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Resumo  

 

Este trabalho tem por objetivo analisar os esforços promocionais empreendidos pela 
Bahiatursa na atração de turistas nacionais e as representações do turista que visitou a 
cidade nos meses de agosto e setembro de 2006. O objetivo é contribuir para a 
formulação de estratégias de comunicação pelos Poderes Públicos. Trata-se dos 
resultados de uma pesquisa exploratória. Observou-se a afirmação de padrões 
estereotipados na comunicação da cidade de Salvador. A relação entre a promoção e a 
percepção do turismo que visita a cidade é marcada por grandes distanciamentos.  
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1. Introdução 

 

As ações ou estratégias promocionais têm por princípio levar ao consumo, 

experimentação de serviço ou vivência de alguma experiência. A Comunicação 

promocional de Salvador vem, nos últimos anos, veiculando representações que  

relacionam a cidade a experiências alegres, sensuais ou superficialmente místicas. A 

mensagem de uma Bahia malemolente tem sido veiculada oficialmente pela mídia e 

difundida por personalidades baianas de destaque nacional. A difusão deste estereótipo 

contribui para consolidá-lo como uma representação social sobre a Bahia. Como afirma 

Norberto (2007), estas representações, benéficas a um tipo específico de turismo, podem 

dificultar o desenvolvimento de outras atividades econômicas do Estado, tais como 

atração de investimentos e exportação de produtos com maior valor adicionado.  

Dada a importância do setor turístico para a economia baiana, e das 

representações veiculadas pela comunicação institucional na formação de 

representações sociais de um determinado território, este texto tem como objetivo, em 

primeiro lugar, analisar as ações promocionais realizadas pela a Empresa de Turismo da 
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Bahia (Bahiatursa) para a cidade de Salvador e, em segundo lugar, identificar a 

percepção dos turistas que visitaram a cidade no segundo semestre de 2006. 

A análise desses dois aspectos estão relacionados com a dinâmica do próprio 

setor do turismo. Por uma lado, apesar de crescentes investimentos realizados pelo setor 

público nos últimos 25 anos, o fluxo turístico em Salvador não teve um crescimento 

correspondente. Em 2005 a Salvador recebeu aproximadamente 872.000 turistas 

nacionais, algo três vezes mais, quando comparado aos dados de 1995. Já quando 

relacionado ao incremento em verbas para promoção, concluímos que esse aumento na 

demanda não é expressivo.   

Por outro lado, entre 1991 e 2000, a Empresa de Turismo da Bahia estima que o 

governo destinou cerca de US$ 1,5 bilhão para melhorias em infra-estrutura do Estado, 

sendo que cerca de 64% desses recursos foram aplicados na Cidade do Salvador. Até 

2005, mais US$ 805 milhões foram investidos em todo o Estado, e até 2012, quase US$ 

4,5 bilhões serão aplicados especificamente na construção e reforma de pousadas, hotéis 

e empreendimentos de luxo. (BAHIATURSA, 2006).  

Estes dados levam a dois tipos de indagações: porque o fluxo de turismo não 

acompanha o crescimento correspondente ao investimento no setor? Qual a relação 

entre imagem de Salvador propagada pela Bahiatursa e a percepção do turista que visita 

a cidade? Faremos, portanto, algumas relações entre imagem comunicada e percepção 

dos turistas nacional que visitaram Salvador entre os meses de agosto e setembro de 

2006.  

Na primeira parte deste artigo, construímos uma discussão teórica sobre Turismo 

na Bahia e Salvador. Na segunda parte, analisamos um conjunto de ações promocionais da 

Bahiatursa, além de  discutirmos a percepção do turista nacional sobre a  Cidade do Salvador. 

 

Políticas de Turismo do Estado da Bahia. 

 

Apesar do desenvolvimento e amadurecimento do mercado de turismo e do 

crescimento das taxas de demanda, o papel do Estado permanece pouco maduro, quando 

avaliado frente às relações com organizações do segundo setor envolvidas nos negócios 

turísticos. O processo de afirmação de Salvador como destino turístico tornou-se 

complexo, exige-se especialização e experiência para se obter êxito.    

É preciso considerar, ainda, uma questão importante que envolve a decisão 

das políticas de turismo: a presença de investidores externos. O mundo não 



 

desenvolvido percebeu nas multinacionais a possibilidade de solucionar a questão que 

envolve a carência interna de recursos para financiar os investimentos no setor turístico. 

