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Resumo 

A jornada do cacau na Amazônia iniciou na Bahia e desembarcou na floresta através dos mares e rios, 
que trouxeram o cacau forasteiro para a Ilha do Combu. O beneficiamento do cacau da floresta é a 
principal atividade desenvolvida na Filha do Combu, que além da produção do chocolate promove 
experiências turísticas transformadoras. As experiências guiadas para a transformação ofertam ao ser 
humano mudanças pessoais, comportamentais e sociais, que elevam a qualidade de vida. O turismo 
mostra-se como grande desenvolvedor de experiências onde através da sua rede de serviços, 
informações e pessoas produzem vivências com valor significativo para o indivíduo. Neste sentido, o 
Design de Serviço é um processo inovativo que busca compreender as ações do serviço e relações 
entre as pessoas envolvidas, para proporcionar uma análise do objeto investigado e gerar experiências 
e serviços melhores. O objetivo desta dissertação é perceber o papel da identidade ribeirinha nas 
atividades promovidas pela Filha do Combu e com isso analisar a experiência turística para determinar 
pontos de oportunidades dentro do processo de serviço, por meio do Estudo de Caso. Para isso, a 
visitação à Casa do Chocolate na Ilha do Combu-Pará-Brasil foi investigada através da abordagem 
quali-quantitativas, que embasaram a construção da Persona, Mapa da Jornada e Blueprint de Serviço, 
necessários para evidenciar as etapas deste serviço. A visitação mostra-se com grande potencial para 
se tornar referência de experiências na capital paraense ao promover vivências locais em busca da 
valorização da cultura ribeirinha. As oportunidades sinalizadas nesta dissertação foram categorizadas 
em Divulgação, Sinalização e Estruturação, justificadas a partir das ferramentas de visualização 
empregadas neste estudo. A análise sobre as dimensões da Experiência Turística possibilitou definir o 
nível de participação dos visitantes e as oportunidades de mudanças na intensidade de envolvimento 
através da cocriação. A partir deste Estudo de Caso, foi possível perceber a relevância da pesquisa 
exploratória no planejamento do projeto de Design de Serviço para delimitação da problemática 
principal do objeto de estudo, a associação de diferentes estudos amplia a capacidade de 
compreensão sobre cada ação realizada, e a conexão com as partes envolvidas, facilitou a 
compreensão sobre o fluxo de atividades do serviço. A investigação sobre Design de Serviço, 
Experiência e Turismo contribui para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas em língua 
portuguesa nessas áreas, e auxiliará na geração de novas experiências para o desenvolvimento social 
e econômico de comunidades tradicionais.  
 
Palavras-chave: Comunidades Tradicionais. Design de Serviço. Experiência Turística. Turismo. 
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Abstract 

The journey of cocoa beans in the Amazon began in the state of Bahia, ending up in the forests through 
the seas and rivers that brought the foreign cocoa to the Combu Island. The processing of cocoa 
originated in the forest is the main activity at place at Filha do Combu, which, in addition to producing 
the chocolate, promotes transforming experiences for tourists. These transformation-focused journeys 
give people personal, behavioral and social changes, which improve their quality of life. Tourism 
presents itself as a great developer of experiences where, through its network of services, information 
and people, offer experiences with significant value for the individual. With that in mind, Service Design 
is an innovative process that seeks to understand the actions of the service in itself and the 
relationships between the people involved, in order to provide an examination of the analyzed object. 
The main goal of this dissertation is to understand the role of the ‘ribeirinho’ identity in the experience 
fostered by Filha do Combu and thus analyze the tourist experience to determine points of opportunity 
within the service process, through Case Study. In order to do that, the visitation to Casa do Chocolate 
in Combu Island-Pará-Brasil was investigated through the qualitative-quantitative approach, which 
supported the elaboration of a Persona, Journey Map and Service Blueprint - visual aids that are 
necessary to highlight the steps of the service. Visiting the Casa do Chocolate on Combu Island has 
great potential to become a reference of experience in the capital of Pará by promoting local ventures 
in search of the appreciation of ‘ribeirinho’ culture. The opportunities identified in this dissertation were 
categorized into Disclosure, Signaling and Structuring, items that derive from the visualization tools that 
were used. The analysis of the dimensions of the Tourist Experience made it possible to define the level 
of participation of visitors in the experience and the opportunities for changing the intensity of 
involvement through co-creation. From this Case Study, it was possible to identify the relevance of 
exploratory research in the planning of the Service Design project, in order to set out the main problem 
of the object of study. The association of different studies expands the ability to understand each action 
performed. And the connection with each party involved facilitated the understanding of the flow of 
activities in the service. Research on Service Design, Experience and Tourism contributes to the 
development of academic research in the Portuguese language in those areas and will help to generate 
new experiences for the social and economic development of traditional communities. 
 

Keywords: Service Design. Tradicional Communities. Tourism. Tourism Experiences.  
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PARTE I – INTRODUÇÃO 
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1 A BUSCA POR EXPERIÊNCIAS NO PARÁ 

 

1.1 Contextualização 

A evolução do turismo cultural, marcado pela exploração de elementos e produtos do passado, 

foi necessária para desenvolver atividades mais interativas e criativas, para satisfazer os desejos do 

consumidor contemporâneo (Chang et al., 2014). A regeneração dos destinos se dá com a produção 

de atividades que utilizam a criatividade como facilitadora na geração de experiências turísticas 

memoráveis, posicionando as comunidades, culturas, comportamentos e modo de vida no centro da 

cocriação. Esta percepção do turismo criativo como um processo de consumo (Gonçalves, 2017), 

possibilita a investigação dos elementos que o cercam e auxilia na criação de uma narrativa individual 

e no autodesenvolvimento.   

A virada criativa no turismo se dá pelas mudanças da sociedade bem como do mercado, que 

por meio das inovações tecnológicas, como a internet, viabilizou a conexão entre pessoas e 

comunidades gerando experiências com valor significativo. O turismo criativo através de experiências 

estimula a participação ativa dos visitantes na cocriação de vivências, utilizando as raízes culturais e 

comportamentais de uma comunidade e, aliada às habilidades e recursos básicos, possibilita o 

desenvolvimento local (Rodrigues, 2019). Os turistas como coprodutores da experiência (Richards & 

Wilson, 2006) utilizam a internet como rede de avaliações e recomendações dessas vivências, que sob 

a perspectiva de comunidades menores mostra-se com grande potencial de divulgação da produção 

local. 

Neste contexto, as experiências vistas como uma forma distinta de produção econômica 

buscam através da participação dos indivíduos, o desenvolvimento de eventos memoráveis e com valor 

pessoal inestimado. A intangibilidade deste evento atinge fortemente os indivíduos, afetando seu 

emocional, psicológico, percepção e performance, entregando sensações únicas de bem estar (Pine & 

Gilmore, 2013). A atual fase da experiência procura guiar os indivíduos para transformações pessoais, 

além da encenação de uma experiência padronizada, por isso utiliza-se dos recursos como cocriação 

para aproximar os envolvidos no evento.    

Os serviços são componentes da experiência turística, conectados a uma complexa rede de 

informações, que juntos formam a vivência completa do indivíduo, focada no valor gerado. Uma vez 

que a rede está sendo criada ao longo da experiência, o processo de consumo se torna extenso, com 

diferentes influências sejam externas ou internas, onde se observa a necessidade de compreender a 



3 
 

origem dessas relações, como se desenvolvem ao longo da experiência, e quem são os seus atores 

principais. (Chang et al., 2014) 

Para isso, o Design de Serviço como um processo que entrega soluções a partir do equilíbrio 

entre as necessidades do cliente e da organização, utiliza modelos, ferramentas e métodos de 

visualização para evidenciar o que está sendo investigado, permitir que as informações estejam no 

mesmo formato e linguagem, e transformar os insights gerados em oportunidades dentro do serviço 

(Stickdorn et al., 2020). A colaboração entre os envolvidos aumenta a capacidade de levantar todas as 

informações necessárias para construir esquemas que destacam as camadas do serviço, interações e 

trocas. O desenvolvimento desta abordagem se mostra um importante meio para a inovação social e 

promoção da inclusão de pessoas e culturas (Mager et al., 2020). 

A identidade da comunidade da Ilha do Combu-Pará-Brasil atrai um vasto número de visitantes 

ao local, devido à sua beleza, biodiversidade amazônica, elementos simbólicos como as palafitas, 

barcos, que podem ser contemplados por meio dos bares, restaurantes e hotéis da região. Entretanto, 

para Marta et al. (2019, p. 477)  “conhecer a Amazônia preconiza ir além da contemplação das 

paisagens e da vivência na natureza, interagir com as populações tradicionais, e experimentar seus 

modos de vida, são fundamentais para quem pretende de fato ter uma experiência realista do lugar”. 

Desta maneira, as atividades popularizadas no local proporcionam uma vivência superficial na ilha, 

que impactam diretamente no cotidiano da comunidade, com o uso indiscriminado da região. 

As poucas experiências desenvolvidas na Ilha buscam contribuir para a promoção da 

identidade ribeirinha amazônica, crescimento do consumo turístico e também do desenvolvimento 

econômico local, através de vivências locais promovidas por agentes sociais. A visitação à Casa do 

Chocolate da Filha do Combu é uma experiência que busca transmitir os conhecimentos locais sobre o 

beneficiamento do cacau na produção do chocolate da Amazônia. Este movimento surge com a 

necessidade de preservação da cultura local (Batista, 2011), baseado na história de vida de Dona 

Nena, mulher empreendedora e visionária que iniciou as atividades de produção do chocolate com os 

conhecimentos adquiridos através de seu sogro. A visitação resgata costumes locais e compartilha 

através de algumas atividades, gerando valor significativo e transformador.   

 

1.2 Problemas de Pesquisa 

 

Na Ilha do Combu, a atividade turística não dispõe de plano estratégico que auxilie a 

comunidade na estruturação e organização da atividade, bem como incentivo para o desenvolvimento 

da economia local. Os empreendedores locais construíram seus restaurantes, seguindo moldes 
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turísticos ocidentais, modificando costumes e vivências locais, definindo padrões para futuros espaços 

e expectativas nos visitantes. 

A alteração do modo de vida ribeirinho validou a ausência da voz da comunidade local, fato 

recorrente na história da Ilha (Dergan, 2006). Com este movimento, se fazem necessários investigar 

novas ofertas e formas de valorização da cultura ribeirinha, aproximando visitantes e comunidade a fim 

de disseminar as práticas e saberes do povo, reforçando a identidade da região. A visitação à Casa do 

Chocolate iniciou em 2017, a partir da observação de uma oportunidade de negócio pela 

empreendedora. Com a inexistência de um planejamento, não foi evidenciado um estudo aprofundado 

sobre como se dá a experiência, qual o perfil do seu visitante e a relação entre os dois com os 

processos internos. 

Com base nas pesquisas realizadas, foram desenvolvidas as seguintes questões de estudo:  

Quais características da visitação à Ilha do Combu atraem os turistas para a visitação da Casa 

do Chocolate, e entre estas quais se destacam na experiência? 

Como o Design de Serviço pode contribuir para uma experiência turística e valorização da 

economia e cultura local? 

Quais ensinamentos, obtidos a partir da pesquisa as vistas do Design de Serviço, podem 

favorecer futuras experiências turísticas? 

 

1.3 Objetivos 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral compreender o serviço turístico desenvolvido na 

Visitação à Casa do Chocolate na Ilha do Combu, utilizando as ferramentas de pesquisa do Design de 

Serviço, por meio do Estudo de Caso. A Visitação guiada promovida pela Filha do Combu divulga os 

processos de produção do chocolate 100% orgânico da Ilha bem como a história da comunidade local, 

e a trajetória de empreendorismo da Dona Nena. Para isso, foram delimitados alguns objetivos 

específicos:  

 I – Investigar a identidade ribeirinha da região do Combu, sua relação com o turismo criativo e 

experiência turística;  

II – Avaliar a visitação guiada desenvolvida na ilha a partir das ferramentas do Design de 

Serviço;  

III – Pontuar oportunidades para o desenvolvimento da experiência, auxiliando na valorização 

da comunidade ribeirinha. 
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1.4 Estruturação da Dissertação 

 

A presente pesquisa segue uma estruturação fundamentada a partir dos temas relacionados 

ao longo desta investigação, sendo desenvolvida em seis partes: A busca por experiências no Pará, 

Experiência do Chocolate da Ilha do Combu: Pesquisar, Embarque no Cais Princesa Isabel, Viagem 

pelo Cacau da Ilha do Combu, Considerações Finais, e como suporte a Bibliografia utilizada além dos 

Anexos e Apêndices.  

Nesta parte introdutória, são apresentadas informações relacionadas à contextualização sobre 

os assuntos abordados ao longo da pesquisa, problemas encontrados, questões da pesquisa e 

objetivos gerais e específicos. Além disso, são identificados os métodos utilizados na pesquisa para o 

desenvolvimento desta dissertação, e as etapas planejadas para sua concretização. 

Na segunda parte, chamado de “Experiência do Chocolate da Ilha do Combu: Pesquisar” 

discorre sobre os assuntos principais que embasam esta pesquisa, sendo eles: Turismo Criativo, 

Economia da Experiência e Design de Serviço. São abordadas temáticas como o turista pós-moderno, 

a experiência turística e a cocriação de experiências, a fim de complementar o entendimento sobre as 

temáticas aplicadas e fundamentar o planejamento de pesquisa em Design de Serviço.  

O “Embarque no Cais Princesa Isabel”, na terceira parte, é descrito o contexto no qual tais 

temas são investigados e aplicados, apresentando a quarta maior ilha do munícipio de Belém, a Ilha 

do Combu, que através de sua comunidade ribeirinha apresenta seu modo de vida, costumes e 

vivências aos curiosos que buscam conhecer o local. Nesta parte, também é apresentado o objeto do 

estudo a Filha do Combu e a Casa do Chocolate, empreendimento da região que promove o cacau 

100% orgânico da Amazônia, bem como as etapas de projeto, seus instrumentos e métodos, pesquisa 

exploratória, coleta de dados, traduzidos em ferramentas de visualização que fundamentam a análise 

final. 

A “Viagem pelo cacau da Amazônia”, na quarta parte desta investigação, detalha a fase da 

pesquisa desenvolvida na parte anterior, com o auxílio de ferramentas de sinalização, dados e 

evidências, para embasar a análise sobre as atividades praticadas e mapeadas na visitação à Casa do 

Chocolate. Os resultados e discussões evidenciam os diferenciais de serviço bem como as 

oportunidades e lacunas da visitação. 

E finalmente, serão apresentadas as considerações para trabalhos futuros e possíveis 

continuidades desta pesquisa através das “Memórias do Cacau”, a fim de aplicar o Design de Serviço 

em outros projetos relacionados à experiência turística.  
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1.4.1 Etapas de Pesquisa 

 

Nesta dissertação, o problema na pesquisa foi observado previamente a partir de vivências no 

local de estudo, Ilha do Combu, onde a investigação desta problemática poderia gerar valor tanto 

econômico quanto social. A partir disso, este estudo de caso (Figura 1) iniciou com o embasamento 

desta observação através da Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS), aplicada para realizar 

levantamentos literários acerca do estado da arte do Turismo Criativo, Design de Serviço, Economia da 

Experiência e Ilha do Combu, buscando sua correlação. 

 
Figura 1 – Etapas do Estudo de Caso. 

Para refinamento do problema na pesquisa, compreende-se a necessidade de realizar um 

estudo exploratório, através da observação do participante e entrevista com informante chave em 

possível local de aplicação, para então aprimorar e moldar os objetivos desta dissertação (Santos et 

al., 2018). Este estudo de caso piloto surge também para esclarecer questões relevantes ao projeto de 

pesquisa e ajudar a refinar os “planos de coleta de dados tanto com relação ao conteúdo dos dados 

como aos procedimentos seguidos”, Yin (2015, p. 100). 

Assim, o presente estudo de caso se dá pela análise e descrição holística do fenômeno 

contemporâneo no contexto da visitação guiada Casa de Chocolate da Filha do Combu, Ilha do Combu 

– Belém – Pará – Brasil, a partir da perspectiva dos visitantes e equipe de entrega da experiência. Este 

método visa contribuir para o entendimento em profundidade dos comportamentos dos investigados e 

o valor gerado, através de múltiplas fontes de evidências. (Santos et al., 2018). Como resultante dessa 

pesquisa, a análise final conta com as etapas essenciais que auxiliaram na compreensão deste caso, 
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onde se busca “descrever com certa profundidade populações e fenômenos e mesmo explorar acerca 

de fatores que influenciam na ocorrência dessas características” (Gil, 2002, p.142). 

A Filha do Combu apresenta sua visitação à Casa do Chocolate como uma vivência amazônica 

que promove o turismo criativo na Ilha do Combu, em busca do desenvolvimento local. A partir disso, 

o planejamento do estudo de caso define prazos e pontos de análise, para definir as atividades a 

serem desenvolvidas, e dentro delas o checklist de instrumentos necessários para essas ações. O 

protocolo de planejamento é necessário para definir os procedimentos aplicados em campo, bem 

como os instrumentos utilizados.  

 De acordo com a abordagem quali-quantitativa, os instrumentos de coleta de dados são 

determinados como observação participativa e não, entrevistas semiestruturadas, etnografia online e 

inquérito. Para entender as dimensões relacionadas às características da comunidade da Ilha do 

Combu utilizam-se estudos sobre Experiência Turística, por meio de um inquérito online e off-line para 

os visitantes, instrumento que auxilia também na elaboração da Persona da experiência. 

Para maior percepção do fenômeno, foram empregadas entrevistas semiestruturadas com as 

partes envolvidas definidas por visitantes e os colaboradores da linha de frente e dos bastidores de 

serviço, auxiliando na criação do Mapa da Jornada do Visitante e Blueprint de Serviço. Esses 

esquemas são necessários para a compreensão da experiência com base na interação destes com o 

serviço, contribuindo na visualização completa do serviço e na detecção de oportunidades dentro da 

experiência.  

A análise desta investigação necessitou da recolha de dados em forma de fotos, vídeos, áudios 

e depoimentos orais, que auxiliaram na composição visual dos mapas, assim como na estruturação 

das ações desenvolvidas em cada etapa do serviço. No relatório final consta o relatório da experiência 

analisada, demonstrando oportunidades, discussões e resultados gerados, bem como proposições 

para a continuidade deste estudo. 
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2 EXPERIÊNCIA DO CHOCOLATE DA ILHA DO COMBU: PESQUISAR 

 

2.1 Turismo Criativo no desenvolvimento local 

 

A atividade turística surge com o deslocamento dos indivíduos por diversas necessidades como 

sobrevivência, condição social, objetivos econômicos, entretanto, ao longo da história também foi o 

meio com o qual se iniciou a exploração e conhecimento de países e cidades em busca de riquezas e 

crescimento cultural (Souza & Cuogo, 2015). Para Mike e David (2006), o turismo é um meio que 

conecta pessoas a países, cidades, indivíduos e seu modo de vida, para a obtenção de informações e 

visão sobre o passado desse lugar. Entre as diversas formas em que este se manifesta, destaca-se o 

turismo cultural, que a partir do século XX transformou a cultura no turismo em si, através dos 

espaços direcionados para a exibição dela (Richards, 2001).  

 O aumento do investimento no turismo cultural remonta às estratégias desenvolvidas pela 

União Europeia, especificamente relacionada ao Tratado de Maastricht de 1991 que enfatizou “(...) a 

importância da cultura como uma área para o desenvolvimento de políticas” (Richards, 2001, p.3, 

tradução nossa) 1. Para este autor, neste contexto o foco do turismo está na cultura e suas atrações, 

sendo esta tanto artística quanto histórica com produtos antigos e itens mais atuais, para a promoção 

da cultura europeia, marcado como grande parte do desenvolvimento econômico regional.  

Na busca por um segmento de turismo direcionado para a cultura, patrimônio e herança do 

destino, inicia-se o desenvolvimento de atrações culturais para seduzir turistas, com foco no consumo 

e desenvolvimento econômico dos habitantes locais, Richards e Raymond (2000). A partir deste 

entendimento, aliado à competição existente na Europa, ocorre o crescimento do turismo cultural, 

onde os museus, parques, igrejas, palácios assumem o papel principal nesta evolução, além de 

constituírem como elementos obrigatórios para visitação (Gonçalves, 2017). Esses espaços onde o 

turismo cultural se estabeleceu promovem experiências turísticas onde os indivíduos conhecem mais 

sobre a história, gastronomia, arquitetura, economia e política local de forma passiva, onde o 

entretenimento do seu público está em foco, seja direcionado para a aprendizagem ou diversão. 

O turismo cultural visto como uma atividade limitada com participação passiva do turista 

(Binkhorst, 2007) promoveu o surgimento de outros serviços turísticos, para além das agências 

turísticas como, por exemplo, Bustour ou Sightseeing, meios de transporte facilitadores com foco na 

visitação breve e guiada de forma automática, visto que seu percurso conta com os principais pontos 

turísticos do destino em um curto espaço de tempo. Neste serviço já é possível perceber a 

                                                
1“(...) the importance of culture as an area for policy development.” 



10 
 

oportunidade de geração de experiências mais interativas, como a experiência promovida no trem 

Maria Fumaça na Serra Gaúcha - Brasil (Figura 2) onde o trem também é utilizado como meio de 

transporte para as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Seu trajeto é marcado por 

apresentações musicais e de dança, acompanhadas da degustação de vinho local, comidas típicas, 

com paradas no Parque Cultural Epopeia Italiana exibindo a história de imigrantes italianos ao chegar 

ao Brasil, almoço em churrascaria tipicamente Gaúcha e parada para visitação em um vinhedo da 

região.  

 
Figura 2 - Experiência passeio de Maria Fumaça com tour Uva & Vinho e Epopeia Italiana (Própria 2017). 

O alto investimento nesses pontos turísticos ocasionou o sucesso e desenvolvimento 

econômico para várias cidades, mas também causou problemas ambientais com o aumento no fluxo 

de visitação e consumo de objetos culturais (Richards & Raymond, 2000), e acarretou na 

transformação do turismo em um mercado massificado, de acordo com Gonçalves (2017). A partir 

dessa conjuntura, as cidades passam a concentrar seus esforços para a regeneração urbana, na 

busca de gerar novas estratégias, empregos e renda a partir da aplicação da criatividade no processo 

de desenvolvimento de serviços, esclarecem Richards e Raymond (2000). Com o crescimento da 

atividade turística e seu dinamismo, observa-se o cuidado e a necessidade de desenvolver novas 

formas de entregas criativas, sem padronizações e trivialidades (Souza & Cuogo, 2015), para suprir a 

busca do turista pós-moderno pela sua ressignificação e reinvenção (Pereira & Dantas, 2016).  

No entanto, percebe-se a criatividade como fator sempre presente no turismo, mas aplicado 

em diferentes níveis, explica Prentice e Andersen (2007). Primeiramente seu foco esteve em atrações, 

como museus e patrimônios, onde se observa uma autenticidade encenada aliada ao aprendizado 

formal, já na metade dos anos 90 o turismo cultural acrescenta contemporaneidade aos elementos 

históricos, vistos em espaços públicos, nos quais as jornadas de experiência demonstram aprendizado 

informal onde a autenticidade e verdade do local estão presentes, nos anos 2000 o turismo alcança o 

nível transitório, marcado pela celebração em espaços como boutiques, festivais, cafés. Neste último 
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nível, a criatividade está relacionada aos elementos do dia a dia, sendo utilizada como um sistema 

informal de aprendizado, auxiliando no desenvolvimento pessoal (Tan et al. 2013).  

Assim a prática do turismo sempre esteve enraizada na criatividade, que agora se mostra 

como oportunidade de transformação das ofertas turísticas e facilitador de mudanças pessoais, sejam 

temporárias ou permanentes, deixando de lado o consumo das atrações, e introduzindo o 

desenvolvimento de capacidades, habilidades, relações, autodesenvolvimento, na procura pela 

identidade individual (Richards & Raymond, 2000; Prentice & Andersen, 2007). O investimento na 

criatividade como fator estratégico e competitivo (Chang et al., 2014) diminui o risco da reprodução 

em série dos produtos turísticos (Marques, 2012), fator que diminuiu o avanço do turismo cultural e 

deu espaço a uma nova perspectiva, determinando como objetivo principal o desenvolvimento de 

experiências únicas e individuais.  

Para Richards e Wilson (2006), a criatividade permite sua aplicação na esfera do turismo de 

três formas, sendo elas: espetáculos criativos, espaços criativos e o turismo criativo. Os espetáculos 

criativos estão relacionados às atividades singulares e inovadoras com foco na aprendizagem passiva, 

determinado por esses autores como atividades que prendem a atenção e audiência como, por 

exemplo, o festival de música Lolapalooza (Figura 3) promovido em sete países. Este festival promove 

alguns dias de músicas alternativas, internacionais e nacionais, para milhares de pessoas ao redor do 

mundo, onde além da música proporciona tour gastronômico, parque de diversão, estúdio de 

tatuagem, e outras atividades promovidas por patrocinadores, tudo isso para entreter o visitante 

durante os dias do evento.  

 
Figura 3 - Festival Lolapalooza Brasil: espetáculo de música alternativa promovida em sete países (Própria, 2018). 

 

 Os espaços criativos são entendidos como ambientes multifuncionais, dinâmicos e flexíveis, 

relacionados aos sentidos e emoções. Por se tratar de espaços interativos ligados à arte, arquitetura e 
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ao design, esses locais são desenvolvidos por indivíduos que buscam atrair uma variedade de turistas 

bem como oferecer um espaço aberto ao diálogo. O Centre Pompidou (Figura 4) foi criado em 1977, 

inicialmente com a ideia de Museu Nacional de Arte Moderna e Contemporânea Francesa, e centro de 

criação industrial e musical. Ao longo do seu desenvolvimento passou a receber filmes, exibições, 

festivais, shows, performances, direcionando espaços para crianças, desta forma lançou a proposta de 

alcançar todas as gerações de indivíduos e promover o diálogo entre eles através de um espaço 

democrático2.  

 
Figura 4 - O Centre Pompidou como mediador cultural promovendo experiências e encontros artísticos (Própria, 2014). 

Por fim a criatividade em forma de turismo criativo, denominado assim por Richards & 

Raymond (2000), onde o turista possui o papel de participante ativo nas atividades turísticas, no 

desenvolvimento de experiências relacionadas às habilidades de criação ativa. Essas atividades são 

desenvolvidas em espaços, como o Mercado da Ribeira em Lisboa, onde são produzidos workshops 

gastronômicos pelo chef Miguel Mesquita (Figura 5), bem no coração do mercado para indivíduos 

locais ou não, oferecido pela Academia TimeOut. A experiência que está presente em vários países, 

promove cursos sobre a cozinha local e do mundo, desenvolvidos ao longo de poucas horas, em um 

espaço visível que atrai os transeuntes do mercado.   

                                                
2 https://www.centrepompidou.fr/fr/ 
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Figura 5 - Workshop de Gastronomia no Mercado da Ribeira em Lisboa, promovido pela Academia Time Out (Própria, 

2019). 

 

 A partir da compreensão desses conceitos, entende-se que a criatividade sozinha não 

consegue produzir experiências alternativas à reprodução em série, pois demanda a participação dos 

indivíduos aliada à cocriação na geração de uma experiência, explica Binkhorst (2007). Assim, 

enquanto os espetáculos e espaços criativos, característicos do turismo cultural, possibilitam esta 

padronização dos produtos culturais, o turismo criativo desenvolve um novo tipo de experiência 

promovendo o aprendizado a um nível mais individual. O valor do produto criativo e a qualidade de 

uma experiência aumentada permitem o envolvimento ativo dos visitantes no processo criativo, além 

da sua interação reflexiva sob o contexto o qual está inserido (Richards & Wilson, 2006). 

 A lógica de transformação do turismo reconhece a mudança da demanda turística (Figura 6), 

com o entendimento das necessidades do visitante atual, sua busca pela participação ativa no destino 

escolhido, através da aprendizagem, novas vivências e experiências. Além disso, é caracterizado pelo 

empenho para alcançar o autodesenvolvimento e realização pessoal, como explica Gonçalves (2017). 

O turismo criativo também é visto como um meio de inovação para este setor o qual “(...) busca 

apropriar-se de valores e atributos que a localidade possui, transformando em uma nova fonte 

geradora de renda para a comunidade local, valorizando e conservando sua autenticidade” (Souza & 

Cuogo, 2015, p.69).  
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Figura 6 – A emergência do turismo criativo (Gonçalves, 2017, p.13) 

 

A criatividade é vista como um processo de consumo contribui para a criação de uma 

sociedade contemporânea mais instruída e experiente, orientada para a transformação do ‘eu’ e do 

seu dia a dia (Binkhorst, 2007; Gonçalves, 2017), através do aproveitamento de habilidades e 

conhecimentos na construção da identidade e narrativa pessoal (Richards & Raymond, 2000; Richards 

& Marques, 2012). Deste modo, a autenticidade assume um papel importante de diferenciação bem 

como a verdade do destino, explicam Prentice e Andersen (2007), ao contribuir com a tomada de 

decisão dos visitantes que buscam experiências únicas (Gonçalves, 2017). O turismo criativo é 

aplicado e desenvolvido em cada destino de forma única (Tan et al. 2013), devido seu foco estar nas 

características particulares de cada cidade, sua história e cultura, o que promove a criação de 

experiências ímpares em cada local. 

A cidade de Belém do Pará, Brasil, recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia em 

2015 concedido pela UNESCO. Assim os projetos turísticos desenvolvidos na capital paraense estão 

relacionados principalmente à culinária e seus insumos, como o açaí, maniçoba, pupunha e caldeirada 

de filhote (Figura 7)3. Já em 2017, João Pessoa – Paraíba - Brasil, recebeu o título de Cidade Criativa 

do Artesanato e Arte Popular, assim suas experiências são desenvolvidas a partir de atividades como o 

Polo Cultural Bomba do Hemetério e Museu do Cais do Sertão.4 

                                                
3 http://creativecity.belem.pa.gov.br/ 
4 https://visit.recife.br/turismocriativo 
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Figura 7 - Caldeirada de Filhote: prato da Cidade Criativa da Gastronomia, Belém-Pará-Brasil (Própria, 2020). 

