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O presente trabalho propõe que a viagem de lazer resulta de uma combinação, ao nível 
de associações emocionais, da percepção do ambiente quotidiano com a percepção de 
um ou vários destinos turísticos. Essas percepções são designadas por imagem afectiva, 
sendo compostas por reacções emocionais ao ambiente do lugar, as quais podem ou não 
ser influenciadas por crenças cognitivas acerca do mesmo. De uma forma breve, expõe-
se a importância dos factores emocionais no processo de escolha dos destinos turísticos 
e, partindo dos resultados de um estudo sobre a imagem afectiva do Douro, propõe-se 
uma estratégia de comunicação publicitária que privilegia a componente emocional. 

Viagem emocional 

Numa perspectiva de marketing, especificamente do estudo do comportamento do 
consumidor, considera-se que os turistas viajam porque retiram gratificações desse 
comportamento. Se limitarmos o campo de análise às viagens de férias e de lazer, estas 
são entendidas como uma forma de lazer que implica uma mudança, uma saída 
temporária do ambiente habitual, pelo que, no estudo das gratificações que os turistas de 
lazer obtêm das viagens que realizam, há que identificar o papel que é atribuído à 
referida mudança de ambiente. Justifica-se assim que, sem pôr em causa a relevância de 
outras teorias explicativas do comportamento dos turistas, este artigo se oriente por um 
enquadramento fundado na psicologia ambiental e, complementarmente, na psicologia 
social. 
O estudo científico do comportamento dos consumidores conheceu um grande impulso 
em meados do séc. XX nos Estados Unidos da América, captando a atenção da 
administração de muitas empresas que compreendiam o valor da marca. Podemos 
resumir as abordagens dos estudos de mercado vigentes na altura, a dois tipos: medidas 
directas de variáveis comportamentais e de atitudes, apresentadas na forma de 
tabulações; medidas indirectas das chamadas “razões profundas” para o consumo e para 
a escolha das marcas, através de métodos originários da psicanálise. Regra geral, os 
analistas destes dois campos competiam entre si de costas voltadas para o outro campo 
(Black, 1956). Depois de uma época gloriosa que atingiu o auge na viragem da década 
de 50 para a de 60, o segundo tipo de abordagem, conhecida por motivational research, 
praticamente desapareceu, em grande parte devido à percepção de falta de rigor 
científico dos métodos e de alguma discricionariedade do investigador nas conclusões e 
nas recomendações ao cliente. 
A retirada da motivational research foi acompanhada da predominância de um 
paradigma da razão nos processos de decisão dos consumidores. Ficou estabelecida uma 
hierarquia de efeitos que ainda hoje é apresentada como dominante nos manuais de 
marketing, que pressupõe que o consumidor, depois de sentida uma necessidade 
relacionada com uma categoria de produto, desenvolve um conhecimento sobre as 
marcas e respectivos atributos, do qual resulta um sentimento afectivo mais positivo 
relativamente a umas do que a outras, sentimento esse que poderá vir a ser convertido 
numa acção, como a compra. Aplicada ao campo do turismo, esta hierarquia de efeitos 