Por outro lado, o mundo desenvolvido vislumbrou nesses países a possibilidade de 

alargar seus domínios comerciais, atuando na exploração do negócio turístico. 

Essas afirmações são reforçadas, se considerarmos, segundo Wahab (1991), 

que a atividade turística constitui-se em uma combinação complexa de inter-

relacionamentos entre indústria, comércio e serviços, podendo ser esta a razão pelas 

quais países em desenvolvimento, como o Brasil, tenham nesta atividade atenção 

especial. Confirmando tal consideração, Bahia (2003) afirma que a importância da 

atividade turística para a economia do Estado da Bahia é evidenciada na representação 

média de 6,8% da atividade no PIB baiano.  

Ao lado das ações estaduais, as políticas adotadas pelo Governo Federal 

para o setor de turismo, a exemplo o Prodetur/NE, implementado na segunda metade da 

década de noventa, não obtiveram resultados esperados, agravados  pela existência de 

grandes desafios a serem superados, a exemplo da preservação ambiental, da qualidade 

dos serviços e da capacitação profissional em todos os níveis da cadeia produtiva do 

turismo. (TRIGO, 2002).  

O governo da Bahia lançou em 2003 as ações estratégicas da Bahiatursa, 

visando à criação de vantagens competitivas e a ampliação do valor percebido nos 

serviços e produtos oferecidos aos turistas. Seguem alguns exemplos que dimensionam 

tais ações, podemos caracteriza-las pelo o alto custo e um distanciamento entre o que foi 

planejado com o que foi realizado junto ao mercado, restando, portanto a idéia do que 

deveria ser. 

a) Qualitur: programa de certificação para o setor de turismo do Estado da 

Bahia. Foi lançado em 2003, com o apoio do SEBRAE. No Programa, empresas ligadas 

ao setor turístico, após receberem gratuitamente serviços de consultoria e capacitação 

em diversas áreas da prestação de serviços, são submetidas à certificação e, ao atingirem 

os níveis exigidos pelo Programa, recebem o selo de qualidade; 

b) Programa de fidelização: criado em 2003, este programa de suporte ao 

turista permite a gestão de relacionamentos e a oferta de produtos e serviços, buscando à 

fidelização dos turistas. Pode ser operacionalizado no site www.bahia.com.br, pelo 

serviço telefônico 0800, via fax, e-mails, postos de atendimento da Bahiatursa, dentre 

outros; 



 

c) Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT): atuando na 

Bahia desde 1995, consiste em um processo de conscientização e sensibilização da 

comunidade para que despertem e reconheçam a importância do turismo como gerador 

de empregos, tendo como resultado final a participação e a gestão dessa mesma 

comunidade no Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável; 

d) Projeto Viva Bahia: proposta de ação da Diretoria de Relações Nacionais 

(DRN) (2003), que tem por objetivos aumentar o fluxo turístico inter-estadual, 

preferencialmente no período de baixa estação, além de promover a divulgação e a 

integração dos destinos turísticos. Inclui-se, também, no programa a preservação do 

patrimônio natural e cultural, com a finalidade de se elevar a auto-estima da 

comunidade, a partir da promoção de melhor qualidade de vida;  

e) Projeto Destino Bahia: proposta de ação da DRN (2003), que tem por 

objetivos divulgar o produto Bahia em importantes regiões emissoras de turistas para o 

Estado, sensibilizando-as a partir da mostra de mensagens (áudio e visual) que 

possibilitem o conhecimento dos atrativos turísticos da Bahia. A estratégia de ação é 

atingir o turista, a partir do trabalho de divulgação em função dos agentes e operadores 

turísticos, além da imprensa. 

Diante do exposto, cabe ressaltar que os financiamentos e investimentos 

imprescindíveis para o bom desenvolvimento e desempenho de tais programas, foram 

financiado quase que integralmente pelo Estado. Outro aspecto relevante faz referência 

a restrição das organizações atendidas, que em sua maioria tinha suas atividades em 

Salvador. 

  

3. Um olhar sobre a Promoção da cidade de salvador 

 .  

 Um local pode reverter seu declínio e vivenciar renascimento e revitalização, 

mediante um planejamento estratégico de marketing. A partir dessa visão, um local 

passa a ser visto pelos gestores e financiadores como um conjunto de serviços e relações 

a serem vivenciadas por turista e segmentos de moradores. 