 

Para determinar as características gerais do turismo criativo, Richards e Marques (2012) 

explicam que este 

reflete uma mudança fundamental na criação de valor a partir da produção (a “Indústria do turismo”) para o 
consumo (o “turista”), sendo o vínculo essencial entre o dois, proporcionado pelo encontro, a relação 
espaço/evento nas novas redes sociais de turismo. Na sociedade em rede, o valor é coletivamente criado por 
meio de relações, da circulação de capital relacional e outras formas de capital através de redes. O turismo 
criativo é uma forma de turismo em rede, que depende da capacidade dos produtores e consumidores de se 
relacionarem uns com os outros e de gerarem valor a partir dos seus encontros. Os turistas criativos são “cool 
hunters” em busca de "pontos quentes" criativos onde sua própria criatividade pode alimentar-se e ser 
alimentada pela criatividade dos que visitam. (Richards & Marques, 2012, p.9, tradução nossa) 5 

  

A mudança de pensamento e abordagem do turismo provoca a investigação sobre seus atores 

centrais, as pessoas, em busca da análise de alguns fatores ainda inexplorados (Tan et al. 2013), 

como sua proximidade com as atividades, quais elementos promovem a sua identificação e são 

determinantes para a tomada de decisão, mas também compreender quem são de fato esses 

indivíduos, seus comportamentos, necessidades e desejos. Para Marques (2012) as principais 

dimensões do turismo criativo são Experiência e Participação aliado a Integração e Pertença, fatores 

que afetam diretamente a construção da identidade pessoal, utilizando a experiência como meio para 

reinvenção, que contribui para a autoestima e identidade das comunidades. Por isso, reitera-se a 

                                                
5 reflects a fundamental shift in the creation of value from production (the „tourism industry‟) towards consumption (the „tourist‟), with the essential nexus 

between the two being provided by the encounter, the space/event node in the new social networks of tourism. In the network society, value is collectively 
created through relationships and the circulation of relational and other forms of capital through networks. Creative tourism is a form of networked tourism, 
which depends on the ability of producers and consumers to relate to each other and to generate value from their encounters. Creative tourists are „cool 
hunters‟ in search of creative „hot-spots‟ where their own creativity can feed and be fed by the creativity of those they visit. Richards e Marques (2012) 
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necessidade de aplicação do processo de cocriação e participação dos envolvidos, sejam eles 

provedores da experiência ou consumidores, para a construção de uma rede de valor e ofertas 

coerentes com a demanda turística.  

As redes são criadas como meio de reunir parceiros para uma comunidade, sejam eles 

formais ou informais, mas também como uma resposta à falta de incentivo político. Sendo assim, o 

emprego do turismo criativo é considerado como ação reativa da comunidade para compensar a 

ausência de auxílio governamental, elucida Richards e Marques (2012). Para Gonçalves (2017) esse 

incentivo seria fundamental para estabelecer programas de sensibilização e orientação da comunidade 

acerca dos benefícios do turismo, participação nos programas turísticos e sua responsabilidade na 

prática desse serviço. A inclusão dos destinos em projetos como este promovido pela UNESCO, Rede 

de Cidades Criativas, oportuniza o direcionamento das cidades e comunidades para determinada 

categoria, para posteriormente introduzir outros temas, além de promover o sentimento de orgulho da 

comunidade, estimulando-os para o compartilhamento de seus conhecimentos, habilidades e crenças.   

O ser humano como fonte de inspiração para vivências não limita sua geração, ao contrário, 

promove experiências em que os indivíduos estão mais envolvidos e engajados por estarem 

participativos e ativos no seu processo de criação. As atividades desenvolvidas no turismo, 

anteriormente discretas e formais, atualmente são elementos fundamentais para a produção e 

consumo do turismo criativo, utilizando os provedores como facilitadores da experiência (Prentice & 

Andersen, 2007; Tan et al. 2013). O foco ampliado das experiências busca potencializar atividades, 

uma vez que os recursos criativos são identificados e analisados para então produzir vivências bem 

estruturadas e desenvolvidas (Marques, 2012).  

A implementação do turismo criativo surge como vantagem competitiva para organizações, 

cidades e países, ao promover a inovação, além de processos mais sustentáveis e dinâmicos (Richards 

& Raymond, 2000). Deste modo é necessário empregar elementos de diferenciação, e também 

melhorias constantes na qualidade do serviço, visto que isto afeta a decisão de compra do visitante 

(Stickdorn & Zeher, 2009).  Neste contexto, os autores explicam que a tomada de decisão se dá 

também a partir de avaliações e recomendações divulgadas em diversos canais, tornando evidente a 

importância das redes sociais e sites como Tripadvisor e blogs de turismo, onde as opiniões, 

comentários e dicas dos visitantes ficam registrados, alimentando os futuros visitantes de informações 

e conhecimentos.  

O turismo atualmente é orientado pelas tecnologias e as redes sociais, corroborando a análise 

de Prentice e Andersen (2007), que possibilitam o prolongamento do engajamento, a integração entre 



17 
 

as ofertas e informações, além da coleta de informações sobre a mudança de comportamento dos 

consumidores de forma mais acessível e evidente. Deste modo, o turismo criativo como facilitador 

para promoção de destinos turísticos ao utilizar as atividades relacionadas a vivências para divulgar o 

conhecimento da comunidade necessita compreender como os meios de informações atuais podem 

contribuir para o seu fortalecimento, e quem são os visitantes, o trajeto que os levaram até ali, além da 

sua relação com as experiências passadas, para desenvolver atividades capazes de conectar 

comunidade e turista.  

2.1.1 O turista e sua relação com os destinos e tecnologias 

 

A evolução do turismo além de seguir as novas demandas do mercado, acompanha as 

mudanças comportamentais, sociais e culturais da comunidade global, bem como os avanços 

tecnológicos da indústria. O acesso à internet alcançou esse ano 4,66 bilhões de pessoas, segundo o 

relatório produzido pela We Are Social e Hootsuite 6, a rede formada é composta por 59,5% da 

população mundial e confere aos “navegantes” empoderamento de informação e participação. A 

conexão entre as pessoas foi facilitada pelos smartphones e redes sociais e possibilitando a 

colaboração e troca de valores entre comunidades, cidades e países.  

Ao contrário dos turistas culturais que estão pouco ou nada envolvidos com o destino, o E-

Tourism proporciona o acesso e a aceleração de distribuição da informação através de plataformas 

colaborativas (Monteiro, 2016) como estratégia de apresentação do destino, aumento da produtividade 

e geração de valor. A influência das redes sociais na vida das pessoas pode ser vista nas ações do dia 

a dia como conhecer um novo restaurante, passear por outro parque, mudar a trajetória para o 

trabalho, essas mudanças comportamentais determinam também a construção da identidade turística 

pessoal. As redes dão conforto e segurança ao evitar o sentimento de isolamento (Neuhofer et al., 

2014), despertam desejos de conhecer e aprender com uma comunidade (Marques, 2012), 

promovem diálogos sobre expectativas e satisfação (Stickdorn, 2009), para ao fim gerar novas 

avaliações e conexões. 

Neste contexto, o turista criativo passa a assumir o importante papel de agente ativo no 

desenvolvimento de produtos criativos, participação essencial no desenvolvimento da experiência (Tan 

et al. 2013). Ele é preocupado e envolvido nas atividades e sua participação na cadeia de valor se dá 

ao longo de toda jornada turística. Segundo Binkhorst (2009) e Marques (2012), a participação, 

reconhecimento social e sentimento de pertença promove a identificação entre os turistas e os 

                                                
6 https://wearesocial.com/digital-2021 
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provedores e é um dos fatores que influencia a tomada de decisão, na sua busca por experiências 

autênticas e originais. 

Para elaborar uma experiência é fundamental o entendimento sobre o consumo psicológico e 

comportamental dos turistas. Woodside e Dubelaar (2002) esclarecem que as decisões e 

comportamentos dos turistas são determinados por um conjunto de variáveis, inclusas em todas as 

etapas da viagem (antes, durante e depois). No entanto, deve-se levar em consideração também seu 

ambiente cotidiano (Binkhorst & Dekker, 2009), onde os recursos pessoais são gastos no dia a dia e 

as necessidades aparecem, assim é possível compreender as motivações que orientam o turista a se 

envolver com uma experiência.   

De acordo com Tan et al. (2013), as experiências são criadas a partir da combinação entre a 

reflexão pessoal e as interações externas, onde o primeiro está ligado às questões de consciência e 

percepção, necessidades e motivações, e a criatividade; já as interações externas relacionam-se ao 

aprendizado e interações com ambientes, pessoas e produtos/serviços/experiências. Entre esses 

fatores, o tema de maior destaque, é a consciência e percepção. Para os autores este fator está 

atrelado aos níveis individual, social, cultural e ambiental. Dessa forma entende-se que os indivíduos 

ligados à preservação da cultura, responsabilidade ambiental, educação, por exemplo, estão mais 

dispostos a engajar e gerar uma experiência memorável (Binkhorst, 2007).  

 Os turistas em busca da transformação pessoal passam a desempenhar papéis mais 

significativos no desenvolvimento de experiências, para isso são adotadas ferramentas estratégicas 

que promovam a aproximação e o diálogo, como a cocriação (Neuhofer et al., 2013; Tan et al., 2013). 

No processo de cocriação, a presença das empresas e organizações em espaços online e off-line é 

essencial para promover uma experiência coerente em todas as plataformas e canais. No entanto para 

Neuhofer et al. (2013) esta ferramenta é capaz de potencializar as experiências principalmente nas 

redes sociais ao intensificar seu posicionamento e oferecer uma proposta de valor clara e evidente.  

  O processo de oferta da experiência se dá a partir do encontro entre a produção e o consumo 

do turismo, nesse momento os turistas juntamente com os provedores do serviço cocriam valor 

através do consumo de recursos, explica Chang et al. (2014). Para esses autores, o projeto de 

consumo do turismo é visto como atividades realizadas com o objetivo de gerar uma experiência, que 

por sua vez necessita de recursos, como tempo, habilidade, produtos e serviços, sendo caracterizados 

por conjunto de consumo. Os recursos formam o conjunto de consumo, caracterizados como a base 

para o desenvolvimento da experiência, neste sentido, o tempo é essencial, mas escasso, a habilidade 



19 
 

é significativo moderador de tempo, e os produtos e serviços consumidos ao longo dos resultados 

dependem do contexto e valor de uma série de experiências.  

 No turismo criativo, as mudanças comportamentais e tecnológicas determinaram o 

desenvolvimento de experiências memoráveis, a partir do envolvimento dos consumidores, seus 

conhecimentos e habilidades carregadas de variáveis. Assim, entender os indivíduos como ponto 

central do processo de cocriação, bem como as características e dimensões das experiências é 

fundamental para a melhoria ou geração de novas experiências turísticas. 

 

2.2 Economia da Experiência e a Experiência de Serviço 

 

A valorização dos serviços, em detrimento da customização dos bens, marcou o início do 

século XXI com a instauração da economia como meio de alcançar mais clientes e entregar uma nova 

proposta de valor. Este fenômeno se repete com a mudança da economia mundial, aumento da oferta 

de bens e serviços, redução de custos, aumento da concorrência, além da demanda por novas formas 

de capitalizar bens e serviços. Neste cenário é estabelecida a economia da experiência.  

A diferenciação entre esses dois tipos de economia se dá no entendimento de que a Economia 

dos Serviços esteve focada no atendimento de necessidades dos usuários, em contra partida a 

Economia da Experiência através do protagonismo do consumidor, busca a ativação de histórias e 

ideias, para a entrega de experiências direcionadas no valor emocional, explica Monteiro (2016). A 

economia da experiência, de acordo com Boswijk et al. (2007), advém de estratégias de gregos e 

romanos, que já compreendiam a experiência como um ramo em potencial para o desenvolvimento 

econômico. Para esses autores, os estudos da experiência foram iniciados em 1970, com a pesquisa 

de Alvin Toffler7 sobre desmaterialização da economia, e por Gerhard Schulze8 em 1992 que descreve 

uma nova sociedade baseada em experiências significativas. Entretanto esses estudos foram deixados 

de lado, devido ao início da revolução dos serviços e o seu forte crescimento, como explica Boswijk et 

al. (2007).  

Com as mudanças do ser humano e sua busca por uma vida plena e repleta de valores, a 

experiência assume o palco da economia apenas em 1998, através do estudo de Pine e Gilmore, 

direcionado para a dinâmica organizacional e administrativa (Boswijk et al., 2007), definida então 

como a quarta oferta econômica, devido à demanda dos consumidores por uma oferta de valor 

memorável. As organizações, habituadas a envolver seus bens tradicionais em experiências comuns, 

                                                
7 Toffler, A. (1970) Future Schock. Random House. 
8 Schulze, G. (1992) Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt/New York 
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entendem esta transição como uma mudança difícil, mas principalmente pela mudança da cultura 

organizacional, paradigmas de serviço e o objeto central de estudo (Pine & Gilmore, 1998).  

Neste contexto econômico, os bens e serviços são vistos como commodities, e dão lugar a 

uma nova era de crescimento econômico e geração de empregos, explica Pine e Gilmore (2013). Os 

autores esclarecem que a experiência, anteriormente percebida como uma atividade única do 

entretenimento, compreende-se hoje, como parte de diversos setores da economia. Os estudos sobre 

a experiência de serviços atingiram também o marketing, fato que auxiliou no entendimento desta era, 

seu foco central no cliente reconhecendo os motivadores racionais e emocionais para o consumo, só 

foi possível a partir da mudança de tipos de mídias e canais, utilizados para a disseminação de 

informações sobre as marcas (Schmitt, 1999).  

O progresso econômico (Figura 8) dessa oferta de valor se dá a partir do entendimento da 

necessidade dos consumidores para atividades que o envolvam no nível emocional, físico, intelectual 

ou até espiritual (Pine & Gilmore, 1998). A customização em massa dos serviços, diferenciados a 

partir de seu preço e não pela sua entrega de valor (Pine & Gilmore, 2013), dá espaço para o 

surgimento de experiências que buscam gerar significados pessoais mais profundos e atender suas 

necessidades, porém com custo maior de acordo com o valor agregado. 

 

Figura 8 – Progressão do valor econômico da Economia de Experiência de Pine e Gilmore, 1998 (Esquema adaptado pela 
autora, 2020). 

 

Como precursora dos estudos sobre serviços, Mager (2009) entende que a experiência por ser 

intangível e totalmente sensorial é uma área promissora para o desenvolvimento, na busca de 

inovação e mudança de paradigma na cultura corporativa, principalmente como componente básico do 

Design de Serviço. Vista como uma megatendência (Mehmetoglu & Engen, 2011), global ou de longo 
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alcance, está aparente em diversos setores da economia, e não apenas no que é comumente 

associado, o entretenimento.  

Por experiência, entende-se como um agente transformador, que surgiu com o envolvimento 

do indivíduo em diferentes níveis, na busca de promover um evento memorável como uma nova oferta 

de valor. (Mehmetoglu & Engen, 2011; Pezzi & Viana, 2015; Pine & Gilmore, 1998). Para facilitar seu 

entendimento, as experiências são comparadas ao teatro, como evento encenado no palco principal, 

como bens e serviços, através de atores como os provedores da experiência para a plateia de 

consumidores ávidos por novas informações e sensações. Voss e Zomerdijk (2007) pontuam que a 

inovação pode estar presente em cada um desses elementos e podem auxiliar na melhoria ou criação 

de novas experiências, Boswijk et al. (2007) complementam que cada ambiente desempenha papel 

essencial para garantir o fluxo de significados, uma vez que ocorre a interação direta com os indivíduos 

e provedores. 

A encenação é um processo individual e pessoal, existente apenas na mente de quem está 

participando, visto que possuem variáveis como contexto, vivências, ambiente, pelo seu valor 

intrínseco entende-se que duas pessoas não podem ter a mesma experiência (Pine & Gilmore, 1998). 

As experiências funcionam como fonte de histórias e relevantes para a autoimagem e auto percepção, 

emoções assumem o papel central, onde o produto é secundário, enquanto as histórias geradas a 

partir dele são essenciais para a tomada de decisão (Mehmetoglu & Engen, 2011). Esta questão pode 

ser compreendida de forma básica ao analisar dois depoimentos da experiência “Conheça as 

principais atrações da cidade do Rio de Janeiro em 7 horas” (Figura 9), disponível na plataforma 

Airbnb. Pode ser visto que o primeiro indivíduo exalta a vivência totalmente diferente da segunda; 

mesmo com as recomendações para outras pessoas, esses consumidores foram tocados pelas 

atividades de forma diferentes. 
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Figura 9 – Depoimentos da experiência “Conheça as principais atrações da cidade do Rio de Janeiro em 7 horas”, 
disponível na plataforma Airbnb (Airbnb, 2021)9 

 

A partir dessa pequena análise, percebe-se que os indivíduos estão como elemento central de 

uma experiência, tratados como ponto de partida de cada vivência, seus desejos e motivações 

estimulam a compreensão da experiência a partir de sua perspectiva, contribuindo para as diversas 

possibilidades de formas de valor (Boswijk et al., 2007). Com isso, a prática do processo de cocriação 

não só com os visitantes, mas também com os colaboradores da organização, com foco na 

criatividade e inovação (Schmitt, 1999), é essencial para determinar as características a serem 

empregadas na encenação e fugir da padronização das experiências (Binkhorst, 2007). 

Por possuírem várias formas, as experiências são diferenciadas a partir de estruturas e 

processos conectados que interagem entre si criando uma experiência significativa e única. Segundo 

                                                
9 Disponível em https://www.airbnb.com.br/experiences/7922?checkin=2021-07-20&checkout=2021-07-
31&currentTab=experience_tab&federatedSearchId=2a4aea53-a266-4379-96b4-673bfadf0c5c&searchId=&sectionId=19d8196d-0be7-451c-93c4-
a0e0ac813acf&source=p2 
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Schmitt (1999), essas diferenças foram definidas como Módulos Experienciais Estratégicos, assim são 

eles:  

- Experiências Sensoriais: relacionada aos sentidos, em busca de diferenciação, percebe-se 

que a consistência cognitiva/sensorial variável proporciona noções subjacentes, assim a experiência 

parece sempre fresca e nova; 

- Experiências Afetivas: ligadas a sentimentos e emoções internas, por isso a necessidade de 

compreensão clara de quais sentimentos são desencadeados, além da vontade do indivíduo de se 

envolver; 

- Experiências Cognitivas: apela para o intelecto, para atingir o pensamento convergente e 

divergente do indivíduo através da surpresa, intriga e provocação; 

- Experiências Físicas: associado a comportamentos, estilo de vida, e interações inspiradoras e 

emocionais; 

- Experiências de Identidade Social: contém aspectos dos outros tipos, vão além do indivíduo 

relacionado a um contexto social, na tentativa de auto aperfeiçoamento e necessidades de ser 

percebido.  

Segundo Binkhorst (2007) as diferentes experiências de cada pessoa refletem no que ela 

define como “narrativa de si mesmo”, onde em cada nível de ativação, despertam emoções diferentes. 

Neste sentido, Norman (2008) explica que níveis emocionais de uma experiência estão presentes no 

seu primeiro contato e impacto emocional imediato chamado de nível visceral, na experiência de 

utilização, interação e satisfação de necessidades no nível comportamental e por fim, a lembrança da 

experiência, resultando na autoimagem e satisfação pessoal, observadas no nível reflexivo. Os 

sentimentos e emoções florescidos por experiências proporcionam transformações pessoais, onde não 

se limitam a produtos, estão também em serviços, interações, contatos, por tudo isso ter um 

significado. 

Com isso, percebe-se que a principal diferença deste novo modelo econômico se dá pela 

transformação dos indivíduos em um nível mais profundo, ao invés da entregar o valor (Bostwijk et  al, 

2007). Esses autores esclarecem que o experimentar diferencia-se das experiências significativas, por 

essas estarem carregadas de sentimentos, significados, interações e experiências passadas.  Assim, a 

experiência significativa e memorável produzida e consumida ao mesmo tempo, permanece no 

indivíduo durante toda a sua vida (Pine & Gilmore, 2013). Deste modo, as experiências ao 

proporcionar a satisfação pessoal, possuem um valor elevado onde as pessoas estão dispostas a 
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pagar, o valor gerado e recebido por cada indivíduo determina se aquela vivência realmente 

compensou o investimento. 

A transformação dos indivíduos marca a mudança de gerações da experiência, a primeira 

marcada pela encenação artificial de atividades voltadas para o mercado, para uma geração onde os 

consumidores estão no meio do processo de cocriação em busca de experiências autênticas 

(Binkhorst, 2007). Assim, a geração de valor se dá pela transformação dos indivíduos através da 

experiência (Figura 10), as pessoas são guiadas para a transformação pessoal auxiliando sua busca por 

algo mais duradouro, além da memória.  

 
Figura 10 - A era da Transformação evolução da Economia da Experiência de acordo com Pine e Gilmore ( 2013) (Esquema 

adaptado pela autora, 2020) 

 

O produto final da transformação é o cliente, que entra e sai da experiência uma nova pessoa. 

De acordo com Marques (2012), as experiências podem contribuir de forma fundamental na 

identidade e autoestima dos turistas. Para isso é necessário identificar os recursos disponíveis através 

de uma abordagem flexível, para observar processos e estruturas, e com a participação em diferentes 

níveis de profundidade. Deste modo, a cocriação mantem-se como fator essencial e transformador 

para criar um evento, ao reconhecer a multiplicidade de dimensões que impactam as pessoas, como o 

nível de significado, forma e o meio de compartilhamento, multissensorialidade, aspectos culturas e 

experiências anteriores, explicam Pine e Gilmore (2013).  

É a revisitação de um tema recorrente, vivenciada por meio de eventos distintos, mas unificados, que 
transformam. Como experiências múltiplas emergem e competem por convidados, às empresas que organizam 
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esses eventos começarão a perceber que qualquer experiência pode se tornar a base para uma nova oferta que 
provoca uma transformação (Pine & Gilmore, 2013, p.40, tradução nossa). 10 

O entretenimento esteve muitas vezes atrelado como única dimensão da experiência, 

entretanto percebe-se que o envolvimento do indivíduo é que determina a forma com que ela se 

manifesta.  Por isso, as experiências foram analisadas a partir de quatro dimensões que buscam 

definir outras perspectivas, utilizando dois eixos principais caracterizados por Participação e Conexão 

(Figura 11).  

 
Figura 11 – As Quatro Dimensões da Experiência de Pine e Gilmore, 1998 (Esquema adaptado pela autora, 2020). 

 

Segundo Pine e Gilmore (1998), a linha da participação do usuário é determinada por dois 

extremos, em uma ponta encontra-se a participação passiva, na qual o usuário assume o papel de 

observador e ouvinte, sem influenciar ou afetar a experiência; do lado oposto, a participação ativa, 

onde o cliente possui papel chave na criação do evento. O eixo da conexão ou de relacionamento com 

o ambiente é definido pela absorção e imersão do usuário na experiência. A absorção é caracterizada 

pela assimilação e compreensão do evento, aonde a experiência vai de encontro com o cliente. Na 

outra ponta, na imersão o indivíduo faz parte da própria experiência, fisicamente ou virtualmente, o 

cliente vai de encontro com a experiência. Baseado nisso, as quatro dimensões da experiência são 

definidas como (Pine e Gilmore, 1998; Hosany e Witham, 2009): 

                                                
10 It is the revisiting of a recurring theme, experienced through distinct and yet unified events, that transforms. As multiple experiences emerge and 
compete for guests, companies staging these events will begin to realize that any experience can become the basis for a new offering that elicits a 
transformation. 
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- Entretenimento: Categoria mais comum e familiar, ligada aos sentidos e à forma de entreter 

os turistas; 

- Educação: O indivíduo desenvolve conhecimentos e habilidades, absorvendo os eventos que 

desenrolam à sua frente, chave motivadora do turismo; 

- Evasão: Marcada pela fuga da rotina e a busca pela autenticidade; 

- Estética: Imersão em alguma atividade ou ambiente, mas o cliente possui pouco ou nenhum 

efeito sobre ela. No turismo, determina a atitude e a intenção de recomendar do turista. 

Conforme Mehmetoglu e Engen (2011), ao analisar uma experiência ela não está atrelada 

apenas a uma dimensão, frequentemente contém um pouco de cada uma, onde somente assim 

consegue-se desenvolver uma experiência rica e gratificante, atingindo um ponto ideal, ou seja, 

equilíbrio entre elas (Pine e Gilmore, 1999).  Todavia, esses autores explicam também que uma 

experiência não depende necessariamente da presença das quatro dimensões, pois existem variáveis 

neste percurso.  

O turismo constitui uma rede de conexões, vivências e interações que ativam mais ou menos 

cada dimensão, às vezes de forma imperceptível e outras intencional. Os estímulos proporcionados por 

cada dimensão podem contribuir de forma significativa para o entendimento das experiências 

turísticas, determinando seu enquadramento, através da cocriação, e identificando oportunidades e 

melhorias das experiências. 

2.2.1 Experiência Turística 

 

As experiências como momentos únicos vividos individualmente representam a mudança da 

sociedade e sua busca por vivências transformadoras. O desenvolvimento destas, aplicadas em 

diferentes proporções, como cidades grandes e pequenas, leva ao prolongamento da reprodução em 

série de experiências. Desta forma a oportunidade que as cidades pequenas possuem para sua 

diferenciação está no emprego de atividades criativas desenvolvidas a partir de seus conhecimentos, 

crenças, comportamentos e cultura local.  

Entretanto, para esta construção de experiência é necessário compreender as questões 

emocionais como conjunto de variáveis que envolvem cada experiência, para o desejo do provedor 

alcançar as necessidades do consumidor. As variáveis são todas as influências que os indivíduos 

sofrem, sejam fatores internos e externos (Monteiro, 2016), que para Binkhorst e Dekker (2009) 

formam uma rede que está presente na tomada de decisão sobre uma experiência, no momento da 
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sua construção e também são levados em consideração durante seu depoimento, avaliação e 

indicações. 

Para esses autores, a network criada é derivada de situações do dia a dia, experiências 

passadas e também outras realidades vividas, que resultam em estruturas temporais e espaciais que 

também sofrem alterações. O turismo como parte da qualidade de vida também está relacionado a 

aspectos físicos e psicológicos dos indivíduos, por isso os ambientes como casa, escola e trabalho 

bem como fatores externos, como a internet, influenciam diretamente na experiência pessoal, por ser 

onde se passa a maior parte do tempo estando relacionados à tomada de decisão. 

A experiência turística por ocorrer em estágios distintos (Sugathan & Ranjan, 2019) sofre 

diversas influências, por consequência percebe-se a necessidade de compreender uma rede de 

experiência turística, pois com esta abordagem é capaz além de entender todos os fatores e também 

as partes que estão envolvidas (Binkhorst & Dekker, 2009). Assim, cada etapa da experiência forma 

uma rede, que são interligadas para formar uma rede de experiência turística única.  

“cada pessoa é envolvida por uma rede de experiências turística única de todas as partes interessadas, por 
exemplo, pessoas e coisas, envolvidas em suas experiências turísticas, sejam elas reais, virtuais ou mesmo em 
sonhos.” 11 (Binkhorst & Dekker, 2009, p.321) 

As experiências percebidas como redes interligadas, são afetadas por todos esses fatores, 

tornando difícil sua percepção, desta maneira é necessário determinar quais atividades são favorecidas 

nestas redes, mesmo que cada indivíduo possua a sua. Pela indispensabilidade dessas informações 

para uma experiência memorável, os quatro quadrantes da experiência foram entendidos como uma 

oportunidade de avaliação, já que afetam diretamente o nível de satisfação geral do visitante 

(Mehmetoglu & Engen, 2011). A compreensão da relação entre as dimensões e a satisfação é vista 

como um instrumento para medição e análise de criação ou melhoria dos serviços e experiências, foco 

no atendimento de expectativas, percepção geral, desempenho durante a experiência e elementos 

cruciais para a entrega final, explica Mehmetoglu e Engen (2011).  

Os estudos sobre avaliação de experiência ganharam destaque no ramo do turismo, por ser 

um grande produtor de experiências com características únicas e de alto valor pessoal, e por ser uma 

área onde a coleta de dados sobre esta experiência é facilitada através do uso recorrente de inquéritos, 

avaliações online e pesquisas de satisfação. A aplicação das quatro dimensões da experiência 

enquadradas no contexto de destinos turísticos é uma forma prática que possibilita medir e 

compreender a experiência turística para então enriquecer o seu valor, de acordo com Oh et. al 

                                                
11 each person is surrounded by a unique tourism experience network of all stakeholders, e.g. people and things, involved in his or her tourism experiences, 
whether they are real, virtual or even in dreams. 
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(2007). A necessidade do desenvolvimento desta avaliação surge justamente a partir da lacuna 

deixada pelas pesquisas de satisfação e qualidade na descrição do que o turista almeja (Kim et. al, 

2012), visto que avaliam de forma superficial algumas características do serviço, como por exemplo, 

custo-benefício, facilidades, alimentação. 

As dimensões da experiência surgem de base para estudiosos como Oh et. al (2007) que 

analisaram variáveis relevantes às experiências, neste caso determinadas por excitação, memória, 

qualidade geral e satisfação do cliente, “para testar a validade preditiva da experiência (...) para 

algumas variáveis importantes relacionadas ao sucesso do negócio” 12 (Oh et. al, 2007, p. 120, 

tradução nossa). Assim, foi desenvolvida uma escala para avaliação individual da experiência turística, 

amplamente utilizada como, por exemplo, por Kim et. al (2012), Pezzi e Viana (2015), Aroeira et. al 

(2016) e Ferreira (2018), que aprimoraram e/ou validaram os componentes e variáveis aplicadas.   

