
1 
 

A IMAGEM DO TURISMO NO BRASIL 

 

THE IMAGE OF TOURISM IN BRAZIL 

 

1FERREIRA, Andressa; 2BARROS, João Paulo Pereira; 

 

1Discente do Curso de Administração de Empresas - Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO/FEMM 
2Docente do Curso de Administração de Empresas - Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO/FEMM 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é descrever a importância do papel do setor turístico na economia brasileira, 
bem como, descrever a imagem brasileira como destino turístico mundial e sua importância no 
referido setor. Através de uma pesquisa bibliográfica nota-se que o turismo já foi apontado como o 
primeiro setor da economia mundial, sendo assim investir no turismo pode ser positivo, porém é 
essencial que o Brasil tenha uma boa imagem. Todavia, é necessário segmentar o público e utilizar-
se de estratégias de marketing que promova a imagem do país, proporcionando assim interação 
entre as pessoas e propagando a cultura. O Brasil possui as vantagens competitivas necessárias 
para ser referencial por seus pontos turísticos. Após o desenvolvimento deste estudo, pode-se 
concluir que o País tem a imagem estereotipada em função da carência de uma política estratégica 
para o turismo e em função dos problemas internos realmente existentes no interior do País. Para 
tanto, é necessária uma boa gestão para se aplicar no setor do turismo através de investimentos e 
incentivo ao setor, para que assim o Brasil possa fazer parte do mercado competitivo atual. 
 
Palavras-chave: Economia, Imagem, Turismo. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to describe the importance of the touristic sector in the Brazilian economy, as 
also it aims to describe the Brazilian image as a worldwide touristic destination and its importance to 
the mentioned sector. In order to do so, it’s been carried out a bibliographical research. Tourism has 
been already pointed out as the first sector of the world economy, so, investing money on the tourism 
area can be positive, however, it is essential that Brazil has got a good image in order to do so. 
Nevertheless, it is necessary to segment the target audience and use marketing strategies to promote 
the country’s image, providing then the interaction among people and spreading its culture. Brazil has 
some competitive advantages that are needed to be a benchmark because of its touristic places. After 
the development of this study, it was possible to conclude that the country the stereotyped image 
because of the lack of strategic politics which works toward the tourism and also because of internal 
problems that exist in the countryside of the country. For this purpose, it is necessary a good 
management in order to be administered in the tourism sector through investment and incentive on the 
sector, to ensure that this way Brazil may be part of the current competitive market. 
 
Key-Words: Economy, Image, Tourism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão do turismo em âmbito nacional é fundamental para a apreciação das 

pessoas que visitarão um país, a espera de conhecer algo novo, com expectativas 
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de vivenciar experiências únicas. O planejamento e desenvolvimento do turismo em 

uma sociedade pode apresentar aspectos positivos ou negativos da imagem do 

país. No Brasil ele é um agente econômico não explorado, que deveria ser estudado 

através de estratégias de marketing, pois, existem vários significados de imagem 

que indaga a formação de identidade nacional melhorando a projeção da imagem do 

Brasil que poderia ser melhor estudado. Porém, a imagem estereotipada do país tem 

aceitação dos próprios brasileiros, que em sua maioria preferem exercer o turismo 

no exterior ao invés de explorar o país. (CARVALHO, 2015). É preciso valorizar a 

cultura nacional, mas isso precisa começar pelos brasileiros. Entretanto, há 

necessidade de ter infraestrutura para receber turistas durante todas as épocas do 

ano, não somente em eventos casuais como aconteceu Copa do Mundo e nas 

Olimpíadas. 

Dá-se a influência do turismo, no processo de reconhecimento (ou não) da 

identidade, tomando-se como base, a imagem idealizada do Brasil amplamente 

divulgada pela promoção turística e o estereótipo do país estabelecido, entre outras 

formas, através das primeiras propagações do turismo e pela mídia. Será que a 

imagem do Brasil pode influenciar no poder de atratividade do produto turístico? 