 A Bahiatursa, órgão oficial de turismo da Bahia, é a responsável pela 

coordenação e execução da política de promoção, fomento e desenvolvimento do 

turismo no Estado, de acordo com as diretrizes governamentais estabelecidas. Conforme 

exposto em seu site: www.bahiatursa.ba.gov.br, a Bahiatursa assume o papel de gestor 

na promoção e desenvolvimento do turismo no Estado da Bahia, buscando a valorização 



 

do patrimônio natural e cultural. Segunda a empresa, o foco é o desenvolvimento 

econômico e social das comunidades e respeito aos direitos humanos.  

É preciso evidenciar que as ações de promoção desenvolvidas pela Bahiatursa 

abrangem não apenas a cidade do Salvador, mas todo o Estado da Bahia. As imagens e 

mensagens (imagens e som) veiculadas nos mais diversos canais de mídia não fazem 

separação clara entre a Cidade do Salvador e o Estado da Bahia. Portanto, quando a 

Bahiatursa promove a política de turismo no Estado, ela contribui para o 

desenvolvimento de uma demanda especifica de turismo para a cidade do Salvador. O 

contrário não seria pertinente, isto é, quando a Bahiatursa promove a Cidade do 

Salvador contribui para a construção de uma imagem, que não obrigatoriamente 

corresponde a outras localidades. 

 

3.1 Internet  

 A Bahiatursa desenvolve programas para alavancar a atividade turística em todo 

o Estado da Bahia, utiliza-se a Internet como ferramenta de promoção e relacionamento 

aos interessados em conhecer o destino Salvador-Bahia. A Bahiatursa disponibiliza dois 

site, através dos quais desenvolve a promoção dos destinos na Bahia: o site oficial, 

institucional, www.bahiatursa.org.br e o www.bahia.com. No site oficial, são 

apresentados os principais programas desenvolvidos pelo Órgão, principalmente para a 

cidade de Salvador.  

Na Bahia, o governo tem adquirido uma postura que prioriza a exploração do 

potencial de Salvador e não de todo o Estado para a atividade turística. O objetivo seria, 

segundo a Bahiatursa, aproveitar as vantagens competitivas, que, no caso de Salvador, 

seria o potencial turístico, face ao rico patrimônio cultural, histórico, artístico e natural 

que possui.  

 Pensando em promover uma estrutura que acolha os visitantes, mantendo-os 

informados e orientados sobre os principais destinos e opções existentes, a Bahiatursa 

lançou, em julho de 2002, o portal www.bahia.com.br. Este portal traz o slogan “Bahia, 

terra da felicidade”, e várias imagens (fotos) sobre a fauna, monumentos, recursos 

naturais e paisagens da cidade do Salvador e Bahia.  

 O portal www.bahia.com.br tem sido uma ferramenta paralela ao site oficial da 

Bahiatursa, e nele se percebe clara exaltação dos valores referenciados na cidade do 

Salvador, evidencia-se a promoção do destino Salvador, Bahia. Isto pode ser observado 

nos seguintes textos que introduzem os quadros Viver a Bahia.  



 

 

(...) não apenas o espírito democrático, as belezas e a alegria incomparável da cidade de Salvador, mas 
principalmente, frenesi sentido aqui em todos os meses de fevereiro, durante a maior festa popular a céu 
aberto do planeta. (...) Dentro dos blocos de trio, na “pipoca” em meio à multidão, ou sobre os recém 
criados e super luxuosos camarotes, o folião aqui viverá experiências transcendentais, que elevarão a sua 
adrenalina e contentamento a um limite nunca antes atingido.  

   

 Ainda sobre a cidade do Salvador, o portal apresenta a História da Cidade, que já 

foi a Capital da Colônia Portuguesa, até 1763. Os valores artísticos, culturais e naturais 

são evidenciados nos textos que compõem o site. O Centro Histórico, a divulgada 

“cordialidade baiana”, o sincretismo religioso, as opções de lazer, a música e 

curiosidades de sua História são ali retratados, com traço claramente cronológico. 

 O portal considera Salvador como ”a ‘capital cultural do país’, berço de grandes 

nomes no cenário artístico, com destaque mundial”. Observa-se a tendência em 

promover o roteiro Salvador, a partir da sua diversidade cultural, artística e religiosa, 

fruto do entrelaçamento das culturas afro, indígena e européia, há mais de quinhentos 

anos de História. Como não há um foco especifico, há um conflito entre slogan, 

imagens e texto, pois tais ferramentas apontam em sentidos diferentes.   