Essa avaliação é necessária para obter conhecimentos suficientes para entender fatores que 

influenciam as intenções comportamentais dos visitantes, e incorporar os resultados às experiências 

(Kim et. al, 2012). Pela característica única de cada experiência, os visitantes possuem formas 

diferentes de interpretá-la, assim é importante realizar uma pesquisa extensa sobre como cada 

componente afeta o indivíduo, suas lembranças e emoções. De acordo com Kim et. al (2012), o 

contato social entre indivíduos de diferentes grupos de pessoas ao vivenciar de perto uma cultura 

proporciona um ambiente propenso a geração de uma experiência turística memorável. 

Os componentes da experiência turística foram explorados por vários autores os quais 

avaliaram diferentes dimensões (Tabela 1) partindo das quatro dimensões da experiência desenvolvida 

por Pine e Gilmore (1998) e acrescentaram variáveis subjacentes a elas, para determinar suas 

relações e quais se destacam dentro de uma única experiência. Os elementos analisados variam de 

acordo com o que serão investigados para contemplar, se possível, todas as dimensões existentes, em 

busca da compreensão da experiência.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 to test the predictive validity of guests’ lodging experience for some important variables related to business success.  
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Componentes da Experiência Turística 

Autores Dimensões 

Pine e Gilmore (1998) Educação  
Entretenimento 
Evasão 
Estética 

Oh, Fiore e Jeoung (2007) Educação  
Entretenimento 
Evasão 
Estética 
Excitação  
Memória  
Qualidade Geral 
Satisfação 

Kim, Ritchie e McCormick (2012) Hedonismo 
Envolvimento 
Novidade 
Cultura local 
Descanso 
Conhecimento  
Significância 

Aoeira, Dantas e Gosling (2016) Hedonismo 
Novidade 
Cultura local 
Renovação 
Envolvimento 
Percepção cognitiva 
Reputação 
Lealdade 

Ferreira (2018) Educação  
Entretenimento 
Evasão 
Estética 
Autenticidade 

Tabela 1- Estudos sobre os componentes da Experiência Turística 

 

 Desta maneira, para compreender a experiência turística essa escala é vista como uma 

importante ferramenta para testar empiricamente a viabilidade de uma idéia e sua relação com outras 

variáveis, bem como auxiliar no entendimento sobre às necessidades dos visitantes por meio da 

avaliação do desempenho da experiência (Oh, et. al, 2007; Kim et. al, 2012). Para tal entendimento, 

são necessárias investigações suporte, para não mapear os elementos sem conseguir visualizá-los 

dentro de uma experiência complexa, por isso a necessidade de coletar informações e dados sobre os 
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indivíduos, suas ações dentro do serviço, canais de contato e suas emoções. As ferramentas e 

métodos do Design de Serviço proporcionam uma estrutura de visualização desses elementos, sob a 

perspectiva dos participantes, como também das partes envolvidas no serviço, assim é possível 

desenvolver um esquema visual desde os processos de bastidores até as ações do cliente.  

   

2.3 Design de Serviço na criação de experiência 

 

Até início dos anos 70 o foco na era industrial estava ligado à ideia de progresso, consolidada 

em produtos e na sua produção, sendo os serviços relacionados à dependência e subalternidade 

(Mager, 2009). Na busca pelo fim desse monopólio, a mudança de panorama ocorreu no final do 

século XX, a partir do entendimento da necessidade de uma nova linguagem, abordagem, métodos e 

estruturas, específicos para serviços, fazendo uso do seu potencial de negócio (Moritz, 2005; Saco & 

Gonçalves, 2008; Mager, 2009). 

O setor terciário, dominante em grande parte dos países desenvolvidos, associava suas 

atividades a produtos, como pode ser visto no sistema produto-serviço o qual “(...) amplia a 

funcionalidade do produto físico tradicional por meio da incorporação de serviços suplementares”, 

explica Braga Júnior (2017, p.35), dessa forma o serviço e o produto coexistiam para satisfazer as 

necessidades dos usuários. A Lógica Dominante do Serviço é baseada em uma ampla gama de 

mudanças tecnológicas transformando a sociedade, suas necessidades e expectativas, e a 

implementação de um novo mindset nas organizações para a geração de valor e amplia sua vantagem 

competitiva (Moritz, 2005; Polaine et al., 2013; Andreassen et al., 2016). 

Neste contexto, o Design de Serviço foi introduzido na Universidade de Cologne pela 

professora Birgit Mager na década de 90, como uma nova abordagem de trabalho. Desenvolvida a 

partir de metodologias de design, e aprimorada com características da Gestão, Marketing e outras 

áreas como a Ciência Social (Mager, 2009; Stickdorn et al., 2020). Com o início dos estudos na área, 

o Design de Serviço alcançou algumas organizações, que incorporaram este campo em áreas de 

pesquisa e também em departamentos específicos (Mager, 2009). No início dos anos 2000, algumas 

agências como Live|Work®, IDEO e Spirit of Creation incluíram em seus currículos consultorias com 

foco nos serviços. Esta última, juntamente com Mager criou em 2004 uma comunidade que integra 

teoria, métodos e práticas de Design de Serviço, voltada para acadêmicos, profissionais e empresas 

chamada Service Design Network (Moritz, 2005). 
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Em virtude da sua interdisciplinaridade, variedade de profissionais envolvidos e atuação em 

todos os níveis organizacionais, o Design de Serviço é uma abordagem constantemente relacionada à 

inovação, com a inserção de novas tecnologias, mudança de mindset, centralidade no ser humano e o 

emprego de métodos e ferramentas empáticas e múltiplas. A inovação no Design de Serviço 

impulsiona a vantagem competitiva de negócio, atuando como mediador e potenciador para a geração 

de valor ao promover a conexão entre clientes e organizações, as relações e interações, levando em 

consideração seu contexto, emoções e experiências passadas (Moritz, 2005; Mager, 2009; Stickdorn 

et al., 2020).   

O Design de Serviço “não muda máquinas, processos de produção ou materiais, mas modifica 

as estruturas, processos, culturas e pessoas” 13 (Mager, 2009, p.39, tradução nossa), percebido como 

aqueles que cercam a oferta principal da experiência. Para isso, estuda as ecologias de serviço, como 

colaboradores de linha de frente e bastidores, seus silos, e atinge a cultura da empresa, realizando seu 

mapeamento, equilibrando as necessidades de negócio com as necessidades de seus clientes 

(Stickdorn et al., 2020).  

Os serviços possuem particularidades que os diferenciam dos produtos, as quais caracterizam 

princípios básicos aplicados à sua estrutura principal. Assim, são definidas em quatro principais 

conceitos, a partir dos estudos de Moritz (2005), Mager (2009), Segelström & Holmlid (2009) e Zehrer 

(2009): 

- Intangibilidade: Atividades, ações ou processos que não possuem forma física, assim não 

podem ser tocados ou sentidos; 

- Perecibilidade: Sem possibilidade de armazenamento, entregam durabilidade do resultado da 

experiência mesmo perdendo seu valor pelo não uso; 

- Simultaneidade: Ocorrem ao mesmo tempo em que é produzido e consumido, são cocriados, 

assim, demandam o envolvimento do indivíduo para a geração de valor; 

- Heterogeneidade: São experiências complexas combinadas através de vários pontos de 

contato, onde esses elementos dependem de diversas variáveis relacionadas ao ser humano, espaço e 

tempo.  

A experiência é a fonte principal de informações dos serviços, sendo elas registradas antes de 

sua efetiva entrega, durante sua utilização e após a construção e vivência desta oferta. Essas 

atividades engajam os indivíduos de forma pessoal podendo influenciá-los nos níveis emocional, físicos 

e intelectual. Stickdorn et al. (2020) explicam que a experiência do cliente é gerada por camadas 

                                                
13 Not change of machines, production processes or materials but change of structures, processes, culture and people. 
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filtradas pelo usuário (Figura 12), que envolvem a oferta principal, resultantes da interação entre 

pontos de contato ou experiências anteriores, marcada pelo comportamento, expertise, processos, 

sistemas e ferramentas da empresa até a oferta de valor principal.  

 

Figura 12 – Camadas de Experiência do Cliente segundo Stickdorn et al. (2020, p. 3). 

 

 Para Polaine et al. (2013), existem quatro categorias de experiência aplicadas aos serviços, 

são elas: experiência do usuário, experiência do cliente, experiência do provedor de serviços e 

experiência humana. A primeira está ligada à vertente das interações com máquinas e tecnologias, 

como ferramenta tangível para a entrega de um serviço, que facilitam a capacidade do indivíduo de 

concluir tarefas cruciais para o evento principal. A experiência do cliente se dá pela soma de atividades 

desenvolvidas para o uso de um serviço, ou seja, as camadas de serviço, expressados através de 

pontos de contatos e marcados pelo gerenciamento das expectativas do ator principal. Essas duas 

categorias, ao serem desenvolvidas com a participação dos envolvidos, podem ser entendidas como 

um só tipo de experiência esclarece Polaine et al. (2013). 

  A experiência humana é determinada pelo efeito emocional dos serviços sobre os indivíduos, 

que afetam características pessoais como qualidade de vida e o bem-estar, por isso Andreassen et al. 

(2016) pontua que o Design de Serviço é visto como facilitador para o aumento do bem-estar 

individual, promovendo o entendimento das relações, sentimentos e significados. A qualidade de vida 

para Silveira et al. (2020) é entendida como um componente do bem-estar, sendo este 

multidimensional possibilita uma análise a partir de diferentes perspectivas e abordagens. A partir da 

revisão literária desses autores, pode-se observar o design para o bem-estar relacionado ao Design de 

Serviço em quatro categorias: experiências emocionais e outros aspectos psicológicos, foco na 



33 
 

natureza e qualidade da interação, relacionados aos aspectos do ambiente e, por fim, com objetivo da 

melhoria do serviço. O ponto comum entre as categorias é a necessidade de aplicação de métodos 

participativos e o envolvimento de vários participantes para promover a imersão e conexão entre os 

indivíduos, corroborado por Keinonen (2013), e consequente entrega de um serviço que atenda suas 

necessidades. 

Bem estar é um conceito usado para se referir à qualidade em um sentido mais amplo, do que saúde, renda 
adequada e/ou relações sociais satisfatórias. Bem estar é algo que é experimentado subjetivamente e 
individualmente, mas ao mesmo tempo fundamentalmente social e dependente do ambiente feio pelo homem, ou 
seja, do design (Keinonen, 2013, p.10, tradução nossa)14 

  O turismo é um setor amplamente composto por serviços de consumo de produtos turísticos, 

sejam eles de grande porte como passeios ou pequeno porte, sendo eles produtos físicos como os 

souvenirs (Norman, 2008), carregados de significados emocionais. Os serviços ligados aos produtos 

turísticos são produzidos para gerar experiências, explica Andersson (2007), nesse sentido o campo de 

possibilidades para a geração de valor é grandioso e complexo, visto as diversas redes, pontos de 

contato, evidências e emoções criadas a partir de uma única experiência.  Assim, entende-se que a 

experiência turística é composta por uma rede de interação complexa que possibilita as trocas de 

valor, cocriados de forma mútua, transformando cada indivíduo de forma singular, que precisa de 

investigação, entendimento e gerenciamento compatível às necessidades dos seres envolvido nela. 

O ser humano como elemento central altera a perspectiva do serviço na maioria das 

organizações, ao perceber seu potencial na valorização do stakeholder para criação de serviços mais 

efetivos e funcionais (Mager, 2009; Polaine et al., 2013). De acordo com Polaine et al. (2013) é 

importante reconhecer como parte interessada não somente aqueles que interagem com o serviço de 

fora pra dentro, como clientes e usuários, mas também aqueles que trabalham no fornecimento, 

atendimento e bastidores. A equipe de entrega do serviço envolve e influencia fortemente a experiência 

de consumidor por meio de uma interação emocional e empática (Voss & Zomerdijk, 2007). Deste 

modo, a equipe também é a imagem do serviço e o termômetro de análise da experiência e dos 

consumidores, além de ser o colaborador para geração de insights e oportunidades.  

Assim, o Design de Serviço possibilita a participação de todos os níveis da organização 

justamente por entender a valiosa contribuição destes para o desenvolvimento e entrega de uma 

proposta de valor, por isso propõe-se neste campo uma análise bottom-up (Polaine et al., 2013; 

Stickdorn & Zeher, 2009). Além de ser centrado no ser humano, o Design de Serviço é holístico e 

                                                
14 Wellbeing is a concept used to refer to quality of life in a broader sense than just health, adequate income, or satisfying social relationships. Wellbeing is 
something that is experienced subjectively and individually, but is at the same time fundamentally social and dependent on the man-made environment, 
i.e. on design. 
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prático, pois analisa o serviço como um projeto inteiro, promovendo a conexão de toda cadeia com 

clareza e coerência. Desta forma, considera as necessidades de todos os stakeholders, além da sua 

interação ao longo do serviço (Stickdorn et al., 2020), examina de forma integrada as decisões 

tomadas, sejam elas de design, processo ou pontos de contato (Saco & Gonçalves, 2008) e desenvolve 

canais online e off-line integrados e consistentes ao longo de toda a experiência (Stickdorn & Frischhut, 

2012). 

Os pontos de contato são os elementos cruciais para a experiência, por manifestarem a 

cultura da marca através da conexão do usuário com o serviço.  Esses componentes são inter-

relacionados ao longo de toda experiência de serviço e juntos formam a experiência geral, Polaine et 

al. (2013) explica que ao projetar cada elemento individualmente perde-se grande parte do 

entendimento sobre o serviço, em razão do julgamento dos usuários ser baseada na experiência 

completa. Segundo o autor, para atender essas expectativas, promove-se o alinhamento entre todos os 

elos de interação, definindo o nível certo de expectativa para o próximo contato. Isso pode ocorrer pela 

consistência de experiência, através da harmonia entre as interações, minimizando as lacunas entre a 

expectativa e o que é experienciado, promovendo experiências humanas mais gratificantes.    

De acordo com Stickdorn & Frischhut (2012), não é possível observar uma diferenciação 

concreta entre serviços e experiência turística, comumente ligada à qualidade do serviço, porém 

diversas pesquisas da literatura de marketing e gestão relacionam serviços à qualidade e satisfação, 

assumindo estes como as principais dimensões de avaliação de um serviço. A qualidade percebida do 

serviço é compreendida como um conjunto de valores funcionais, emocionais, ambientais, simbólicos, 

sociais e econômicos, que para Krucken (2009) e Stickdorn (2009) integra três fases: o antes - 

relacionado à qualidade esperada ou expectativa do turista, o durante e depois – determinado pela 

qualidade experimentada, se esta expectativa foi confirmada ou não.  

Correlacionado a isso, a satisfação, também ligada à expectativa do cliente, possibilita outro 

olhar ao serviço, o qual não compreende apenas características básicas exigidas pelos clientes, mas 

leva-se em consideração variáveis independentes e pessoais. Para Andersson (2007), existem três 

categorias de necessidades essenciais para a construção do valor da experiência: básica, social e 

intelectual, Stickdorn & Zeher (2009) complementam que o desempenho e a excitação, mesmo sem 

compensar esses fatores básicos, possuem alto impacto na satisfação geral do indivíduo. 

Desta maneira, o Design de Serviço atua como intensificador da experiência, conforme 

Andreassen et al. (2016), ao anteceder a qualidade do serviço e a satisfação, pelo fato destas não 

serem suficientes para a compreensão total da experiência e demanda do mercado. As ferramentas 
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disponíveis, composição interdisciplinar, desenvolvimento de um projeto interativo e holístico, e 

principalmente com a percepção de fora para dentro da instituição, contribui para esta área do design 

tornar-se um diferencial inovativo.  

Devido à sua complexidade, a assimilação de características subjetivas leva à necessidade do 

desenvolvimento de um processo colaborativo, o qual além do ser humano estar no centro da 

pesquisa, este faz parte e contribui para a criação e melhorias de serviços. Para isso, é necessário 

revelar os “invisíveis” do serviço, apresentando aos clientes a equipe dos bastidores, o que acontece 

por trás, e também às equipes internas quem são seus clientes, o que fazem suas motivações, o que 

consomem, para definir um novo tipo de relacionamento, explica Polaine et al. (2013). 

Esta evolução do papel do cliente e da equipe no processo de design é vista a partir de uma 

nova perspectiva, representando a mudança de estado dos stakeholders. A integração e colaboração 

de todas as partes no processo de design garante que todos se sintam clientes também (Moritz, 

2005), valorizados e principalmente ouvidos pela organização. Segundo este autor, o usuário iniciou 

no projeto de design como observador, seguindo para certo envolvimento, com a sua participação e 

contato com o projeto, até o estado de imersão total dele no processo. Atualmente, Stickdorn et al. 

(2020) entendem que a centralidade vai muito além do que apenas no usuário do serviço, abrange 

todos os seres humanos que estão envolvidos e são interessados, sendo todos parte essencial para o 

desenvolvimento de uma experiência. Em vista disso, o processo exige também o conhecimento da 

equipe sobre as áreas que podem ser relacionadas, para compreender cada passo na sua totalidade.  

Desde sua origem, o Design de Serviço é interdisciplinar por isso em seu processo percebe-se 

também a necessidade do auxílio de especialistas para agregar outras expertises ao projeto (Mager, 

2009). Por conta disso, também é caracterizado como uma abordagem interativa, exploratória e 

experimental, com foco no aprendizado e desenvolvimento (Stickdorn et al., 2020), onde cada 

indivíduo adiciona algo a este processo não linear e desenvolvido em diferentes sequências ou 

repetições.  
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Figura 13 – Modelo de visão geral do Design de Serviço de acordo com Moritz, 2005 (Esquema adaptado pela autora, 
2020). 

 

Para compreender a essência do Design de Serviço, Moritz (2005) propõe um modelo de visão 

geral (Figura 13), onde encontra como ponto central, interligado através das suas interações com a 

organização, empresa ou instituição e com o cliente na outra ponta. A conexão entre estas partes 

demonstra a troca de informações, partes envolvidas, seu contexto e necessidades, resultados obtidos 

e melhorias alcançadas pelo projeto. A oportunidade de promover um serviço que integre todos os 

envolvidos, os pontos de contato, canais de comunicação, desejos, necessidades e redes de conexão, 

só é possível a partir da investigação da experiência do serviço através de suportes e recursos de 

acordo com cada projeto específico.  

 

2.3.1 Ferramentas e métodos de pesquisa no Design de Serviço 

 

Neste enquadramento, o Design de Serviço se estabeleceu com um conjunto de métodos e 

ferramentas, que auxiliam na visualização, organização de dados e informações obtidos a partir da 

investigação sobre as partes interessadas e suas necessidades para o desenvolvimento de serviços de 

forma holística, colaborativa, iterativa e sequencial (Stickdorn et al., 2020). Essas atividades, 

estruturadas sequencialmente, são traduzidas em forma de murais, mapas e protótipos, contribuindo 

para o desenvolvimento de experiências apropriadas às necessidades de todos os envolvidos.   

O sequenciamento de atividades é uma abordagem aplicada em vários campos do design, 

estabelecendo nomenclaturas e métodos de acordo com cada tipo de projeto. A organização Design 

Council (2015) desenvolveu o modelo Diamante Duplo (Figura 14), derivado da metodologia do Design 



37 
 

Thinking, amplamente aplicado ao Design de Serviço para organizar, e favorecer a interação entre as 

etapas de projeto, sendo hoje a estrutura mais aplicada no desenvolvimento de projetos. 

 

Figura 14 – O modelo Diamante Duplo produzido pelo Design Council, 2015 (Adaptado pela autora, 2020). 

 

Este modelo mapeia o processo de design e define pontos de situação, através de fases 

divergentes, na busca de oportunidades, e fases convergentes, que auxiliam na tomada de decisão 

(Stickdorn et al., 2020). Esta metodologia pode ser aplicada em diferentes quantidades e terminologias 

de fases, sendo em geral dividida em quatro fases, de acordo com Design Council (2015) e Stickdorn 

et al. (2020), sendo elas: 

- Descobrir/Pesquisa: Ocorre a coleta de dados, através da identificação das necessidades dos 

stakeholders, na busca de inspiração, ideias e insights iniciais, isto se dá a partir de observações, 

entrevistas, e de pesquisas etnográficas. Nesta fase podem ser gerados, por exemplo, mapas da 

jornada do usuário, mapa da ecologia de serviço, persona, murais e relatórios de pesquisa. 

- Definir/Ideação: Durante a fase de geração de ideias, busca-se o aprofundamento, 

diversificação, compreensão, categorização e ranqueamento das ideias, para definição de um 

significado claro. Para isto, são empregados métodos como brainstorming e brainwriting, clusterização, 

portfólio de idéias e matriz de decisão.  

- Desenvolver/Prototipação: Para terceira etapa, são desenvolvidos protótipos que possibilitem 

explorar e avaliar cada ideia, admitindo erros que auxiliam no refinamento e melhorias das idéias. Os 

testes podem ser desenvolvidos através de ensaio investigativo, maquetes, esboços, protótipos de 

papelão ou papel e modelos interativos.  

- Entregar/Implementação: A fase final do projeto parte da experimentação, avançando para a 

produção e lançamento, onde são necessárias vários ciclos de avaliação e feedback, para a melhoria 

constante do serviço.     
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Os instrumentos de projeto são usados para criar experiências mais consistentes e 

gratificantes (Marger, 2009; Polaine et al., 2013), uma vez que a visão geral estrutura a experiência 

interna e externa dos stakeholders com base nas pesquisas de pontos de contato, emoções, perfis, 

insights e histórias. As metodologias e ferramentas empregadas neste processo surgem pela 

necessidade básica de compreender o cliente, a equipe de entrega e o mercado, através da condição 

principal: a experiência do serviço.    

Estes procedimentos não seguem protocolos rígidos, assim foram criados como estruturas 

adaptáveis de acordo com as especificidades de projeto como, suas necessidades e objetivos, nível de 

detalhamento, tipo de atividade, de acordo com o Design Council (2015). Assim, para o início do 

processo de design é necessário entender sua escala, contexto, cenário, aplicação e definir as partes 

interessadas, para então organizar e definir o planejamento inicial de pesquisa. Esta investigação 

resulta em um diagnóstico e análise do estado atual do serviço, apresentados e visualizados 

comumente em forma de mapas, perfis e esquemas de negócio, que sintetizam aquilo que foi 

descoberto. 

A fase de descoberta do serviço embasa todo o planejamento e desenrolo dos próximos 

passos do projeto, caracterizado pelo primeiro contato com o serviço e também a primeira interação 

com os stakholders, por isso é fundamental seu planejamento prévio, definição e detalhamento do 

projeto. Segelström & Holmlid (2009) definem esta etapa como enquadramento e compreensão, onde 

é possível observar o serviço de forma integral, em seus diversos níveis, pontos de contato, evidências 

e a rede composta por ele, conectando o projeto com a realidade, complementa Moritz (2005).  

Para a coleta de dados podem ser aplicados alguns métodos, como pesquisa exploratória, 

etnográfica, auto etnográfica, abordagens participativas ou não, bem como workshops de criação, 

possibilitando a triangulação de métodos o que permite gerar um conjunto denso de dados, explica 

Stickdorn et al. (2020). A partir dos métodos selecionados, são aplicadas técnicas de pesquisa como 

entrevistas, notas de campo, inquéritos, observação participante ou não e também o safari de serviço, 

aplicada para compreensão do serviço colocando-se no papel de usuário o que proporciona a geração 

de um mapa de jornada prévio, bem como insights e observações a partir deste contato direto. Os 

dados gerados podem surgir em vários formatos, como textos, áudios, fotografias, vídeos e evidências, 

os quais são transcritos, interpretados e indexados para compor as ferramentas de visualização.  

A partir dos dados coletados, codificados, filtrados e organizados, são aplicadas técnicas de 

visualização, orientada para cada informação exigida e necessária para o projeto. As técnicas oferecem 

estruturas para identificar e observar todas as partes do serviço para então sugerir soluções de 
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melhorias ou mudanças de algum elemento ou o serviço como um todo (Shostack, 1982), portanto os 

esquemas gerados não são apenas instrumentos visuais de um serviço, mas sim o meio com o qual 

os dados são traduzidos, os insights são comunicados e o serviço é compreendido, explica Segelström 

& Holmlid (2009). 

As técnicas mais comuns aplicadas no Design de Serviço são conhecidas como Mapa da 

Jornada, Persona e Blueprint de Serviço, utilizadas “(...) para criar estruturas organizacionais e 

compreender a cultura necessária para oferecer experiências superiores ao cliente dentro de um 

ecossistema complexo de organizações públicas e privadas, como destinos turísticos”15 (Stickdorn & 

Frischhut, 2012, p.50, tradução nossa). Cada mapa evidencia pontos de vista específicos, a partir de 

diversos stakeholders, revelando informações como as ações de bastidores, passo a passo da 

experiência, jornadas emocionais do cliente e perfil do cliente. 

A proximidade dos indivíduos envolvidos no serviço com a organização favorece o 

reconhecimento de comportamentos, necessidades e emoções, informações fundamentais para a 

construção de uma ou mais Personas. A Persona é um perfil ou vários que formam um ou mais 

arquétipos determinando grupos de indivíduos e/ou organizações. Este arquétipo é baseado em dados 

reais, produzidos através de processo colaborativo como workshops de cocriação, entrevistas, 

inquéritos (Kalbach, 2016; Stickdorn et al., 2020). Neste perfil podem constar informações como 

nome, imagem, dados demográficos e físicos, comportamentos, interesses, necessidades e dores 

(Stickdorn et al., 2020), porém caso a pesquisa realizada não possua maiores recursos pode ser 

desenvolvido um protótipo de perfil, como estudo inicial, chamado de Proto-persona.  

Para esta construção, não existe uma estrutura pré-determinada a ser preenchida onde cada 

projeto necessita informações específicas, porém por se tratar da representação de indivíduos reais, 

devem-se contemplar o maior número de dados relevantes sobre este perfil, para facilitar sua 

visualização. No projeto de Mourão et al. (2020), a 3° Persona desenvolvida no projeto (Figura 15), é 

representada de forma resumida no texto, por este motivo a inexistência de mais informações dificulta 

compreensão sobre o perfil indicado.   

                                                
15 methods to create organisational structures and understand the culture required to deliver superior customer experiences within a complex ecosystem of 
both public and private organisations such as tourism destinations. 



40 
 

 
Figura 15- Persona de Visitante/Turista (Mourão et al., 2017). 

 

A Persona está posicionada no centro do Mapa da Jornada do Consumidor, como ator 

principal da experiência, sendo representada como facilitador para recolha de insights (Stickdorn & 

Frischhut, 2012), onde sentimentos e emoções produzidas ao longo daquela vivência são estruturados 

e visualizados de forma sequencial e detalhada.  

O Mapa da Jornada inicia antes da entrega efetiva do serviço e é prolongada após o fim da 

experiência (Voss & Zomerdijk, 2007), neste espaço de tempo existem influencias externas, 

experiências passadas, contato com outras pessoas, marcadas por pontos de contato, evidências, 

canais de comunicação, processos de bastidores seguidos por uma jornada de emoções que marcam 

cada etapa vivida. Sob o contexto turístico, Stickdorn & Schwarzenberger (2016) e Yachin (2018) 

denominam as fases da jornada da seguinte forma: Prospecção/Pré-Serviço, Ativação/Serviço e 

Reflexão/Pós-Serviço. Segundo esses autores, no início da experiência são coletadas informações, que 

possuem certo impacto na expectativa do consumidor e determinantes na tomada de decisão, 

culminando na reserva da experiência; seguindo para a vivência da experiência, ocorre a intensa 

interação junto à participação, ativa ou não, do visitante para a geração do valor, verifica-se a 

realização de uma análise comparativa entre expectativa e a realidade da experiência; por fim a fase 

da reflexão, onde a satisfação foi alcançada ou não. Neste momento o turista torna-se um consumidor 

informativo com a sua autoimagem aprimorada.  

 O mapeamento da distribuidora de produtos ferroviários Rail Europe (Figura 16), desenvolvida 

por Chris Risdon e Patrick Quattlebaum para Adaptive Path (2011), mostra a experiência do 

consumidor desta plataforma ao longo de seis etapas, analisadas sob o ponto de vista da Persona a 

partir do que ela está fazendo, pensando e sentindo ao longo da jornada, bem como determinando seu 

nível de prazer, relevância e utilidade. Ao fim do mapa, a linha de oportunidades indica os insights 

gerados na construção deste mapa, de forma geral e pormenorizada a cada três etapas, tudo isso 

orientado a partir de quatro princípios. Este mapa mostra a complexidade e detalhamento de uma 
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experiência, as possíveis dúvidas e questionamentos levantados, sendo este o ponto que gera a maior 

parte das oportunidades. 

 
Figura 16 – Mapa de Jornada da Experiência na Rail Europe (Adaptive Path, 2011) 

 

 O mapa permite a visão geral da experiência abrangendo também aspectos específicos e 

informações precisas do serviço, bem como as oportunidades de melhoria e aprendizagem com cada 

fase. A compreensão desta cadeia de serviço gera o melhoramento de ações programadas ou não, 

podem ajudar nos recursos técnicos e intangíveis à equipe de entrega, como também demonstra a 

necessidade de valorização dos indivíduos, suas percepções e comportamentos, conforme Silva et al. 

(2020). Este mapa deriva de um sistema de visualização mais aprofundado criado por Shostack 

(1982) denominado de Blueprint de Serviço, ferramenta com foco na rede dos stakeholders e o 

processo de tomada de decisão (Kalback, 2016), acrescentando dados sobre o backstage e suas 

ações, evidências físicas e as relações entre a rede do serviço. 