Justifica-se diante a referida pesquisa a importância de discutir os temas tais 

como a imagem do Brasil no exterior: que é conhecida por suas belezas naturais, a 

hospitalidade do povo brasileiro, o futebol e o carnaval. Também justifica-se a 

relevância da segmentação de público como estratégia para definir o marketing para 

promover a imagem, assuntos esses abordados no curso de Administração de 

Empresas.  

A referida pesquisa tem por objetivo geral compreender os fatores que 

causam impactos na imagem e na economia turística brasileira, descrevendo-as aos 

estrangeiros como destino turístico mundial e sua importância no referido setor.  

A metodologia empregada foi a de pesquisa bibliográfica junto a publicações, 

artigos, associações classistas e bibliografias especializadas em tal tema. 

 

2 TURISMO  

 

Segundo Machado (2003), etimologicamente a palavra turismo tem seu nome 

derivado do Francês tour, que significa “volta, circuito, volta ao redor’’, de tourner, 

“fazer a volta’’, do latimtornare, “fazer dar a volta, polir, girar em torno’’. Ou seja, um 
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conjunto de atividades que envolvem o deslocamento de pessoas de um lugar para 

outro, seja ele doméstico ou internacional. 

Na década de 40, Hunziker e Krapf, citados por Ignarra, definiam turismo 

como: 

 

[…] o conjunto das inter-relações e dos fenômenos que se produzem como 
consequências das viagens e das estadas de forasteiros, sempre que delas 
não resultem um assentamento permanente nem que eles se vinculem a 
alguma atividade produtiva. (HUNZIKER; KRAPF apud IGNARRA, 2003, 
p.12). 

 

A Segunda Guerra deixou sequelas por um período que o turismo ficou 

estagnado no mundo todo. Só em 1949, que o setor reinicia suas atividades e 

recebem melhor apoio nacional em diversos países. Aumentando e melhorando os 

meios de transportes, hospedagens e seus implementos, as agências e operadoras 

de turismo, a básica infraestrutura do local para receber turistas.  

Uma definição bem mais recente foi proposta por Mathieson e Wall, para os 

quais o turismo poderia ser considerado como: 

 

[…] movimento temporário de pessoas para locais de destinos externos a 
seus lugares de trabalho e moradia, às atividades exercidas durante a 
permanência desses viajantes nos locais de destino, incluindo os negócios 
realizados e as facilidades, os equipamentos e os serviços criados, 
decorrentes das necessidades dos viajantes. (MATHIESON E WALL apud 
IGNARRA, 2003, p.13). 

 

No decorrer dos séculos, os homens viajaram com os materiais que eles 

tinham a sua disposição e principalmente com sua capacidade de intuição e 

princípios em vigor. Havia momentos positivos e negativos para o turismo, um dos 

momentos mais positivos para o setor é o que está ocorrendo nas últimas décadas. 

O século XX consolidou a prática da atividade turística em grande proporção, em 

consequência das mutações causadas pela Revolução Industrial. O turismo enfim 

passa a fazer parte da vida das pessoas.  

A compreensão do turismo presume, entretanto praticar o lazer, que possui a 

característica principal do turismo de massa nas sociedades modernas. Com isso, 

atividade turística é bem mais profunda a se estudar, pois une vários setores 

econômicos, sendo usada atualmente como única fonte de gerar capital em algumas 

localidades.  É fundamental uma maior compreensão sobre a atividade para que se 

possa conseguir dar vigência nos espaços, sejam eles naturais ou não. Não se trata 
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apenas de valorizar a atividade, se trata de saber como trata-la de acordo com o 

contexto atual e conseguir modificá-lo positivamente a favor do local. 

A Organização Mundial de Turismo – OMT define Turismo como: 

 

Fenômeno que ocorre quando um ou mais indivíduos se transladam a um 
ou mais locais diferentes de sua residência habitual por um período maior 
que 24h horas e menos que 180 dias, sem participar dos mercados de 
trabalho e capital dos locais visitados. (OLIVEIRA, 2000, p.31). 

