -0,13 0,90 4,58 0,00 
Provinciana/interiorana 0,57 0,57 -0,27 0,79 -2,73 0,01 -3,43 0,00 
De fácil deslocamento -8,71 0,00 2,54 0,01 6,92 0,00 -2,49 0,01 
Civilizada -7,91 0,00 -4,63 0,00 5,19 0,00 -0,14 0,89 
Cosmopolita -3,70 0,00 -3,70 0,00 0,93 0,35 2,22 0,03 
Sensação de estar em casa -5,89 0,00 -5,84 0,00 3,59 0,00 2,19 0,03 
Clima para fazer amizades -6,56 0,00 -3,49 0,00 4,78 0,00 3,04 0,00 
Aconchegante -5,47 0,00 -6,10 0,00 3,10 0,00 4,52 0,00 
Sede de eventos de negócios -11,10 0,00 -1,99 0,05 15,29 0,00 -2,80 0,01 
Cultura diversificada -9,80 0,00 -3,26 0,00 9,25 0,00 -1,92 0,06 
Moderna -7,87 0,00 -4,19 0,00 5,99 0,00 -0,43 0,67 
Existência de parques e praças -7,89 0,00 -4,29 0,00 4,85 0,00 0,09 0,93 
Baixo custo de vida -7,14 0,00 1,47 0,14 3,45 0,00 -2,30 0,02 
Verticalizada -0,89 0,37 -3,80 0,00 -1,32 0,19 0,46 0,65 
Poucas opções de lazer 1,17 0,24 2,54 0,01 -3,38 0,00 -3,04 0,00 
Sem atrativos turísticos 0,45 0,66 4,78 0,00 -4,18 0,00 -0,97 0,33 
Agradável -10,34 0,00 -5,89 0,00 13,85 0,00 9,82 0,00 
Arborizada -7,72 0,00 -5,91 0,00 5,61 0,00 2,17 0,03 
Conservadora/tradicional -1,31 0,19 -3,34 0,00 -2,55 0,01 -0,07 0,95 
Bom clima -6,21 0,00 -1,94 0,05 3,76 0,00 -1,12 0,26 
Charmosa -7,37 0,00 -4,58 0,00 6,15 0,00 0,24 0,81 
Proporciona bem estar -9,63 0,00 -4,45 0,00 11,87 0,00 3,55 0,00 
Sem mar 2,14 0,03 1,05 0,30 -3,01 0,00 -3,62 0,00 
Planejada -5,44 0,00 -1,40 0,16 0,42 0,67 -2,47 0,01 
Diversão -7,91 0,00 -4,10 0,00 8,10 0,00 -1,79 0,07 
Eclética (muitas possibilidades) -6,17 0,00 -2,41 0,02 4,46 0,00 -2,32 0,02 
... projetos pessoais -5,89 0,00 -2,68 0,01 2,91 0,00 -1,36 0,17 
Simpática -6,10 0,00 -6,28 0,00 4,79 0,00 7,96 0,00 
Alegre -6,93 0,00 -4,69 0,00 5,98 0,00 1,97 0,05 
Comercial -8,68 0,00 -4,06 0,00 11,49 0,00 0,12 0,90 
Não industrializada -1,52 0,13 1,84 0,07 -2,83 0,00 -2,94 0,00 
...oportunidades de negócios -9,88 0,00 -3,87 0,00 9,68 0,00 -0,68 0,50 
Prestadora de serviços -6,72 0,00 -3,25 0,00 4,84 0,00 -0,62 0,53 
Suja 0,07 0,94 0,44 0,66 -4,69 0,00 -3,28 0,00 
Violenta -0,39 0,69 1,02 0,31 -4,86 0,00 -3,06 0,00 

Obs.: o valor Z indica o teste do parâmetro em questão e o valor sig. indica a significância deste resultado. Se 
menor que 0,05, indica que a variável não é normal. 
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     Observando a distribuição das variáveis em função da assimetria e curtose, verifica-se que 

65% e 44% das variáveis relevaram parâmetros diferentes de zero com um nível de 

significância de 0,1% (|Z|>3,29), o que viola, portanto, a premissa de normalidade. Quando se 

observa a distribuição conjunta destes parâmetros pelo teste K-S, notavelmente nenhuma 

variável pode ser considerada univariada normal. A conjugação desta conclusão é de que a 

normalidade multivariada requer a distribuição isolada e conjunta de todas as combinações 

lineares e de que as  variáveis sejam normais (MINGOTI, 2005). Sugere-se por conseqüência 

que as variáveis em estudo não seguem uma distribuição normal mutlivariada. 

Transformações de dados foram tentadas para sanar tal problema, mas a extensão dos desvios 

da normalidade fez com que nenhum resultado positivo emergisse, implicando aceitação de 

que as variáveis deste estudo não se comportam como uma distribuição normal padrão. 

 

e) Linearidade 

Um pressuposto inerente a diversas técnicas mutlivariadas é a linearidade das relações entre 

variáveis, pois tais técnicas, baseadas em estimativas de correlação e covariância, expressam 

somente relações lineares entre as variáveis (PESTANA e GAGEIRO, 2000). Usualmente, a 

existência de um coeficiente de correlação significativo pode ser vista como a evidência de 

que há um ajuste linear entre as variáveis mesmo quando a verdadeira relação entre variáveis 

permanece desconhecida (HAIR et al., 1998). 

 

Nesse sentido, inicialmente, analisou-se a matriz de correlação do total de 96 variáveis em 

estudo para cada segmento. A matriz de correlação com 4560 correlações não redundantes 

(96x95/2) produziu 1092 (23%) de correlações significativas ao nível de significância de 5% 

segundo testes t uni - caudais. Isto indica que uma parcela razoável das relações entre as 

variáveis em estudo são significativas, indicando um ajuste linear moderado. Ainda, assim, 

observou-se, dentre as estimativas não significativas, se os diagramas de dispersão davam 

indícios de relações não-lineares entre as variáveis. Observando um total de 30 diagramas, 

nenhuma relação não-linear visível foi observada, isso denota que a menor proporção de 

relações lineares significativas pode ser oriunda da ausência de relações entre as variáveis, e 

não devido a violações do pressuposto de linearidade. 

 

4.2.3 Avaliação da dimensionalidade 
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     Conforme salienta De Toni (2005), a identificação dos grupamentos das variáveis por meio 

da Análise Fatorial Exploratória é uma etapa imprescindível do método, pois a partir desta 

análise é que será possível identificar quais são os fatores subjacentes aos atributos que se 

deseja mensurar.  

 

     Além disso, as avaliações da confiabilidade e validade dos fatores e atributos, têm como 

requisito fundamental unidimensionalidade das medidas (NETEMEYER e SHARMA, 2003). 

Assim, fez-se a Análise Fatorial Exploratória conforme sugestão de Hair et al., (1998) e 

Tabachnick e Fidell (2001), empregando os eixos principais como método de extração, pois o 

objetivo foi encontrar uma solução que não levasse em conta os erros de mensuração do 

questionário e, também, por supor que os construtos analisados são reflexivos (NUNNALY e 

BERNSTEIN, 1994), isto é, o conjunto de atributos mensurados é uma amostra dos atributos 

que compõem a imagem de Belo Horizonte. Ademais, essa estratégia visa determinar o 

número e a composição das dimensões latentes e não somente reduzir os dados em um menor 

número de dimensões (MALHOTRA, 2001). 

 

     Outra suposição subjacente é que as escalas que compõem os atributos estudados 

representam facetas correlacionadas da imagem de Belo Horizonte. Logo, empregou-se uma 

rotação oblíqua na interpretação dos dados (direct oblimin). Importa lembrar que De Toni 

(2005) emprega os componentes principais e a rotação varimax, mas preferiu-se determinar a 

solução fatorial segundo o procedimento anteriormente definido, pois este encontra mais 

suporte em face às suposições dos dados aqui analisados. 

 

     Para encontrar o número de dimensões dos atributos, adotou-se o critério de Kaiser, ou seja, 

foram mantidos na análise os fatores extraídos com a variância de, no mínimo, uma variável 

(MINGOTI, 2005); somente os fatores extraídos com autovalor superior a 1 foram retidos. 

Também foi feita a avaliação do decréscimo dos autovalores através do screeplot, pois sabe-se 

que o critério de Kaiser tende a sub ou sobreestimar o número de fatores na solução 

(TABACHNICK e FIDELL, 2001, p.620). A conjugação desses critérios básicos com 

julgamentos de cunho conceitual, notavelmente mais relevantes (NUNNALY e BERNSTEIN, 

1994, p.483), foi determinante para a definição das dimensões: os fatores extraídos devem ter 

coerência teórica. 
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     A adequação da solução fatorial foi avaliada por meio do teste de esfericidade  de Bartlett, 

que deveria ser significativo, e a medida KMO de adequação da amostra, que deveria ser 

maior que 0,7 (HAIR et al, 1998). Ainda assim, as comunalidades das variáveis (h2) foram 

empregadas para verificar se a variável deveria ser mantida ou excluída das análises, já que tal 

medida indica o percentual de variância das variáveis explicada pelos fatores (HILD, 1970). 