O Blueprint de Serviço é um sistema orgânico, complexo e dinâmico, construído para 

descrição visual, clara e precisa do serviço, para auxiliar o fácil entendimento dos componentes e o 

gerenciamento de mudanças, encorajando a criatividade, solução preventiva e controle de 

implementação, explica Shostack (1982). A visualização de todos os processos, visíveis e invisíveis ao 
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consumidor, promove a assimilação do serviço, identificando falhas e prevendo incidentes críticos 

(Zehrer, 2009), da mesma forma que estimula a elaboração de novas interações, novos pontos de 

contatos, melhorias de processos internos e redistribuição das atividades, como por exemplo. O 

serviço da BahiaTur e Oikos Travel foram analisados por Guerra e Santos (2011) através do Blueprint 

de Serviço (Figura 17) para realizar uma comparação entre os serviços e fundamentar as ações 

desenvolvidas posteriormente pela organização, além de demonstrar as ações do cliente ao longo do 

serviço. 

 

Figura 17- Blueprint de Serviço da Agência BahiaTur (Guerra & Santos., 2011). 

 

O desenvolvimento desses mapas só é possível com a colaboração de diferentes stakeholders, 

desde a primeira fase do projeto para a geração de resultados mais ricos. A cooperação sinérgica, 

segundo Zehrer (2009), facilita a integração entre cliente e organização, promove experiências 

memoráveis e cria vivências consistentes com a imagem do destino, pela proximidade do participante 

com a experiência. Essa participação pode ser ativa ou não, entretanto independentemente disso a 

experiência é vivida e compartilhada, por isso a necessidade de desenvolver a capacidade de envolver 

ao máximo o cliente, motivando-os a assumir o papel de participante ativo (Yachin, 2018). Deste 

modo, a cocriação é vista como um elemento enriquecedor no processo de conhecimento dos 

indivíduos e agregador ao promover a aproximação das pessoas e a constituição de uma rede de valor 

integrada. 
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2.3.2 A Cocriação como facilitadora no turismo criativo 

 

 No turismo criativo a colaboração, inovação e a criatividade são fatores essenciais para a 

construção de uma experiência criativa. A ideia de cooperação com o consumidor surgiu no início dos 

anos 90, através de estudos para o desenvolvimento de produtos e serviços, explica Ramaswamy 

(2009). A partir do reconhecimento da importância da internet nos anos 2000, o conceito de cocriação 

é definido pela primeira vez por Prahalad e Ramaswamy para a Harvard Bussiness Review16. Esta 

evolução tecnológica foi acompanhada pela mudança de comportamento do consumidor, o qual 

passou a desempenhar um papel mais ativo no processo de geração de valor, alterando a percepção 

da empresa em relação aos seus clientes (Binkhorst, 2009; Ramaswamy, 2009). 

 A comunidade global como ator principal na criação de valor (Ramaswamy, 2009) resultou na 

necessidade de buscar abordagens inovadoras para produzir novas experiências através do equilíbrio 

de objetivos entre consumidor e empresa, representados por todos aqueles que fazem parte da 

organização sendo frontstage ou backstage (Prahalad & Ramaswamy, 2002). Neste contexto as 

tecnologias assumiam espaço ilimitado de relações em rede, onde as informações contidas circulam 

livremente e em grande quantidade, sendo ainda mais explorado através do surgimento das redes 

sociais. As experiências turísticas acompanham este sentido tecnológico informacional (Neuhofer et al., 

2013), as atividades virtuais são intensificadas, engajadas e compartilhadas possibilitando uma maior 

proposta de valor integrado às experiências.  

A introdução da cocriação no mercado offline inicialmente esteve relacionada ao contexto de 

personalização do serviço, de acordo com Sugathan e Ranjan (2019). Entretanto este fato direciona ao 

consumidor o processo de criação de um serviço ou experiência, perdendo então o sentido de 

colaboração entre empresa e consumidor. A aquisição de pacotes de viagens, onde é possível 

adicionar atividades desejadas, durante o momento da reserva de um quarto de hotel a possibilidade 

de vista para o mar ou não, horário do check-in, solicitação de transfer, são exemplos de algumas 

possibilidades disponíveis na aquisição de algum evento, determinadas por quem busca uma 

experiência personalizada. 

Assim, este tradicional sistema top-down aplicado ao turismo torna-se defasado, mesmo este 

setor sendo o maior criador de experiências, avalia Binkhorst (2009). A autora explica que as várias 

dimensões da experiência permitem a introdução dos turistas no processo de criação de valor, assim a 

                                                
16 Prahalad, C. K. & Ramaswamy,V. (2000) Co-opting Customer Competence. Harvard Bussiness Review: The Magazine https://hbr.org/2000/01/co-
opting-customer-competence 
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participação do consumidor na geração de uma experiência superior torna-se uma oportunidade e 

objetivo da indústria do turismo (Sugathan & Ranjan, 2019).  

 O processo de cocriação não é um processo único, na verdade ocorre em vários níveis e 

intensidades para promover a interação entre consumidor e empresa, valorizando recursos endógenos 

na identificação das pessoas, coisas, ambientes e contextos necessários para uma experiência 

memorável (Binkhorst & Dekker, 2009; Neuhofer et al., 2014; Marques & Moura, 2019). Para 

Monteiro (2016), esta atividade envolve diálogo e aprendizado contínuo, através da formação de uma 

rede de relacionamento e parceria entre as partes envolvidas, onde a interação é empregada como 

recurso estratégico na geração de valor, complementa Sugathan e Ranjan (2019). 

 Segundo Prahalad e Ramaswamy (2002), a cocriação é centrada no consumidor onde ele 

assume papel principal e integral no sistema de geração de valor. Contudo esta visão de centralidade 

evoluiu para o foco no ser-humano, visto a mudança da percepção daqueles que integram partes 

importantes envolvidas na criação de um serviço ou experiência, de acordo com Binkhorst e Dekker 

(2009). 

 Anterior a cocriação, Binkhorst e Dekker (2009) evidenciam que os consumidores eram 

colocados em posição de avaliadores, ao fim do processo de experimentação, através de feedbacks, 

pesquisas de satisfação e qualidade, procedimento ainda aplicado por diversos setores da indústria do 

turismo.  Após o término de sua estadia reservada através do site Booking.com, é realizada uma 

pesquisa sobre o local, experiência, atendimento, estruturas e ambientes, também existem 

plataformas como a Tripadvisor, onde visitantes enviam comentários sobre serviços, lugares e 

experiências de forma voluntária (Figura 18). Assim como no estudo de Marques e Moura (2019), 

sobre os empreendimentos TER em Portugal, pontua-se: as pesquisas de feedback  recolhidas 

resultam em ações concretas de melhorias ou mudanças? Neste caso percebe-se a importância da 

aplicação de atividades de cocriação para um processo efetivamente colaborativo. 

 

Figura 18 – Espaço de avaliação dos sites TripAdvisor e Booking.com (2020). 
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 Na cocriação não existe separação “(...) entre oferta e demanda, empresa e consumidor, 

turista e anfitrião, espaços turísticos e outros espaços, mas a visão do turismo como uma rede 

holística de partes interessadas todas conectadas em ambientes de experiência em que todos operam 

a partir de diferentes contextos espaciais de tempo”17 (Binkhorst & Dekker, 2009, p.318, tradução 

nossa). Neste contexto é que o processo de cocriação é de difícil assimilação por parte dos gestores, 

onde as empresas tem a sensação de conhecerem as necessidades do turista por sua expertise no 

assunto (Sugathan & Ranjan, 2019), sendo assim essencial a introdução deste processo como 

vantagem competitiva sobre as outras empresas do ramo. 

 Bem como no Design de Serviço, a cocriação necessita de pesquisa etnográfica para 

levantamento das necessidades latentes, estudo do seu dia a dia e rede de relacionamento, ao fim 

conectar estas informações com as necessidades do local visitado, assim “(...) os insumos servem 

como base para a cocriação de inovação com o cliente.”18 (Binkhorst & Dekker, 2009, p.314, tradução 

nossa). A coleta de dados sobre todas as pessoas envolvidas para criar uma experiência gera 

identificação (Neuhofer et al., 2013), justamente no ponto principal da experiência, o significado dela, 

a cocriação permite com que as pessoas se vejam como parte ativa da experiência.  

 De acordo com Prahalad e Ramaswamy (2002) para a cocriação são necessárias algumas 

ações categorizadas em: diálogo, acesso, redução de riscos e transparência. Por linhas gerais, o 

diálogo está relacionado ao entendimento e conhecimento compartilhado, redução de riscos como 

uma maior transferência de responsabilidade e a transparência associada à renúncia ao controle da 

criação de valor. O acesso é desejável para os consumidores e lucrativo para as organizações, 

continuam os autores, por estar relacionado aos aspectos físicos ou não, dispõem das facilidades de 

tecnologias disponíveis. 

 A internet, smartphones, redes sociais permitem o acesso a qualquer informação disponível no 

mundo, determinado então como fator auxiliar crítico, facilitador da cocriação virtual, em busca da 

promoção de novas oportunidades e principalmente interações (Binkhorst & Dekker, 2009; Neuhofer 

et al., 2014; Sugathan & Ranjan, 2019). A tecnologia está presente em todas as etapas da jornada do 

turista (Binkhorst e Dekker, 2009), auxiliando nas ações de pesquisa, reserva, traslado, chegada, até 

seu retorno ao destino inicial, onde nesta trajetória inúmeras plataformas são acessadas e conectadas 

à rede do visitante e a do provedor da experiência. Mesmo assim, Monteiro (2016) explica que a 

                                                
17 between supply and demand, company and customer, tourist and host, tourism spaces and ‘other’ spaces, but viewing tourism as a holistic network of 
stakeholders all connected in experience environments in which everyone operates from different time spatial contexts.  
18 the input serves as a basis for the co-creation of innovations with the cliente. 
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tecnologia nem sempre é sinal de cocriação, por este ser um processo mais complexo que requer 

mais esforço e trabalho, onde o resultado depende disso, complementa Sugathan e Ranjan (2019). 

 Esta relação entre cocriação e tecnologia é evidente e essencial para o processo a ser 

desenvolvido dentro de uma empresa, determinando este nível de correlação entre esses dois fatores 

no setor turístico, sendo necessário analisar os aspectos inexplorados na experiência. A Matriz de Valor 

da Experiência Turística de Neuhofer et al. (2013) possibilita a identificação do quadrante atual, para 

então a organização determinar as estratégias a serem adotadas com foco na evolução dos 

quadrantes de acordo com a necessidade do serviço. Com isso, esta matriz (Figura 19) representa 

uma progressão de valor através de dois eixos: intensidade de cocriação e intensidade de tecnologia. 

 

Figura 19 - Matriz de Valor da Experiência Turística de Neuhofer et al., 2013 (Esquema adaptado pela autora, 2020). 

 

Assim, nesta matriz os quadrantes gerados são: 

1- Experiência Turística Convencional - centrada na organização, gerando menor valor na 

experiência, o nível de interação, participação e envolvimento na experiência com baixa 

intensidade (evidente no estágio final do consumo); 

2- Experiência Turística Cocriativa - centrado no consumidor, com isso a criação é ativa, 

sendo assim maior interação e geração de valor, porém necessita da tecnologia para 

integrar os espaços offline e online; 
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3- Experiência Turística Tecnológica – experiência centrada na organização onde utiliza a 

internet como facilitadora, contudo o consumidor se envolve menos e o valor associado é 

moderado; 

4- Experiência Turística totalmente aprimorada pela Tecnologia - mais desejável nível de 

experiência, por promover uma experiência diferente e valiosa, maximiza seu potencial 

tecnológico e de cocriação promovendo uma participação ativa dos indivíduos. 

Os quatro níveis de valor da experiência turística além de analisarem o evento a partir da 

perspectiva da cocriação e da tecnologia, demonstram a maximização do valor da experiência, 

segundo Neuhofer et al. (2013). Assim, com a evolução da prática da cocriação e o aumento do 

envolvimento da tecnologia em uma experiência, a percepção do valor gerado é amplificada da mesma 

forma.  

A cocriação como processo contínuo e de constante aprendizado demanda ferramentas para 

além de recolher as informações, dados e artefatos, como também para o tratamento e visualização 

orientados para a construção estratégica de ações, direcionamentos e abordagens que auxiliem no 

desenvolvimento de novas experiências ou melhorias daquelas existentes.  
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PARTE III – ESTUDO DE CASO: VISITAÇÃO À CASA DO CHOCOLATE 
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3 EMBARQUE NO CAIS PRINCESA ISABEL 

 

3.1 Contextualização 

3.1.1 Identidade ribeirinha Amazônica 

 

A imagem da cultura amazônica, historicamente construída, se dá pela sua posição 

geográfica, que reflete na origem da identidade ribeirinha, sendo esta a representação típica da região. 

Esta visão está atrelada a aspectos tangíveis e intangíveis da comunidade, principalmente pela sua 

natureza, rios, matas e pessoas, símbolos do seu pertencimento a Amazônia (Dergan, 2006; Cruz, 

2011; Silva, 2017).  

Os ribeirinhos são um tipo de população tradicional, que residem às margens dos rios, 

constituídos por valores determinados por elementos como espaço de referência, pertencimento, 

ocupação, modo de vida, marcados pelo uso dos recursos naturais para subsistência, onde foram 

desenvolvidos novos padrões de atividades, que moldaram sua relação com a natureza (Batista, 2011; 

Silva, 2017). Na região amazônica, esta população luta pela preservação cultural, devido à 

desestruturação local ocasionada pelo órgão que administra o local, o que mobilizou e potencializou os 

vínculos da comunidade, explica Batista (2011).  

O Estado do Pará, segundo maior estado da Amazônia brasileira, tem como capital a cidade 

de Belém com área territorial de 1.059,466 km² e população de 1.393.399 milhões de pessoas, 

segundo IBGE (2012). O município é formado por uma parcela continental e uma região insular que 

corresponde a 65% do território constituída por 39 ilhas. Entre elas, está a quarta maior ilha da capital 

paraense, a Ilha do Combu (Figura 20), situada às margens do Rio Guamá com área total de 

15,972km² de várzea, fica a 15 minutos de barco de Belém e é dividido nas comunidades do Igarapé 

do Combu, Igarapé Piriquitaquara e Furo da Paciência, com 2500 habitantes. (Ideflor-bio, 2020) 

 

Figura 20 – Ilha do Combu, Pará, vista de satélite do Google Maps (2020). 
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No século XIX, o Combu, como todas as ilhas dos arredores da cidade, era invisível aos olhos 

dos governantes, visto que historicamente as ilhas abrigavam fugitivos, por isso necessitavam de 

reforço policial, o que representa o atraso, perigo e pouca relevância para a capital. Por consequência, 

a população ribeirinha era vista como inculta, problemática, e preguiçosos, devido a sua economia de 

subsistência, explica Dergan (2006). 

Sem registros públicos da Ilha, sua história é contada pela comunidade, formada por 

descendentes indígenas e quilombolas, além dos nordestinos que migraram para a região em busca 

de uma vida melhor durante o início do Ciclo da Borracha (Dergan, 2006). Nesta época, as principais 

atividades da região eram a pesca e o extrativismo, devido à vasta produção de “(...) produtos naturais 

da Amazônia: o açaí, pupunha, manga, andiroba, limão, caju, banana e entre outras plantas 

medicinais.” (Rosa & Cabral, 2016, p. 11), utilizados para subsistência e comércio. 

O transporte da região se dá pela principal via de navegação da região, a Baía do Guajará, 

constituída pela união dos rios Acará, Guamá e Moju, reforçando o elo entre a capital e os rios que 

circundam a região (Cruz, 2006; Silva, 2017). Os rios formam “ruas sem saída” chamadas de 

igarapés e o Furo da Paciência corta a ilha de ponta a ponta, desse modo os barcos, pôpôpôs, rabetas 

e casquetas19 são os principais meios de transporte da população, elementos representativos para a 

cultura local.  

Assim como, as matas e os rios são símbolos imagéticos da região, o povo ribeirinho, através 

de suas relações, sentido e sentimento de pertencimento, são caracterizados como parte essencial 

desta identidade. Neste sentido, Cruz (2011) esclarece que dar voz a uma população historicamente 

silenciada e invisibilizada é atribuir corretamente o protagonismo dessa história, marcada pela 

desigualdade, descaracterização e alterações de costumes. Esses símbolos (Figura 21) caracterizam 

valores, costumes e crenças sociais de um grupo, construídas a partir da conexão entre eles e o 

ambiente, assim como fator determinante é a comunicação, realizada em um contexto cultural e 

social, e que influencia o comportamento de determinada população (Batista, 2011). 

                                                
19 Os barcos são as lanchas ou embarcações porte maior. Os pôpôpôs são barcos de madeira de grande ou pequeno porte, onde o motor está localizado 
no centro dele, fazendo este barulho característico. As rabetas são barcos menores mas que ainda assim acomodam até que cinco pessoas. E as 
casquetas utilizam os cascos das arvores para forma uma pequena embarcação para uma pessoa, mas que possuem o auxílio do motor.  
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Figura 21 – Os símbolos ribeirinhos: rio, mata e palafitas (Própria, 2020). 

 

No final dos anos 80, a ilha foi marcada pela construção do Centro Comunitário do Combu, 

espaço que auxiliava a organização da população e representa sua busca pela melhoria de vida, além 

de apoiar os estudos desenvolvidos pelos pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi na mesma 

época (Dergan, 2006; Rodrigues, 2019). Com a criação deste centro, surgiram novas oportunidades 

de atividades como o desenvolvimento do artesanato local, criação da escola na ilha, abertura da 

Unidade de Saúde da Família do Combu, além do extrativismo e venda dos produtos em feiras e 

mercados, de acordo com Dergan (2006). 

Em 1997, a Ilha do Combu foi elevada à categoria de Área de Proteção Ambiental (APA), 

através da Lei N°6.083 de 13 de novembro. A designação da ilha como Área de Proteção Ambiental 

(APA) em 1997 marcou o início da atividade turística na região, onde foram estabelecidas as primeiras 

relações entre os visitantes, pesquisadores, agências de turismo junto à comunidade ribeirinha. 

Acredita-se que a denominação da ilha como Combu deriva, explica Dona Nena20, do conto mais 

disseminado pelos locais que é de um guia turístico que visitou a ilha e relacionou o formato do local a 

uma “cumbuca”, recipiente em meia lua tradicional na cultura indígena e caboca.  

Com o início do turismo do local foi implementado um novo tipo de atividade como a oferta de 

um passeio de barco pela ilha, a partir do Hotel Novotel - conhecido hoje como Beira Rio Hotel - 

localizado as margens do Rio Guamá (Dergan, 2006). Os primeiros restaurantes da região foram 

criados ao final dos anos 90, um deles como extensão do hotel às margens do rio Guamá, além de 

outros três restaurantes (dois no Igarapé do Combu e um à beira do Rio Guamá), explica Dergan 

                                                
20 Informações obtidas na coleta de dados desta investigação, durante as visitações realizadas. 
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(2006). Estes restaurantes possuíam arquitetura regional e rústica e geraram novas possibilidades de 

serviços, como traslados ou passeios, para “resgatar o diálogo entre a cidade e o rio” (Rodrigues, 

2019, p. 408), o que facilitou com a construção do terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel em 

1998, principal porto para chegadas e saídas de embarcações para a região das ilhas (Figura 22). 

 

Figura 22 – Porto de embarque para a Ilha do Combu: Praça Princesa Isabel (Própria, 2021). 

 

A APA Combu desde sua criação passa por problemas de políticas públicas, principalmente 

pela falta de planos de manejo e de turismo, e “ausência de projetos voltados para o desenvolvimento 

comunitário, (...) que possam gerar benefícios financeiros, ao mesmo tempo em que garantem a 

manutenção de forma sustentável” (Marta et al. 2019, p. 483). Assim, a falta de investimentos 

dificulta a organização, geração de novas oportunidades e o crescimento econômico da comunidade 

ribeirinha.  

3.1.2 Turismo na Ilha do Combu 

 

A Ilha do Combu ao longo do desenvolvimento da atividade turística teve seu modo de vida e 

dinâmica regional alterados nos moldes da cultura ocidental para se adequar às necessidades dos 

visitantes, recorrendo aos estereótipos amazônicos e espetacularização da cultura tradicional no 

desenvolvimento das experiências locais (Marta et al., 2019). Este padrão de consumo criado, afeta 

não apenas serviços e restaurantes, mas também a identidade local, onde as tradições culturais 

mescladas com a modernidade modificam a cultura amazônica, além de silenciar sua expressão e 

dinâmica regional. A modificação dos costumes de comunidade frente à globalização fortalece a 

idealização da cultura amazônica inalterada e pura, desconsiderando relações reais (Dergan, 2006; 

Marta et. al, 2019; Rodrigues, 2019). 

Sem o engajamento dos gestores, a Ilha e seus restaurantes participaram de alguns projetos 

que auxiliaram o turismo local e também o desenvolvimento da comunidade, como o Tour da 
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Experiência (Ministério do Turismo, 2010) onde o restaurante Saldosa Maloca21, gestão da Dona 

Prazeres, desenvolveu a primeira experiência de visita guiada da região, com direito à trilha, colheita 

do açaí, conversa sobre lendas e mitos amazônicos, almoço e banho de cheiro (Figura 23). Já em 

2014, iniciou o projeto Street River, idealizado pelo artista paraense Sebá Tapajós, onde as casas de 

palafitas foram grafitadas com motivos regionais, transformando a região na primeira galeria fluvial 

com direito a passeios guiados pela região. 

 

Figura 23 - Dona Prazeres gestora do restaurante Saldosa Maloca e projeto Street River na Ilha do Combu (Própria, 2020). 

 

Em 2015 a capital paraense foi eleita pela UNESCO como Cidade Criativa da Gastronomia, e 

assim o plano turístico do estado (Fadespa, 2016) foi baseado na gastronomia e tradição amazônica. 

Para a Ilha do Combu, o Boletim de Turismo do Pará de 2017 (Fadespa, 2017) apresentou uma Rota 

da Comida Ribeirinha, e no ano seguinte foi idealizada a Construção do Centro de Recepção de 

Visitantes na APA do Combu (Fadespa, 2018). A Rota da Comida Ribeirinha prevista foi realizada 

apenas em 2019, sendo renomeada como Circuito Gastronômico Itinerante (Figura 24). A iniciativa foi 

idealizada através do projeto Igara e pela Prefeitura de Belém, sendo realizada no mês de agosto. Os 

chefs dos 22 restaurantes participantes desenvolveram pratos que representam a cultura e tradição 

local, custando até 20 reais22, com três opções de trajeto: Ilha do Combu, Ilha do Murutucu e Ilha 

Grande.  

                                                
21 Site http://www.saldosamaloca.com.br/ e no Instagram como @saldosamaloca 
22 Proporcional a €2,55 no câmbio de R$6,24. 
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Figura 24 - Mapa do Circuito Gastronômico Itinerante realizado na Ilha do Combu em 2019, com a participação de 22 
restaurantes (Divulgação/Prefeitura de Belém). 

 

Até o presente estudo, a Ilha do Combu possui mais de trinta restaurantes e uma 

acomodação, que atuam como principal atrativo para a região, visitados por diversos tipos de turistas, 

locais ou não, em busca de lazer e fuga da rotina na cidade (Figura 25). Muitas práticas vividas na Ilha 

possuem como referência o rio, caracterizado como principal experiência de lazer o famoso banho de 

rio (Rocha e Matos, 2016). Os moradores da Ilha, até então produtores de insumos como cacau e 

açaí, observaram este movimento turístico no local como uma oportunidade de crescimento 

econômico; assim alguns deles dividiram suas propriedades entre moradia e local de trabalho, 

primando pela comida caseira e preço acessível.  

 

Figura 25 - Alguns restaurantes disponíveis na Ilha e suas estruturas (Fernando Sette/Divulgação). 
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Com a ausência de políticas públicas, o turismo e o lazer na Ilha do Combu são marcados 

pela limitação dos turistas aos restaurantes e bares instalados no local, que recorrem à região para 

uma experiência gastronômica e contato com a natureza.  Entretanto, alguns destes espaços são 

propriedades de indivíduos que não pertencem à comunidade, que ao chegarem à Ilha construíram 

estruturas mais sofisticadas, como forma de modernizar a floresta e agradar os visitantes, segundo 

Rocha e Matos (2016).  

Neste sentido, podemos perceber um turismo (...) carregado de ideologias de quem procura, seja o visitante, o 
morador ou o dono de restaurante, e logo se mostra o que o visitante quer ver; assim forjam-se ambientes e 
constroem-se espaços para a atividade turística, porém camuflando culturas e urbanizando ambientes na floresta 
– aspectos até certo ponto presentes quando conhecemos os grandes restaurantes existentes na Ilha  (Rocha e 
Matos, 2016, p.52) 

 
Em meio ao turismo voltado para restaurantes e bares, estão alguns indivíduos presentes no 

imaginário local que auxiliaram na divulgação do modo de vida, tradições e atividades desenvolvidas 

na Ilha do Combu. Seu Ladir e Dona Nena são produtores locais - extração de açaí e castanha-do-Pará 

e beneficiamento do cacau, respectivamente - que através do seu conhecimento alcançaram os meios 

de comunicação, restaurantes, festivais e ganharam os olhos do público nacional (Lobato et al, 2019). 

Com as atividades exercidas, estes atores sociais são alguns dos responsáveis pela manutenção e 

preservação do patrimônio imaterial da região. 

 

3.1.3 A Filha do Combu 

 

Com produção expressiva de cacau, o Pará representa 51,54% do total produzido no Brasil, 

cerca de 140 toneladas de acordo com o último estudo do IBGE (2020) e entre os maiores produtores 

se destacam a cidade de Medicilândia, sudoeste do Pará, e a Ilha do Combu. A ilha ganha destaque 

nacional com o desenvolvimento e aprimoramento deste produto a partir do trabalho de Izete Costa, 

popularmente conhecida como Dona Nena – denominação dada a pessoas de estrutura bem baixa, 

que produz de forma artesanal o chocolate 100% orgânico da Ilha do Combu há quase 20 anos (Figura 

26).  
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Figura 26 – Dona Nena, proprietária da Filha do Combu (Alex Ribeiro, 2019) 

 

Dona Nena é natural do Igarapé Piriquitaquara, onde nas terras da sua família teve seu 

primeiro contato com a plantação de cacau, e após seu matrimônio e mudança para o Igarapé do 

Combu, iniciou seu trabalho de resgate da receita ancestral da produção de chocolate na Amazônia, 

orientada pelos ensinamentos de seu sogro, Seu Sebastião. Ele utilizava o cacau na produção de chá 

com chocolate 100%, além de barras de chocolate produzidas com leite de castanha do Pará, servidos 

a familiares e convidados.  

Entre os anos de 2005 e 2006, Nena, que atuava como agente comunitária da saúde na Ilha, 

foi convidada junto com quinze artesãos para participar da Feira de Semana do Meio Ambiente e expor 

o artesanato e produtos produzidos na região. Ao observar uma demanda por outros produtos, ela 

passou a comercializar também a barra de chocolate rústica produzida por Sebastião, utilizando como 

embalagem a folha do cacau higienizada (Figura 27). Nesta época, a produção do chocolate na ilha 

era caracterizada pela dificuldade no domínio do processo produtivo, devido à falta de instrução, além 

das características geológicas e ambientais desfavoráveis da ilha; por isso a comunidade local 

comercializava o cacau bruto para restaurantes da capital.  
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Figura 27- Barra de Chocolate Rústico que mantém forma e embalagem tradicional desde o início da sua comercialização - 

massa de cacau 100% na folha do cacau (Própria, 2021) 
 

Através do seu reconhecimento, Dona Nena ingressou ao conjunto de empreendedores de 

produtos orgânicos da Feira Orgânica no centro da capital paraense, onde seu intuito também era 

vender chocolates recheados com frutas características da região Norte do Brasil. Segundo Dona 

Nena, a necessidade de conhecimento para o aprimoramento do cacau a levou ao encontro do chef e 

apresentador paraense Thiago Castanho, por intermédio da Dona Prazeres, que decidiu não interferir 

na produção de Nena, para não tornar o chocolate da ilha mais um produto comum. 

Assim, Dona Nena criou o brigadeiro da floresta, único produto da sua empresa que utiliza 

leite, além da massa de cacau e nibs de cacau como granulado. A partir da barra e do brigadeiro, 

Dona Nena produziu outros produtos também sem conservantes e utilizando insumos orgânicos, em 

novas apresentações de cacau e outras frutas da ilha. A Filha do Combu, sua marca e como passou a 

ser conhecida, construiu a loja denominada Casa do Chocolate ao lado da sua residência no Igarapé 

do Combu entre 2015 e 2017, e ganhou grande visibilidade com a introdução do chocolate no menu 

do restaurante Remanso do Bosque, propriedade do chef Thiago Castanho (Figura 28). Dona Nena 

pontua que “o governo me aceitou pela mídia porque antes não tinha visibilidade nenhuma”, 

corroborando o que Carvalho (2020) explicou que o governo na Ilha do Combu é a comunidade.  
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Figura 28 – Chef paraense Thiago Castanho e o mousse de cacau da Ilha do Combu no menu do seu restaurante Remanso 

do Bosque (Octavio Cardoso e Ricardo Silva). 

Com o crescimento do seu empreendimento, Dona Nena firmou sua parceria de alguns anos 

com o professor e administrador Mário Carvalho, proprietário da empresa Ornatos Embalagens, para o 

desenvolvimento de novas atividades no local, onde hoje ele atua como gerente de marketing e 

inovação da empresa. Desta parceria entre conhecimento da produção do chocolate e formação em 

administração, foram realizados cursos de aperfeiçoamento e preparação do Cacau na Castelli Escola 

de Chocolataria em Canela – RS, centro de referência para tal formação no Brasil, onde Nena formou-

se como chocolatier em maio de 2018.  