 

3.2 Televisão 

 Quando o objetivo é veicular a mensagem através do som e da imagem, a 

televisão torna-se o veículo de mídia imprescindível para este objetivo. Consegue, com 

propriedade, criar imaginários de consumo nos telespectadores, pois aguça os sentidos, 

ao apresentar imagens, cores e formas, apesar da desvantagem do elevado custo na 

veiculação de propagandas. 

Para compreender a promoção da cidade do Salvador e do Estado da Bahia 

como destinos turísticos, foram analisadas as propagandas para televisão, a partir de 

vídeos oficiais promovidos pela Bahiatursa. Observa-se a exposição do produto 

“Salvador” e “Bahia”, evidenciando-se seus diferenciais frente a outros pólos turísticos. 

Os vídeos são apresentados por cantores, artistas e pessoas famosas ou de destaque em 

determinado setor. Apresentaremos, a seguir, as campanhas para televisão, inclusive 

com os elementos que evidencia a pouca unidade ao decorre dos anos. Explicitando a 

inexistência de um planejamento para a marca Salvador/Bahia. 

As peças de propaganda disponibilizadas pela Bahiatursa para este trabalho 

foram produzidas entre os anos de 1997 e 2004, totalizando trinta e quatro (34) vídeos. 

Será analisada a imagem que os elementos representam nas mensagens veiculadas 

através das propagandas na televisão.  



 

A estratégia de promoção foi apresentar a Bahia através de pessoas com inserção 

no cenário nacional para que isso repercutisse em uma legitimidade do produto Bahia. A 

idéia foi mostrar o diferencial da Bahia frente aos outros locais, a partir de seus ilustres 

representantes.  

Nesse conjunto de vídeos analisados cumpre a função de fazer a propaganda do 

produto Salvador/Bahia o publicitário Nizan Guanais, o grupo de teatro Companhia 

Baiana de Patifaria, a quituteira Dadá, os cantores Carlinhos Brown e Daniela Mercury, 

os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai,  além do grupo É o Tchan.  

Sob o slogan “Isso é coisa da Bahia”, uma série de vídeos apresenta diversos 

elementos e cenários que buscam representar a Bahia, evidenciando seu diferencial 

frente aos outros locais do Brasil: são apresentados locais turísticos, especialmente os 

ligados ao patrimônio histórico, cultural e religioso; a religiosidade e o sincretismo 

religioso, através da imagem de Igrejas, orixás, rezas, fitas do Senhor do Bonfim, 

banhos de pipoca; traços da cultura baiana, como o artesanato, a capoeira, a música, a 

dança, o berimbau, a mulher baiana, o coco da Bahia enquanto símbolo cultural; as 

comidas típicas, especialmente o acarajé; as belezas naturais, como as praias, o mar, o 

clima que dá idéia de ser sempre verão na Bahia; “o jeito de ser do baiano”, que é 

representado pela cordialidade, alegria, energia, criatividade e paz. Não apenas as 

imagens demonstram a elaboração de um lugar sensual, como os textos da locução 

afirmam Salvador/Bahia como um lugar Estereotipado e exótico. 

O slogan “terra da felicidade” já evidencia o tratamento que o planejamento de 

comunicação dá aos elementos que representariam a Bahia, na ótica da Bahiatursa. 

Neste conjunto de vídeos, podemos constatar o jogo simbólico nas seguintes frases: “Na 

Bahia só tem artista. Aqui você encontra as coisas mais incríveis do mundo”; “Venha 

conhecer o que só a gente tem”; “Aprendi a dançar na maior academia de dança do 

mundo: a Bahia”; “Venha para a Bahia, você vai descobrir rapidinho de onde vem toda 

essa energia”; “Baiano quando nasce ele não aprende a engatinhar. Aprende a dançar”. 

Essas construções buscam apresentar um lugar e um povo excêntrico, evidenciando seus 

atrativos frente aos demais. Essas construções empobrecem a relação entre o visitante e 

o local, pois cria a expectativa de espetáculos a cada fala, gestos e expressão da 

comunidade, que logicamente não se aplicam. 