Heurísticas disponíveis apontam que uma variável deve ser excluída quando menos de 40% 

de sua variância for explicada por um fator de interesse (NICOLAO e ROSSI, 2003). Buscou-

se determinar, ainda, se a solução explica ao menos 50% da variância generalizada dos dados 

(NICOLAO e ROSSI, 2003), fornecendo indícios de que a solução fatorial consegue explicar 

uma parcela considerável da variação dos dados (HILD, 1970). Com base neste procedimento 

as variáveis V.2 (O belo horizonte e o pôr do sol são características marcantes da cidade de 

Belo horizonte), V.16 (O traçado da cidade  proporciona fácil deslocamento e trânsito bom), 

V18 (Belo Horizonte é uma cidade cosmopolita), V.26 (O baixo custo de vida é um 

diferencial para a cidade), V.27 ( Belo Horizonte é uma cidade verticalizada), V.32 (Belo 

Horizonte é uma cidade conservadora e tradicional), V.36 (Belo Horizonte é uma cidade sem 

mar), V.39 (Belo Horizonte é uma cidade eclética e cheia de possibilidades) e V.42 (Belo 

Horizonte é uma cidade alegre) foram excluídas. Os resultados podem ser vistos na Tabela 8. 
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Tabela  8- AFE das avaliações dos atributos Análise da assimetria e curtose das variáveis 

 NÚMERO DE FATORES  
INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V.14 -0,40           
V.19 0,36           
V.21 0,42           
V.30 0,61           
V.35 0,58           
V.41 0,65           
V.28  0,62          
V.29  0,53         0,40 
V.38  -0,76          
V.6   -0,43         
V.7   -0,60       -0,32  
V.10   -0,57         
V.33   -0,30         
V.34 0,35  -0,37         
V.11    0,75        
V.40    0,60        
V.45    0,62        
V.4     0,64       
V.15     0,54       
V.31     0,31       
V.43      0,64      
V.46      0,51      
V.3       0,54     
V.9       0,32     
V.12       0,37     
V.20 0,38      0,48     
V.1        0,35    
V.5        0,32    
V.8        0,32  -0,31  
V.13        0,46    
V.22         0,39   
V.23  -0,41       0,46   
V.24         0,50   
V.37         0,34   
V.17          -0,38  
V.47          0,64  
V.48          0,63  
V.25         0,32  -0,34 
V.44           0,40 

Obs.: Os valores em negrito são cargas fatoriais padronizadas consideradas significativas para uma amostra de 
tamanho igual a 200 (r >0,04). 
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     Observa-se na Tabela 8 que a solução fatorial resultante deu origem a 11 fatores distintos. 

Salienta-se que as condições para aplicação da análise foram consideradas adequadas, com 

uma medida KMO igual a 0,802 e teste de Bartlett significativo (�2=2372; g.l=741; 

Sig.=0,000). Com base nestes procedimentos, pode-se atestar que encontra-se um total de 11 

fatores na composição da imagem de Belo Horizonte. No entanto, conforme será demonstrado 

a seguir, alguns dos fatores determinados padecem de ausência de validade estatística e 

conceitual, sendo, em momento oportuno, excluídos da análise. 

 

4.2.4 Avaliação da confiabilidade 

 

A confiabilidade de um teste é compreendida como a correlação entre os indicadores de uma 

medida com seu valor verdadeiro, conforme sugere o Modelo do Escore Verdadeiro (True 

Score Model) (NUNNALY e BERNSTEIN, 1994). Logo, as escalas podem ser entendidas 

como um subconjunto, cuidadosamente selecionado, de indicadores observáveis (perguntas) 

dentre um universo “infinito” de perguntas que poderiam ser feitas (NUNNALY e 

BERNSTEIN, 1994). Assim, a confiabilidade trata da correlação estimada entre o 

subconjunto de variáveis analisadas e o universo de perguntas possíveis (NETEMEYER e 

SHARMA, 2003). Outra forma de compreender a confiabilidade é como também é possível 

interpretar um índice de confiabilidade como o percentual da variância da escala, que é livre 

de erros aleatórios (erros que afetam cada medição de maneira inesperada) (MALHOTRA, 

2001). Em estudos de marketing, o alfa de cronbach é uma medida popular de avaliação da 

confiabilidade (CHURCHILL e IACOBUCCI, 2003) e representa o percentual da variância 

total de um construto que é compartilhada entre os indicadores. Um limite de confiabilidade 

de 0,7 é adequado para estudos conclusivos, apesar de valores de até 0,6 indicarem um 

percentual adequado para estudos exploratórios, tais como o caso deste estudo (MALHOTRA, 

2001). Ainda assim, é possível analisar a correlação total inter-item dos indicadores que 

devem ser superiores a 0,4 e a medida Alpha se o item for apagado, que demonstra a 

possibilidade de se obter uma melhoria na confiabilidade das medidas com a exclusão de itens 

em particular (MORGAN e GRIEGO, 1998; NETEMEYER e SHARMA, 2003). Os 

resultados da análise de confiabilidade dos construtos encontram-se na Tabela 9. 
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Tabela 9– Avaliação da confiabilidade dos fatores 
VARIÁVEL VARIÂNCIA(1) MÉDIA(2) R(3) R2(4) ALFA(5) 

FATOR 1 Alpha = 0,7721 
V.14 20,1446 7,6004 0,3855 0,1754 0,7753* 
V.19 20,3438 6,6560 0,5289 0,3197 0,7399 
V.21 20,1064 7,1682 0,5618 0,3965 0,7266 
V.30 20,0725 7,9635 0,5186 0,2920 0,7415 
V.35 20,3474 7,4908 0,5807 0,3801 0,7249 
V.41 20,2174 7,4076 0,5935 0,3770 0,7214 
FATOR 2 Alpha =  0,7042 
V.28 5,0118 3,1848 0,5783 0,3697 0,5380 
V.29 5,3209 3,7277 0,4266 0,1821 0,7304* 
V.38 5,1885 3,5795 0,5700 0,3595 0,5588 
FATOR 3 Alpha =  0,7122 
V.6 12,3452 7,7442 0,4998 0,2670 0,6517 
V.7 13,2590 7,3769 0,5566 0,4155 0,6269 
V.10 12,8731 7,2140 0,5659 0,4157 0,6219 
V.33 12,4687 8,6384 0,3231 0,1093 0,7210* 
V.34 12,0609 8,4940 0,4100 0,2029 0,6868 
FATOR 4 Alpha =  0,6893 
V.11 6,7863 2,4672 0,4809 0,2369 0,6275 
V.40 6,4045 2,4903 0,4895 0,2475 0,6152 
V.45 6,1182 2,5321 0,5445 0,2967 0,5484 
FATOR 5 Alpha =  0,4262 
V.4 6,6238 2,3388 0,3240 0,1075 0,2023 
V.15 6,6131 2,1538 0,2742 0,0904 0,3015 
V.31 5,7586 3,0323 0,1811 0,0365 0,4516* 
FATOR 6 Alpha =  0,4790 
V.43 3,3894 0,7124 0,3154 0,0995 . 
V.46 3,6619 0,6393 0,3154 0,0995 . 
FATOR 7 Alpha =  0,5528 
V.3 12,7039 2,1818 0,3275 0,1345 0,5048 
V.9 12,5658 2,9281 0,3174 0,1146 0,5037 
V.12 12,8328 2,3279 0,3481 0,1453 0,4737 
V.20 12,7016 2,6872 0,3997 0,1658 0,4436 
FATOR 8 Alpha =  0,4063 
V.1 10,2455 3,4059 0,2728 0,0762 0,3214 
V.5 11,0454 2,8010 0,2541 0,0863 0,3045 
V.8 11,1248 2,6495 0,2738 0,1043 0,2799 
V.13 11,5901 2,8803 0,1367 0,0282 0,4484* 
FATOR 9 Alpha =  0,6367 
V.22 10,3044 4,9598 0,4703 0,2398 0,5266 
V.23 10,2201 5,1131 0,5118 0,2842 0,4972 
V.24 10,1332 6,0254 0,3915 0,1755 0,5863 
V.37 10,5535 5,9020 0,3064 0,0960 0,6451* 
FATOR 10 Alpha =  0,6143 
V.17 5,8654 3,1605 0,3594 0,1351 0,5992 
V.47 5,3606 2,5795 0,4280 0,1981 0,5084 
V.48 5,4952 2,4348 0,4891 0,2408 0,4127 
FATOR 11 Alpha =  0,2367 
V.25 2,7500 1,0870 0,1344 0,0181 . 
V.44 2,3462 1,0004 0,1344 0,0181 . 
Obs.: 1) Média da escala caso o item seja excluído; 2) Variância da escala caso o item seja excluído; 3) 
Correlação média inter-item corrigida; 4) R2 múltiplo; 5) Limite inferior do valor alfa caso o item seja apagado. 
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     A Tabela 9 demonstra que os fatores 1, 2, 3, 4, 9 e 10 apresentaram níveis moderados de 

confiabilidade. Observa-se, ainda, que com a exclusão dos itens V14, V29, V33, V31, V13 e 

V37 seria possível melhorar a confiabilidade das medidas. Em especial, é notável que a baixa 

confiabilidade das medidas dos fatores 5, 6, 7, 8 e 11 faz com que seja necessário abandonar o 

uso destes nas análises posteriores.  