Após sua formação, a Filha do Combu obteve o conhecimento necessário para o refinamento 

do chocolate e produção de barras (Figura 29), apresentadas na Feira Chocolat de São Paulo, no início 

de 2019. Neste momento, os chocolates refinados, que ganharam destaque em todas as feiras do 

mesmo ano, foram classificados e denominados através de elementos da natureza (Aroma do Combu, 

Samaúma, Cumaru, Nibs de Cacau e Castanha do Pará) e identificação das pessoas da região 

(Ribeirinho e Caboco). As barras de chocolate de 55%, 70%, 85% e 100% cacau constituem uma 

alternativa saudável para o consumo do chocolate, visto que em sua matéria prima existem apenas 

dois ingredientes: cacau forasteiro e açúcar. 
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Figura 29 – Chocolates refinados da Filha do Combu em exposição (Própria, 2020). 

 

Além da marca Filha do Combu e Ornatos Embalagens, a loja comercializa produtos de 

parceiros como Tupé Chocolates e Gaudens Chocolates (Figura 30), produtos que também partilham 

do cacau regional 100% amazônico. Tupé é a esteira feita de fibras entrelaçadas, utilizada na secagem 

das amêndoas de cacau, que deu origem ao nome do chocolate, e às barras de chocolate cravo e 

canela, cappuccino e cafezinho da vovó, desenvolvidas em parceria aos maiores produtores de cacau 

na cidade de Medicilândia. Já o Gaudens Chocolates é produzido por Flávio Sicilia, proprietário do 

restaurante Famiglia Sicilia, que auxilia a Filha do Combu, quando necessário, em algumas etapas da 

produção do chocolate e promove experiências de harmonização do chocolate com vinhos. 

 

Figura 30 - Tupé Chocolates e Gaudens Chocolates, parceiros da Filha do Combu (Própria, 2021). 
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A Filha do Combu é um empreendimento de base comunitária e familiar, que segundo Dona 

Nena emprega cerca de oito pessoas na ilha e seis na capital paraense, em sua maioria mulheres, os 

quais estão envolvidos diretamente com a produção, venda do chocolate e visitação ao local. Além 

disso, a empresa ajuda seis famílias diretamente e outras quatro que vendem o cacau molhado como 

insumo para a produção. Entre os colaboradores do local, estão sobrinhas e filhas da Dona Nena que 

estão em constante aprendizado, participando de cursos e capacitações sobre o cacau, atendimento e 

recepção.  

Dona Nena diz acreditar que é “muito mais valioso lutar com a floresta em pé do que deitada” 

e é nesse princípio que a empresa Filha do Combu é pautada.  A empresa luta pela conservação da 

floresta, modo de vida, valores e identidade da cultura ribeirinha, percebidos desde a sua produção, 

construções, atividades desenvolvidas, assim como através de seus colaboradores. Devido à falta de 

saneamento básico e energia elétrica deficiente, a Casa promove o desenvolvimento sustentável com a 

recolha de água da chuva (Figura 31). Além disso, realiza o tratamento de resíduos vegetais com 

peças descartadas no local, como isopor, caixa d’água, para executar o processo de compostagem e 

geração de biofertilizantes.  

 
Figura 31 – Sustentabilidade promovida pela Filha do Combu (Própria, 2020). 

 

Visto à riqueza de conhecimento, contexto e perseverança, Mário Carvalho e a Filha do Combu 

notaram a existência de uma demanda turística relacionados à visitação ao espaço, além de interesses 

das agências de turismo para esse passeio ao local, analisada como uma nova forma de disseminar a 

cultura local e divulgar o chocolate 100% orgânico da Ilha do Combu. Assim, surgiu o grupo Vida 

Caboca e a experiência na Casa do Chocolate, uma viagem pelo cacau da Amazônia. 
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3.1.4 Visitações à Casa do Chocolate na Ilha do Combu 

 

 

O grupo Vida Caboca23 surgiu em 2016, através da colaboração de Mário Carvalho, Dona Nena 

e Dona Prazeres, para valorizar os saberes e costumes ribeirinhos, resgatando seu modo de vida e 

conectando-se com o público através da prática do turismo criativo. Esta forma de turismo aplicada ao 

local, de acordo com Carvalho (2020), busca o desenvolvimento da “Amazônia em português”, não 

seguindo moldes e estratégias pré-determinadas por outras línguas, e sim a partir do contexto, 

identidade e cultura local. As experiências desenvolvidas pelo grupo são divulgadas como turismo 

criativo na Ilha do Combu, esta autodenominação carrega conceitos essenciais para o segmento, como 

a participação, cocriação e autenticidade do destino, desta maneira as visitações são observadas a 

partir dessa perspectiva. 

Com o início da Casa do Chocolate em 2015, via-se o interesse de guias turísticos e visitantes 

de conhecer melhor o local e a plantação do cacau, bem como entender mais sobre a gastronomia 

local e utilização do chocolate da Amazônia em receitas. Assim foi iniciada a estruturação do local, o 

qual possuía apenas espaço de embarque e desembarque, para melhor receber os grupos de 

visitantes com a venda de café da manhã típico ribeirinho, de forma simples e tradicional. Entretanto, 

apenas em 2017 foi desenvolvido o primeiro programa de visitação guiada pela Casa do Chocolate da 

Filha do Combu (Figura 32). Segundo Carvalho (2020), para o lançamento desta visitação não foi 

realizado nenhum tipo de pesquisa de público, sendo realizado apenas alguns anos depois estudos 

acadêmicos voltados para a satisfação do serviço, por meio da sua atuação como professor em 

algumas universidades, onde o ultimo grande estudo foi produzido em 201824. 

 
Figura 32 – Visita guiada à Casa do Chocolate com apresentação e degustação do chocolate orgânico (Própria, 

2020). 
 

                                                
23 Site de vendas https://vidacaboca.lojavirtualnuvem.com.br e o Instagram @vidacaboca, este ultimo sem atualmente sem movimentação. 
24 Ramos, B. D. & Amaral Júnior, J. V. (2018) Conhecendo o chocolate da floresta: A percepção de qualidade dos clientes durante a visita à Fábrica 
Artesanal Filha do Combu. [Trabalho de Conslusão de Curso, Universidade Federal do Pará] 
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Atualmente, o grupo Vida Caboca possui três tipos de experiências na Filha do Combu e uma 

vivência no restaurante Saldosa Maloca, compreendendo desde experiências gastronômicas, 

sensoriais, culturais, até o modo de vida e costumes ribeirinho. Cada vivência possui um diferencial 

que aumenta a duração da visitação, que podem ser vistas na dimensão do café da manhã, trilha, 

produção da barra de chocolate, até sua extensão ao almoço e lanche da tarde, experiência imersiva 

na cultura local promovida pelo grupo. 

A primeira experiência desenvolvida na Casa do Chocolate é denominada de Trilha Gita com 

Café Curumim (Figura 33), em referência ao tupi-guarani, onde gita está ligado à estatura de uma 

pessoa, e curumim é o termo chamado ao indivíduo de pouca idade. Segundo o material de divulgação 

da Filha do Combu (Anexo I), esta experiência contemplativa e gastronômica inicia com a travessia 

pelo Rio Guamá, seguindo para a apresentação da trajetória de empreendedorismo Dona Nena, 

produção artesanal do chocolate da Amazônia e degustação do brigadeiro da floresta. Na sequência, o 

café Curumim conta com oito itens – chocolate quente, brigadeiro de colher, doce de cupuaçu, bolo de 

cacau e biscoitos regionais, e após o café regional, inicia-se a trilha interpretativa guiada. O passeio 

possui duração total de 3 horas, com início às 9 horas e término 12 horas. 

 
Figura 33 – Experiência da Trilha Gita com Café Curumim promovida pela Casa do Chocolate (Própria, 2020). 

 
 Em busca da extensão desta experiência, surgiu a Vivência de Produção de Chocolate com 

Café Ribeirinho (Figura 34), que durante 3 horas de visitação realiza o traslado para a Filha do Combu, 

apresentação, degustação do chocolate, com café da manhã e frutas regionais como pupunha, araçá e 

cupuaçu, seguidos de uma trilha guiada por 150 metros pelo cultivo do cacau e árvores da região ( 

Anexo II). Ao final, o visitante produz e leva para casa a barra de chocolate rústico, além de aprender a 

degustar e preparar receitas com chocolate 55%, 70%, 85% e 100% cacau.  
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Figura 34 - Experiência da Vivência de Produção de Chocolate com Café Ribeirinho desenvolvida pela Casa do Chocolate 

(Própria, 2020). 

 

A terceira experiência promovida pela Filha do Combu é denominada de Vida Caboca (Figura 

35), uma imersão de 8 horas na cultura e vida ribeirinha com no máximo 10 pessoas, que integra a 

produção do chocolate na Casa à vivência do açaí no restaurante Canto dos Pássaros (Anexo III). O 

traslado tem refeições como café, almoço e lanche inclusos, com paradas na Casa do Chocolate e no 

restaurante, onde são exploradas as histórias e rotinas do cacau e chocolate. Além disso, o visitante 

conhece e entende sobre a colheita, limpeza e produção de receita com o açaí do Canto dos Pássaros, 

e também aproveitam o tempo livre para descanso e banho de rio.  

 
Figura 35 – Experiência de imersão Vida Caboca realizada na Filha do Combu e restaurante Canto dos Pássaros (Própria, 

2020). 

 

Como já citado, o grupo Vida Caboca busca desenvolver novas experiências através da 

cooperação com outros indivíduos da comunidade, como o Seu Nauá e seu filho Rafael, realizadores 
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dos traslados das visitações. Nauá é natural do Igarapé Piriquitaquara, assim como Dona Nena, 

trabalha com suas embarcações a mais de 25 anos, e hoje permanece residindo no terreno herdado 

do seu pai. Como muitos moradores, ele abriu o restaurante Canto dos Pássaros (Figura 35) em frente 

à sua casa, um empreendimento familiar que produz comida caseira, onde seu Nauá realiza a pesca 

dos produtos consumidos no local além de extração e produção de açaí. A integração da comunidade 

com o desenvolvimento de redes de apoio fortalece “a competitividade local e a valorização de 

produtos e serviços, equilibrando tradição e inovação” analisa Krucken (2009, p.37). 

Os roteiros promovidos são flexíveis e adaptáveis de acordo com o tempo, participação e 

necessidades dos visitantes. As visitações também sofrem alterações no período de colheita do cacau, 

que ocorre por volta de janeiro e fevereiro, onde é realizada parte da produção, com a coleta de 

amêndoas de cacau que são categorizadas por tamanho, são descascadas e separados os nibs. Além 

disso, são comercializadas pequenas trilhas para aqueles que visitam até a loja da Casa, caminhando 

pela mata por 150 metros até a Samaúma, onde ao final é degustado o famoso brigadeiro da floresta. 

A Samaúma (Figura 36), rainha da Amazônia, árvore de grande porte rica em proteínas, óleos e 

carboidratos, possui largas raízes que servem de comunicação, em contato com outros objetos, para 

quem está dentro da floresta. 

 
Figura 36 – Samaúma da Filha do Combu (Própria, 2020).  

Percebe-se que os guias turísticos envolvidos na visitação reproduzem histórias e costumes 

locais a partir de sua perspectiva e vivência diária no local, sendo assim aperfeiçoada a cada visitação. 

Krucken (2009) explica que o ato de narrar uma história, através de elementos culturais e sociais que 

envolvem um produto, auxilia na criação de uma imagem favorável do local por possibilitar que o 

visitante observe, avalie e aprecie o que é desenvolvido ali. A autora também esclarece que ao explorar 
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as características e histórias locais para dar visibilidade ao produto, colabora-se com a preservação da 

herança cultural desta região. 

Visando disponibilizar novas experiências, o grupo Vida Caboca também viabiliza a capacitação 

de guias e agências de turismo em vivências na região e redondezas (Figura 37), buscando “(...) 

formar parcerias e possibilidades entre atores do turismo na Ilha do Combu” (Carvalho, 2020). Além 

das atividades já existentes, o grupo está em processo de capacitação dos guias e agências na 

Vivência do Camarão, Ilha do Murutucu, e em treinamento com uma nova guia, moradora do Combu, 

visando concretizar o projeto de expansão e diversificação das trilhas promovidas pelo grupo.  

 
Figura 37 – Capacitação de guias turísticos realizada pelo grupo Vida Caboca no restaurante Saldosa Maloca (Própria, 

2020). 

 

Nas experiências Trilha Gita com Café Curumim e Vivência de Produção de Chocolate com 

Café Ribeirinho estão envolvidas diretamente 15 pessoas, constituídas por cinco guias turísticos, duas 

cozinheiras, uma vendedora, duas multitarefas, quatro barqueiros, além da Dona Nena - envolvida em 

todas as etapas. Essas duas visitações foram aprimoradas e fortalecidas para divulgação entre 2018 e 

2019, onde o grupo pôde realizar estudos e enquadrar as vivências comercializadas, e a experiência 

Vida Caboca passou a ser comercializada no fim do ano de 2020.  

A comunidade do Combu possui grandes oportunidades de desenvolvimento da economia 

local, com a valorização do conhecimento tradicional através da capacitação, gestão e organização, 

além de incentivos públicos. Os trabalhos desenvolvidos pelo grupo Vida Caboca sinalizam como um 

passo importante para o futuro do turismo na região, que atrelados aos estudos sobre serviços e 

experiências, possibilitam o emprego de ações colaborativas que incluam também os visitantes no 

desenvolvimento de novas vivências locais.  
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3.2 Método de Pesquisa 

Este estudo de caso é contextualizado na empresa Filha do Combu, localizada no Igarapé do 

Combu, Ilha do Combu – Pará – Brasil, que desenvolve o objeto deste estudo, a experiência de 

visitação à Casa do Chocolate, em específico as vivências Trilha Gita com Café Curumim e Vivência de 

Produção de Chocolate com Café Ribeirinho. Deste modo, esta dissertação busca analisar fenômenos 

sociais reais e complexos a partir do objeto de estudo, utilizando ferramentas e métodos do Design de 

Serviço, para estabelecer novas oportunidades dentro dos processos de serviço. Para Yin (2015), o 

estudo de caso é um processo linear, porém iterativo, desta forma permite a repetição de etapas em 

caso haja necessidades, bem como ocorre no processo de Design de Serviço.  

 
Figura 38 – Etapas da Pesquisa com instrumentos e métodos.  

Assim, esta pesquisa foi dividida em seis etapas (Figura 38) que auxiliaram no processo de 

construção da estrutura final. Inicialmente, realizou-se a pesquisa bibliográfica sistemática sobre os 

temas de interesse, Design de Serviço, Experiências e Turismo Criativo, em busca de oportunidades de 

investigação, linhas de pesquisa nessas áreas e a produções acadêmicas que correlacionam tais 

assuntos. Em virtude das poucas evidências para definir a problemática e refinar a investigação, foi 

aplicada a pesquisa exploratória para conhecer o local investigado e as experiências desenvolvidas. A 

pesquisa exploratória no Estudo de Caso revela-se fundamental para desenvolver o primeiro contato 

com o objeto e embasar o planejamento de pesquisa, buscando definir um plano coerente com a 

proposta de investigação (Yin, 2001). 

A coleta de dados se dá partir da pesquisa quali-quantitativa, com a execução de observações 

participativas e não participativas, entrevistas semiestruturadas e estruturadas, inquérito e a etnografia 
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móvel. O desenvolvimento desta coleta a partir de várias fontes de evidências e formatos são os 

elementos que diferenciam o estudo de caso, revelando sua capacidade de gerar muitos dados e 

artefatos (Yin, 2001). Segundo este autor, a coleta de dados requer planejamento e preparação, pois 

sem o controle do que será encenado precisa-se de flexibilidade em relação ao que será aplicado, 

ouvido e interpretado.  

O tratamento dos dados coletados é desenvolvido com a indexação de dados, a partir de 

rótulos capazes de facilitar a utilização de dados e insights no processo de decisão (Stickdorn et al., 

2020). A documentação dos dados no estudo de caso é fundamental para a construção do fluxo de 

investigação (Yin, 2001). Com base nisso, as ferramentas de visualização são métodos capazes de 

sintetizar e analisar os dados da investigação, para obterem a visão geral das informações bem como 

lacunas de serviço (Stickdorn et al., 2020). 

Neste estudo de caso, ao final é realizada a análise do objeto de estudo de acordo com os 

objetivos propostos da pesquisa, para apresentar como e porque o fenômeno ocorreu e quais as lições 

obtidas a partir do seu conhecimento. Desta maneira, o estudo de caso ao ser compartilhado estimula 

a investigação de outros eventos a partir do que foi aprendido. 

 

3.2.1 Instrumento e Método de Coleta de Dados 

 

A partir da abordagem quali-quantitativas, a construção desta pesquisa está embasada na 

aplicação de instrumentos e métodos de pesquisa que auxiliam e facilitam a coleta de dados. As fontes 

de evidências (Yin, 2001) empregadas neste estudo de caso foram: documentação de estudos, 

publicações em jornais ou revistas, entrevistas em contexto, observações participantes ou não, 

etnografia online, além de artefatos físicos ou imateriais, necessários para composição dos mapas. A 

revisão bibliográfica buscou identificar as produções acadêmicas realizadas no âmbito do Turismo, 

Experiência e Design de Serviço, produzidas nos últimos 20 anos, visto que as áreas, com essa 

denominação, surgiram ao final da década de 90.  

Neste contexto, para auxiliar na delimitação do problema, na pesquisa exploratória foi possível 

aplicar ferramentas de investigação do Design de Serviço para elaborar o esquema prévio do objeto de 

estudo, que embasou a construção de todos os outros elementos dessa pesquisa, como inquérito, 

roteiro de entrevistas e os esquemas visuais. Desta maneira foram testadas formas de aplicação 

desses instrumentos para que não promovessem o contato físico entre os participantes. Para isso, foi 

aplicado o método de observação participante para entender o serviço na perspectiva do visitante.  
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Na coleta de dados foram aplicadas entrevistas estruturadas e semiestruturadas, inquérito 

online e offline, observações participantes e não participantes, bem como a etnografia móvel. As 

entrevistas foram desenvolvidas como forma de entender o ponto de vista do participante e também 

dos colaboradores ao transitar nas duas posições. Com isso, é possível mapear o passo a passo de 

cada parte envolvida e esquematizar essas ações em um mapa visual detalhado. No caso as 

entrevistas semiestruturadas facilitaram o fluxo de diálogo entre a pesquisadora e os colaboradores.  

Para compreender a percepção geral dos visitantes sobre o evento em estudo, o inquérito foi 

empregado para revelar informações sobre os visitantes e coletar comentários e recomendações sobre 

a experiência vivida. Para dar suporte às informações coletadas através do inquérito, foi empregado o 

método de etnografia online, para mapear a rede de informações relacionadas ao objeto de estudo e 

auxiliar na composição das visualizações do Design de Serviço. 

3.3 Pesquisa Exploratória: Safari de Serviço e Entrevista 

 

A partir da pesquisa bibliográfica sobre os temas de interese, percebe-se a escassez de 

estudos que abordem as experiências de serviço na Ilha do Combu, principalmente como foco na 

relação de valor entre os stakeholders e sobre a estruturação da visitação. Com esta análise, fez-se 

necessária aplicação de uma técnica exploratória de serviço, para fundamentar os próximos passos 

dessa pesquisa, executando o Safari de Serviço e a entrevista semiestruturada. 

Antes da visitação, foi elaborada a entrevista não estruturada a partir do contato com uma 

turismóloga para entender mais sobre a experiência e a relação entre a agência de turismo com a 

experiência na Ilha. Este contato embasou o modo como se deu o primeiro contato com o gerente do 

local, onde foi exposto o interesse de realizar esta pesquisa. O contato foi realizado ao fim da visitação, 

buscando conhecer a experiência no seu curso normal e impossibilitar qualquer tipo de interferência. 

A técnica de Safari de Serviço é empregada para explorar a experiência e adquirir consciência 

em relação à qualidade do serviço, colocando-se na condição de visitante permitindo um olhar geral e 

mais apurado em relação ao evento vivenciado (Stickdorn & Schneider, 2014). Esta ferramenta utiliza 

a observação participante e o registro através de diário de campo, imagens, vídeos e áudios, para 

obter evidências e insights necessários para a construção do mapa da jornada do visitante com as 

primeiras impressões, enquadrando-se no centro da pesquisa. 

Neste momento, compreende-se a necessidade de pontuar o contexto no qual o mundo está 

inserido da pandemia de Covid-19, fato que afetou diretamente o serviço. Por se tratar do setor de 

turismo e com a retomada dessas atividades, verificou-se uma alta procura pelo serviço onde os 



69 
 

passeios estavam a baixo custo, acarretando em um volume de visitantes superior ao esperado para o 

período, mas de acordo com as normas sanitárias estabelecidas pelo Estado do Pará. Visto essa 

imprevisibilidade, o Safari de Serviço foi realizado após o fim do primeiro lockdown na cidade de 

Belém-Pará, a partir da visitação guiada à Casa do Chocolate na Filha do Combu com Trilha Gita e 

Café Curumim, no dia 30 de agosto de 2020.  

Esta visitação comportou 30 participantes, divididos entre famílias, incluindo algumas 

crianças, casais, grupos de amigos e indivíduos desacompanhados, sendo o terceiro grupo de 

visitação do dia, o qual ocorreu das 10h até 13h52m. Devido às reformas do porto na Praça Princesa 

Isabel (local de saída das embarcações), a saída foi realizada em um porto temporário ao redor do 

espaço e na chegada ao local ainda existiam pessoas dos grupos remanescentes, ou seja, mesmo 

com espaço relativamente grande havia muitos indivíduos circulando pelo local. Em virtude das 

posteriores participações em visitações, percebe-se que alguns pormenores da pesquisa exploratória, 

como esses citados, de fato contaminaram as impressões iniciais, ilustrada no Mapa de Jornada do 

Visitante (Figura 39). 

 
Figura 39 - Mapa da Jornada do Visitante construído a partir do Safari de Serviço (Elaboração da autora, 2020) 

 

Para analisar outro tipo de experiência, a pesquisadora foi convidada a participar da 

capacitação de guias turísticos desenvolvida pelo grupo Vida Caboca, para a apresentação da nova 

experiência no Restaurante Saldosa Maloca. Assim, esta visitação surgiu para executar um 

comparativo entre a experiência consolidada com outra visitação que foi reestruturada, perceber a 
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linha do tempo e estruturação e também a relação entre o grupo com os guias que vendem em 

agências ou diretamente. 

O mapa (Figura 39) construído coloca a pesquisadora como ator principal destas jornadas, 

para facilitar o registro das impressões iniciais desta experiência. As distintas jornadas são divididas 

por uma linha branca que mostra os pontos em comum das duas experiências: canais de 

comunicação (Instagram/Whatsapp e interação pessoal), saída pela Praça Princesa Isabel e o barco 

do Cmte. Rafael e Seu Nauá. Além disso, o mapa revela o início da denominação de cada etapa da 

jornada, com as opções condizentes com o tipo de serviço, como Pesquisa e Reserva. 

Nas duas jornadas percebe-se o gap de tempo entre a chegada ao local e o embarque de 20 

minutos, onde já estava grande parte dos visitantes, sendo então observada a oportunidade de 

aplicação de entrevistas neste espaço de tempo. Além disso, observa-se o destaque para as principais 

ações dos stakeholders mapeadas como palestra, café, trilha, retorno ao ponto inicial, e as relações de 

parcerias ao longo do trajeto, em destaque para o Seu Nauá e o Cmte Rafael, da mesma maneira que 

os guias locais e o restaurante Saldosa Maloca. Ao longo desta jornada são inseridas observações, em 

laranja, sobre aquele determinado ponto, e também o sentimento em cada uma delas (verde, amarelo 

e laranja), particularidades que serão examinadas mais a frente na construção do Mapa da Jornada do 

Visitante. 

Como já citado, nesta visitação foi possível estabelecer o primeiro contato com a Casa do 

Chocolate, além da aplicação de uma breve entrevista exploratória com o gerente de marketing e 

inovação Mário Carvalho. A partir desta aproximação foram realizadas também outras entrevistas 

online (Apêndice I), que auxiliaram no planejamento e contribuição de suma importância para esta 

pesquisa. Esta conexão preliminar ajudou nas atividades seguintes, como entrevista semiestruturadas, 

entendimento sobre a criação das vivências e sua logística. 

A realização do Safari de Serviço aliado às entrevistas auxiliou na estruturação dos passos 

seguintes desta pesquisa, principalmente na coleta de dados e na definição das ferramentas de 

visualização necessárias para facilitar a análise desta experiência turística. A definição da dinâmica 

para a coleta de dados foi criada juntamente com o gerente do local, e o inquérito desenvolvido 

também foi apresentado ao longo das primeiras entrevistas. Esta pesquisa exploratória realizada 

previamente à construção do problema possibilitou o desenvolvimento da coleta de dados entre 

novembro de 2020 e janeiro de 2021.  
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3.4 Coleta de Dados  

 

A coleta de dados busca obter informações e dados sobre a realidade do que será pesquisado, 

sendo seus instrumentos aplicados com objetivos claros e coesos para observar oportunidades, 

identificar problemas e buscar inspirações. O planejamento deste momento é crucial para pesquisa, 

visto que é necessário visualizar as informações necessárias para a estruturação dos mapas, definir as 

ferramentas apropriadas, sistematizar a indexação dos dados e também auxiliar cada etapa como 

checklist de atividades (Stickdorn et al., 2020). 

Com base na pesquisa exploratória, a coleta de dados foi direcionada para reunir informações 

sobre os visitantes, sua jornada pela experiência, as relações com a equipe de entrega do serviço, bem 

como determinar as atividades desenvolvidas por esses e a rede formada no frontstage, backstage e 

parceiros da experiência, para o desenvolvimento da Persona, Mapa da Jornada do Visitante e 

Blueprint de Serviço.  Assim, esta coleta está divida em três partes: inquérito, entrevistas e 

observações. A aplicação de cada elemento foi realizada no mesmo período, otimizando o tempo 

ocioso entre cada etapa, porém a execução do inquérito demandou um prazo maior devido ao número 

de respondentes necessários para a validação deste questionário.  

O inquérito de pesquisa (Apêndice III) desenvolvido foi organizado em três etapas, em busca 

de informações sobre os seguintes temas: perfil do visitante, característica da visitação, atividades 

vivenciadas e experiência turística geral. Na primeira etapa, constaram nove perguntas sócio 

demográficas, como gênero, estado civil, renda, e ao fim áreas de interesses pessoais, por exemplo, 

cultura, economia e entretenimento. Após isso, foram levantados assuntos ao longo de cinco questões 

sobre características que antecedem a efetiva visitação, como conheceu a Filha do Combu, com quem 

visitou e qual a sua motivação. Por fim, foram apresentadas vinte e uma questões divididas em dois 

temas: atividades vivenciadas e experiência turística geral.  

 Este instrumento foi veiculado de forma online e off-line através da amostragem aleatória 

simples durante as visitações (Apêndice II) e através dos contatos selecionados de forma aleatória no 

site Tripadvisor, com base nos perfis que avaliaram a visitação à Casa do Chocolate. A veiculação 

online do inquérito obteve baixas respostas, assim o foco principal esteve na recolha de dados off-line 

ao fim de cada visitação realizadas durante os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Ao 

todo a pesquisa obteve 111 respostas, ao longo de 11 visitações, ao serem coletadas na forma 

impressa do inquérito e foram transcritas para a plataforma Google Forms, para reunir todas as 

respostas facilitando a indexação dos dados. De acordo com Hair et al. (2009), para validação de 

questionários é necessário pelo menos 5 vezes o número de variáveis para obter uma amostra 
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aceitável do inquérito, as variáveis são caracterizadas pelo número de itens/questões investigadas no 

inquérito, assim para este estudo foram relacionados 21 itens/questões sendo então necessárias 105 

respostas, fato alcançado. 

Características Pesquisa 

Universo em Estudo Experiência Turística na Casa do Chocolate 

Localização Geográfica Ilha do Combu 

Dimensão  111 pessoas 

Método 
de Recolha de Dados 

Amostragem Aleatória Simples 

Método  
de Tratamento de Dados 

IBM SPSS Statistics versão 24 

Datas de recolha de dados 
3, 12, 19, 20, 26, 27 de dezembro de 2020 e 9, 10, 14, 15 e 17 
de janeiro de 2021 

Tabela 2 - Amostragem da Pesquisa Experiência Turística na Casa do Chocolate (Elaboração própria, 2020) 

 

As informações levantadas pelo inquérito foram utilizadas no desenvolvimento de algumas 

ferramentas de visualização: Persona, através do perfil do visitante, Mapa da Jornada do Visitante e 

Blueprint de Serviço, a partir das informações restantes. Devido ao contexto da pandemia, mesmo 

com a observação da facilitação de participação no contato off-line, tornou-se inviável a aplicação de 

workshops de cocriação desses mapas ao vivo ou por meio de plataformas online de reuniões, por isso 

a necessidade de desenvolver instrumentos de investigação capazes de colher informações 

fundamentais para esta construção. Visando a recolha de informações mais específicas, observa-se a 

necessidade de aplicação de entrevistas estruturadas e semiestruturadas com os stakeholders da 

experiência. 

 Deste modo, as entrevistas estruturadas foram direcionadas a 20 visitantes através da 

amostragem aleatória simples (Tabela 3) de forma online e offline, durante seis visitações realizadas 

no mês de dezembro de 2020. Tais entrevistas foram aplicadas durante a espera do embarque de ida 

à Filha do Combu e também no aguardo do retorno ao Porto de Belém, com duração de 5 a 10 

minutos cada, registradas de forma escrita no momento da execução. Neste momento foi necessário o 

auxílio de uma pessoa para a coleta do máximo de informações dos grupos participantes, este 

colaborador foi precisamente instruído para esta aplicação. 
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Características Pesquisa 

Universo em Estudo Jornada do Visitante 

Localização Geográfica Ilha do Combu 

Dimensão  20 pessoas 

Método 
de Recolha de Dados 

Amostragem Aleatória Simples 

Datas de recolha de dados 3, 12, 19, 20, 26, 27 de dezembro de 2020 
Tabela 3 - Amostragem das Entrevistas Semiestruturadas realizada na Casa do Chocolate (Elaboração própria, 2020) 

Para as entrevistas online, utilizou-se como recurso o site de viagens Tripadvisor onde a Filha 

do Combu está cadastrada e possui, até o fim desta pesquisa, 55 recomendações de visitantes ao 

local, assim foram enviadas mensagens para 15 pessoas que realizaram a visitação, obtendo retorno 

apenas de um respondente. Para aplicação desta entrevista, a plataforma Google Forms foi usada 

como meio para facilitar o processo de diálogo.  