conhecer – sentir – agir pressupõe que o turista sente necessidade de viajar, informa-se 
sobre as alternativas disponíveis, designadamente sobre os atributos dos destinos e 
escolhe o destino cujos atributos melhor corresponderem às suas necessidades. Esta 
perspectiva implica um elevado nível de instrumentalidade dos atributos e um elevado 
esforço mental do decisor, que tem de possuir conhecimento sobre um conjunto de 
atributos presentes no destino e comparar esse conhecimento, eventualmente, atributo a 
atributo. 
Neste paradigma, que foi sendo reproduzido no ensino do marketing, as emoções têm 
um papel subalterno de avaliação do “conhecimento” que os consumidores obtêm de 
diversas fontes, com destaque para a publicidade. Não obstante, os publicitários sempre 
souberam que as emoções são um elemento essencial na formação das preferências, o 
qual não se pode reduzir ao de avaliação das crenças cognitivas. Um artigo fundamental 
de Vaughn (1980) propõe quatro tipos diferentes de hierarquias de efeitos, apresentando 
situações de compra e categorias de produto que implicam reacções afectivas antes da 
crença cognitiva, admitindo mesmo situações em que as crenças cognitivas não 
precisam de estar presentes para haver uma relação entre sentir e agir. A década de 80 
foi bastante pródiga em publicações académicas que reconheceram às as emoções um 
importante papel no processo de decisão, na experiência de consumo e na satisfação, 
pelo menos em algumas categorias de produtos (Hirschman e Holbrook, 1982; 
Holbrook e O'Shaughnessy, 1984). 
As mais recentes teorias sobre os processos de motivação no comportamento auto-
regulado (Carver e Scheier, 1999) defendem que o comportamento só é activado porque 
são as emoções que sinalizam ao indivíduo se a situação percebida, especialmente a 
relação com o ambiente, é ou não consentânea com os seus objectivos e valores. Se o 
ambiente é percebido como ameaça, gera-se uma motivação para o evitar; se o ambiente 
é percebido como potencialmente gratificante, gera-se uma motivação para o explorar. 
Mas as emoções têm ainda outras funções importantes no comportamento do 
consumidor, nomeadamente na consolidação de atitudes e na fidelidade a uma marca, 
pelo que, por exemplo, a comunicação de marketing, será muito mais efectiva se for 
capaz de evocar ou suscitar emoções no consumidor que se liguem a atributos ou 
benefícios do produto ou serviço anunciado (O'Shaughnessy e O'Shaughnessy, 2003). 
Para estes autores, sejam quais forem os critérios que o consumidor use na formação de 
preferência e no processo de escolha das marcas, há sempre emoções envolvidas, 
nomeadamente ansiedade e tensão face ao risco da decisão, redução de tensão e alívio 
quando a decisão e a compra são facilitadas, entusiasmo pelas expectativas de 
gratificação e prazer pela satisfação da experiência com a marca. 
São as emoções que facilitam a escolha da marca, a qual seria impraticável por uma 
avaliação “racional” dos respectivos atributos (Damasio, 1995). São as emoções que 
identificam o que é importante para o consumidor, quais os aspectos mais salientes que 
permitem distinguir as alternativas, quais são os atributos da categoria de produto que 
são relevantes para a escolha. O'Shaughnessy e O'Shaughnessy defendem que, se os 
laços emocionais são determinantes para manter a preferência a fidelidade a uma marca, 
são-no ainda mais no caso dos serviços, já que a experiência de serviço, por envolver 
relações interpessoais, é mais facilmente geradora de emoções. Ou seja, em serviços, 
não são apenas as características de determinados objectos que são avaliadas 
emocionalmente, são também as acções de um conjunto de pessoas, estejam ou não face 
a face com o consumidor. 
O estudo das emoções envolvidas na experiência de consumo é muitas vezes associado 
a categorias de produto de elevada carga hedónica (Hirschman e Holbrook, 1982), 