 

4.2.5 Validade convergente 

A validade convergente indica se as medidas extraídas de um mesmo domínio estão 

suficientemente correlacionadas a ponto de dizer que tais medidas correspondem a um mesmo 

construto (NETEMEYER e SHARMA2003). Neste estudo, a validade convergente foi 

avaliada segundo o procedimento de Bagozzi et al. (1991), em que a Análise Fatorial 

Confirmatória é usada: se as cargas fatoriais dos indicadores que compõem um construto 

forem significativas ao nível de 1%, sugere-se que as medidas atingiram um patamar 

satisfatório de validade convergente. Para implementar esta solução, empregou-se o método 

de mínimos quadrados generalizados, mais robusto a desvios da normalidade multivariada 

(TABACHNICK e FIDELL, 2001). Os resultados se encontram consolidados na Tabela 10. 
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Tabela 10– Avaliação da validade convergente dos fatores 

FATOR IND. CONF.1 CARGA P.2 REGRESSÃO3 ERRO4 VALOR T5 SIG.6 

F1 INV.14 0,21* 0,45 1,00    
F1 INV.19 0,37 0,61 1,43 0,34 4,19 0,00 
F1 INV.21 0,29 0,54 0,94 0,26 3,64 0,00 
F1 INV.30 0,23* 0,48 0,77 0,20 3,88 0,00 
F1 INV.35 0,42 0,65 1,14 0,27 4,26 0,00 
F1 INV.41 0,26 0,51 0,88 0,22 4,04 0,00 
F2 INV.28 0,56 0,75 1,00    
F2 INV.29 0,38 0,61 0,75 0,12 6,40 0,00 
F2 INV.38 0,63 0,79 0,93 0,12 7,98 0,00 
F3 INV.6 0,37 0,61 1,00    
F3 INV.7 0,62 0,79 1,37 0,20 6,87 0,00 
F3 INV.10 0,56 0,75 1,27 0,19 6,61 0,00 
F3 INV.33 0,13* 0,36 0,56 0,14 4,05 0,00 
F3 INV.34 0,27* 0,52 0,65 0,12 5,23 0,00 
F4 INV.11 0,32 0,56 1,00    
F4 INV.40 0,43 0,65 1,12 0,23 4,93 0,00 
F4 INV.45 0,52 0,72 1,20 0,24 5,02 0,00 
F9 INV.22 0,27 0,52 1,00    
F9 INV.23 0,58 0,76 1,47 0,27 5,37 0,00 
F9 INV.24 0,18* 0,42 0,67 0,17 3,98 0,00 
F9 INV.37 0,05* 0,23 0,45 0,18 2,51 0,01 
F10 INV.17 0,29 0,54 1,00    
F10 INV.47 0,32 0,57 1,31 0,28 4,64 0,00 
F10 INV.48 0,44 0,67 1,53 0,31 5,00 0,00 

Obs.: 1) O percentual de variância explicada dos indicadores; 2) Correlação entre indicador e fator latente; 3) 
Peso de regressão do fator para o construto; 4) Erro padrão da estimativa de regressão; 5) Valor t da estimativa 
de regressão; 6) Significância da relação entre construto e indicador. 
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     Na Tabela 10, observa-se que todas as variáveis analisadas têm cargas fatoriais 

significativas ao nível de 1%; no entanto, visualizam-se muitas variáveis de uma 

confiabilidade baixa, se comparadas aos padrões usuais para ciências sociais (BOLLEN, 

1989). Em especial, os itens marcados com um asterisco (*) foram excluídos por 

apresentarem uma confiabilidade severamente inferior ao limite sugerido de 0,4. Com base na 

exclusão destes itens, pode-se dizer que os itens remanescentes detêm um nível moderado de 

validade convergente para seus respectivos construtos. 

 

4.2.6 Validade discriminante 

     Outra propriedade importante na validação do instrumento foi a avaliação da validade 

discriminante, que indica se os construtos realmente são distintos (NETEMEYER e 

SHARMA., 2003). Na prática, tal avaliação consiste em um esforço para reconhecer se as 

variáveis de construtos diferentes realmente não estão relacionadas a ponto de dizer que 

ambos medem o mesmo conceito (MALHOTRA, 2001). 

 

     Aplicou-se o teste de diferença qui-quadrado sugerido por Bagozzi et al. (1991) para 

avaliação da validade discriminante, pois tal abordagem leva em conta erros de mensuração, e 

prove uma forma objetiva para avaliar a validade discriminante. Para implementar o 

procedimento: 1) define-se um modelo de Análise fatorial Confirmatória para os construtos 

em que se deseja testar a validade discriminante; 2) estabelece-se um modelo nulo em que a 

covariância entre construtos é igual a 1; 3) testa-se modelo alternativo em que o valor �é 

estimado livremente, indicando que os construtos devem ser relacionados, mas não 

representam um único conceito teórico; 4) utiliza-se a diferença qui-quadrado, com um grau 

de liberdade, para testar a hipótese nula de que a adequação de ajuste dos modelos é igual. 

Nesta proposta, a validade discriminante é obtida quando a diferença qui-quadrado é maior 

que 3,841 levando em conta um � de 5%. Cabe ressaltar que os construtos devem estar 

apresentados na forma padronizada Z (0;1) para que uma covariância  igual a 1 indique uma 

associação linear perfeita. Como o número de comparações de pares que devem ser feitas é 

uma combinação, dois a dois, de seis elementos, tem-se um total de 15 comparações aplicadas. 

Apresentam-se os resultados da avaliação da validade discriminante entre os construtos na 

Tabela 11. 
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Tabela 11- Avaliação da validade discriminante dos construtos por meio do teste qui-quadrado 

CONSTRUTOS PAREADOS TESTE DE DIFERENÇA  
FATOR A FATOR B  = 1 LIVRE DIF 


 SIG. 

FATOR 1 FATOR 2 204,1 181,8 22,3 0,00 
FATOR 1 FATOR 3 198,9 181,8 17,1 0,00 
FATOR 1 FATOR 9 207,3 181,8 25,5 0,00 
FATOR 1 FATOR 10 195,9 181,8 14,2 0,00 
FATOR 1 FATOR 4 205,0 181,8 23,2 0,00 
FATOR 2 FATOR 3 216,6 181,8 34,8 0,00 
FATOR 2 FATOR 9 190,4 181,8 8,7 0,00 
FATOR 2 FATOR 10 203,3 181,8 21,5 0,00 
FATOR 2 FATOR 4 214,4 181,8 32,6 0,00 
FATOR 3 FATOR 9 204,0 181,8 22,2 0,00 
FATOR 3 FATOR 10 192,2 181,8 10,4 0,00 
FATOR 3 FATOR 4 205,0 181,8 23,2 0,00 
FATOR 9 FATOR 10 198,8 181,8 17,0 0,00 
FATOR 9 FATOR 4 198,6 181,8 16,8 0,00 
FATOR 10 FATOR 4 202,4 181,8 20,6 0,00 

Obs.: A coluna �=1 indica o ajuste do modelo quando a covariância dos construtos padronizados (correlação) é 
igual a 1. A coluna � livre indica o ajuste do modelo quando a covariância dos construtos padronizados 
(correlação) é estimada livremente. A diferença corresponde a uma diferença qui-quadrado com 1 grau de 
liberdade e a sig. é a significância do teste. N crítico é o tamanho da amostra que garantiria a validade 
discriminante entre os construtos. 
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     Observa-se, na avaliação feita na Tabela 11, que os construtos purificados atingiram um 

patamar aceitável de validade discriminante, o que indica que cada conceito avaliado remete a 

uma dimensão diferenciada da imagem da cidade de Belo Horizonte. 

 

4.2.7 Considerações acerca da validade e confiabilidade das medidas 

Após as etapas de validação, foi possível identificar um conjunto de seis fatores mensurados 

de forma válida e confiável. Com base nas perguntas que compõem tais fatores, foi possível 

fazer a categorização e classificação dos fatores latentes, conforme sugerem Hair et al. (1998). 