A estruturação destas entrevistas teve como base o Safari de Serviço, possibilitando a 

elaboração de um esquema linear de ações desenvolvidas ao longo da experiência, e determinação de 

questões relevantes para a construção de mapas da vivência. Assim, o roteiro (Apêndice IV) foi dividido 

em duas partes: pré-visitação aplicado antes do embarque; visitação e pós-visitação na espera para o 

retorno de Belém. Este guia permitiu o desenvolvimento de um diálogo mais coerente de acordo com a 

realidade vivida, e facilitou o desencadeamento de ideias exploradas com cada indivíduo participante. 

As entrevistas foram coletadas, transcritas e indexadas para facilitar a busca por informações 

necessárias, onde foi possível definir que o perfil dos visitantes entrevistados (Tabela 4) está 

enquadrado dentro das seguintes informações. 
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Perfil dos visitantes entrevistados 

Gênero 
Feminino 14 

Masculino 6 

Faixa Etária 

18 a 25 anos 6 

26 a 34 anos 11 

45 a 54 anos 2 

+65 anos 1 

Origem 

Belém e Região Metropolitana 6 

Outros (Fortaleza/CE, Porto 

Alegre/RS, Igarapé Açu/PA, 

Guarulhos/SP, Recife/PE, São 

Paulo/SP) 

14 

Tabela 4 – Perfil dos Visitantes entrevistados para a construção do Mapa da Jornada 

A construção do Blueprint de Serviço requer informações invisíveis ao cliente, por isso foram 

aplicadas entrevistas semiestruturadas com alguns componentes da equipe de entrega do serviço 

durante toda a investigação. Nesta ocasião, através da linguagem informal, foram entrevistados seis 

colaboradores da Filha do Combu participantes da experiência, que contaram sobre o dia a dia da 

casa, suas atividades na vivência, relação com os visitantes e oportunidades de melhorias da 

experiência (Tabela 5). 

Guia de Entrevista Colaboradores 

De acordo com as ações do visitante, quais são seus pontos de contato? 

Quais as suas evidências físicas? Quais canais? 
Em cada etapa do visitante, quais são as ações colaboradoras visíveis?  
Quais colaboradores desenvolvem a mesma tarefa? Ocorre alguma troca de atividades? 
Durante cada etapa, quais são atividades que ocorrem nos bastidores?  
Quais colaboradores participam dos bastidores? Eles desenvolvem atividades específicas?  
Quais atividades são executadas, de acordo com essas etapas, por parceiros externos ou colaboradores 
restantes? Banco, processamento de pagamento, guias externos? 

Tabela 5 – Guião da entrevista Semiestruturada com os Colaboradores da Casa do Chocolate (Elaboração 
própria, 2020) 

As entrevistas foram registradas no diário de campo da investigação, onde as informações 

foram catalogadas de acordo com o interlocutor, data da visitação, hora de início e fim de cada 

atividade. Este diário também cadastrou as observações, insights e oportunidades percebidas durante 
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os dois meses de investigação, fundamentou grande parte do desenvolvimento das experiências na 

Casa do Chocolate e também permitiu descrever a história da Filha do Combu.  

 Devido ao contexto global da pandemia, percebe-se a necessidade de aplicação de 

ferramentas úteis e seguras para complementar as informações conquistadas, assim a etnografia 

online possibilita obter informações diretamente do indivíduo, de forma espontânea e sincera. Foram 

coletados 63 comentários no inquérito e entrevistas, e 39 menções à experiência na Filha do Combu, 

realizados durante o período de janeiro a junho de 2021, nas plataformas Tripadvisor, Instagram e 

Google. Essas menções foram recolhidas diretamente nas postagens do perfil da empresa, bem como 

em hashtag e marcações25. Os comentários foram catalogados para facilitar sua busca e análise das 

ferramentas de visualização.  

  A partir dos dados coletados, são necessários tratamentos de informações, categorização e 

catalogação de acordo com os assuntos relacionados, para então serem apresentados através de 

ferramentas de visualização. Sendo assim, os dados são convertidos em mapas e perfis para 

estruturar de forma visível as atividades do serviço, fundamentar as sugestões de melhoria e identificar 

as oportunidades observadas em cada uma delas. 

 

3.5 Tratamento e Visualização de Dados 

A partir da coleta de dados e sua indexação, pode-se construir mapas, esquemas, estruturas, 

perfis de visualização desses dados, de acordo com as necessidades da pesquisa. Com os dados 

indexados, são produzidas sínteses de informações que, nesta pesquisa, embasam a construção da 

Persona, Mapa da Jornada do Visitante, dimensões da experiência turística e Blueprint de Serviço.  

Assim, as ferramentas de visualização promovem o entendimento do serviço, sob a perspectiva do 

visitante e dos colaboradores.   

3.5.1 Persona 

As ferramentas de visualização partem do entendimento de quem é o visitante, usuário, 

consumidor, cliente do serviço, pois somente a partir dessa perspectiva é possível desencadear as 

informações do serviço. Assim, a Persona é o arquétipo do visitante, baseado em informações reais 

coletadas, que refletem sua forma de vida, comportamentos, interesses, necessidades e desejos, além 

de dados sócio demográficos. Com as informações, é possível observar a necessidade de desenvolver 

                                                
25 A hashtag pesquisada foi #filhadocombu e as marcações diretamente através do @filhadocombu. Nos dois casos, os comentários buscados estão 
relacionados a participação na experiência. 
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mais de uma representação desses indivíduos, facilitar o entendimento sobre o visitante e possibilitar a 

visualização do seu envolvimento com o serviço.  

 A partir do estudo de Ramos e Amaral (2018), onde o perfil do visitante foi analisado por meio 

de dados sócio demográficos, como: faixa etária, gênero, estado civil, escolaridade e origem. Nesta 

pesquisa foi determinado o perfil do visitante como mulher, entre 26 a 45 anos, sem filhos, com 

Ensino Superior Completo e residente fora do estado do Pará, maioria de São Paulo. A partir dessas 

informações foram refinadas as informações para confirmar ou não se este perfil é a representação do 

visitante atual.  

 Os dados coletados neste estudo foram sintetizados no Apêndice VI, onde se pode determinar 

o perfil da experiência. Desta forma, Renata poussi 30 anos, é servidora pública de São Paulo, com 

renda entre 2.090 a 3.135 mil reais26, coparticipou da experiência de forma social, seus maiores 

interesses são viagens, cultura, bem estar, gastronomia e entretenimento (Figura 40). Nesta 

representação está inclusa uma breve descrição sobre sua personalidade e modo de pensar, além de 

necessidades latentes, suas dores, e o contexto em que ocorre a visitação . 

 
Figura 40 - Persona da Casa do Chocolate (Elaboração Própria, 2020). 

                                                
26 Equivalente a €327,52 a €491,51, no câmbio de R$6,24 
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Deste modo, a persona está localizada no centro do mapa da jornada do visitante, para este 

ser entendido sob o seu ponto de vista, construído a partir do entendimento de sua personalidade, 

como também seus pensamentos e sentimentos.  

 

3.5.2 Mapa da Jornada do Visitante 

 

O mapa da jornada é uma ferramenta que exibe as atividades executadas pela selecionada a 

partir do seu primeiro contato com o serviço, sendo então registrados todos os momentos da sua 

experiência. Este método auxilia na visualização do serviço a partir da perspectiva do usuário, a partir 

de aspectos como os pontos de contato, além daqueles que estão relacionados à experiência em geral. 

Assim, este método não possui foco necessariamente na decisão, mas na interação entre processos, 

necessidades e percepções do visitante e a experiência vivida, a partir das principais etapas do serviço. 

Este tipo de mapa busca gerar melhores insights sobre o que as pessoas desejam intrinsicamente, 

através de entrevistas e conversas informais.  

A técnica de Safari de Serviço foi aplicada para conhecimento da visitação e também definir 

um esquema preliminar de mapa da jornada, auxiliando na construção do guia de entrevista a partir 

de uma sequencia lógica. Neste mapa, a pesquisadora assumiu o papel de participante e a equipe de 

colaboradores da Casa do Chocolate não tinham conhecimento e interesse na realização da pesquisa 

no local, assim a experiência não sofreu qualquer alteração na sua estrutura estipulada (Apêndice V). 
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Figura 41 – Resumo do Mapa da Jornada a partir do Safari de Serviço na Casa do Chocolate (Elaboração Própria, 

2020). 
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No mapa de jornada preliminar (Figura 41), da esquerda pra a direita, foram descritas ações 

da participante, junto com o seu timeline, pontos de contato e algumas observações sobre 

colaboradores e como se desenvolveram as atividades. Por fim são destacadas emoções sobre cada 

uma delas, divididas em três cores: vermelho-preocupação, amarelo- atenção, verde-satisfação. Neste 

mapa foi possível visualizar os passos percorridos pelos visitantes junto com as observações, 

baseando o inquérito aplicado para a coleta de dados. 

Nesta prévia, foram observados problemas de sinalização do porto e dos guias, o primeiro foi 

reformado logo após a realização deste Safari, e devido ao grande grupo percebe-se a demora do 

retorno à Belém ou outros restaurantes, sinalizado pelos pins vermelhos. Nos amarelos, são 

levantadas questões sobre os horários de visitação de cada grupo demora da partida, tamanho do 

grupo, e a espera da primeira degustação. Por fim, as questões em verde estão ligadas à 

comunicação, transparência, eficiência, atendimento, traslado, sabor, trilha e a degustação na loja. No 

pós-visitação, foi analisado que os visitantes retornam a Belém ou seguem para outros restaurantes, 

poucas vezes acompanhados pelos guias, que algumas vezes são indicados pela equipe do serviço. 

A partir do Safari de Serviço realizado foi definido o planejamento para a aplicação de um 

workshop de cocriação de mapa da jornada ao fim da visitação ao local. Entretanto com a pandemia 

Covid-19, esta atividade se tornou inviável, pela logística de espaço e tempo de visitação, com isso 

foram determinadas algumas atividades para suprir as necessidades de construção do Mapa da 

Jornada do Visitante. Foram aplicadas entrevistas semiestruturadas, através de um guia (Apêndice IV) 

construído de acordo com as etapas de serviço e ações realizadas pelos participantes.  

Para as questões seguintes relacionadas à etapa do serviço, pesquisa, compra, preparação, 

visitação e pós-visitação, as respostas catalogadas auxiliaram na construção do Mapa da Jornada do 

Visitante (Figura 42). A visualização destas informações facilitam o entendimento do encadeamento de 

ações no processo de serviço para determinar suas relações. O mapa foi desenvolvido a partir dos 

seguintes elementos: etapas da experiência, Storyboard, Touchpoints, o que está pensando, o que está 

sentindo e oportunidades. Cada linha foi preenchida com desenhos, imagens, palavras e ideias dos 

visitantes, estruturando a experiência geral, sendo visualizados também no Apêndice V.  
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Figura 42 – Mapa da Jornada do Visitante: Experiência de visitação á Casa do Chocolate (Elaboração Própria, 2020). 
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As etapas da experiência são as ações desenvolvidas pelo visitante ao longo da vivência, como  

exemplo “organiza-se para a visitação”,  no storyboard consta as imagens de cada etapa a partir de 

fotos realizadas no local, com isso são definidos os touchpoints concebidos através da interação entre 

a equipe de serviço e os visitantes. As informações da terceira e quarta linha foram direcionadas para 

o pensamento e sentimento do visitante em cada ação, cada sentimento está de acordo com o relato 

de cada visitante, não levando em consideração apenas questões de satisfação. Ao fim foram listadas 

oportunidades sugeridas pelos participantes a partir de questões levantadas anteriormente.  

Na busca pela maior compreensão desta jornada, o inquérito de experiência turística foi 

aplicado para compreender os sentimentos mais profundos sobre cada etapa através das dimensões: 

educação, estética, entretenimento, evasão, cultura local e envolvimento (Tabela 6). As vinte e uma 

questões deste questionário foram divididas em duas categorias: atividades vivenciadas e experiência 

geral, sendo assim definidas para criar uma sequência de pensamento durante a sua resposta.   
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Dimensão Item Média Desvio 
Padrão 

EDUCAÇÃO 4,57  

1 
Minha visita à Casa de Chocolate me tornou mais conhecedor sobre a história da 
Dona Nena e costumes ribeirinhos 

4,53 0,585 

2 
Aprendi bastante sobre a produção do chocolate da Ilha do Combu com essa 
visitação  

4,53 0,630 

3 
A visita guiada estimulou minha curiosidade para aprender sobre produção 
artesanal, novas culturas e vivências 

4,60 0,561 

4 
Minha visitação à Casa de Chocolate proporcionou uma experiência real de 
aprendizagem 

4,65 0,516 

ESTÉTICA 4,58  

1 
No traslado, obtive um sentimento de harmonia entre a paisagem e as casas nas 
margens dos rios e igarapés 

4,37 0,797 

2 A região da Ilha do Combu é muito atrativa 4,53 0,630 

3 
A visitação à Casa do Chocolate, desde o traslado de ida até seu retorno, 
proporcionou prazer aos meus sentidos 

4,62 0,523 

4 Minha visitação na Cada do Chocolate foi muito agradável 4,82 0,386 

ENTRETENIMENTO 4,62  

1 Me diverti na visitação durante apresentação e degustação do café da manhã 4,66 0,531 

2 
Assistir as histórias da Dona Nena, explicações sobre o cacau e sua produção, 
além de características da região foi gratificante 

4,67 0,510 

3 
Desfrutei do meu tempo livre na visitação, para adquirir produtos vendidos na loja 
da Casa do Chocolate 

4,54 0,772 

EVASÃO 4,45  

1 Tive a sensação de liberdade ao conhecer a Ilha do Combu 4,51 0,601 

2 
Senti que estava vivendo em um local diferente ao realizar a trilha durante a 
visitação 

4,44 0,670 

3 Tive uma sensação revigorante ao fim da visitação à Casa 4,59 0,564 
4 Fugi completamente à minha realidade, ao participar da visitação 4,28 0,855 

CULTURA LOCAL 4,49  

1 Tenho ótimas impressões da equipe de colaboradores da Casa do Chocolate 4,75 0,457 
2 Vivi de perto a cultura ribeirinha da Ilha do Combu 4,16 0,890 
3 Senti que a comunidade local da Ilha do Combu é bastante receptiva 4,58 0,626 

ENVOLVIMENTO 4,54  

1 Tive a sensação de visitar o local o qual eu realmente busquei conhecer 4,58 0,581 
2 Aproveitei todas as atividades da experiência que eu gostaria de realizar 4,50 0,699 
3 Estive muito interessado em várias atividades proporcionadas por essa visitação 4,56 0,583 

   Alfa de Cronbach 0,929 

Tabela 6 – Dimensões analisadas no questionário sobre Experiência Turística na Casa de Chocolate (Elaboração 
Própria, 2020). 
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No programa IBM SPSS Estatistics 24, as questões foram analisadas de acordo com a sua 

validação, média e também o desvio padrão. Para Hair et al. (2009), a confiabilidade está relacionada 

à consistência entre as respostas com objetivo de alcançar poucas variações entre elas. O Alfa de 

Cronbach coeficiente de confiabilidade aplicado neste estudo, varia entre 0 a 1, onde os valores 

mínimos estão entre 0,60 e 0,70. Observa-se então que esta pesquisa obteve o índice de 0,929 de 

Alfa de Cronbach, determinando a confiabilidade deste questionário. 

A visualização dessas informações permite avaliar cada dimensão da experiência de forma 

geral, e também sua relação com as ações do visitante, durante a fase de visitação do serviço. Deste 

modo, o cruzamento entre esses dados contribui para o máximo entendimento da experiência, a partir 

de diferentes pontos de vista, servindo de embasamento para a construção do Blueprint de serviço e 

ao fim no desenvolvimento de oportunidades de melhorias dentro do serviço. 

3.5.3 Blueprint de Serviço 

O Blueprint como técnica de mapeamento de interações entre visitante, frontstage e 

backstage, viabiliza a construção de um plano geral da experiência ao longo de uma sequência 

cronológica do serviço. A investigação sobre o serviço mostra a necessidade desta visualização, que se 

dá ao planejar e executar um serviço de acordo com o projetado, percebendo todos os pontos de 

interação, evidências, ações da linha de frente e bastidores.  

De acordo com Shostack (1982), o processo de construção do Blueprint inicia-se com a 

identificação de funções do serviço a partir dos processos cronológicos que ocorrem, sejam eles 

visíveis ou invisíveis, com isso são reconhecidos os benefícios do serviço antes e após as mudanças 

além dos padrões e tolerâncias, entendidas como aquelas atividades que afetam a percepção do 

consumidor, que recursos determinam a uniformidade e qualidade de distribuição. Após este 

mapeamento é realizada a modificação do serviço, com a adição e eliminação de etapas que causam 

alteração de tempo e custo do serviço. O Blueprint desenvolvido seguiu parte dessas determinações e 

acrescentando outros elementos à construção final. 

Esta ferramenta foi aplicada à pesquisa com o objetivo de criar um diagrama de serviço 

baseado nas entrevistas com os colaboradores aliada a observações, identificando elementos chaves, 

como evidências físicas, ações do cliente, timeline, ações do frontstage, ações de bastidores, 

processos de suporte e oportunidades. Durante esta construção, a inclusão do timeline serviu para 

confrontar as informações divulgadas pelo serviço e permitir a visualização concreta desta experiência 
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com espaço e tempo definidos. Além disso, as oportunidades mostram-se como forma de documentar 

os insights gerados por meio das entrevistas.  

Dessa maneira, o Blueprint gerado (Figura 43) exibiu a participação direta de onze pessoas, 

divididas em frontstage e backstage, em uma experiência desenvolvida durante três e quatro horas, 

utilizando alguns canais de contato para gerar todas as evidências relacionadas. O mapa revela o que 

se desenvolve por trás da interação do cliente com o serviço, da linha de visibilidade e também dos 

processos internos que dão suporte para todas as ações estruturadas.  
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Figura 43 – Blueprint de Serviço: Experiência de visitação à Casa do Chocolate (Elaboração Própria, 2020). 
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Este diagrama foi desenvolvido em quatro cores, a fim de facilitar a identificação de 

evidências, ações e processos com as indicações sobre quem entrega cada atividade, de forma visível 

ou não, e quais são essas atividades. Ao fim do esquema, são reveladas oportunidades de melhorias 

expostas pela equipe de entrega, em cada fase da visitação. As setas indicam o fluxo do serviço, e a 

integração entre o que é visível e a parte interna, além disso, são identificados pontos de melhoria nos 

processos, de acordo com o que foi investigado neste estudo, sinalizados pelos pontos em vermelho. A 

repetição de colaboradores em várias atividades demonstra a multifuncionalidade dos funcionários, 

que perpassam ações desde a elaboração do chocolate até a apresentação da degustação dos 

produtos comercializados na loja.  

A visualização destes mapas permite compreender o contexto geral o qual estão aplicados, 

porém somente sua análise mais aprofundada permite entender melhor suas relações, e como as 

oportunidades podem se encaixar na modificação do serviço. O estudo de caso para gerar aprendizado 

e entendimento sobre o fenômeno social necessita do diagnóstico sobre as informações para o seu 

compartilhamento. 
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4 VIAGEM PELO CACAU DA ILHA DO COMBU 

4.1 Análise dos esquemas e apresentação de oportunidades 

Esta análise apresenta os resultados obtidos através da visualização da Persona, Mapa da 

Jornada e Blueprint de Serviço. Neste Estudo de Caso foram levantadas oportunidades sobre 

divulgação da empresa e experiência através dos canais de comunicação, sinalização para a 

identificação de pessoas, espaços e elementos, e estruturação das atividades desenvolvidas pelos 

colaboradores.  

Ao longo dos três tópicos a seguir, o perfil do visitante é examinado sob a perspectiva da sua 

intensidade de participação, devido à afinidade da experiência com o turismo criativo leva-se em conta 

a cocriação, elemento fundamental neste setor, e o envolvimento deste indivíduo com a vivência. Além 

disso, o Mapa da Jornada revela oportunidades relacionadas às ações de frontstage, a relação do 

visitante a equipe de funcionários e sua percepção sobre as dimensões da experiência. Por fim, 

através do Blueprint de Serviço, são observados os processos do backstage e as atividades que afetam 

o fluxo do serviço. Os dados coletados são utilizados como evidências para facilitar a compreensão da 

visitação a Casa do Chocolate da Filha do Combu e justificar as oportunidades apontadas, mediante a 

citação de comentários de visitantes (V1, V2, V3...) e colaboradores (C1, C2, C3...) catalogados ao 

longo desta pesquisa.  

4.1.1 Visitante e sua participação na experiência 

A experiência a partir do ponto de vista da Persona permite entender como características 

pessoais, necessidades, frustrações, hobbies, interesses, e o contexto da participação, se integram 

com os componentes da experiência. A análise neste tópico busca detalhar quais atributos estão 

relacionados às informações e dados obtidos e são capazes de determinar a relação entre o visitante e 

sua participação na experiência. Para isso, é necessário observar a Persona de forma detalhada, para 

pontuar cada aspecto da sua personalidade. 

A amostra desta investigação revelou que 30,6% dos visitantes são do gênero masculino e 

69,4% feminino, sobre a faixa etária 35,1% está entre 26 a 34 anos e 21,6% entre 18 a 25 anos. 

Dentre os participantes, existe um equilíbrio entre a porcentagem de solteiros e casados, os dois com 

46,8%, sendo que 60,4% do total não possuem filhos. Em relação ao grau de escolaridade, percebe-se 

que a maioria concluiu o Ensino Superior representando 32,4%, a ocupação atual dos visitantes, os 

empregados no setor público somam 24,3%, os estudantes são 23,4% e também 21,6% está 
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empregado no setor privado. Os participantes possuem renda mensal de até cinco salários mínimos27, 

por conta da proximidade entre as respostas. 

A origem dos visitantes revela a maior participação de pessoas de outras cidades, fora de 

Belém e Região Metropolitana, contabilizando 64% do total de respondentes, desses 12,6% são da 

cidade de São Paulo (Apêndice VI). Os moradores da capital paraense representam 36% dos 

respondentes; observa-se que a justificativa está na falta de divulgação e engajamento da experiência 

nas redes sociais. A principal motivação para realização da visitação está no interesse pela produção e 

degustação do chocolate, acompanhado de 18,1% que buscam conhecer a cultura e 12,8% que viu na 

experiência a oportunidade de lazer entre amigos e família. Percebe-se que o interesse está na 

dimensão Educacional da experiência. 

“... soube da experiência por meio de amigos da gastronomia, acho que poderiam divulgar mais nas redes 
sociais, principalmente para os paraenses conhecerem.” (V98) 
“Quando a refeição se torna uma experiência, nossa ligação com a comida e com a nossa cultura se ressignifica. 
Precisamos conhecer mais nossa história, nossas origens, com respeito ao meio ambiente.” (V82) 
“É um local único, mas com divulgação incipiente. É um tesouro ainda escondido.” (V22) 

Renata (Persona) representa a maior parcela dos visitantes, é mulher com 30 anos atualmente 

está empregada no setor público. Sua renda mensal está entre R$2.090 a R$3.13528, que são 

convertidos além dos gastos para sobreviver, em viagens, cultura, bem estar, gastronomia e 

entretenimento, percebe-se que essas preferências são características de pessoas dispostas a gerar 

uma experiência memorável. Casada com Pedro, aproveita sua companhia junto com familiares e 

amigos para conhecer novas comunidades e pessoas, como válvula de escape para uma rotina 

atarefada. Devido à forte presença nas redes sociais, Renata possui um alto envolvimento social, 

compartilhando tudo o que vivencia com seus melhores amigos. 

As frustrações do visitante estão ligadas à falta de recursos necessários para participar da 

experiência, seja este em valor monetário ou tempo, onde a indicação de amigos sobre a visitação 

promove o entendimento da experiência como investimento pessoal, promovendo o bem estar através 

do seu caráter transformador. Além disso, entregar um serviço bem estruturado dentro do tempo 

estipulado, que caso ultrapasse, devido à intercorrências ao longo do caminho como a chuva, pode 

também ser entendido por conta do compreendido promovido pela experiência.  

O baixo envolvimento da empresa nas redes sociais pode ser visto através da questão sobre o 

meio pelo qual o visitante conheceu a Filha do Combu e a experiência (Figura 44). Nos dois casos 

destaca-se que para 57,7% os familiares e amigos indicaram a empresa e em relação à visitação foram 

                                                
27 Valor do salário mínio em vigência no Brasil está em R$1100, até a finalização desta dissertação, proporcional a €173, câmbio de R$6,32. 
28 Equivalente a €331 a €497, no câmbio de R$6,31. 
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58,6%. A ideia do marketing “boca a boca” exposta pelo gerente da empresa pode ser vista através 

destes dados, mostrando-se como a principal forma de divulgação do espaço e da visitação. 

Entretanto, este modo de divulgação restringe o alcance de futuros visitantes àqueles que conhecem 

pessoas que participaram da visitação.  

 
Figura 44 - Gráfico sobre as plataformas pelas quais os visitantes conheceram a empresa e a visitação. 

 

A ausência de conteúdos nas redes da empresa reflete uma preocupação para a tomada de 

decisão, pois a falta de informações nas redes e de um site oficial da empresa gera desconfiança por 

parte dos possíveis visitantes. A justificativa para o foco não ser nas redes sociais se origina pela 

dificuldade em não obter a estrutura suficiente para receber uma quantidade grande de pessoas, caso 

a procura fosse alta. Deste modo, a geração de mídias para as redes é reduzida, não padronizada, 

sem explorar os recursos disponíveis nas plataformas atuais. 

 As redes sociais são plataformas importantes, o compartilhamento da experiência em tempo 

real, dá a sensação de companhia e participação de mais pessoas na vivência. A conexão social 

também representa o nível de cocriação da organização, neste caso é prejudicada pela falta de acesso 

a internet na Ilha do Combu. A presença da empresa nas redes sociais atualmente se limita ao 

recompartilhamento de vídeos e fotos, e postagens quando é realizada a visitação, porém apenas esta 

interação não significa que a marca promova sua rede.  

 Por meio do inquérito de experiência turística, observar-se que a dimensão Envolvimento 

possui a média de 4,54 (Tabela 7), na quarta colocação dentre as seis dimensões investigadas, 

revelando a ligação física do visitante com a experiência. Entre as três questões desta dimensão a 

afirmação “Tive a sensação de visitar o local o qual eu realmente busquei conhecer” possui a média 
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de 4,58 em detrimento a todas as outras questões, com isso compreende-se que as informações 

coletadas sobre a experiência estão de acordo com aquilo que foi vivenciado, demonstrando o 

equilíbrio entre a expectativa e a satisfação do visitante.  

Dimensão Média 
Desvio 
Padrão 

ENVOLVIMENTO 4,54  

Tive a sensação de visitar o local o qual eu realmente busquei conhecer 4,58 0,581 

Aproveitei todas as atividades da experiência que eu gostaria de realizar 4,50 0,699 
Estive muito interessado em várias atividades proporcionadas por essa 
visitação 

4,56 0,583 

Tabela 7 - Análise da Dimensão Envolvimento da Experiência Turística. 

 A associação entre o envolvimento e a cultura local possibilita a geração de experiências 

significativas e memoráveis para o visitante, devido à interação física com a comunidade local. Neste 

sentido, a dimensão cultura local está em penúltimo lugar na avaliação de todas as dimensões, com a 

média de 4,49, mas possui a segunda maior média entre os respondentes através do item “Tenho 

ótimas impressões da equipe de entrega da Casa do Chocolate” com 4,75% da média. Verifica-se que 

os colaboradores da empresa são o ponto alto do relacionamento, ao serem os interlocutores da 

história local e proporcionarem uma experiência única, fato aprofundado no próximo tópico.  

Dimensão Média 
Desvio 
Padrão 

CULTURA LOCAL 4,49  

Tenho ótimas impressões da equipe de colaboradores da Casa do 
Chocolate 

4,75 0,457 

Vivi de perto a cultura ribeirinha da Ilha do Combu 4,16 0,890 
Senti que a comunidade local da Ilha do Combu é bastante receptiva 4,58 0,626 

Tabela 8 – Análise da Dimensão Cultura Local da Experiência Turística. 
 

Contudo, nesta mesma dimensão encontra-se a menor média, “Vivi de perto a cultura 

ribeirinha da Ilha do Combu” está com 4,16. Este aspecto aponta a realidade oposta à proposta da 

Filha do Combu sobre proporcionar uma vivência local através do turismo criativo, este item 

demonstra a percepção dos visitantes sobre o distanciamento da experiência para a vivência da cultura 

ribeirinha. Este fato revela a necessidade de uma vivência ativa que explore os aspectos característicos 

da região, como a natureza. A participação ativa, deste modo, representa um aspecto importante para 

o visitante e mais ainda para a experiência no enquadramento do turismo criativo. 
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“Gostaria de ter vivenciado mais na floresta. Minha humilde opinião, que tivesse mais trechos e vivências dentro 
da floresta” (V43) 
“Se possível, ofereça a visita à sua propriedade acoplada com outra atividade no seu entorno, como almoço em 
um restaurante local, por exemplo” (V86) 

Neste estudo a visitação à Casa do Chocolate se encontra no nível passivo de participação, 

fato sustentado pelas dimensões mais relevantes de encontrarem no eixo passivo da experiência, o 

Entretenimento está com a média de 4,62 e a Estética com 4,45, em comparação ao eixo ativo 

Educação e Estética, com médias de 4,57 e 4,58(Tabela 9). Portanto, a experiência é associada 

principalmente à participação passiva e a absorção de conhecimento.  