podendo as viagens de lazer ser incluídas nesse tipo de produtos, dado o seu carácter 
extraordinário, relativamente à rotina do quotidiano. As experiências de consumo que 
envolvem benefícios sociais e sensoriais tendem a originar respostas afectivas muito 
intensas. Se a categoria de produto em causa implica aquisições onerosas e pouco 
frequentes, a importância das emoções é ainda superior (Hirschman e Holbrook, 1982; 
Richins, 2008). No entanto, não é tanto o produto em si que determina a intensidade de 
resposta emocional, é a situação em que o consumo ocorre, o valor que o consumidor 
atribui a uma experiência de consumo específica, já que, sempre que uma determinada 
situação ou ocasião é considerada mais importante, menos rotineira, a importância 
relativa das emoções aumenta (O'Shaughnessy e O'Shaughnessy, 2003). As emoções 
envolvidas na experiência de consumo são ainda afectadas pelas emoções sentidas antes 
do consumo, quer as sentidas no ambiente não relacionado com o produto (Richins, 
2008), quer as antecipadas pelas expectativas face ao produto (Bagozzi, Gurhan-Canli e 
Priester, 2002). 
As emoções antecipadas são fundamentais na motivação para as viagens turísticas, já 
que, nomeadamente através da fantasia (Dann, 2000) e do imaginário (Murphy, 1985), 
proporcionam uma antecipação dos resultados afectivos da experiência no destino. 
MacInnis e Price (1990) mostraram que os turistas que antecipavam a experiência de 
umas férias, sobretudo os que incluíam nessa antecipação elementos sensoriais e 
actividades que pretendiam realizar, tinham expectativas mais positivas relativamente às 
férias e ficaram mais satisfeitos com a experiência de férias. Na mesma linha, Goossens 
(2000) defende que os turistas constroem visões das alternativas de escolha e avaliam 
essas alternativas em função do prazer antecipado. Estas visões são formadas por 
representações sensoriais, sobretudo visuais, na memória. No entanto, a forma mais 
completa de antecipação é a que imagina acções enquadradas no tempo, provocando 
uma resposta emocional mais intensa, porque depende da activação de memórias de 
emoções vividas. Esta antecipação de emoções e de sentimentos acerca dos atributos do 
destino liga-se com factores internos para dar origem à motivação para viajar. 
As emoções associadas aos estímulos do destino representam, no entanto, apenas uma 
parte do conteúdo emocional do processo de motivação para viajar. A outra parte 
respeita às emoções associadas ao quotidiano. No âmbito da psicologia ambiental, há 
extensa literatura sobre o modo como a mudança de ambiente funciona como resposta a 
sentimentos negativos do quotidiano (Ulrich, 1983; Hartig, Mang e Evans, 1991). 
Mehrabian e outros (1997) verificaram que os elevados níveis de estimulação que 
caracterizam a vida urbana justificam que as pessoas procurem um equilíbrio entre 
espaços e situações indutores de entusiasmo e de risco, e espaços e situações que 
proporcionem tranquilidade e segurança. 
Para enquadrar as ideias sobre o marketing do destino Douro que vamos defender neste 
artigo, é necessário assumir que o turismo é uma actividade de consumo hedónica e que 
o modo de escolha dos destinos turísticos é predominantemente afectivo (Mittal, 1994): 
o processo de escolha baseia-se em impressões gerais do destino; o turista tende a 
imaginar-se na experiência do destino, mais do que a pensar em atributos do destino; 
“gostar” do destino é a principal justificação para a escolha. As implicações desta opção 
teórica são evidentes. Em primeiro lugar, a imagem holística do destino, particularmente 
na sua vertente emocional, faz parte do processo motivacional. Ou seja, o turista não 
compara as suas crenças parcelares relativamente à presença de determinados atributos 
relevantes no destino. O que o atrai é uma expectativa emocional de prazer no destino. 
Em segundo lugar, não há uma precedência hierárquica da necessidade de viajar sobre a 
imagem do destino. O processo de motivação é, como explicou Iso-Ahola (1982), 
dialéctico – o desejo de visitar o destino pode suceder ou preceder a vontade de sair 



temporariamente do ambiente habitual, mas é de esperar que estas duas forças actuem 
em tandem, se potenciem uma à outra. 