O Quadro 1 apresenta os fatores encontrados e os respectivos indicadores válidos que 

mensuram tal fator.  
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Quadro 1 – Fatores confiáveis e válidos encontrados constituintes da imagem de Belo Horizonte 

IND. 
PERGUNTAS  
HOSPITALIDADE E ACONCHEGO 

V.19 Em BH a gente tem a sensação de estar em casa 
V.21 Belo Horizonte é uma cidade aconchegante 
V.35 Belo Horizonte é uma cidade que proporciona bem estar 
V.41 Belo Horizonte é uma cidade simpática 
 LAZER E DIVERSÃO 
V.28 A cidade oferece poucas opções de lazer (INVERSO) 
V.29 Belo Horizonte é uma cidade sem atrativos turísticos (INVERSO) 
V.38 A cidade oferece boas opções de diversão 
 LIBERDADE  
V.6 Belo Horizonte é considerada uma cidade com clima de liberdade 
V.7 Belo Horizonte é considerada uma cidade segura 
V.10 Belo Horizonte é uma cidade que oferece tranqüilidade e sossego 
 OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS 
V.11 A cidade oferece boas oportunidades de trabalho 
V.40 A cidade oferece condições que facilitam a realização de projetos pessoais 
V.45 Belo Horizonte é uma cidade que proporciona oportunidades de negócios 
 CULTURA E EVENTOS 
V.22 A cidade é sede de eventos de negócios 
V.23 A cidade tem uma cultura diversificada 
 SEGURANÇA  
V.17 Belo Horizonte é uma cidade civilizada 
V.47 Belo Horizonte "Ser uma cidade suja" (INVERSO) 
V.48 Belo Horizonte "Ser uma cidade violenta" (INVERSO) 
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     É importante ressaltar que os fatores determinados foram todos definidos de modo que 

valores mais elevados nas escalas remetessem a uma imagem mais positiva em relação à 

cidade. Como forma de complementar a análise, apresentam-se os grupamentos de variáveis 

obtidos segunda a análise fatorial, mesmo sabendo que os fatores excluídos não apresentaram 

níveis adequados de confiabilidade. O intuito desta análise é permitir uma visão global das 

dimensões da imagem de Belo Horizonte, mesmo que os resultados operacionalizados neste 

estudo padeçam de problemas de confiabilidade e validade. Assim, espera-se que estudos 

futuros possam aplicar e depurar as medidas destes fatores, de modo a permitir uma avaliação 

mais concreta dos fatores que não puderam ser considerados neste estudo. Os resultados 

podem ser vistos no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Fatores não confiáveis encontrados constituintes da imagem de Belo Horizonte 

IND. PERGUNTAS  
 CLIMA DE INTERIOR 
v.4 Belo Horizonte tem o estigma de ser uma cidade dormitório 
v.15 Belo Horizonte é uma cidade provinciana e interiorana 
v.31 Belo Horizonte é uma cidade arborizada 
 AMBIENTE COMERCIAL 
v.43 Belo Horizonte é uma cidade comercial 
v.46 Belo Horizonte é uma cidade prestadora de serviços 
 BOEMIA 
v.3 Belo Horizonte é reconhecida nacionalmente como a cidade dos bares 
v.9 Belo Horizonte é uma cidade que tem bons restaurantes 
v.12 Belo horizonte é uma cidade acolhedora e hospitaleira 
v.20 A cidade tem um bom clima para se  fazer amizades 
 NOSTALGIA E QUALIDADE DE VIDA 
v.1 As montanhas e a Serra do Curral são importantes  atrativos da cidade de Belo Horizonte 
v.5 Belo Horizonte é considerada uma cidade jovem 
v.8 Belo Horizonte é considerada uma cidade que oferece bom nível de qualidade de vida 
v.13 Belo horizonte é uma cidade nostálgica 
 INDUSTRILIZAÇÃO  
v.25 A existência de parques e praças é um atrativo para a cidade (INVERSO) 
v.44 Belo Horizonte é uma cidade não industrializada 
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     Observam-se, nos fatores que não foram considerados válidos, grupamentos de variáveis 

que apresentam coerência teórica/conceitual e formam extratos que permitem avaliar aspectos 

da imagem da cidade estudada, os quais remetem a importantes aspectos salientados na etapa 

qualitativa. De fato, tais considerações representam posições de interesse para os gestores de 

imagem da capital, mas é necessário salientar que as conclusões deste estudo sobre tais fatores 

não devem ser tomadas como conclusivas, pois as medidas destes fatores apresentaram 

problemas significativos de confiabilidade. Portanto, estudos futuros que busquem 

implementar e avaliar estes fatores, talvez em uma amostra mais representativa da população 

da capital, devem buscar melhorar as perguntas (escalas) usadas para avaliar tais aspectos. 

 

4.2.8 Gráfico de importância e desempenho 

 

     A fim de facilitar a interpretação dos resultados e a definição de estratégias gerenciais, fez-

se um gráfico (figura 2) que apresenta, em dois eixos, os resultados da satisfação e 

importância dos atributos que compõem a imagem central de Belo Horizonte. Neste gráfico, 

atributos centrais são caracterizados por discos cujo tamanho representa o Valor Final, que 

determinará o grau de saliência destes para os consumidores estudados. O eixo X é 

representado pela importância do atributo avaliado para a composição da imagem do termo 

indutor. O eixo Y indica a avaliação do atributo, o que pode ser também compreendido como 

o nível de satisfação dos consumidores em relação aos aspectos estudados. Para indicar quais 

fatores são considerados acima e abaixo da média nos quesitos supracitados, cortam-se os 

eixos X e Y com base nas médias de avaliação e importância em questão. A conjunção destes 

fatores pode ser vista na figura 2.  
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Figura 2 – Avaliação de desempenho dos atributos centrais da imagem de Belo Horizonte 
 

     A Figura 2 apresenta, como resultado da avaliação de desempenho, os atributos mais 

salientes e próximos à imagem central da cidade. Os atributos ligados às categorias cognitiva 

e funcional aparecem em destaque. Conforme descrito anteriormente, os atributos centrais são 

caracterizados por discos cujo tamanho representa o valor final. Nesta figura a Serra do Curral 

aparece como   um atributo com alto nível de avaliação e grau de importância para os 

belorizontinos, seguida por acolhedora e hospitaleira,  horizonte belo e pôr do sol, jovem e 

moderna e com um bom nível de qualidade de vida.  

 

     Os atributos que fazem  parte da categoria funcional salientes à imagem central da cidade 

são os seguintes: cidade dos bares e restaurantes e gastronomia. Da-se ênfase ao fato de que, 

na mente das pessoas, a imagem daquilo que a cidade pode oferecer para seu conforto e bem-

estar, faz parte das características consideradas importantes para que ela seja escolhida como 

destino.   
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     Na figura 3, apresenta-se a TCIP para que se possa avaliar as ferramentas que essa técnica 

oferece. 

      

 

     Seguindo-se a sugestão de De  Toni (2005), que visa identificar uma forma dinâmica de 

visualizar a imagem do termo indutor, de acordo com a ferramenta da TCIP, criou-se o Mapa 

da configuração imagem e produto - MCIP. Neste mapa, são dispostos: 

a) Os atributos que compõem a imagem do produto. 

b) A proximidade dos atributos com o centro da imagem do produto. 

c) A identificação das categorias funcional, simbólica, emocional e cognitiva. 

d) O nível de importância dos atributos (cor cinza) 

e) Subgrupos de atributos conforme a análise fatorial.  