Dimensão Média 

Entretenimento 4,62 

Estética 4,58 

Educação 4,57 

Envolvimento 4,54 

Cultura Local 4,49 

Evasão 4,45 

Tabela 9 – Análise das Dimensões da Experiência Turística em relação à Participação (Própria, 2020) 

A participação do visitante encontra-se pouco desenvolvida no serviço, afastando-se dos 

princípios de desenvolvimento ativo de habilidades a partir da experiência e da cocriação, principais 

características do turismo criativo. Mesmo com grande capacidade de geração de alto valor 

significativo, as visitações investigadas aproveitam de forma insuficiente o potencial participativo das 

atividades e também da tecnologia disponível.  

De acordo com a matriz de valor da experiência turística (Neuhofer et al., 2013), a visitação 

situa-se no primeiro estágio definido como Experiência Turística Convencional com baixa cocriação e 

tecnologia, gerando menor valor na experiência, e os níveis de envolvimento e interação estão em 

baixa intensidade (Figura 45). Todavia, existe a oportunidade de progresso, a interação entre a equipe 

de entrega e o visitante pode facilitar a estruturação da cocriação; já a tecnologia demanda recursos 

humanos direcionados para o desenvolvimento e geração de conteúdos.  
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Figura 45 – Visitação da Filha do Combu a partir da Matriz de Valor da Experiência Turística (Neuhofer et al., 2013, 

adaptado pela autora, 2020). 

A cocriação observada na visitação se dá na avaliação através das plataformas Tripadvisor, 

Facebook e Google que permitem o envio do parecer de forma pública pelo perfil da empresa, o que 

facilita sua visualização e resposta, ao contrário da rede Instagram a qual os indivíduos postam em 

seus perfis pessoais, que podem ou não marcar a empresa para sua visualização. Além disso, a 

capacitação de guias turísticos promove o feedback deles sobre a experiência, entretanto por não 

serem visitantes, este conhecimento pode estar contaminado por suposições. As plataformas de venda 

online da experiência, site do grupo Vida Caboca29 e Whatsapp não disponibilizam a visualização 

dessas informações.  

A partir disso, é possível aproveitar o entendimento sobre as características da persona para 

construir uma estrutura capaz de facilitar a cocriação e aproximar os espaços online e off-line.  Desta 

forma, o desenvolvimento da Persona revela o ponto de ligação entre as necessidades do visitante e a 

proposta da experiência, presente nos interesses, personalidade e objetivos de vida. Renata buscou a 

Filha do Combu para aproveitar as férias com o marido na capital paraense, seus amigos locais 

indicaram a experiência na Ilha do Combu definindo como parada obrigatória da viagem conhecer 

Dona Nena e degustar o brigadeiro da floresta. 

“Excelente forma de tomar conhecimento da nossa cultura, turismo, gastronomia com potencial aproveitamento a 
vivência ribeirinha, mantendo a rusticidade e tradição.” (V17) 
“Viagem para ilha de Combu, nos igarapés cheio de restaurantes à margem onde se chega de barquinho. Uma 
das casas é a casa do chocolate feito no local, sustentável. Um passeio único.” (V59) 
“Parabéns! por desenvolverem tão bem esta região, apresentando um produto de excelente qualidade e trazer a 
nossa região entretenimento cultural.” (V48) 

                                                
29 https://vidacaboca.lojavirtualnuvem.com.br/turismo/ilha-do-combu/ 
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“Conhecer novas culturas é uma oportunidade de vivenciar a beleza da diversidade.” (V55) 
“Uma experiência singular, olhar a imensidão daquelas árvores, sentir o cheiro das plantas, do Cacau, sentir o 
sabor inigualável do chocolate puro e por fim ver a vida simples dos Ribeirinhos sob as águas do rio, é sentir a 
presença do invisível, mas que nos enche de paz.” (V79) 

A participação passiva do visitante não prejudica a transformação pessoal ao encontrar a 

experiência, mas evidencia as oportunidades de mudanças para otimizar a forma em que ocorre. A 

transformação do cliente em participante se dá através do seu envolvimento e construção de um 

ambiente propício para a geração de valor significativo, desta forma o foco está na imaginação, 

realização pessoal e sonhos através de atividades de apoio como o café da manhã em grupo ao redor 

de uma mesa. Observa-se então que a visitação da Filha do Combu possui toda a estrutura possível 

para avançar o nível de participação dos visitantes e a capacidade para desenvolver experiências mais 

enriquecedoras através de atividades imersivas no local.  

 Em resumo, constata-se que a participação do visitante na experiência atualmente é limitada, 

mesmo com claras oportunidades de mudanças neste aspecto (Tabela 10). A visualização da persona 

deste serviço é o primeiro passo para compreender as necessidades e frustrações do indivíduo e 

comparar as necessidades da empresa. A equipe de entrega revela-se como o meio facilitador para 

mudança, visto que já transmitem hospitalidade e segurança, e assim aos poucos também se 

encaminha para a maximização do uso da tecnologia na promoção dos valores criados ali.  

 

Categoria Etapa Oportunidade 

Divulgação Pesquisa 
Divulgar a experiência através das redes sociais com depoimentos, 
vídeos e fotos, além mostrar o passo a passo detalhado da visitação. 

Estruturação Visitação 
Produzir atividades imersivas na floresta construindo um ambiente 
coerente com a vivência proposta, como a organização da 
apresentação inicial e café da manhã em frente à Samaúma.  

Estruturação Visitação 

Desenvolver atividades de cocriação, que promovam o 
desenvolvimento de habilidades e capacidades pessoais em todas as 
experiências no local, com base no ciclo de produção do chocolate da 
floresta. 

Tabela 10 – Síntese das oportunidades para a Participação Ativa do Visitante. 

 

 

4.1.2 O Mapa da Jornada do Visitante e a relação com as dimensões da Experiência 

Turística 
 

A partir da definição da Persona da experiência, é necessário também compreender a jornada 

promovida pelo seu encontro com o serviço. O mapa da jornada pode identificar diversos aspectos da 

experiência e neste estudo foram delimitadas cinco pontos: etapas da experiência, storyboard, 

touchpoints, o que está pensando e o que está sentindo.  Neste tópico, este mapa será analisado a 
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partir das dimensões da experiência turística, para investigação sobre sua relação e seus pontos 

críticos, ao longo das fases da experiência (antes, durante e depois).  

A jornada do visitante inicia na fase anterior ao serviço (Figura 46), com a investigação da 

experiência turística promovida pela Filha do Combu; o ponto de contato se dá com indicações de 

amigos e familiares e/ou através de avaliações da internet observadas nas plataformas Google, 

Instagram, Facebook e Tripadvisor. Dentre essas redes apenas o Instagram é nutrido regularmente 

pela empresa, mesmo que com poucos conteúdos de divulgação e o Facebook encontra-se 

desatualizado desde 2019. Desta forma, a única fonte oficial de informação da empresa é o 

Instagram, por isso esta etapa, mesmo com avaliação positiva dos visitantes, como ponto de contato 

representa um alerta devido à falta de informações completas sobre a experiência no perfil oficial da 

empresa, gerando dúvidas e preocupações em determinadas pessoas.  

 
Figura 46 – Experiência Turística na fase antes da visitação. 

A partir da pesquisa, o contato com a empresa se dá através do Whatsapp, facilitado pela 

divulgação no Instagram, onde os pacotes são apresentados e as dúvidas retiradas. O contato com a 
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empresa também pode ocorrer por intermédio de agências e guias parceiros, que desenvolvem 

atividades extras, como a extensão da trilha para aproximar a experiência dos serviços da agência. O 

desencontro de informações por conta desse intermédio gera preocupação sobre como se dá 

realmente a experiência. Dessa forma, essa parceria, se não delimitada de forma clara pode causar 

desconforto logo no primeiro contato. 

“Comprei na agência X e por falta de pessoas para completar o grupo fui encaminhada para o whatsapp da Filha 
do Combu, enviei meus dados e contatos para participar da visitação, porém meu foco inicialmente era uma 
trilha maior, agora não sei o que vai acontecer.” (V99) 

 

Com o contato, a reserva ou compra da experiência pode ser realizada pelo Whatsapp através 

da indicação da quantidade de pessoas e do seu CPF (Cadastro de Pessoa Física, equivalente ao 

Número de Identificação Fiscal do Governo de Portugal), onde o pagamento pode ser realizado através 

de diversos meios (transferência, depósito, PIX, caso o visitante solicite também pode ser efetuado ao 

fim da visitação, com o cartão de débito ou crédito). Os dados da conta são do grupo Vida Caboca e 

também se torna um aspecto interessante visto que o site do grupo também comercializa a 

experiência, porém no Instagram da Filha do Combu não faz qualquer referência de forma clara a essa 

parceria do grupo na experiência. 

Em relação ao pagamento, foi observado e pontuado pelos visitantes que fazê-lo ao fim da 

visitação pode causar o esquecimento da cobrança, devido a falta de controle e organização e a 

entrega dessa situação para a caixa da Loja, que efetua a cobrança. Desta forma percebe-se a 

necessidade de um procedimento padrão para o pagamento e a identificação dos indivíduos que irão 

pagar no local, juntamente com a comunicação para quem realiza esta transação 

 “A cobrança do passeio e dos produtos pode melhorar. Cada visitante deveria ter sua ficha. Conferiu, pagou, 
saiu. Assim evita que pessoas falhem na cobrança ou saiam sem efetuar o pagamento. Controle é tudo!” (V96) 

A preparação inicia com a organização para o passeio caracterizado, por roupas, calçados e 

repelentes, que devem ser indicados no momento da compra/reserva, mas algumas vezes essa 

recomendação se mostrou falha, pois os indivíduos não receberam as informações principais. Visando 

a agilidade dessas informações foram elaborados documentos sobre as experiências (Anexo I, Anexo II, 

Anexo III) enviados assim que são solicitadas informações sobre a visita, onde constam essas 

sugestões (Figura 47), mas que podem ser reforçadas neste contato online.  

 
Figura 47 – Recomendações para a realização da visitação 
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Esta fase termina na chega ao Porto, caminho indicado no contato com a empresa, pois como 

a grande maioria de visitantes são de fora da cidade é necessário informar de forma clara o ponto de 

partida da experiência. O porto da Praça Princesa Isabel esteve em reforma durante a pesquisa 

exploratória deste estudo, porém para a coleta de dados já haviam inaugurado o Terminal Hidroviário 

Ruy Barata, espaço bem organizado, com sinalização interna, suporte de espera, além da segurança. 

Entretanto a entrada da praça ainda se mostra com algumas limitações em termos estruturais, por 

conta do grande fluxo de carros no local, o que gera o impacto da chegada. 

Em relação ao primeiro touchpoint off-line, observa-se que o encontro com os guias também é 

complicado devido à falta de sinalização dos mesmos, neste momento é indicado o guichê de turismo 

existente no terminal ou a cor da roupa do guia. Esse método de sinalização é falho devido à grande 

circulação de pessoas no local e sem identificação na roupa, mesmo com a cor definida, gera 

desconfiança e hesitação no encontro. A sinalização é um ponto falho da experiência a partir desta 

etapa da jornada. 

A visitação inicia no momento do embarque para a Filha do Combu (Figura 48), onde ocorre o 

primeiro contato com o pôpôpô, típico barco da região norte do Brasil. O nome deste barco se dá pelo 

barulho que o motor emite ao ser ligado, que pode causar um desconforto auditivo, porém pelo seu 

significado simbólico para a região e como principal meio de transporte na Ilha, não se mostra uma 

questão relevante ao observar a etapa no geral. Por este motivo também, não é possível iniciar as 

apresentações sobre a Ilha dentro do pôpôpô, somente se o trajeto é realizado com a lancha, desta 

maneira perde-se a oportunidade de começar o passeio exibindo as belezas naturais da ilha junto com 

a história local. 
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Figura 48 - Experiência Turística na durante a visitação. 

O trajeto para a Filha do Combu está enquadrado na dimensão Estética da experiência 

turística, segunda dimensão em destaque, com média de 4,58 (Tabela 11). Nesta, está em destaque o 

item “Minha visitação à Casa do Chocolate foi muito agradável” com 4,82, maior média deste 

inquérito relacionada aos aspectos prazerosos da experiência geral, complementado pelos fatores 

sensoriais da experiência no item “A visitação à Casa do Chocolate, desde o traslado de ida até seu 

retorno, proporcionou prazer aos meus sentidos” com média de 4,62. Percebe-se que o item ligado à 

paisagem, beleza e as casas de palafitas possui a menor média desta dimensão com 4,37. A partir da 

correlação entre itens é possível compreender que este se manteve mais distante das outras 

afirmações, sendo mais relacionado aos aspectos de fuga da realidade. 

Dimensão Média 
Desvio 
Padrão 

ESTÉTICA 4,58  

1 
No traslado, obtive um sentimento de harmonia entre a paisagem e as 
casas nas margens dos rios e igarapés 

4,37 0,797 

2 A região da Ilha do Combu é muito atrativa 4,53 0,630 

3 
A visitação à Casa do Chocolate, desde o traslado de ida até seu retorno, 
proporcionou prazer aos meus sentidos 

4,62 0,523 

4 Minha visitação à Casa do Chocolate foi muito agradável 4,82 0,386 
Tabela 11 - Análise da Dimensão Estética da Experiência Turística. 
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Após o desembarque, a visitação se inicia com a apresentação sobre as características da Ilha, 

história da Dona Nena, o cacau da ilha e a produção do chocolate da Filha do Combu, ambientado em 

um espaço aberto com a paisagem da floresta e rio de fundo. A exposição da trajetória da empresa 

contada pelos guias revela o aspecto educacional da atividade, através da história dos ribeirinhos é 

possível conhecer o modo de vida e os comportamentos da população tradicional paraense, por várias 

vezes desconhecida pelos próprios belenenses. Esta atividade é marcada pela apresentação dos guias, 

que como toda a equipe de entrega é muito bem apreciada pelos visitantes, pela sua segurança, 

conhecimento e hospitalidade, com a média de 4,75 em relação a todos os itens investigados, 

mostrado no tópico anterior. 

“Acredito ser uma experiência bastante importante para os paraenses moradores de outros estados, uma que 
nos proporciona ter um contato único com a natureza e aprendizado bastante sobre as relações entres os povos 
tradicionais e a floresta.“ (V3) 
“Precisamos conhecer mais nossa história, nossas origens, com respeito ao meio ambiente.” (V82) 
 “Um show de apresentação da Ana Paula a guia de turismo da equipe da filha do Combu, parabéns” (V83) 
 

Nesta etapa da experiência, um dos pontos assinalados pelos visitantes foi a presença da 

Dona Nena para contar, comentar e conversar sobre a sua história na sua perspectiva, esta interação 

se mostra como um dos pontos altos na expectativa da experiência pela sua representatividade, 

empreendedorismo e garra. Contudo, esta ocasião depende das demandas da empresa, pois ela é 

atuante em todas as etapas da produção do chocolate e organização da experiência, a ausência da 

Dona Nena nesta etapa pode provocar frustração nos visitantes. Como suporte desta apresentação, é 

pontuada a inclusão de monitores ou cartazes, que auxiliam na visualização do que está sendo exposto 

e facilitam o entendimento sobre o processo de produção e a história do local. Percebe-se que a 

rusticidade característica do local deve ser levada em consideração nesta circunstância. 

“Dona Nena é a mulher por trás de uma produção de chocolate e cacau amazônico 100% orgânico e que 
também dá voz às histórias e trabalho de tantas mulheres, promovendo um importante resgate da cultura e 
tradições ribeirinhas” (V89) 
“Sugiro a presença da Dona Nena” (V5) 
“Seria muito interessante e contribuiria bastante ter além da explicação do Mário, uma Tv ou monitor passando 
todo o processo descrito. Muitas pessoas são mais visuais e ter a imagem com a explicação ficaria melhor 
absorvido.” (V7) 

A atividade de apresentação foi relacionada à dimensão Educacional da experiência turística 

com média de 4,57, sendo a terceira melhor dimensão deste estudo, a aprendizagem e conhecimento 

estão presente no item “Minha visitação à Casa de Chocolate proporcionou uma experiência real de 

aprendizagem” com média de 4,65. Nesta dimensão também se percebe que a participação nesta 

experiência estimulou o aprendizado sobre novas vivências e culturas, deste modo entende-se que o 
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visitante está propenso a participar de experiências enquadradas nestes parâmetros, como um 

participante em potencial da vivência Vida Caboca, atividade imersiva na cultura ribeirinha. Além disso, 

foi também ligada à dimensão Entretenimento, ato de assistir a apresentação, onde obteve a melhor 

média no item “Assistir as histórias da Dona Nena, explicações sobre o cacau e sua produção, além 

de características da região foi gratificante” com 4,67. A relação entre essas duas dimensões revela 

como o nível de participação do visitante pode oscilar dentro de uma experiência (Tabela 12). 

Dimensão Média 
Desvio 
Padrão 

EDUCAÇÃO 4,57  

1 
Minha visita à Casa de Chocolate me tornou mais conhecedor sobre a 
história da Dona Nena e costumes ribeirinhos 

4,53 0,585 

3 
A visita guiada estimulou minha curiosidade para aprender sobre produção 
artesanal, novas culturas e vivências 

4,60 0,561 

4 
Minha visitação à Casa de Chocolate proporcionou uma experiência real de 
aprendizagem 

4,65 0,516 

ENTRETENIMENTO 4,62  

2 
Assistir as histórias da Dona Nena, explicações sobre o cacau e sua 
produção, além de características da região foi gratificante 

4,67 0,510 

Tabela 12 - Análise da Dimensão Educação e Entretenimento da Experiência Turística. 

A experiência segue então para a degustação do brigadeiro da floresta, ativando outros 

sentidos dos participantes, representando o primeiro contato com o chocolate produzido no local. Este 

ponto de contato também ocorre em pequenos formatos ao longo da apresentação com a exposição 

dos nibs de cacau (não é comum todos experimentarem este produto) e o brigadeiro como receita 

tradicional brasileira causa animação e entusiasmo aos visitantes. Além da degustação, a receita do 

brigadeiro também é apresentada, revelando as características da gastronomia local com a utilização 

de poucos elementos e os mais orgânicos possíveis. O brigadeiro é realmente uma amostra do 

chocolate regional, que é explorado no café da manhã servido logo em seguida.   

“Melhor chocolate, melhor brigadeiro, melhor nibs e a melhor produtora de cacau das ilhas D. Nena.” (V72) 
“Vale muito a pena. Quando serviram o brigadeiro do melhor chocolate do mundo, porque realmente é.”(V76) 

O café Curumim desta experiência é servido ao ar livre com vista para a floresta e o rio, neste 

momento são consumidos alguns alimentos típicos da cultura amazônica como a tapioca, doce de 

cupuaçu, pupunha, o chocolate que está no brigadeiro, chocolate quente e bolo orgânico. A 

quantidade de itens é pontuada pelos visitantes neste contexto, com a inclusão de mais itens como 

frutas e a introdução do café preto como preparação para a trilha gita. A degustação e café da manhã 
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são enquadrados na dimensão Entretenimento, categoria mais relevante deste estudo, a qual obteve a 

média de 4,66, no item “Me diverti na visitação durante apresentação e degustação do café da 

manhã” (Tabela 13).  

Dimensão Média 
Desvio 
Padrão 

ENTRETENIMENTO 4,62  

1 
Me diverti na visitação durante apresentação e degustação do café da 
manhã 

4,66 0,531 

Tabela 13 - Análise da Dimensão Entretenimento da Experiência Turística de degustação de café da manhã. 

O café da manhã sustenta o visitante para a trilha gita, atividade que mostra ser um dos 

principais atrativos da visitação para os entrevistados neste estudo. Assim, o mapa construído a partir 

dessas entrevistas, leva em consideração esses pontos, reforçados em outros comentários. A floresta 

como elemento central da região, por si só produz uma experiência única principalmente ao encontrar 

a Samaúma, rainha da Amazônia, de 250 anos dentro da propriedade da empresa, como também 

outras árvores frutíferas, açaizeiros e principalmente os cacaueiros. 

“Sugiro ter uma trilha maior, se possível” (V29) 
“Experiência maravilhosa e única, meus filhos amaram. O melhor foi a trilha ficaram encantados com a natureza 
vista da forma que eles não imaginavam.” (V73) 
“Nem todos que vão são biólogos ou conhecedores, seria muito bom tornar o passeio mais atraente sinalizando 
as árvores com seus nomes e algum fato.” (V96) 

A trilha é o ponto de contato mais ativo deste estudo, por promover o contato direto com a 

natureza e a plantação, onde é realizada a retirada dos frutos que foram consumidos no café da 

manhã. Por este motivo, esta etapa da pesquisa está relacionada à dimensão Evasão, posicionada 

como a penúltima dimensão na investigação com média de 4,45 (Tabela 14), estando em destaque o 

item “Tive uma sensação revigorante ao fim da visitação a Casa” exaltando a característica renovadora 

da experiência. Em contraponto, o item “Fugi completamente à minha realidade, ao participar da 

visitação” com média de 4,28, revela que a atividade mesmo com participação ativa, não promove a 

fuga da rotina e não foi suficientemente imersiva, como visto anteriormente.  
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Dimensão Média 
Desvio 
Padrão 

EVASÃO 4,45  

1 Tive a sensação de liberdade ao conhecer a Ilha do Combu 4,51 0,601 

2 
Senti que estava vivendo em um local diferente ao realizar a trilha durante a 
visitação 

4,44 0,670 

3 Tive uma sensação revigorante ao fim da visitação à Casa 4,59 0,564 
4 Fugi completamente à minha realidade, ao participar da visitação 4,28 0,855 

Tabela 14 - Análise da Dimensão Evasão da Experiência Turística. 

No retorno da trilha, contextualizado no roteiro “Vivência de Produção de Chocolate com Café 

Ribeirinho”, é realizada a produção da barrinha rústica de chocolate, a partir da instrução dos guias, 

ajudantes ou da própria Dona Nena. Nesta atividade os visitantes aprendem o processo manual de 

produção da barra através do moedor de grãos e do nibs torrado do cacau, com adição do açúcar ou 

não. A barrinha é embalada na folha do cacaueiro, que a conserva e mantém sua forma. 

“Gostei muito de conhecer a fabricação artesanal do chocolate, eu pensava que só era possível em 
agroindústrias. Quando vi o grão no moedor manual virando chocolate, minha cabeça deu um nó.” (V4) 

A produção manual da barra de chocolate 100% orgânico é uma atração à parte; ao fim da 

experiência, os visitantes são reunidos ao redor da mesa de produção e todos participam deste 

momento de aprendizado. Observou-se a recusa da participação desta atividade por poucos 

participantes com as seguintes justificativas: demora no encerramento da visitação, desinteresse pelo 

processo daqueles que estavam em grupos grandes e pela dificuldade para a moagem do nibs. Esta 

atividade possui grande poder de interação entre toda a equipe de entrega e os visitantes, sendo 

percebida como uma etapa divertida de realização. 

Deste modo, a produção da barra rústica de chocolate está ligada à dimensão da Educação e 

obteve a média de 4,53 no item direcionado (Tabela 15). Esta dimensão encontra-se consistente em 

relação à média de todos os itens, sendo observada também no Envolvimento. Esta observação revela 

que nessas dimensões os visitantes possuem percepções semelhantes com poucas divergências em 

relação aos itens analisados. A atividade de produção da barra de chocolate, por exemplo, está 

diretamente relacionada às outras atividades de aprendizagem. 
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 Dimensão Média 
Desvio 
Padrão 

EDUCAÇÃO 4,57  

2 
Aprendi bastante sobre a produção do chocolate da Ilha do Combu com 
essa visitação  

4,53 0,630 

Tabela 15 – Dimensão Educação na produção da barra de chocolate. 

A experiência é finalizada com a visitação à loja da Casa do Chocolate que promove a 

degustação de todos os chocolates e licores produzidos no local, como também de seus parceiros 

Gaudens e Tupé. Durante a realização desta pesquisa, a equipe do local realiza constantes 

treinamentos sobre os produtos, harmonizações, ingredientes e produção para desenvolver uma 

atividade que prolongue a experiência vivenciada. A capacitação desses colaboradores permite com 

que saibam informar aos visitantes qual a melhor forma de acondicionamento, entrega, embalagens e 

validade dos produtos, indicando receitas e ingredientes e seu melhor aproveitamento. A loja 

disponibiliza diversos artigos além dos chocolates, apresentando artesanatos, cestarias, bolsas e 

papelarias que são produzidos por parceiros locais ou da capital paraense, divulgando a arte e 

experiências na região da Ilha do Combu.  

Estas atividades estão relacionadas ao Entretenimento, obtendo a menor média entre os 

outros dois itens com 4,54 (Tabela 16). A correlação entre os itens revela seu distanciamento dos 

outros aspectos do serviço, não observada qualquer relação significativa com as outras atividades da 

visitação. Assim, a visita à loja pode ser considerada uma atividade à parte da experiência, não 

identicada como uma extensão, mesmo com potencial para ser o espaço de fechamento da 

experiência, com divulgação dos produtos e outras visitações do local. 

Dimensão Média 
Desvio 
Padrão 

ENTRETENIMENTO 4,62  

3 
Desfrutei do meu tempo livre na visitação, para adquirir produtos vendidos 
na loja da Casa do Chocolate 

4,54 0,772 

Tabela 16 - Dimensão Entretenimento na visita á loja da Casa do Chocolate. 

 

O pós-visitação consiste no retorno à terra firme (Figura 49), onde foi possível coletar as 

informações do inquérito e as recomendações, avaliações, análises e observações gerais da 

experiência para esta investigação. O contato próximo com os visitantes permitiu aproveitar o 

momento para conversar informalmente com alguns selecionados, que se mostraram surpresos com a 

experiência vivenciada. Nesta fase, foram divulgadas as experiências na ilha, também promovidas pelo 
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grupo Vida Caboca. A falta de divulgação por parte da equipe de entrega dessas experiências ao final 

da vivência gera uma lacuna que pode ser preenchida com um fechamento oficial da visita 

aproveitando este momento para expor outras visitações, com o objetivo de retorno ao espaço, sendo 

um dos maiores fatores que promove a lealdade do visitante. 

 
Figura 49 - Experiência Turística após a realização da visitação. 

A recolha de dados online e off-line permitiu compreender o sentimento do visitante ao final da 

experiência. Os visitantes se mostram supresos positivamente, entendendo a visitação como uma 

experiência transformadora, mesmo com estas observações relacionadas a aspectos sensoriais, 

singularidade, acolhimento, vivências e cultura local. Deste modo, o pós-visitação é marcado pela 

satisfação pessoal em geral, mesmo com poucas ressalvas assinaladas neste tópico.   

“Trabalho maravilhoso! Dona Nena é uma mulher incrível assim como o trabalho que ela criou na ilha. Vale muito 
à pena, super inspirador. Assim como toda a equipe.” (V62) 
“Simplesmente encantado! A experiência de conhecer todo o processo da colheita do cacau até o produto final é 
espetacular! A paisagem é de tirar o fôlego e a hospitalidade dos guias e da Dona Nena acolhem de uma forma 
ímpar!” (V94) 
 “Desejo que só melhore cada dia mais esse espaço! Visitem, valorizem, aproveitem e acima de tudo, respeitem 
a história de quem materializou o chocolate fino, a Casa do Chocolate, Dona Nena” (V96). 
“Levarei pro resto da minha vida, foi uma experiência única. Parabéns Dona Nena!” (V18) 
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 O mapa da jornada, ferramenta de visualização do Design de Serviço, utilizada neste estudo, 

possibilitou uma análise detalhada das etapas da experiência a partir do ponto de vista do visitante, 

utilizando as dimensões da experiência turística para melhor entendimento. A visitação à Casa do 

Chocolate da Filha do Combu possui influência principalmente nas dimensões Entretenimento e 

Estética, evidenciando a participação passiva do visitante na experiência, revelando seu distanciamento 

do sentimento de fuga da rotina caracterizado na Evasão, bem como nos aspectos da cultura local, 

devido à necessidade de imersão dos visitantes.  

 A Educação e o Envolvimento se mostram dimensões consistentes, que estão relacionadas ao 

aspecto de aprendizagem dos visitantes e seu envolvimento físico com as atividades proporcionadas 

no local. A experiência geral do visitante foi muito agradável e prazerosa, seu maior destaque está na 

conexão com a equipe local que entregaram uma vivência única e gratificante. A ferramenta ao 

mostrar os pormenores deste encontro, evidenciou as lacunas da experiência e suas oportunidades de 

melhoria, sintetizadas na Tabela 17. 

Categoria Etapa Oportunidade 

Estruturação Compra 
Estabelecer condições para parcerias e procedimento padrão para 
ocorrências de problemas. 

Estruturação Preparação 
Desenvolver procedimento de atendimento para definir o envio de 
recomendações como padrão antes da visitação. 

Sinalização Preparação 
Sinalizar os guias com uniformes com a marca da empresa em 
evidência ou utilização de bandeiras de guia de turismo. 

Estruturação Preparação 
Realizar o agendamento ou lista de espera de visitantes para 
programar e divulgar para a equipe de entrega a quantidade de 
participantes. 

Estruturação Visitação 
Iniciar a apresentação no barco com a facilitação de amplificadores 
de voz, no caso de passeio na lancha, utilizando o momento para 
enaltecer a beleza e características da Ilha. 

Estruturação Visitação 
Elaborar diferentes possibilidades de trilhas, com maior trajeto e 
duração, e comercializar separadamente.  

Sinalização Visitação 
Sinalizar o caminho da trilha com placas informativas sobre os 
árvores e frutos presentes no local. 

Divulgação Pós-Visitação 
Explorar a espera para o retorno ou a loja da Casa, para divulgar as 
outras experiências desenvolvidas no local e os produtos produzidos. 

Tabela 17 - Síntese das oportunidades para a melhoria da Jornada do Visitante. 
 