Outros vídeos apresentam Daniela Mercury como apresentadora e como 

narradora, respectivamente.  As propagandas evidenciaram, primeiramente, as belezas 

naturais da Bahia, tais como a praia, os rios, as montanhas, o mar, o clima. Apresentam 



 

pessoas alegres, de bem com a vida, além de monumentos igrejas, do patrimônio 

histórico, artístico e cultural.  

São evidenciados a música baiana, as festividades, as tradições, os elementos da 

cultura baiana, a capoeira, os tipos regionais e a mulher baiana. Tendo ao fundo a 

música que diz “Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil”, Daniela 

Mercury reafirma que a Bahia é o berço do Brasil ao falar que “O Brasil é baiano. O 

Brasil nasceu na Bahia, momento de luz em que surgiu um novo mundo”. Tudo indica 

que os vídeos foram produzidos por antecipação à comemoração dos 500 anos do 

descobrimento do Brasil, uma vez que datam de 1999. Informação não confirmada pela 

agencia de propaganda responsável. 

As peças de propaganda que levam o título ”A Bahia é Brasil” representam 

vídeos, datados do ano 1999/2000. Este conjunto de vídeos traz pessoas representando 

turistas de diversos locais do Brasil. Eles aparecem vestidos ou em cenários que 

representam seus Estados. Divulgados em períodos distintos, tem-se a idéia de que são 

realmente turistas que são entrevistados descompromissadamente. Entretanto, a 

seqüência de seis vídeos mostra que são atores. Os mesmos reaparecem em 

praticamente todos os vídeos, divulgando a idéia de que já estiveram na Bahia e que esta 

é ímpar, é mágica, que está em um nível acima dos outros lugares, inclusive de sua terra 

natal. São pessoas que aparecem vestidas tipicamente ou tendo como cenários 

monumentos e locais que representam de qual Estado estão falando.  

São depoimentos atribuídos a piauienses, cearenses, pernambucanos, mineiros, 

cariocas, paulistas, paraenses, gaúchos, brasilienses e mato-grossenses. As suas falas 

denunciam a estratégia do planejamento promocional em apresentar a Bahia como um 

destino sensual, rico e agradável: “A Bahia está muito dentro da gente [...] Brasileiro 

que é brasileiro tem sempre um pedacinho da Bahia”; “A Bahia melhorou muito. O que 

tá acontecendo na Bahia?”; “Eu voltei todos os anos e não consegui mais deixar”; “O 

Brasil começa na Bahia”; “A Bahia é o coração do Brasil”; “Baiano é sangue bom. 

Todo baiano é cara legal, sossegado”; “Toda aquela ginga, aquele sotaque mais gostoso 

[...] sempre calmo, sempre na boa, sempre na paz”; “A Bahia é show de bola”; “Todo 

brasileiro é baiano também”.  

Está explícito nas falas que o objetivo é evidenciar a forte ligação da história do 

Brasil com a história da Bahia. No contexto apresentado, é impossível dissociá-las. Por 

outro lado, a apresentação de atores que representariam turistas, que já visitaram a 

Bahia, é a estratégia de se legitimar um destino já experimentado. Ora, a promoção de 



 

um local feita por quem já o visitou traduz maior credibilidade aos outros do que 

simples propagandas.  

Os demais vídeos apresentam cinco situações que não permitem que a ”Bahia 

saia do pensamento de quem a visita”: no primeiro vídeo, em um bar, um homem pede 

“uma coca e um hambúrguer com muito vatapá, camarão e pimenta”; no segundo vídeo, 

em um tatame, um jovem em meio à luta de karatê começa a jogar capoeira, ao som do 

berimbau; no terceiro vídeo, em meio a uma importante reunião de negócios, um 

participante, alheio ao que se diz na reunião, desenha o Mercado Modelo, ao lembrar-se 

da Bahia; no quarto vídeo, em um bar, um homem canta “Bahia maravilhosa, cheia de 

encantos mil”. Dá-se a entender que o bar é localizado no Rio de Janeiro, devido à 

música que a representa e à reprovação dos que estão no local. O texto oral refere-se ao 

Estado da Bahia, no entanto as imagens visuais são de Salvador ou se reporta a mesma. 

A ausência de diretrizes políticas para o turismo na cidade do Salvador impôs 

aos Governos estadual e municipal investimentos maciços em comunicação de massa, 

que visou, entre outros objetivos, a afirmação da imagem do local, evidenciando 

aspectos estereotipados. Entretanto, a promoção de um local só terá êxito se a 

mensagem veiculada refletir a realidade vivenciada pelo turista.  