     Os resultados da análise são apresentados na Figura 3. 
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N.º ATRIBUTO  N.º ATRIBUTO  
1 Serra do Curral 26 Baixo custo de vida 
2 Horizonte belo/por do sol 27 Verticalizada 

3 Cidade dos bares 28 Poucas opções de lazer 

4 Cidade dormitório 29 Sem atrativos turísticos 

5 Cidade jovem 30 Agradável 

6 Clima de liberdade 31 Arborizada 

7 Segurança 32 Conservadora/tradicional 

8 Qualidade de vida 33 Bom clima 

9 Restaurantes/gastronomia 34 Charmosa 

10 Tranqüilidade/sossego 35 Proporciona bem estar 

11 Oportunidades trabalho 36 Sem mar 

12 Acolhedora/hospitaleira 37 Planejada 

13 Nostálgica 38 Diversão 

14 Sensação de tristeza 39 Eclética... 

15 Provinciana/interiorana 40 ...consecução de projetos 

16 De fácil deslocamento 41 Simpática 

17 Civilizada 42 Alegre 

18 Cosmopolita 43 Comercial 

19 Sensação de estar em casa 44 Não industrializada 

20 Clima (fazer amizades) 45 Proporciona 
oportunidades de 21 Aconchegante 46 Prestadora de serviços 

22 Sede de eventos de 
negócios 

47 Suja 

23 Cultura diversificada 48 Violenta 

24 Moderna 25 Existência de parques... 
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     Fundamentando-se na Figura 3, é possível traçar estratégias que visem gerenciar 

satisfatoriamente a imagem do produto estudado, tomando as ações necessárias para que o 

produto observe uma melhoria contínua em sua imagem. No Quadro 3, apresenta-se um guia 

que facilita a definição de estratégias para cada um dos atributos associados ao produto. 
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Quadro 3 – Representação dos atributos avaliados na TCIP 

N.º ATRIBUTO CATEGORIA IMPORTÂNCIA AVALIAÇÃO PROXIMIDADE 
1 Montanhas/Serra do Curral Cognitiva Alta Superior Imagem Central 
2 Horizonte belo/por do sol Cognitiva Alta Superior Imagem Central 
3 Cidade dos bares Funcional Alta Superior Imagem Central 
4 Cidade dormitório Funcional Baixa Inferior 1.ª Periferia 
5 Cidade jovem Cognitiva Baixa Superior Imagem Central 
6 Clima de liberdade Cognitiva Alta Inferior 1.ª Periferia 
7 Segurança Simbólica  Alta Inferior 1.ª Periferia 
8 Qualidade de vida Simbólica  Alta Superior Imagem Central 
9 Restaurantes/gastronomia Funcional Alta Superior Imagem Central 
10 Tranqüilidade/sossego Simbólica  Alta Inferior Imagem Central 
11 Oportunidades de trabalho Funcional Alta Inferior 1.ª Periferia 
12 Acolhedora/hospitaleira Cognitiva Alta Superior Imagem Central 
13 Nostálgica Cognitiva Baixa Inferior 1.ª Periferia 
14 Sensação de tristeza Cognitiva Baixa Inferior 1.ª Periferia 
15 Provinciana/interiorana Cognitiva Baixa Inferior Imagem Central 
16 De fácil deslocamento... Funcional Alta Inferior 2.ª Periferia 
17 Civilizada Simbólica  Alta Superior Periferia 
18 Cosmopolita Simbólica  Baixa Superior 2.ª Periferia 
19 Sensação de estar em casa Emocional Alta Superior 1.ª Periferia 
20 Clima para fazer amizades Emocional Alta Superior 1.ª Periferia 
21 Aconchegante Simbólica  Alta Superior 2.ª Periferia 
22 Sede de eventos de negócios Funcional Alta Superior Periferia 
23 Cultura diversificada Cognitiva Alta Superior 2.ª Periferia 
24 Moderna Simbólica  Alta Superior Imagem Central 
25 Existência de parques e praças Funcional Alta Superior Imagem Central 
26 Baixo custo de vida Funcional Alta Inferior Periferia 
27 Verticalizada Simbólica  Baixa Inferior Periferia 
28 Poucas opções de lazer Funcional Baixa Inferior Periferia 
29 Sem atrativos turísticos Funcional Baixa Inferior 2.ª Periferia 
30 Agradável Cognitiva Alta Superior 2.ª Periferia 
31 Arborizada Cognitiva Alta Superior 2.ª Periferia 
32 Conservadora/tradicional Simbólica  Baixa Superior 2.ª Periferia 
33 Bom clima Cognitiva Alta Inferior Periferia 
34 Charmosa Cognitiva Alta Superior Periferia 
35 Proporciona bem estar Emocional Alta Superior Periferia 
36 Sem mar Cognitiva Baixa Inferior Periferia 
37 Planejada Funcional Baixa Inferior Periferia 
38 Diversão Funcional Alta Superior Periferia 
39 Eclética... Cognitiva Alta Superior Periferia 
40 ... consecução de projetos Funcional Alta Inferior 2.ª Periferia 
41 Simpática Cognitiva Alta Superior Periferia 
42 Alegre Emocional Alta Superior Periferia 
43 Comercial Funcional Alta Superior 2.ª Periferia 
44 Não industrializada Funcional Baixa Inferior Periferia 
45 ...oportunidades de negócios Funcional Alta Superior 2.ª Periferia 
46 Prestadora de serviços Funcional Alta Inferior 2.ª Periferia 
47 Suja Funcional Baixa Inferior 1.ª Periferia 
48 Violenta Funcional Baixa Inferior 2.ª Periferia 

 
 



 83

     Além disso, apresenta-se na Figura 4 o mapa de configuração da imagem e produto 

(MCIP) contemplando também os fatores que não foram considerados válidos. O intuito é 

permitir uma visualização completa desses fatores para a cidade estudada, mesmo sabendo 

que alguns itens/atributos devem ter sua escala purificada antes que decisões sejam tomadas 

quanto à gestão da imagem com base nestes componentes. 
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N.º ATRIBUTO  N.º ATRIBUTO  
1 Serra do Curral 26 Baixo custo de vida 
2 Horizonte belo/por do sol 27 Verticalizada 

3 Cidade dos bares 28 Poucas opções de lazer 

4 Cidade dormitório 29 Sem atrativos turísticos 

5 Cidade jovem 30 Agradável 

6 Clima de liberdade 31 Arborizada 

7 Segurança 32 Conservadora/tradicional 

8 Qualidade de vida 33 Bom clima 

9 Restaurantes/gastronomia 34 Charmosa 

10 Tranqüilidade/sossego 35 Proporciona bem estar 

11 Oportunidades trabalho 36 Sem mar 

12 Acolhedora/hospitaleira 37 Planejada 

13 Nostálgica 38 Diversão 

14 Sensação de tristeza 39 Eclética... 

15 Provinciana/interiorana 40 ...consecução de projetos 

16 De fácil deslocamento 41 Simpática 

17 Civilizada 42 Alegre 

18 Cosmopolita 43 Comercial 

19 Sensação de estar em casa 44 Não industrializada 

20 Clima (fazer amizades) 45 Proporciona 
oportunidades de 21 Aconchegante 46 Prestadora de serviços 

22 Sede de eventos de 
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47 Suja 

23 Cultura diversificada 48 Violenta 
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5. CONCLUSÃO 
 

     A Técnica de Configuração de Imagem de Produto-TCIP foi proposta pelos autores para 

utilização em princípio, como método para configuração de imagem organizacional. Em 

posteriores estudos a técnica foi desenvolvida e utilizada para configuração de imagem de 

produtos. 

 

      Neste estudo foi proposta a utilização da TCIP para a configuração de imagem de local, 

técnica esta, que se tenha conhecimento, até então,  não-utilizada para esse fim. O objetivo foi 

identificar a imagem central e as periféricas da cidade de Belo Horizonte, para estudantes de 

eventos e turismo e profissionais que trabalham com a venda da imagem da cidade para 

turismo de negócios e lazer. Pelo fato de a cidade não ter muitos pontos turísticos, foi 

importante levantar os atributos que a tornam atraente para ser escolhida como destino.  

 
      Este trabalho respondeu à questão  da pesquisa: identificar através da utilização da TCIP 

qual a imagem relacionada à cidade de Belo Horizonte.   Nele a técnica foi testada para 

configuração de imagem de local e atendeu ao objetivo proposto de configurar as imagens 

mentais que um grupo de indivíduos tem sobre a cidade de Belo Horizonte. Foi cumprido o 

objetivo geral de identificar a imagem relacionada à cidade de Belo Horizonte e os objetivos 

específicos de investigar os elementos que compõem a imagem da cidade, identificar qual a 

sua imagem central e periféricas. 

 

       Este estudo possibilitou também  comprovar a afirmação de De Toni (2005), segundo o 

qual a  aplicação da Técnica de Configuração de Imagem de Produto (TCIP), traz diversas 

utilidades para a gestão da imagem  destacando o seguinte: é possível  diagnosticar quais 

atributos estão mais ou menos fortemente associados à idéia central do produto; permite a 

distinção dos atributos em categorias funcional, simbólica, cognitiva e emocional e  permite a 

utilização dos dados de descrição dos respondentes para gerar tipologias, com relação à 

imagem de um produto, criando diferenciação de nichos específicos de consumo. 

 

       Ainda segundo, De Toni (2005), a identificação das imagens pode indicar claramente as 

ações de desenvolvimento de produto ou de comunicação para gerar uma imagem mais 

favorável, que considere os atributos mais próximos de sua Imagem Central como mais 

favoráveis e importantes para o  público consumidor. 
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     Os resultados da aplicação da TCIP para configuração da imagem de Belo Horizonte, foram 

apresentados, de acordo com os procedimentos da técnica, através do relatório de resultados e 

do Mapa de Configuração de Imagem de Produto- MCIP- (Fig. 3).   