 

Além disso, o turismo é uma parte integrante da sociedade, uma vez que 

proporciona empregos e oportunidades de carreira profissional a milhões de 

pessoas. O turismo tem uma natureza de trabalho intensiva e seus subsetores 

enfrentam um conjunto de problemas comuns de recursos humanos, ou seja, dele 

detém um potencial enorme de criação de emprego. 

 

2.1 Contextos históricos sociais do turismo no mundo 

 

Segundo Theobald (2002) a história do turismo se iniciou com os viajantes 

comerciantes no Ocidente Médio e no Egito, que vendiam e levavam seus produtos 

do local de origem até um mercado, ou pelas populações forçadas a mudar devido à 

fome, às inundações ou guerras. Segundo o autor, os primeiros viajantes viajavam 

pelos desertos, vales, outros pelo mar espalhando o comércio e suas culturas por 

toda a região do Mediterrâneo, que acabaria por ser agregada ao Império Romano. 

As viagens por motivos de lazer aumentaram no período do domínio romano, para 

as cidades como Pompéia e Herculano dedicadas às férias dos romanos. Os 

viajantes eram de todos os níveis da sociedade, de diversas origens que dormiam 

nas mesmas estalagens e comiam juntos. Neste sentido, Theobald (2002, p.104) 

cita que:  

 
Horácio, viajando de navio em 38 a.C, queixava-se de doença, moscas e 
rãs. Sêneca, que morava numa casa de cômodos sobre um local de banhos 
em Roma, não conseguia dormir devido aos grunhidos das pessoas que 
jogavam ou eram massageadas, e um viajante desconhecido que passava 
por Pompéia escreveu na parede do lugar que a estalajadeira era uma 
vigarista e havia posto água em seu vinho. 

 

A atividade turística ressurgiu no século XIX, porém foi a partir do século XX, 

e mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial, que se avançou em 
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decorrência do aumento do poder de compra das pessoas relacionados à 

produtividade empresarial. 

A revolução Industrial reanima o turismo e foi de fundamental importância no 

desenvolvimento dessa atividade. Iniciou-se no século XVII, quando os primeiros 

sinais de crescimento industrial começaram a afetar a vida estabelecida há séculos. 

O aumento da riqueza, a ampliação da classe de comerciantes e a secularização da 

educação estimularam o interesse por outras culturas e pelo conceito de que viajar 

era uma forma de educação. 

 

2.2 Turismo no Brasil  

 

Segundo Queiroz (2011), no Brasil colonial tivemos as primeiras viagens 

comerciais no país, mas haviam muitas paradas por problemas com o tempo, ou 

com os barcos, já que Portugal fazia restrições à circulação de estrangeiros por seus 

portos. No período imperial, com a abertura dos portos, a presença da corte e a 

chegada dos imigrantes europeus tiveram visitas programadas como a dos 

naturalistas George Gardner e Charles Darwin, entre outros. Houve mudança de 

hábitos, com a construção de ferrovias, construção de hotéis, restaurantes, e a 

busca por higiene, saúde e lazer. 

As primeiras cidades brasileiras a receber turistas foram Petrópolis, Poços de 

Caldas e Campos do Jordão, entre outros, e o melhor hotel desse período foi o 

Grande Hotel de São Paulo construído em 1878. Em 1907 recebemos a primeira 

excursão internacional, organizada pela agencia Thomas Cook. A partir desse ano é 

oferecido incentivo para a construção de hotéis. 

Sabe-se que, foi a partir de 1994, com a ascensão do turismo em relação à 

categoria do ministério da indústria, do comércio e do turismo, motivou um maior 

desenvolvimento do setor, com a celebração de uma estratégica aliança com a 

iniciativa privada. O turismo brasileiro ingressou em uma nova era, que se 

consolidou com quatro macro estratégias:  

1- Melhorar a infraestrutura básica das regiões turísticas;  

2– Capacitar profissionais para ampliar a qualidade dos serviços prestados para 

tornarem-se competitivos;  

3– Modernizar a legislação para adequá-la à realidade do mercado mundial de 

viagens e turismo;  
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4- Fortalecer a imagem do Brasil no exterior através de companhias de marketing 

e promoções nos principais mercados emissores.  