 

4. A percepção dos turistas diante das ações promocionais desenvolvidas pela 

Bahiatursa para cidade do Salvador.  

O objetivo que norteia este trabalho é o de conhecer qual a percepção do turista 

que chega à cidade do Salvador no período de agosto e setembro/2006, e se suas 

expectativas foram atendidas, diante da promoção da cidade do Salvador enquanto 

destino turístico. 

A pesquisa utilizada é quantitativa utilizou como principal linha de ação a 

aplicação entrevistas estruturados, com coleta direta de dados primários, considerando 

amostra de 381 turistas nacionais, exeto baianos. Foi utilizado o método não-

probabilístico de conveniência. 

Com relação à quantidade de visitas à cidade do Salvador, ou seja, quantas vezes 

este turista retornou à cidade, observa-se: 

 

Tabela 01 – Número de visitas a Salvador 

 

Visitas Turistas % válido % acumulado 
1 107 28,1 28,1 



 

2 123 32,3 60,4 
3 69 18,1 78,5 
4 16 4,2 82,7 
5 36 9,5 92,2 
6 ou mais 30 7,8 100,0 
Total 381    100,0   

   Fonte: Pesquisa direta (2006) 

 

Estes dados têm importância para os empreendedores do turismo, uma vez que o 

retorno do turista representa, a priori, uma satisfação pelos serviços oferecidos. Os 

números acima demonstram que 28,1% estão visitando a cidade pela primeira vez; 

32,3% estão visitando a cidade pela segunda vez, 18,1%, pela terceira vez. Os que 

visitam a cidade por quatro ou mais vezes representam 21,5% do total de pessoas 

entrevistadas.  

A figura a seguir, representa, juntamente com os dados apresentados na tabela 

anterior, o grau de satisfação dos turistas:  

 

Sim

97,6%

Não

2,4%

 

Figura 01 – Recomendam a outras pessoas uma visita à cidade do Salvador 

Fonte: Pesquisa direta (2006) 

 

Os números revelam que 97,6% dos entrevistados recomendariam a outras 

pessoas uma vista à cidade do Salvador, enquanto 2,4% não recomendariam. Seria 

interessante saber desses 2,4%, que não recomendariam, o porquê.  Entretanto, a grande 

maioria recomenda Salvador como destino turístico. Poderia utilizar esses dados na 

estratégia de marketing promocional do local, partindo do pressuposto de que a 

comunicação de maior credibilidade é aquela realizada por quem visitou o local e o 

recomenda a outras pessoas.  

A figura 02 mostra o percentual de pessoas que demonstram interesse em voltar 

à cidade do Salvador. Dentre os entrevistados, 98,2% afirmam que voltarão à cidade, 



 

enquanto 1,8% dizem que não voltariam. Parte significativa que certamente atribuirá 

valor pejorativo a cidade junto aos grupos que compõe ou influencia. 

Sim

98,2%

Não

1,8%

 

Figura 02 – Voltará a Salvador 

Fonte: Pesquisa direta (2006) 

 

Com relação ao grau de satisfação comparada à expectativa sobre a cidade do 

Salvador, a tabela 02 apresenta as seguintes respostas:  

 

Tabela 02 – Satisfação geral em relação à percepção da cidade de Salvador     

 

 Turistas Válido % 
Muito insatisfeito 9 2,4 
Parcialmente insatisfeito 26 6,8 
Nem satisfeito nem insatisfeito 93 24,4 
Parcialmente satisfeito 163 42,8 
Muito satisfeito 90 23,6 
Total 381 100 

   Fonte: Pesquisa direta (2006) 

 

Os números revelam que 2,4% dos entrevistados afirmam estar muito 

insatisfeitos com relação ao percebido no local, 6,8% revelam estar parcialmente 

insatisfeitos; 24,4% apresentam uma posição neutra: nem satisfeito, nem insatisfeito. O 

universo de não satisfeito representam 29,6%, cerca de um terço dos turistas não 

tiveram suas expectativas atendidas, explicitando que a Salvador dos VT, é diferente da 

cidade de Salvador. 

O conjunto pequeno de turistas que se dizem muito satisfeitos representam 

23,6% dos entrevistados. Isto significa que as suas expectativas sobre o local foram 

plenamente atendidas, uma vez que estariam muito satisfeitos. Entretanto, um número 

bastante considerável, 42,9% dos entrevistados, afirmam estar parcialmente satisfeitos, 



 

isto é, ainda falta o atendimento de algumas demandas esperadas por esses turistas. 