 
   

5.1 Considerações Finais 

     A partir do público pesquisado foi possível perceber quais as imagens formadas na mente 

das pessoas a respeito da cidade de Belo Horizonte.  

     Neste trabalho, as evidências encontradas possibilitaram concluir que a imagem central da 

cidade de Belo Horizonte é composta em grande parte pelos atributos cognitivos e está 

relacionada à vivência ,  às impressões percebidas pelo  contato que as pessoas  têm com a 

história e a cultura  da cidade. Observou-se que alguns dos atributos, considerados pelos 

respondentes como aspectos integrantes da imagem central da cidade foram a Serra do Curral, 

o belo horizonte e o pôr do sol, na categoria cognitiva,  aparecem no mapa de configuração de 

imagem de produto – MCIP (Fig. 3). 

     Na categoria simbólica foram avaliados de forma positiva os atributos segurança e 

qualidade de vida. Os atributos cidade dos bares, restaurantes/gastronomia e oportunidades de 

trabalho, no aspecto funcional, foram avaliados como importantes integrantes da primeira 

periferia que compõe a imagem da cidade. 

     Fatores emocionais como sensação de estar em casa e bom clima para se fazerem amizades 

foram avaliados como pertencentes à primeira periferia da imagem de Belo Horizonte. 

     Com alguma representatividade na imagem central e destaque na primeira periferia, 

aparecem os atributos funcionais como oportunidade de trabalho, baixo custo de vida, bares, 

restaurantes, etc, que dizem respeito àquilo que a cidade pode oferecer de concreto, que 

proporcione um bom nível de qualidade de vida. Esses dados confirmam, assim, a 

importância desses fatores no processo de formação da imagem da cidade.  

     Na segunda periferia, aparecem em destaque alguns fatores funcionais, inclusive como 

atributo negativo, o fato de a cidade não ter atrativos turísticos. Tal evidência reforça a 

importância dos atributos funcionais de formação da imagem pelas pessoas com relação à 
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cidade. Nessa mesma periferia aparecem também os fatores simbólicos e emocionais, sem 

grande destaque. 

     E por último, na periferia geral, aparecem mesclados os atributos das quatro categorias, 

cognitivo, emocional, simbólico e funcional, e esses atributos demonstram que na formação 

da imagem da cidade, cada categoria tem representatividade de acordo com as características 

que o público da amostra pesquisada considera relevantes nessa formação. 

     Os aspectos que compõem a imagem central da cidade e salientes na memória das pessoas  

devem ser associados a uma imagem positiva. 

     As cidades, assim como as empresas, devem ter sua gestão focada no sentido torná-las 

atrativas e competitivas para poderem concorrer em nível de igualdade com as outras. Nesse 

sentido devem atrair moradores, investidores e visitantes que possibilitem gerar lucros e dar 

visibilidade para sua divulgação e promoção, seja na promoção de equipamentos públicos, na 

construção de novos equipamentos de lazer, na valorização de atributos naturais ou históricos. 

O investimento tem que ser contínuo, com vistas à melhoria constante, consolidação, 

revitalização ou mesmo na construção de uma imagem positiva para a cidade que se quer 

promover.  

     A gestão urbana requer no contexto social, político e econômico, a adoção de critérios de 

sustentabilidade que consigam inserir o local num panorama mais amplo e que garante a sua 

sobrevivência através da oferta de um produto diferenciado. Investir na vocação da cidade, 

seja ela o turismo, a cultura, o lazer, ou os negócios.    

  
5.2 Limitações 
 
     Algumas limitações foram percebidas no desenvolvimento deste estudo.Não foi possível se 

fazer uma retratação mais ampla das imagens associadas à cidade de Belo Horizonte, pois o 

segmento de público aqui pesquisado se restringiu a uma amostra pequena, se comparada  à 

totalidade da população. As perguntas apresentadas, de acordo com o modelo sugerido pelos 

autores da TCIP, podem ter sido um fator dificultador no processo de configuração de 

atributos na etapa qualitativa da pesquisa por serem bastante subjetivas, mas como era da 

natureza da investigação proposta, propiciaram aos respondentes interpretações e sentimentos 

variados com relação ao termo indutor. 
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     Para um trabalho mais amplo, visto que se trata de uma amostra bastante segmentada e 

reduzida, sugere-se fazer a pesquisa com uma amostra maior, contemplando a população de 

forma geral. 

 

Para se testar a confiabilidade do método é indicado comparar este modelo com outros 

modelos de avaliação de configurações de produtos e sua aplicação na configuração de 

imagem de local. Não foi, porém, objeto deste estudo testar e correlacionar modelos de 

configuração de produtos e imagem.  

 

À partir deste trabalho foi possível perceber que,  a TCIP capta imagens do entrevistado 

sobre determinado local ou produto  e sua avaliação dos atributos. Porém, apesar do seu valor 

como subsídio para uma determinada política de produto, ela não capta atributos que podem 

ser importantes mas,  não percebidos  pelos entrevistados e atributos que poderiam ser 

projetados  e que normalmente são muito importantes para a elaboração da política de um 

determinado produto. 

     Este tema não se esgota aqui e é importante destacar que qualquer localidade que tenha 

como objetivo seu desenvolvimento e crescimento, precisa estar atenta à imagem que lhe é 

vinculada, bem como se essa imagem corresponde à realidade e é favorável à consecução 

desses objetivos. 
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ANEXOS 

 Anexo A: Questionário pesquisa qualitativa com especialista 
 
 1.Quando eu digo Belo Horizonte qual a primeira coisa que vem a sua  
  mente? 
   
  2.Que outras idéias vêm á sua mente sobre Belo Horizonte? 
 
  3.Como você descreve Belo Horizonte? 
 
  4.Quais as sensações Belo Horizonte te lembra? 
    
  5.Qual o significado Belo Horizonte tem pra você? 
 
   6.Quais os sentimentos vêm à sua mente quando eu digo Belo Horizonte? 
 
  7.Quais os benefícios Belo Horizonte traz para você? 
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Anexo B: Concordância quanto aos atributos relacionados à cidade de Belo Horizonte. 

 
Todas as perguntas desta seção referem-se à concordância com relação aos atributos da cidade 
de Belo Horizonte. Em cada uma das afirmativas abaixo, assinale um “X” na coluna que 
melhor expresse o seu grau de concordância ou discordância, conforme legenda a seguir: 
 

1 
Concordo 

Totalmente 

2  
Concordo 

3 
Indiferente 

4 
Discordo 

5 
Discordo Totalmente 

 
 

 
CT 

Concordo 
Totalmente 

C 
Concordo 

I 
Indiferente 

D 
Discordo 

DT 
Discordo 

Totalmente 
1 

As montanhas e a Serra do 
Curral são importantes  
atrativos da cidade de Belo 
Horizonte. 

     

2 O belo horizonte e o por do 
sol são características 
marcantes da cidade de 
Belo horizonte. 

     

3 Belo Horizonte é 
reconhecida nacionalmente 
como a cidade dos bares. 

     

4 Belo Horizonte tem o 
estigma de ser uma cidade 
dormitório. 

     

5 Belo Horizonte é 
considerada uma cidade 
jovem. 

     

6  Belo Horizonte é uma 
cidade que respira um clima 
de liberdade. 

     

7 Belo Horizonte é 
considerada uma cidade 
segura.   

     

8 Belo Horizonte oferece um 
bom nível de qualidade de 
vida. 

     

9 A cidade possui bons 
restaurantes.  

     

10 Belo Horizonte é uma 
cidade que oferece 
tranqüilidade e sossego. 

     

11 A cidade oferece boas 
oportunidades de trabalho. 
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12 Belo Horizonte é uma 
cidade acolhedora e 
hospitaleira. 

     

13 Belo Horizonte tem fama 
de ser uma cidade 
nostálgica 

     

14 A cidade causa sensação de 
tristeza 

     

15 Belo Horizonte é uma 
cidade provinciana e 
interiorana 

     

16 O traçado da cidade  
proporciona fácil 
deslocamento e trânsito 
bom 

     

17 Belo Horizonte é uma 
cidade civilizada  

     

18 A cidade pode ser 
considerada cosmopolita 

     

19 Em BH a gente tem a 
sensação de estar em casa 

     

20 A cidade tem um bom 
clima para se  fazer 
amizades. 

     

21 Belo Horizonte é uma 
cidade aconchegante. 

     

22 A cidade é famosa por 
sediar eventos de negócios. 

     

23 A cidade oferece 
programação cultural 
diversificada. 

     

24 Belo Horizonte é uma 
cidade moderna. 

     

25 A existência de parques e 
praças é um atrativo para a 
cidade. 

     

26 O baixo custo de vida é um 
diferencial para a cidade. 

     

27  Belo Horizonte é uma 
cidade verticalizada. 

     

28 A cidade oferece poucas 
opções de lazer. 

     

29 Belo Horizonte é uma 
cidade sem atrativos 
turísticos. 

     

30 Belo Horizonte é uma 
cidade agradável. 

     

31 Beagá é uma cidade 
arborizada. 

     

32 Belo Horizonte é uma 
cidade conservadora e 
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tradicional. 
33 O clima da cidade é uma 

referência nacional. 
     