Imagem afectiva e motivação para viajar 

Tratando-se de uma actividade de lazer que implica a saída do ambiente habitual e a 
escolha de um destino, a motivação para o turismo depende das reacções emocionais do 
turista, quer ao ambiente habitual, quer ao ambiente do destino. Consequentemente, a 
análise dessas reacções, que podem ser conceptualizadas como imagem afectiva, por 
oposição a uma imagem cognitiva fundada nas crenças sobre os atributos do destino, é 
fundamental para o marketing dos destinos turísticos. Consideramos, portanto, imagem 
afectiva como a verbalização de atribuições emocionais a um lugar, a qual pode ser 
medida questionando os turistas sobre indicadores dessas atribuições. De acordo com o 
modelo definido por Russell e Pratt (1980) para medir as qualidades do local que são 
indutoras de emoções, estas podem ser representadas num espaço bidimensional: a 
primeira dimensão, que se pode chamar agradabilidade, representa uma valência 
afectiva relacionada com o prazer que o espaço suscita; a segunda, estimulação, 
representa o nível de excitação proporcionado pelos estímulos ambientais. 
Propomos que esta teoria seja operacionalizada através de análise factorial de classes 
latentes, considerando que as referidas dimensões da imagem afectiva são bipolares: 
agradabilidade positiva ou negativa; estimulação alta ou baixa. Da combinação destes 
níveis bipolares resultam quatro classes latentes de imagem afectiva: alta estimulação 
agradável, designada entusiasmante; baixa estimulação agradável, designada relaxante; 
baixa estimulação desagradável, designada melancólica; alta estimulação desagradável, 
designada stressante. Só os níveis altos de estimulação têm potencial motivacional 
(Watson et al., 1999; Carver, 2001), como seja a activação do comportamento de 
viagem. Alta estimulação desagradável motiva os indivíduos para fugir ao ambiente em 
causa, ao passo que alta estimulação agradável os motiva para procurarem esse 
ambiente. 
No campo do turismo, esta relação entre imagem afectiva e motivação para viajar pode 
ser entendida da seguinte forma: a reacção emocional ao ambiente habitual tende a ser 
stressante, o que motiva os turistas a quererem sair desse ambiente; a reacção emocional 
ao ambiente dos destinos, que começa por ser uma antecipação das emoções que serão 
vividas durante a estadia, tende a ser entusiasmante e motiva os turistas a procurá-los. O 
papel do marketing de um destino é contribuir para que a imagem afectiva do mesmo 
leve os potenciais turistas a antecipar, ou melhor, a “viver” pela imaginação e pela 
fantasia, as emoções que esperam sentir no destino. Como é norma nas experiências de 
consumo hedónicas, sobretudo nos casos em que a escolha da marca tem uma 
importante componente afectiva, a gratificação que o consumidor obtém tem um 
significado psicológico, cultural e social que é sugerido, se não mesmo criado, pela 
comunicação publicitária (Rossiter e Percy, 1991). 
Para compreender este papel do marketing de destinos, é fundamental compreender a 
diferença entre a motivação negativa ou aversiva e a motivação positiva ou apetitiva. A 
motivação negativa funciona quando o consumidor percebe uma situação problemática 
e atribui ao consumo de um produto ou serviço a potencialidade de evitar ou resolver o 
problema. No caso do turismo, este tipo de motivação está principalmente ligado à 
necessidade de viajar – as reacções ao ambiente habitual são negativas e a mudança 
proporcionada pela viagem elimina esse sentimento negativo. Por outro lado, a 
motivação positiva ocorre quando o consumidor percebe ou imagina uma situação de 
consumo como gratificante porque lhe vai proporcionar sentimentos positivos, 



independentemente de estar ou não a sentir algum problema. No caso do turismo, este 
tipo de motivação está sobretudo ligado à escolha do destino – a antecipação dos 
sentimentos positivos cria o desejo de o visitar. Na maior parte dos casos, estas duas 
“forças” motivacionais actuam em conjunto e potenciam-se uma à outra. No entanto, 
para efeitos das estratégias de marketing, não devem ser confundidas. Uma 
comunicação baseada na motivação negativa poderá incentivar a necessidade de 
viagem, mas terá um pequeno impacto na escolha do destino. Só uma comunicação 
baseada em motivação positiva aumenta as possibilidades de diferenciação do destino e 
o reforço da percepção de que ele poderá proporcionar determinadas emoções de uma 
forma superior aos concorrentes. 