Seria preciso conhecer os motivos que explicariam esse percentual tão alto.       

 

Tabela 03 – Satisfação global para a atividade turística em Salvador 

 

 Turistas  %  
Muito insatisfeito 15        3,90  
Parcialmente insatisfeito 21        5,50  
Nem satisfeito nem insatisfeito 87      22,80  
Parcialmente satisfeito 154      40,40  
Muito satisfeito 104      27,30  
Total 381     100,00  

   Fonte: Pesquisa direta (2006) 

 

Quanto à satisfação global sobre a atividade turística em Salvador, os dados da 

tabela abaixo revelam que 3,9% dos entrevistados demonstram estar muito insatisfeitos. 

O número considerado alto revela que algumas expectativas ou elementos da infra-

estrutura turística necessitam de melhorias, bem como a inadequação dos serviços 

ofertados. Já 27,3% dos entrevistados consideram-se muito satisfeitos com relação à 

satisfação global da atividade turística em Salvador.  

O alto investimento em propaganda parece ter relação quando associado aos 

elementos que motivaram a viagem. Observa-se que 25,7% dos entrevistados 

informaram que as propagandas foram os principais motivos que influenciaram a visita 

à cidade do Salvador. Isto indica que a estratégia do Governo do Estado da Bahia e dos 

investidores locais reconhece o potencial que a propaganda e a publicidade têm na 

promoção do local. É importante ressaltar que o custo das campanhas pelo número 

global de turista é alto.  

 A seguir alguns desses motivos:  

 

Tabela 04 – Principal influência da viagem 

 Válido %   
Propaganda/publicidade. 25,7 Livros/TV/filmes. 9,2 
Comentários de parentes/amigos. 17,3 Internet. 8,7 
Já conhecia o local visitado. 16,8 Outros 6,6 
Agência de viagens. 15,7 Total 100 

  Fonte: Pesquisa direta (2006) 

 O papel da promoção é atrair, é seduzir é influenciar o desejo de consumo. O 

papel dos gestores é criar uma estrutura apropriada e eficiente para que o turista 



 

encontre no local aquilo que foi divulgado, ou seja, que a sua percepção sobre o local 

seja atendida. Portanto, o retorno ao local é um indicador de que houve satisfação, 

atendimento das necessidades. A indicação de parentes e amigos segue o mesmo 

raciocínio. 

A divulgação pessoal de quem experimentou, tem força no convencimento de 

outras pessoas, quando referimos à Salvador. Quando recomenda o Turista dá dicas, 

possíveis dúvidas serão dirimidas. Então, podemos afirmar que 34,1% dos entrevistados 

vieram à cidade do Salvador devido às experiências de quem visitou o local, experiência 

própria ou dos outros. 

 

4. Considerações Finais 

 

       Não há continuidade entre as sucessivas campanhas realizadas pela 

Bahiatursa. O que impossibilita uma gestão sobre a marca Salvador/ Bahia. Há, no 

entanto, um elemento que liga todas as campanhas, a construção do exótico, em alguns 

momentos pelas frases como: “Baiano não aprende a engatinhar, aprende a dançar’ ou 

pela banalização dos ritos de matriz africana, a exemplo, imagens de turista tomando 

banhos de pipoca, ao chegar a Salvador. 

                   Quanto à forma ou canais de comunicação a Bahiatursa desconsidera a 

capacidade de estabelecer relacionamento através da internet, utiliza esse meio 

unicamente como ferramenta de informação. Mesmo como informação, não há 

atualização de dados de forma constante. 

  As necessidades de construção de uma marca Bahia, com capacidade de 

abarcar os vários segmentos produtivos e a diversidade cultural, são claras. Os atributos 

do que se entende por Bahia é alicerçada na cidade de Salvador. Certamente reflexo, em 

parte, das ações de comunicação do Estado que não estabelece semelhança e diferença 

entre o Estado da Bahia e a Cidade de Salvador, tratando as mesmas como se fossem 

sinônimos.   

       A pesquisa junto aos turistas nacionais mostra um descompasso considerável 

entre expectativas e as experiências vivenciadas. Como a Bahiatursa não possui 

consistentes redes de relacionamento com esse segmento, não há como mensurar e 

entender o porquê dessa insatisfação.  
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