4.1.3 O fluxo e ações dentro do Blueprint de Serviço  

A partir do mapa da jornada, localizado acima da linha de interação do serviço, o Blueprint 

analisado neste tópico tem como foco os outros elementos do esquema: evidências físicas, ações do 
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frontstage, ações do backstage e os processos de suporte. Este tópico analisa os pontos de melhoria 

dentro do processo de serviço e como essas oportunidades podem ser desenvolvidas. 

Para facilitar a visualização, os pontos de melhoria foram evidenciados no Blueprint dentro 

deste processo, para entender a sequência de atividades que são afetadas por aquela questão. Os 

assuntos analisados estão indicads por pontos em vermelho, onde as possíveis mudanças são 

assinaladas para embasar um possível prosseguimento deste projeto de Design de Serviço. Assinala-se 

neste momento que apenas com o processo de ideação é possível gerar soluções condizentes com as 

necessidades e condições da empresa. 

Na primeira fase da experiência, a pesquisa exibe a deficiência de divulgação bem como 

estruturação dos canais de comunicação da empresa, que utiliza majoritariamente o Instagram como 

meio de divulgar a experiência e interagir com os visitantes (Figura 50). Neste fato percebe-se que a 

problemática está nas ações de bastidores, pois não existe um colaborador direcionado a este primeiro 

contato, para desenvolver um planejamento de conteúdos e mídias. Atualmente duas pessoas da 

equipe de entrega desenvolvem as postagens, publicam e interagem com as pessoas, as mesmas 

estão presentes também em várias outras ações ao longo do serviço, deste modo ocorre uma 

sobrecarga de atividades, sendo inviável o foco delas na divulgação do local. 

 

 
Figura 50 – Ponto de Melhoria: Etapa de Pesquisa. 
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Além deste fato, o grupo Vida Caboca possui site próprio onde comercializa os produtos e as 

experiências da Filha do Combu, tanto as desenvolvidas no local como nos parceiros. Porém, 

analisando as redes sociais, a marca Filha do Combu é mais conhecida e forte no mercado, 

atualmente com mais de 17 mil seguidores no Instagram, além de ser reconhecida por participar de 

programas de TV, reportagens e entrevistas. A utilização desta marca no desenvolvimento de um site 

pode acarretar no aumento das venda por meio desta plataforma, pontua-se a necessidade de 

investigar e testar para comprovar hipóteseS. Entre as 20 pessoas entrevistadas neste estudo, todas 

realizaram a compra ou reserva através do Whatsapp da empresa, porém segundo colaboradores 

alguns visitantes realizam este processo pelo site do grupo. 

“Sinto que é preciso descentralizar as postagens das redes sociais, ou um designer que trabalhe com isso, não 
tem planejamento, e mesmo com muito material de visitação, fotos e vídeos, eles não vão para as redes.” (C2) 
“É preciso divulgar mais o local, as vezes as pessoas nem sabem da existência da visitação ou conhecem a 
empresa” (V100) 

Deste modo, evidencia-se a necessidade de desenvolver melhor os canais de comunicação 

online, para que os mesmos transmitam a essência do serviço e equipe através dessas plataformas. A 

internet como facilitadora é capaz de proporcionar desejo de participar da experiência, usufruindo das 

suas capacidades de alcance global, a atuação nas redes leva à superação das expectativas, afastando 

os desconfiados.  

Um dos fatores principais na inovação de experiências é o desenvolvimento do fluxo de entrega 

de serviço como um processo integrado com início, picos e fim, por estarem relacionados ao 

psicológico do ser humano. Assim, conectar a experiência online e off-line fornece ao consumidor a 

sensação de envolvimento com uma experiência harmônica em todos os seus pontos de contato. 

Na etapa de compra, percebe-se um processo suscetível a falhas por conta dos procedimentos 

adotados (Figura 51). Como citado anteriormente, este processo pela perspectiva do visitante é 

simples e com muitas facilidades, pelos seus meios de pagamentos entretanto para a empresa cada 

forma de pagamento, requer um tempo para a transação ocorrer, e em alguns casos, mesmo com o 

comprovante da operação, a mesma pode ser cancelada.  
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Figura 51 - Ponto de Melhoria: Etapa de Compra. 

 

Além disso, para quem realiza a reserva da experiência o pagamento é realizado ao final da 

transação, na Loja da Casa do Chocolate, este é um procedimento comum aplicado no serviço, 

observado como uma lacuna no processo. Nesta situação, a questão é a forma de cadastramento do 

comprador, sendo realizado com nome e CPF, mesmo se for grupo ou individual, caso o pagamento 

seja efetivado por pessoas diferentes, não é possível obter o controle e confirmação de pagamento ao 

fim do expediente, fato que depende apenas da memória dos colaboradores. 

 “A cobrança do passeio e dos produtos pode melhorar. Cada visitante deveria ter sua ficha. Conferir, pagou, 
saiu. Assim evita que pessoas falhem na cobrança ou saiam sem efetuar o pagamento. Controle é tudo.” (V96) 

 O cadastro do visitante, por ser básico, não permite criar uma base de dados com informações 

que possam ser usadas futuramente, fato abordado ao fim deste tópico. Desta maneira não existe um 

registro de pessoas participantes, com dados como, por exemplo, nome, idade, origem, com quem 

está visitando e até informações sobre alergias, já que é um serviço que envolve alimentos. Para este 

procedimento pode-se usar plataformas gratuitas como o próprio Google Forms. A facilitação do 

pagamento é necessária e fundamental, pois concede conforto e segurança ao visitante, mas deve 

salvaguardar a empresa, sendo necessária sua aplicação de forma segura também para o serviço. 

Após o processo de compra, o visitante é instruído sobre as etapas da visitação bem como as 

recomendações e identificação do guia da experiência (Figura 52). Esta identificação é feita através da 
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cor da blusa dos guias, fato, que provoca hesitação no visitante, como visto na análise sobre o mapa 

da jornada. A lacuna nesta situação está relacionada aos problemas de sinalização da experiência, em 

específico observa-se a necessidade de desenvolver uniformes para os guias turísticos, com cores que 

facilitem a identificação da presença e da marca da empresa em evidência.  

 
Figura 52 – Ponto de Melhoria: Etapa de Preparação. 

Em relação às recomendações para a experiência existem evidências divergentes de acordo 

com cada visitante, alguns receberam informações sobre roupa, repelente, tênis e outros apenas sobre 

o repelente. Deste modo, é necessário o envio padrão sobre tais informações para facilitar a equipe de 

entrega e não frustrar o visitante. Ao longo desta pesquisa, documentos em pdf. foram elaborados 

para facilitar o envio completo de informações sobre trajeto, horário, recomendações e formas de 

pagamento. Sendo assim, tal oportunidade foi sanada, mas é preciso analisar que este envio requer 

espaço de armazenamento ou uma boa internet para o download, sendo possível utilizar as facilidades 

da plataforma Whatsapp Comercial e acrescentar essas informações nos catálogos da empresa.  

“A Ana Paula falou como estava de blusa comprida azul. Quando cheguei aqui ela me abordou.” (V101) 
“Fico atenta com quem entra, se fica me olhando ou parecendo que tá procurando alguém, abordo a pessoa.” 
(C1) 
“Não fui informado sobre a roupa, apenas sobre a identificação do guia.” (V102) 
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As evidências são um fator crítico para verificar ou complementar o serviço, sendo importantes 

para a imagem e publicidade da marca, como uniformes, ambientes e pistas tangíveis, como neste 

caso a pulseira de visitante. Deste modo, a sinalização é também um recurso que a empresa pode 

utilizar para divulgar a experiência através de pistas e pessoas.  

A questão da sinalização também está presente no espaço físico, neste caso no Terminal 

Hidroviário Ruy Barata, onde foi realizada recentemente uma reforma, todavia a sinalização para 

chegada ao local continua precária. Entende-se que a referida melhoria cabe aos órgãos municipais, 

porém como foi observada na pesquisa, a maior parte dos visitantes são de outros municípios, fora da 

capital Belém, que não conhecendo a região e deficiência de sinalização no local, levando à 

insegurança sobre o espaço. Partindo desta observação, os estacionamentos ao redor são em espaços 

desertos, contribuindo ainda mais com a desconfiança do visitante. Além disso, percebe-se a 

necessidade de criação de sinalização dos barcos utilizados no traslado da visitação, pois facilita o 

encontro do grupo pelos visitantes e mostra-se como uma evidência importante para divulgação da 

visitação. 

  Durante a espera para o embarque, o espaço está sendo organizado para recepcionar os 

visitantes e dar suporte para a apresentação no local (Figura 53). Esta atividade afeta diretamente as 

ações seguintes, visto que reduz o tempo de preparação para a apresentação. Entretanto, não existe 

uma disposição espacial determinada para todos os grupos, a quantidade de pessoas e as condições 

do tempo determinam como será disposto o ambiente, sendo definido pela equipe de bastidores, 

como observado durante esta investigação. O fato de existirem variáveis para essa preparação causa 

inquietação nesses colaboradores, por não entrarem em consenso sobre como organizar o espaço e, 

algumas vezes, pela informação tardia sobre a quantidade de visitantes no grupo.  
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Figura 53 - Ponto de Melhoria: Etapa de Visitação. 

 

O ambiente físico também influencia na percepção dos visitantes, neste sentido deve ser 

projetado a partir das atividades desenvolvidas, pensando no fluxo de entrada e saída, para promover 

uma primeira impressão única. Por isso, esta ação dos bastidores é fundamental na construção da 

imagem da experiência para os visitantes, sem gerar estresse aos colaboradores. Assim, pontua-se a 

necessidade de desenvolver um esquema de organização para determinados grupos, levando em 

consideração além do número de pessoas, clima e horário, bem como adicionar placas direcionais 

para os ambientes do espaço, como loja, banheiro e trilha, além da sinalização sobre os itens do café 

da manhã.  

A apresentação da Casa do Chocolate se desenvolve com o suporte dos bastidores na 

ordenação dos elementos necessários, dando forma aos instrumentos e produtos utilizados na 

produção do chocolate da Amazônia. Neste contexto vale pontuar que a denominação “Visitação à 

Casa do Chocolate” gera uma expectativa no visitante para conhecer o interior do local bem como o 

processo de produção em tempo real, porém estes fatos normalmente não ocorrem, o espaço que 

possibilitava a visualização do processo encontra-se desativado para reformas.  

Além desses pontos, percebe-se que mesmo com os instrumentos físicos, para demonstrar as 

etapas de produção do chocolate, para algumas pessoas ainda é necessário visualizar o processo 

através de esquemas, vídeos e imagens que facilitem a compreensão do que está sendo apresentado. 
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Contudo, elementos como monitores e TVs não fazem parte da estética rústica do ambiente, sendo 

possível utilizar o esquema já existente em forma de banner, alocado na loja da Casa do Chocolate, 

para suprir esta necessidade. 

 “Quando temos toda a explicação da produção acredito que nem todos conseguem ver de forma clara o 
processo. Ter uns monitores no espaço mostrando o próprio processo de produção da Casa seria fantástico; Ter 
uma sala de exposição ou fotos de maquinários, agregaria muito valor. Contando a história com fotos de Dona 
Nena. Nem todos que vão são biólogos ou conhecedores, seria muito bom tornar o passeio mais atraente 
sinalizando as árvores com seus nome e algum fato curioso.” (V96) 
 

O último ponto de melhoria observado está no pós-visitação, no momento final onde existe a 

oportunidade de coletar comentários, considerações, elogios, bem como divulgar as outras 

experiências promovidas pelo grupo (Figura 54). Entretanto, percebe-se a finalização da experiência 

mal aproveitada para estas melhorias, e quando existem são superficiais e não catalogadas para 

posterior reunião da equipe e análise de oportunidades. Com isso, as pessoas migram para as 

plataformas já sinalizadas neste estudo como Google, Tripadvisor e as próprias postagens do 

Instagram com o seu parecer sobre a experiência. Este feedback poderia ser realizado pelo Whatsapp 

através de um formulário online, com perguntas simples, como “O que achou da visitação?” e “Possui 

interesse em outras experiências?” para gerar dados sobre a experiência e sobre o próprio visitante, 

para incentivar a resposta é possível gerar cupons promocionais para participação em outras 

experiências. 
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Figura 54 - Ponto de Melhoria: Etapa de Pós-Visitação. 

O contato final com a equipe possui potencial riquíssimo na geração de insights sobre a 

visitação, visando à melhoria do serviço bem como estreitar laços com os visitantes, determinando a 

sua intenção de voltar e aproveitar mais as naturezas e experiências da Ilha. Também se enquadra 

nisso a possibilidade de indicação para amigos, uma rede formada por todos aqueles que vivenciaram 

o espaço e as atividades.  

“Pessoas extremamente simpáticas e acolhedoras” (V30) 
“Na minha opinião está tudo de acordo com a sua hospitalidade. Todos foram muito gentis” (V54) 
“Durante todo o trajeto todos os funcionários foram extremamente solícitos, a visita foi ótima!” (V2)  
“A guia Ana foi muito prestativa e conhece bastante do itinerário e história do local” (V51) 
“Parabéns ao Staff e toda gerencia” (V58) 

Nas análises desenvolvidas neste tópico observa-se que a experiência são as pessoas, muito 

além dos recursos utilizados, elas estão dispostas a se envolver com o serviço, mesmo com 

participação passiva, e que estão ali para dar voz a uma história como a equipe do local. Os 

colaboradores são a base desta experiência, suas habilidades empáticas obtiveram elogios de todos os 

participantes dessa investigação, essa conexão influencia diretamente na percepção dos visitantes 

sobre a vivência e promove a fidelização do cliente.  As oportunidades levantadas (Tabela 18) estão 

mais relacionadas a procedimentos e logística do serviço, reforçando a necessidade de 
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desenvolvimento do projeto Design de Serviço para observar soluções mais viáveis de acordo com as 

condições da empresa.  

Categoria Etapa Oportunidade 

Estruturação Pesquisa 
Direcionar ou contratar colaborador focado no planejamento de 
conteúdo para as redes sociais, para descentralizar esta função e 
manter-se ativo nas redes sociais. 

Estruturação Compra 
Definir procedimento de compra, mantendo as facilidades de 
pagamento, efetuado antecipadamente para evitar erros e 
desobstruir a loja. 

Sinalização Preparação 
Desenvolver bandeira de identificação do barco utilizado na 
visitação. 

Estruturação Visitação 
Esquematizar diferentes layouts do ambiente exibindo informações, 
como horário e quantidade de pessoas, além de checklist da 
quantidade de itens para cada situação. 

Sinalização Visitação 
Criar placas de sinalização direcionais para o espaço, identificando a 
loja, banheiro e trilha corretamente, e também placa de 
identificação dos ingredientes do café da manhã. 

Divulgação Pós-Visitação 
Construir um sistema de avaliação, coleta de feedback e 
informações sobre os visitantes, para produzir um banco de dados 
em busca da melhoria constante do serviço. 

Tabela 18 – Síntese de oportunidades analisadas nos Processos de Serviço. 

Com base nas oportunidades apontadas, foi possível desenvolver o Blueprint de Serviço Ideal 

utilizando as melhorias como base nas mudanças das ações da linha de frente e de bastidores (Figura 

55). Entre as 17 oportunidades relacionadas, foram inclusas nesta estrutura aquelas que estão 

relacionadas às ações dos colaboradores do serviço, presentes abaixo da linha de interação, que 

constam na categoria Estruturação. Desta maneira, a primeira mudança no esquema pode ser visto na 

etapa de pesquisa onde foi inserido o colaborador direcionado para o planejamento, produção de 

conteúdo e marketing da empresa, aumentando a presença da marca nas redes e divulgando a 

experiência de visitação de forma adequada e constante. Este colaborador também é necessário na 

etapa seguinte de compra, para construir publicações que divulguem datas, valores e principalmente o 

passo a passo da experiência, para esclarecer como esta se dá.  
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Figura 55 – Blueprint de Serviço Ideal da Experiência na Casa do Chocolate 



116 
 

Para a compra da visitação percebe-se a necessidade adoção da compra antecipada da 

experiência, para evitar futuros transtornos já relatados e garantir o pagamento dos visitantes. Na 

etapa de preparação e visitação percebe-se a conexão entre ações de bastidores, em específico o 

direcionamento da relação de participantes para a equipe responsável pela preparação do espaço, 

para organizar o espaço de acordo com layout específico e coerente com o número de participantes. 

No pós-visitação, esta estrutura ideal sofre mudanças na ação do frontstage com a inclusão de um 

fechamento oficial da experiência como espaço para divulgação das outras atividades desenvolvidas e 

também para o envio do feedback dos visitantes para a construção de um banco de dados informativo 

focado na constante análise e avaliação do serviço. 
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5 MEMÓRIAS DO CACAU 

A jornada desta dissertação possibilitou revelar como uma empresa de uma comunidade 

ribeirinha, com pouco mais de dois mil habitantes, pode promover experiências transformadoras. A 

investigação deste objeto se mostrou valiosa para os estudos em Design de Serviço aliado à 

experiência turística, como também para o turismo da Ilha do Combu, ao evidenciar uma vivência local 

e a história do seu povo. A pesquisa sobre a Visitação à Casa do Chocolate possibilitou desenvolver 

uma análise deste evento, para compreender suas particularidades e características que atraem o 

visitante.  

 As questões de estudo e os objetivos foram respondidos ao longo dessa pesquisa, sendo 

relacionados e detalhados para facilitar o entendimento.  

Quais características da visitação à Ilha do Combu atraem os turistas para a visitação da Casa 

do Chocolate, e entre estas quais se destacam na experiência? A partir da pesquisa da motivação dos 

visitantes percebe-se que entre os principais motivos que os atraem estão: conhecimento sobre a 

cultura local, produção e degustação do chocolate e o lazer com família e/ou amigos. Este estudo 

constatou que ao fim da experiência os participantes colocaram em destaque as atividades referentes 

à apresentação, produção e degustação do chocolate da floresta, em contraponto existe a percepção 

de baixo conhecimento sobre a cultura ribeirinha principalmente ligado a imersão na comunidade seus 

hábitos e dinâmicas sociais. 

Como o Design de Serviço pode contribuir para uma experiência turística e valorização da 

economia e cultura local? A partir da visualização e entendimento do serviço, é possível determinar as 

ações desenvolvidas ao longo da experiência e pontuar melhorias, oportunidades e insights dentro 

dessas atividades que contribuam para facilitar o desenvolvimento do serviço, atuação dos 

colaboradores e participação dos visitantes, bem como divulgar os produtos produzidos no local 

através da história desta comunidade. 

Quais ensinamentos, obtidos a partir da pesquisa as vistas do Design de Serviço, podem 

favorecer futuras experiências turísticas? Neste estudo se mostrou imprescindível o desenvolvimento 

de uma pesquisa exploratória do serviço como ponto inicial para o desenvolvimento das atividades 

seguintes, e também conhecer os visitantes e colaboradores, suas particularidades e necessidades, 

para então conseguir desenvolver um serviço com e para aqueles que desfrutarão dele.  

Para alcançar o objetivo geral de compreender o serviço turístico desenvolvido na Visitação à Casa do 

Chocolate na Ilha do Combu, através das ferramentas de pesquisa do Design de Serviço, foi necessário 

pesquisar como se dá a relação do turismo e a experiência turística na Ilha do Combu, quais as dinâmicas 
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desenvolvidas e também em qual momento a identidade ribeirinha está presente neste contexto, sendo 

percebido que se dá apenas no lazer dos visitantes desfrutando dos rios e culinária local. A partir disso, 

mostrou-se fundamental avaliar a visitação através das ferramentas e métodos do Design de Serviço, onde foi 

desenvolvida e avaliada a Persona, Mapa da Jornada do Visitante e Blueprint de Serviço, para então traçar 

melhorias e oportunidades de serviço em busca da valorização da experiência da Filha do Combu, e 

consequentemente da comunidade ribeirinha 

A trajetória da pesquisa a partir da revisão Bibliográfica permitiu explorar o que está sendo 

produzido nas três principais temáticas desta dissertação: Turismo, Experiência e Design de Serviço, 

fato que não possibilitou a delimitação do tema, mas sinalizou grande potencial de pesquisa devido à 

baixa produção acadêmica em língua portuguesa sobre esses assuntos.  

A apresentação do objeto de estudo contextualiza a necessidade de realização desta 

investigação, visto que a Ilha do Combu possui potencial turístico pouco explorado na região, reduzido 

a bares e restaurantes. A história empreendedora de Dona Nena representa vários indivíduos da ilha, 

que se inspiram nessa mulher visionária, como o próprio Seu Nauá, que atualmente está 

desenvolvendo roteiros turísticos na ilha. 

A pesquisa exploratória se mostrou essencial para o planejamento, coleta de dados e 

principalmente para definição de problemas. Deste modo, percebe-se que as ferramentas do Design 

de Serviço podem ser aplicadas desde a estruturação do projeto, como foi o caso do Safari de Serviços 

que viabilizou o entendimento inicial sobre a experiência, fato que permitiu construir todas as 

atividades desenvolvidas posteriormente e sensibilizou a equipe para recebê-las.  

O planejamento para as atividades da pesquisa realizado junto à empresa permitiu conhecer 

as pessoas envolvidas e familiarizar-se com a experiência, ao adotar a observação não participativa. 

Nesta fase, os instrumentos de pesquisa foram escolhidos para complementar a análise das 

informações, a aplicação das ferramentas de visualização desenvolvidas na investigação. A coleta de 

dados realizada durante dois meses buscou gerar o maior número de evidências. 

Com os diferentes meios de coleta de dados, online e off-line, foi possível construir esquemas 

bem detalhados do sistema e da jornada do visitante, além de utilizar comentários e avaliações para 

validar o que estava sendo apresentado. Neste contexto, é importante pontuar que na situação atual a 

etnografia online foi de grande ajuda para o prosseguimento da pesquisa, sendo possível utilizar as 

facilidades das redes sociais e plataformas de viagens, além do próprio Google, para coletar 

informações sobre os visitantes e suas opiniões. A indexação dos dados facilitou o desenvolvimento de 

estruturas visuais que sintetizaram as informações através da Persona, Mapa da Jornada do Visitante e 

Blueprint de Serviço. As ferramentas do Design de Serviço embasaram a análise desenvolvida no 
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quarto capítulo desta pesquisa, ao proporcionar a visualização geral da experiência, tornando visível 

uma experiência intangível.  

A partir dessas estruturas visuais, é possível compreender que a motivação principal para 

participar da visitação é a produção e degustação do chocolate da floresta, pelo seu forte apelo 

sensorial e de aprendizado. Entretanto, com base nos estudos sobre a Experiência Turística percebe-se 

que o Entretenimento é a dimensão que mais se destaca dentro desta vivência, revelando a 

participação passiva a nível absorção dos visitantes, e reforça que as experiências são compostas por 

todas as dimensões, o que muda é a intensidade de cada uma delas. Este fato caracteriza o 

distanciamento desta experiência dos princípios do Turismo Criativo, de participação ativa e 

desenvolvimento de habilidades pessoais.  

Além disso, com os processos de serviço em destaque no Blueprint de Serviço, pontua-se que 

as oportunidades detalhadas nesta investigação auxiliam no refinamento do serviço, proporcionando 

uma experiência valorosa para os visitantes e também para os colaboradores. Desta maneira, este 

estudo reconhece a falta de recursos para implementação de algumas melhorias, por isso sugere a 

continuação do projeto de Design de Serviço com o desenvolvimento das etapas de ideação, 

prototipação e implementação.   

Este estudo de caso foi limitado a etapa de pesquisa do Design de Serviço, devido à crise 

sanitária global, verifica-se as dificuldades de execução de atividades mais interativas como necessitam 

as etapas seguintes. Desta maneira, sugere-se para estudos futuros: investigar dimensões que 

contemplem a etapa da pré-visitação, para compreender o que determinou, por exemplo, sua tomada 

de decisão; desenvolver um mapeamento de experiências locais e aplicação destas ferramentas de 

visualização para perceber quais as semelhanças e diferenças, como cada uma gera aprendizado para 

a outra, em busca da valorização local; e refinar as pesquisas sobre os visitantes para obter um perfil 

mais detalhado, aplicando ferramentas de pesquisa empática.   
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ANEXOS E APÊNDICES 

7 ANEXOS 

Anexo I- Arquivo de divulgação da Trilha Gita com Café Curimim 
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Anexo II - Arquivo de divulgação Vivência de Produção do Chocolate com Café Ribeirinho 
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Anexo III - Arquivo de divulgação Vida Caboca 
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8 APÊNDICES 

Apêndice I - Guia de Entrevista Exploratória com Mário Carvalho, Gerente de Marketing e Inovação da 

Filha do Combu. 
 

Guia de Entrevista Exploratória 

Qual a sua relação com a Filha do Combu? 

Como conheceu a Dona Nena? 

Como surgiu a ideia da visitação? 

O que é o grupo Vida Caboca? 

Quando foi criado o grupo? 

Qual o principal objetivo do grupo? 

Como foi construída a rede de apoio das experiências? 

Quem são os participantes dessa rede? 

Quais são os tipos de vivências? 

Como é a atuação do grupo atualmente? 

Existe alguma pesquisa de público? 

 Qual o tipo de visitante? 
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Apêndice II – Visitações à Filha do Combu para a realização desta pesquisa. 
  

Experiência Data 

Trilha Gita com Café Curumim 

3 de dezembro de 2020 

12 de dezembro de 2020 

20 de dezembro de 2020 

26 de dezembro de 2020 

9 de janeiro de 2021 

14 de janeiro de 2021 

15 de janeiro de 2021 

17 de janeiro de 2021 

Vivência de Produção de Chocolate com Café 
Ribeirinho 

19 de dezembro de 2020 

27 de dezembro de 2020 

10 de janeiro de 2021 
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Apêndice III– Inquérito de pesquisa sobre a Experiência Turística na Casa do Chocolate 
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Apêndice IV– Guia de Entrevistas dos Visitantes da Experiência na Casa do Chocolate 
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Apêndice V - Safari de Serviço realizado na pesquisa exploratória 
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Apêndice VI - Perfil do Visitante da Casa do Chocolate e Características da Viagem: Esquema detalhado 
(Elaboração Própria, 2020) 

Perfil do Visitante 

Questão Opções Frequência Porcentagem 

Gênero Masculino 34 30,6 
Feminino 77 69,4 

Faixa Etária 18 a 25 anos 24 21,6 
26 a 34 anos 39 35,1 

35 a 44 anos 22 19,8 
45 a 54 anos 14 12,6 

55 a 64 anos 10 9 

+65 anos 2 1,8 
Estado Civil Solteiro(a) 52 46,8 

Casado(a) 52 46,8 

União Estável 2 1,8 
Divorciado(a) 4 3,6 
Separado(a) 1 0,9 

Tem filhos? 1 12 26,7 

2 26 57,8 
3 5 11,1 
4 1 2,2 

Não 67 60,4 

Origem Belém e Região Metropolitana 40 36 
Outro (São Paulo, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina, Maranhão, Paraná, Pará, Minas 
Gerais, Amapá, Brasília, Ceará, Piauí, 
Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul, 
Sergipe, Alagoas, Rondônia, Bahia, 
Tocantins, Amazonas, Portugal) 

71 64 

Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 6 5,4 
Ensino Médio Incompleto 2 1,8 
Ensino Médio Completo 
Ensino Superior Incompleto 

3 2,7 
21 18,9 

Ensino Superior Completo 36 32,4 
Especialização 31 27,9 

Mestrado ou Doutorado 12 10,8 

Atividade Atual Estudante 26 23,4 

Desempregado 4 3,6 
Profissional Liberal Autônomo 16 14,4 

Empregado no Setor Privado 24 21,6 

Empregado no Setor Público 27 24,3 

Empresário 8 7,2 

Atividade do Lar 3 2,7 

Aposentado ou Pensionista 3 2,7 
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Renda mensal Até 2 salários mínimos 37 33,3 

De 3 a 5 salários mínimos 36 32,4 

De 6 a 9 salários mínimos 23 20,7 
Acima de 10 salários mínimos 15 13,5 

Interesses Viagens 76 68,5 

Cultura 71 64 

Saúde e Bem-estar 51 45,9 

Gastronomia 49 44,1 

Entretenimento 48 43,2 

Tecnologia 36 32,4 

Política 34 30,6 

Empreendedorismo 28 25,2 
Esporte 28 25,2 
Economia 21 18,9 
Moda 17 16,3 
Marketing 11 9,9 
Meio Ambiente 3 2,7 

Religião 3 2,7 
Dança 1 0,9 
Leitura 1 0,9 

Educação 1 0,9 
Características da Viagem 

Questão Opção Frequência Porcentagem 

Como conheceu a 
Filha do Combu 

Redes Sociais 25 22,5 
Tv, Jornal ou Rádio 6 5,4 
Indicação de amigos e 
familiares 

64 57,7 

Sites e Blogs de Turismo 16 14,4 

Como tomou 
conhecimento da 
visitação 

Redes Sociais 30 27 

Tv, Jornal ou Rádio 3 2,7 
Indicação de amigos e 
familiares 

65 
 

58,6 
 

Sites e Blogs de Turismo 13 11,7 
Com quem  Sozinho 8 7,2 

Apenas com namorado(a) ou cônjuge 16 14,4 

Com familiares 45 40,5 
Com amigos 42 37,8 

Qual foi o mês e ano 
da sua visitação? 

2017 1 0,9 
2018 2 1,8 
2019 4 3,6 
Agosto de 2020 3 2,7 
Setembro de 2020 1 0,9 
Novembro de 2020 2 1,8 
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Dezembro de 2020 44 39,6 

Janeiro de 2021 54 48,6 

Motivação Produção e degustação de 
chocolate 

33 35,1 

Conhecer a cultura 17 18,1 
Lazer em família e/ou amigos 12 12,8 

Conhecer o local 7 7,4 
Natureza e Ecologia 6 6,4 
Conhecimento 6 6,4 
Dona Nena 4 4,3 
Curiosidade sobre a região 3 3,2 
Experiência e Vivência 3 3,2 
Atividades ao ar livre 2 2,1 
Sustentabilidade 1 1,1 
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