A imagem afectiva do Douro e as implicações para o marketing do 

destino 

O estudo da imagem afectiva do destino Douro, efectuado através da análise factorial de 
classes latentes, da forma que acima se referiu, a partir da inquirição de uma amostra de 
566 turistas nacionais, durante a visita, permite concluir que a imagem é extremamente 
agradável. Quanto ao nível de estimulação, a posição média é baixa, mas pode ser maior 
ou menor, consoante a imagem afectiva do ambiente habitual e a motivação para a 
viagem, a qual, por sua vez, depende do contexto em que a viagem é realizada e do 
grupo de viagem. Dito de outro modo, para a maioria dos turistas, o Douro é 
tendencialmente percebido como um destino relaxante, mas, por exemplo, os 
passageiros de cruzeiros fluviais, mais receptivos a gratificações relacionadas com o 
conhecimento e a descoberta, tendem a percebê-lo como mais entusiasmante. 
Uma imagem relaxante é positiva, mas é o nível mais básico que se exige a um destino. 
Significa que os visitantes percebem o destino como adequado à sua necessidade de 
fugir a um ambiente quotidiano stressante, mas não como um destino fortemente 
diferenciado com uma capacidade de atracção baseada na promessa de satisfação de 
motivações positivas. A mensagem publicitária deve centrar-se numa emoção como 
resultado da visita ao destino, mas, para que essa emoção fique associada, na memória 
do potencial turista, a um destino específico, é preciso representá-la no quadro de algum 
elemento facilmente associável à marca-destino. O vinho e a paisagem reconhecida 
como Património da Humanidade são óptimos candidatos para esse papel de bandeja de 
entrega das emoções na comunicação publicitária. 
Por conseguinte, tendo em conta que na motivação positiva as emoções se tornam elas 
próprias o objectivo do comportamento, propõe-se que, sem pôr em risco a imagem de 
tranquilidade que os actuais turistas atribuem ao destino Douro, se desenvolvam 
expectativas entusiasmantes, nomeadamente: estimulação intelectual, com o 
conhecimento dos processos de criação da Região, das plantações, da evolução da 
estrutura fundiária, dos processos de vinificação, de transporte e exportação, etc; 
gratificação sensorial, ligada aos vinhos, mas também à satisfação sensorial que resulta 
do contacto com as vinhas, as vindimas, etc; reconhecimento social, por exemplo 
através da experiência de solares ligados à História de famílias reconhecidas na 
produção de Vinho do Porto. Imagens sugestivas de prazer, onde a gratificação social 
seja atingida por via da exclusividade e não por via de excessiva animação e onde as 
gratificações sensoriais e intelectuais se centrem nos prazeres relacionados com um 
vinho que pode ser diferenciado pela sua História. 
As associações simbólicas são determinantes para uma imagem afectivamente atraente 
e, no caso do vinho, essas associações têm, habitualmente, uma forte conotação sexual 



(Rossiter e Percy, 2001). Para além da experiência do vinho propriamente dito, há 
outras experiências relacionadas que poderão ser emocionalmente atraentes, como as 
experiências com a vinificação, as vindimas, a pisa, e manifestações culturais com elas 
relacionadas. O importante é que as promessas emocionais incluam imagens vívidas, 
porque isso aumenta o envolvimento do turista no processo de decisão e aumenta a 
percepção do carácter único do destino (Goossens, 2000). O conceito de tentação, que 
há 100 anos era veiculado na publicidade a uma marca de vinhos do Porto, é um 
conceito perfeitamente recuperável para uma imagem afectiva diferenciada do Douro, 
se adaptado aos valores hedónicos do tempo presente, associando “tentações” 
sensoriais, culturais e sociais que possam simbolizar o destino. 

 

Referências 

 
BAGOZZI, R. P.; GURHAN-CANLI, Z.; PRIESTER, J. R. (2002) - The social 

psychology of consumer behaviour. Buckingham: Open University Press. 
(Applying Social Psychology). ISBN 0-335-20722-7 

BLACK, P. (1956) - Two "Why's?" in the Market Place. Journal of Marketing. 21:2 
163-170. 

CARVER, C. S. (2001) - Affect and the Functional Bases of Behavior: On the 
Dimensional Structure of Affective Experience. Personality and Social 
Psychology Review. 5:4 345-356. 