Considerando a questão, para o governo brasileiro, o turismo é considerado a 

atividade estratégica. Pois, são através do Programa Nacional de Turismo que se 

estabeleceram os quatro macros estratégias acima citados. 

O Brasil possui vantagens competitivas para agregar valor a 

empreendimentos turísticos, que estão se consolidando na área de recursos 

humanos, e nos aspectos culturais e naturais. As principais dificuldades do setor 

turístico brasileiro estão à competitividade de seus preços, na infraestrutura do 

transporte terrestre, e na segurança pública.  

 

Apesar de contar com um acervo de hábitos, culturas e tradições, além de 
possuir recursos naturais incomparáveis, qualidades capazes de 
transformar um potencial turístico em produto de qualidade a ser 
comercializado nas prateleiras das operadoras e agências de viagens, o 
Brasil até há pouco, jamais se preocupara em planejar, lapidar e embalar 
convenientemente a sua matéria-prima turística. (FURTADO, 2000, p. 78). 

 

Segundo Theobald (2002) a mudança que o turismo causa nos hábitos e 

costumes dos países anfitriões são sustentados pela viabilidade da economia do 

turismo em cada região de cada país.  

Partindo deste referencial, o resultado desse grande esforço, produzido pelos 

setores públicos e privado do turismo no Brasil, vem possibilitando a aplicação de 

relevantes recursos financeiros em obras fundamentais de infraestrutura básica. 

Também em relação às tendências contemporâneas da economia mundial, o 

turismo brasileiro se ajustou. Para tal, a legislação que prejudicava o setor foi 

modernizada, o que resultou na abertura do mercado para navios estrangeiros 

explorarem a costa brasileira e nas recentes medidas de estímulo à competição no 

setor de transporte aéreo de passageiros. 

 

2.3  Destinos mais procurados no Brasil e no mundo 

 

O turismo no Brasil é um setor crescente e fundamental para a economia de 

várias regiões do país. O produto turístico brasileiro caracteriza-se por oferecer tanto 

ao turista brasileiro quanto ao estrangeiro uma série diversificada de opções, com 

destaque aos atrativos naturais, aventura e histórico-cultural. De acordo com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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informações do Portal do Brasil (2016), é notável a procura pelo Sul por seu clima 

frio, pelo turismo histórico em Minas Gerais, as belíssimas praias do Rio de Janeiro, 

os comércios da grande São Paulo. Ou a região norte na Amazônia, ou o litoral do 

Nordeste. 

Para Freitas (s/d), o Brasil é um país com enorme potencial turístico em razão 

da diversidade cultural e, principalmente, das belezas naturais do imenso território, 

mas esse potencial ainda não é explorando em sua totalidade. O Brasil ocupa, na 

atividade turística, apenas 1% do fluxo mundial, no entanto, isso tem mudado. Entre 

os anos de 1995 a 2000, houve um aumento significativo no número de turistas que 

vieram ao Brasil, mudando o ranking de 43o para 29o, sem contar o turismo interno 

que gera um fluxo aproximado de 26,6 milhões anualmente. 

No quadro 1, analisa-se a quantidade de chegada de turistas de todos os 

continentes por 18 estados do Brasil, podendo comparar os anos de 2014, 2015 e 

2016. E destaca-se o estado de São Paulo, como o que mais recebeu turistas 

estrangeiros nos últimos três anos. 

 

Quadro 1 – Chegada de turistas estrangeiros por estados (em pessoas). 