34 Belo Horizonte pode ser 
considerada uma cidade 
charmosa 

     

35 Belo Horizonte é uma 
cidade que proporciona 
bem estar 

     

36 A falta de praias é um fato 
que desmotiva o seu 
turismo 

     

37 Belo Horizonte é uma 
cidade planejada 

     

38 A cidade oferece boas 
opções de diversão 

     

39 Belo Horizonte possui uma 
eclética rede hoteleira. 

     

40 A cidade oferece condições 
que facilitam a realização  
de projetos pessoais 

     

41 Belo Horizonte é uma 
cidade simpática e alegre 

     

42 As disparidades sociais são 
nítidas em Belo Horizonte 

     

43 O setor comercial é um dos 
principais fatores de 
desenvolvimento da cidade. 

     

44 Belo Horizonte é uma 
cidade não industrializada 

     

45 Belo Horizonte é uma 
cidade que  proporciona 
oportunidades de negócios 

     

46 A prestação de serviços é 
base da economia da 
cidade. 

     

47 Belo Horizonte é 
considerada uma cidade 
suja 

     

48 Belo Horizonte tem fama 
de ser uma cidade violenta. 
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Anexo C: Importância dada aos atributos da cidade de Belo Horizonte, como produto a 
ser “vendido”. 
  
 
Todas as perguntas desta seção referem-se à importância dada aos atributos da cidade de Belo 
Horizonte, como produto a ser “vendido”. Em cada uma das afirmativas abaixo, assinale um 
“X” na coluna que melhor expresse o grau de importância que você dá ao atributo. Baseie-se 
na legenda a seguir: 

1 
Sem importância 

2  
Pouco 

importante 

3 
Indiferente 

4 
Importante 

5 
Muito 

importante 

6 
Não sei 

 
 

 
 
Sem 
importância 

 
Pouco 
importante 

 
 
Indiferente 

 
 
Importante 

 
Muito 

importante 

 
Não 
sei 

1 
Ter montanha e a Serra 
do Curral 

      

2 Ter um horizonte belo 
e bonito por do sol 

      

3 Ser considerada a 
cidade dos bares 

      

4 Ser considerada ciidade 
dormitório 

      

5 Ser considerada uma 
cidade jovem 

      

6 Ter clima de liberdade       
7 Ser uma cidade segura       
8 Ter qualidade de vida       
9 Ter bons restaurantes e 

boa gastronomia 
      

10 Ter tranqüilidade e 
sossego 

      

11 Oferecer boas 
oportunidades de 
trabalho 

      

12 Ser acolhedora e 
hospitaleira 

      

13 Tem fama de nostálgica       
14 Causar sensação de 

tristeza 
      

15 Ser considerada  
provinciana e 
interiorana 

      

16 De fácil deslocamento 
e trânsito bom 

      

17 Ser considerada uma 
cidade civilizada  

      

18 Ser considerada uma 
cidade cosmopolita 

      

19 Proporcionar a       



 98

sensação de estar em 
casa 

20 Ter um ambiente  
propício para se fazer  
amizades 

      

21 Ser aconchegante       
22 Ser sede de eventos de 

negócios 
      

23 Ter cultura 
diversificada 

      

24 Modernização       
25 Ter muitos  parques e 

praças 
      

26 Ter baixo custo de vida       
27 Ser uma cidade 

verticalizada 
      

28 Ter poucas opções de 
lazer disponíveis 

      

29 Ter poucos  atrativos 
turísticos 

      

30 Ser uma cidade 
agradável 

      

31 Ser arborizada       
32 Ser considerada 

conservadora e 
tradicional 

      

33 Ter um bom clima       
34 Ser charmosa       
35 Proporcionar bem-estar       
36 Não ter  mar       
37 Ser planejada       
38 Ter opções de diversão       
39 Eclética com muitas 

possibilidades de lazer 
e serviços 

      

40 Facilitar  a realização  
de projetos pessoais 

      

41 Ser simpática       
42 Ser alegre       
43 Ser comercial       
44 Não ser industrializada       
45 Proporcionar 

oportunidades de 
negócios 

      

46 Ser prestadora de 
serviços 

      

47 Ser considerada suja       
48 Ser considerada 

violenta 
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Anexo D: Questões e perguntas para confecção de histogramas à cidade de Belo 
Horizonte. 
 
Questões e perguntas referentes aos histogramas. 

N.º QUESTÕES 
Q.1 As montanhas e a Serra do Curral são importantes  atrativos da cidade de Belo Horizonte 
Q.2 O belo horizonte  e o por do sol são características marcantes da cidade de Belo horizonte 
Q.3 Belo Horizonte é reconhecida nacionalmente como a cidade dos bares 
Q.4 Belo Horizonte tem o estigma de ser uma cidade dormitório 
Q.5 Belo Horizonte é considerada uma cidade jovem 
Q.6  Belo Horizonte é considerada uma cidade com clima de liberdade 
Q.7 Belo Horizonte é considerada uma cidade segura 
Q.8 Belo Horizonte é considerada uma cidade que oferece bom nível de qualidade de vida 
Q.9 Belo Horizonte é uma cidade que tem bons restaurantes 
Q.10 Belo Horizonte é uma cidade que  oferece tranqüilidade e sossego 
Q.11 A cidade oferece boas oportunidades de trabalho 
Q.12 Belo horizonte é uma cidade acolhedora e hospitaleira 
Q.13 Belo horizonte é uma cidade nostálgica 
Q.14 A cidade causa sensação de tristeza 
Q.15 Belo Horizonte é uma cidade provinciana e interiorana 
Q.16 O traçado da cidade  proporciona fácil deslocamento e trânsito bom 
Q.17 Belo Horizonte é uma cidade civilizada 
Q.18 Belo Horizonte é uma cidade cosmopolita 
Q.19 Em BH a gente tem a sensação de estar em casa 
Q.20 A cidade tem um bom clima para se  fazer amizades 
Q.21 Belo Horizonte é uma cidade aconchegante 
Q.22 A cidade é sede de eventos de negócios 
Q.23 A cidade tem uma cultura diversificada 
Q.24 Belo Horizonte é uma cidade moderna 
Q.25 A existência de parques e praças é um atrativo para a cidade 
Q.26 O baixo custo de vida é um diferencial para a cidade 
Q.27  Belo Horizonte é uma cidade verticalizada 
Q.28 A cidade oferece poucas opções de lazer 
Q.29 Belo Horizonte é uma cidade sem atrativos turísticos 
Q.30 Belo Horizonte é uma idade agradável 
Q.31 Belo Horizonte é uma cidade arborizada 
Q.32 Belo Horizonte é uma cidade conservadora e tradicional 
Q.33 Belo Horizonte tem bom clima 
Q.34 Belo Horizonte é uma cidade charmosa 
Q.35 Belo Horizonte é uma cidade que proporciona bem estar 
Q.36 Belo Horizonte é uma cidade sem mar 
Q.37 Belo Horizonte é uma cidade planejada 
Q.38 A cidade oferece boas opções de diversão 
Q.39 Belo Horizonte é uma cidade eclética e cheia de possibilidades de lazer e negócios 
Q.40 A cidade oferece condições que facilitam a realização  de projetos pessoais 
Q.41 Belo Horizonte é uma cidade simpática 
Q.42 Belo Horizonte é uma cidade alegre 
Q.43 Belo Horizonte é uma cidade comercial 
Q.44 Belo Horizonte é uma cidade não industrializada 
Q.45 Belo Horizonte é uma cidade que  proporciona oportunidades de negócios 
Q.46 Belo Horizonte é uma cidade prestadora de serviços 
Q.47 Belo Horizonte "Ser uma cidade suja" 
Q.48 Belo Horizonte "Ser uma cidade violenta" 
Q.49 Montanhas/Serra do Curral 
Q.50 Horizonte belo/por do sol 
Q.51 Cidade dos bares 
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Q.52 Cidade dormitório 
Q.53 Cidade jovem 
Q.54 Clima de liberdade 
Q.55 Segurança 
Q.56 Qualidade de vida 
Q.57 Restaurantes/gastronomia 
Q.58 Tranqüilidade/sossego 
Q.59 Oportunidades de trabalho 
Q.60 Acolhedora/hospitaleira 
Q.61 Nostálgica 
Q.62 Sensação de tristeza 
Q.63 Provinciana/interiorana 
Q.64 De fácil deslocamento/trânsito bom 
Q.65 Civilizada 
Q.66 Cosmopolita 
Q.67 Sensação de estar em casa 
Q.68 Clima para fazer amizades 
Q.69 Aconchegante 
Q.70 Sede de eventos de negócios 
Q.71 Cultura diversificada 
Q.72 Moderna 
Q.73 Existência de parques e praças 
Q.74 Baixo custo de vida 
Q.75 Verticalizada 
Q.76 Poucas opções de lazer 
Q.77 Sem atrativos turísticos 
Q.78 Agradável 
Q.79 Arborizada 
Q.80 Conservadora/tradicional 
Q.81 Bom clima 
Q.82 Charmosa 
Q.83 Proporciona bem-estar 
Q.84 Sem mar 
Q.85 Planejada 
Q.86 Diversão 
Q.87 Eclética com muitas possibilidades de lazer e negócios 
Q.88 Facilita a consecução de projetos pessoais 
Q.89 Simpática 
Q.90 Alegre 
Q.91 Comercial 
Q.92 Não-industrializada 
Q.93 Proporciona oportunidades de negócios 
Q.94 Prestadora de serviços 
Q.95 Suja 
Q.96 Violenta 