CARVER, C. S.; SCHEIER, M. F. (1999) - Themes and issues in the self-regulation of 
behavior. In WYER, R. S., JR., ed. - Perspectives on behavioral self-regulation: 
Advances in social cognition. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates. 
ISBN 0-8058-2589-4. Vol. XII 

DAMASIO, A. R. (1995) - Descartes' error: emotion, reason, and the human brain. New 
York: Avon Books. ISBN 0380726475 

DANN, G. (2000) - Fantasy. In JAFARI, J., ed. - Encyclopedia of tourism. London; 
New York: Routledge. ISBN 0203195671. 222. 

GOOSSENS, C. (2000) - Tourism information and pleasure motivation. Annals of 
Tourism Research. 27:2 301-321. 

HARTIG, T.; MANG, M.; EVANS, G. W. (1991) - Restorative effects of natural 
environment experiences. Environment and Behavior. 23:1 3-26. 

HIRSCHMAN, E. C.; HOLBROOK, M. B. (1982) - Hedonic Consumption: Emerging 
Concepts, Methods and Propositions. Journal of Marketing. 46:3 92-101. 

HOLBROOK, M. B.; O'SHAUGHNESSY, J. (1984) - The Role of Emotion in 
Advertising. Psychology & Marketing. 1:2 45-64. 

ISO-AHOLA, S. E. (1982) - Toward a social psychological theory of tourism 
motivation: A rejoinder. Annals of Tourism Research. ISSN 0160-7383. 9:2 
256-262. 

MACINNIS, D. J.; PRICE, L. L. (1990) - An Exploratory Study of the Effects of 
Imagery Processing and Consumer Experience on Expectations and Satisfaction. 
Advances in Consumer Research. 17:1 41-47. 



MEHRABIAN, A.; WIHARDJA, C.; LJUNGGREN, E. (1997) - Emotional correlates 
of preferences for situation-activity. Genetic, Social & General Psychology 
Monographs. 123:4 461-477. 

MITTAL, B. (1994) - A Study of the Concept of Affective Choice Mode for Consumer 
Decisions. Advances in Consumer Research. 21 256-263. 

MURPHY, P. E. (1985) - Tourism: a community approach. New York: Methuen. ISBN 
0416359302 

O'SHAUGHNESSY, J.; O'SHAUGHNESSY, N. J. (2003) - The marketing power of 
emotion. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-515056-2 

RICHINS, M. L. (2008) - Consumption Emotions. In SCHIFFERSTEIN, H.; 
HEKKERT, P., eds. - Product experience. San Diego, CA: Elsevier. ISBN 
9780080450896. 399-422. 

ROSSITER, J. R.; PERCY, L. (1991) - Emotions and Motivations in Advertising. In 
HOLMAN, R. H.; SOLOMON, M. R., eds. Advances in Consumer Research, 
21, New York, October 4-7, 1990. Provo, UT: Association for Consumer 
Research. ISBN 0915552264. Vol. XVIII. 100-110. 

--- (2001) - The a-b-e Model of Benefit Focus in Advertising. In REYNOLDS, T. J.; 
OLSON, J. C., eds. - Understanding consumer decision making: the means-end 
approach to marketing and advertising strategy. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum. 
ISBN 080581731X. 183-214. 

RUSSELL, J. A.; PRATT, G. (1980) - A description of the affective quality attributed 
to environments. Journal of Personality And Social Psychology. 38:2 311-322. 

ULRICH, R. S. (1983) - Aesthetic and affective response to natural environment. 
Human Behavior & Environment: Advances in Theory & Research. 6 85-125. 

VAUGHN, R. (1980) - How Advertising Works: A Planning Model. Journal of 
Advertising Research. 20:5 27-33. 

WATSON, D. [et al.] (1999) - The Two General Activation Systems of Affect: 
Structural Findings, Evolutionary Considerations, and Psychobiological 
Evidence. Journal of Personality And Social Psychology. ISSN 00223514. 76:5 
820-838. 

 
 


	Marketing do Destino Douro – O papel da imagem afectiva
	Viagem emocional
	Imagem afectiva e motivação para viajar
	A imagem afectiva do Douro e as implicações para o marketing do destino
	Referências