OBS: as notas das questões 48 a 96 estão invertidas no histograma. 
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Anexo E: Resultados das questões e perguntas referentes a Belo Horizonte (Anexo D) em 
histogramas. 
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Anexo F: Planilha de atributos referentes à cidade de Belo Horizonte com código de 
tabulação. 

5

4

3

2

1

Atributos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VO VF VT
1 Montanhas/Serra do Curral 0 0
2 Horizonte belo/por do sol 0 0
3 Cidade dos bares 0 0
4 Cidade dormitório 0 0
5 Cidade jovem 0 0
6 Clima de liberdade 0 0
7 Segurança 0 0
8 Qualidade de vida 0 0
9 Restaurantes/gastronomia 0 0
10 Tranqüilidade/sossego 0 0
11 Oportunidades de trabalho 0 0
12 Acolhedora/hospitaleira 0 0
13 Nostálgica 0 0
14 Sensação de tristeza 0 0
15 Provinciana/interiorana 0 0
16 De fácil deslocamento/trânsito bom 0 0
17 Civilizada 0 0
18 Cosmopolita 0 0
19 Sensação de estar em casa 0 0
20 Clima para fazer amizades 0 0
21 Aconchegante 0 0
22 Sede de eventos de negócios 0 0
23 Cultura diversificada 0 0
24 Moderna 0 0
25 Existência de parques e praças 0 0
26 Baixo custo de vida 0 0
27 Verticalizada 0 0
28 Poucas opções de lazer 0 0
29 Sem atrativos turísticos 0 0
30 Agradável 0 0
31 Arborizada 0 0
32 Conservadora/tradicional 0 0
33 Bom clima 0 0
34 Charmosa 0 0
35 Proporciona bem estar 0 0
36 Sem mar 0 0
37 Planejada 0 0
38 Diversão 0 0
39 Eclética com muitas possibilidades 0 0
40 Facilita a consecução de projetos pessoais 0 0
41 Simpática 0 0
42 Alegre 0 0
43 Comercial 0 0
44 Não industrializada 0 0
45 Proporciona oportunidades de negócios 0 0
46 Prestadora de serviços 0 0
47 Suja 0 0
48 Violenta 0 0
49 Outros 0 0

Respondentes

Nota atribuída
5

4

3

2

1

Quarto atributo citado

Quinto atributo citado ou mais

Codigo de tabulação
Primeiro atributo citado

Segundo atributo citado

Terceiro atributo citado
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Anexo G: – Nomes e perguntas para as variáveis de avaliação dos atributos de imagem 
de Belo Horizonte. 
IND. PERGUNTAS 
v.1 As montanhas e a Serra do Curral são importantes  atrativos da cidade de Belo Horizonte 
v.2 O belo horizonte  e o por do sol são características marcantes da cidade de Belo horizonte 
v.3 Belo Horizonte é reconhecida nacionalmente como a cidade dos bares 
v.4 Belo Horizontee tem o estigma de ser uma cidade dormitório 
v.5 Belo Horizonte é considerada uma cidade jovem 
v.6 Belo Horizonte é considerada uma cidade com clima de liberdade 
v.7 Belo Horizonte é considerada uma cidade segura 
v.8 Belo Horizonte é considerada uma cidade que oferece bom nível de qualidade de vida 
v.9 Belo Horizonte é uma cidade que tem bons restaurantes 
v.10 Belo Horizonte é uma cidade que  oferece tranqüilidade e sossego 
v.11 A cidade oferece boas oportunidades de trabalho 
v.12 Belo horizonte é uma cidade acolhedora e hospitaleira 
v.13 Belo horizonte é uma cidade nostálgica 
v.14 A cidade causa sensação de tristeza 
v.15 Belo Horizonte é uma cidade provinciana e interiorana 
v.16 O traçado da cidade  proporciona fácil deslocamento e trânsito bom 
v.17 Belo Horizonte é uma cidade civilizada 
v.18 Belo Horizonte é uma cidade cosmopolita 
v.19 Em BH a gente tem a sensação de estar em casa 
v.20 A cidade tem um bom clima para se  fazer amizades 
v.21 Belo Horizonte é uma cidade aconchegante 
v.22 A cidade é sede de eventos de negócios 
v.23 A cidade tem uma cultura diversificada 
v.24 Belo Horizonte é uma cidade moderna 
v.25 A existência de parques e praças é um atrativo para a cidade 
v.26 O baixo custo de vida é um diferencial para a cidade 
v.27 Belo Horizonte é uma cidade verticalizada 
v.28 A cidade oferece poucas opções de lazer 
v.29 Belo Horizonte é uma cidade sem atrativos turísticos 
v.30 Belo Horizonte é uma idade agradável 
v.31 Belo Horizonte é uma cidade arborizada 
v.32 Belo Horizonte é uma cidade conservadora e tradicional 
v.33 Belo Horizonte tem bom clima 
v.34 Belo Horizonte é uma cidade charmosa 
v.35 Belo Horizonte é uma cidade que proporciona bem-estar 
v.36 Belo Horizonte é uma cidade sem mar 
v.37 Belo Horizonte é uma cidade planejada 
v.38 A cidade oferece boas opções de diversão 
v.39 Belo Horizonte é uma cidade eclética e cheia de possibilidades de lazer e negócios 
v.40 A cidade oferece condições que facilitam a realização  de projetos pessoais 
v.41 Belo Horizonte é uma cidade simpática 
v.42 Belo Horizonte é uma cidade alegre 
v.43 Belo Horizonte é uma cidade comercial 
v.44 Belo Horizonte é uma cidade não industrializada 
v.45 Belo Horizonte é uma cidade que  proporciona oportunidades de negócios 
v.46 Belo Horizonte é uma cidade prestadora de serviços 
v.47 Belo Horizonte "Ser uma cidade suja" 
v.48 Belo Horizonte "Ser uma cidade violenta" 
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Anexo H – Nomes e perguntas para as variáveis de importância dos atributos de imagem 
de Belo Horizonte. 
IND. PERGUNTAS 
x.1 Montanhas/Serra do Curral 
x.2 Horizonte belo/por do sol 
x.3 Cidade dos bares 
x.4 Cidade dormitório 
x.5 Cidade jovem 
x.6 Clima de liberdade 
x.7 Segurança 
x.8 Qualidade de vida 
x.9 Restaurantes/gastronomia 
x.10 Tranqüilidade/sossego 
x.11 Oportunidades de trabalho 
x.12 Acolhedora/hospitaleira 
x.13 Nostálgica 
x.14 Sensação de tristeza 
x.15 Provinciana/interiorana 
x.16 De fácil deslocamento/trânsito bom 
x.17 Civilizada 
x.18 Cosmopolita 
x.19 Sensação de estar em casa 
x.20 Clima para fazer amizades 
x.21 Aconchegante 
x.22 Sede de eventos de negócios 
x.23 Cultura diversificada 
x.24 Moderna 
x.25 Existência de parques e praças 
x.26 Baixo custo de vida 
x.27 Verticalizada 
x.28 Poucas opções de lazer 
x.29 Sem atrativos turísticos 
x.30 Agradável 
x.31 Arborizada 
x.32 Conservadora/tradicional 
x.33 Bom clima 
x.34 Charmosa 
x.35 Proporciona bem-estar 
x.36 Sem mar 
x.37 Planejada 
x.38 Diversão 
x.39 Eclética com muitas possibilidades de lazer e negócios 
x.40 Facilita a consecução de projetos pessoais 
x.41 Simpática 
x.42 Alegre 
x.43 Comercial 
x.44 Não industrializada 
x.45 Proporciona oportunidades de negócios 
x.46 Prestadora de serviços 
x.47 Suja 
x.48 Violenta 
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