 

Estado 

 Chegadas de turistas  

Total 

2014 2015 2016 

ACRE        28.032         25.146         27.066  

AMAPÁ        20.850         18.386         16.507  

AMAZONAS        50.032         50.290         45.364  

BAHIA      145.660       151.660       132.339  

CEÁRA        85.025         78.711         77.514  

DISTRITO FEDERAL      100.063       107.208         79.356  

MATO GROSSO DO SUL        61.999         56.601         77.028  

MINAS GERAIS        50.916         47.929         34.099  

PARÁ        14.813         20.708         38.238  

PARANÁ      837.046       758.973       846.387  

PERNAMBUCO        78.075         66.232         62.405  

RIO DE JANEIRO   1.597.153    1.375.978    1.480.121  

RIO GRANDE DO NORTE        38.014         28.580         29.355  

RIO GRANDE DO SUL      907.669    1.080.478    1.106.845  

RORAIMA        32.840         38.026         65.232  

SANTA CATARINA      156.976       149.133       203.662  
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SÃO PAULO   2.219.917    2.248.811    2.248.297  

OUTROS ESTADOS          4.772           2.988           1.340  

 

Fonte: Adaptado (BRASIL, 2017). 

 

Segundo Faustino (2017), o estado de São Paulo é considerado um dos 

principais portões de entrada para o Brasil, contando com o Aeroporto Internacional 

de Guarulhos, o mais movimentado do país, a cidade de São Paulo recebe muitos 

turistas para negócios que exploram de hotéis e restaurantes. 

Os números comprovam que o Brasil está crescendo, porém ainda precisa-se 

de forte melhoria na infraestrutura turística e qualificação profissional para receber 

melhor esses turistas. Com o desenvolvimento do turismo estrangeiro no Brasil, 

começa mostrar a imagem no exterior, como a cultura e suas riquezas patrimoniais, 

influencia o país a desenvolver novos projetos engajados na questão da qualidade 

de vida da população local, que por consequência, também contribuirá para o 

crescimento e aperfeiçoamento da atividade turística.  

Atualmente, está cada vez mais fácil para viajar a qualquer lugar do mundo, o 

acesso dos seres humanos para se movimentar vem há milhares de anos e se 

evoluiu. Alguns países são potências econômicas atraindo milhões de turistas para 

fazer negócios, enquanto outros possuem ótimas condições para aventureiros e 

amantes da natureza que nasceram para viajar. Sendo assim, ressalta-se os 

destinos mais procurados no mundo em comparação ao Brasil. 

No quadro 2 listaremos os dez países mais visitados do mundo de acordo 

com o relatório da Organização Mundial do Turismo (OMT), de 2016*. Segundo 

Awebic (2017), todos os números relatam o ano de 2015 — quando houve 1,1 bilhão 

de turistas internacionais. 

 

Quadro 2 – Turistas internacionais no mundo (em milhões de pessoas). 

 

https://awebic.com/cultura/pessoas-nasceram-para-viajar/
https://awebic.com/cultura/pessoas-nasceram-para-viajar/
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*O último relatório da Organização Mundial do Turismo foi publicado em 2016. 

Fonte: Adaptado Awebic (2016). 

 

O Brasil está na 41ª posição entre os países mais visitados no mundo, porém 

segundo Milhorance (2017), o Brasil tem recursos culturais "muito fortes" para 

melhorar no ranking, pois possui desde patrimônios a eventos esportivos e de 

entretenimento, e desenvolveu uma estrutura turística relativamente boa. Mas ainda 

está nessa posição porque peca em vários outros quesitos. Como por exemplo, 

eficiência legal e impostos, na segurança, mão de obra, infraestrutura terrestre e 

portuária, saúde e higiene, e sustentabilidade. 

 

3 RELAÇÃO TURISMO X ECONOMIA 

 

Segundo Montejano (2001) entende-se por Economia, uma ciência social que 

busca entender as escolhas das pessoas de aproveitarem de um recurso escasso 

para produzirem o que necessitam. Já a Economia do Turismo, entretanto, trata de 

analisar o porquê que as pessoas escolhem viajar para determinado destino afim de 

investirem seu dinheiro em uma viagem, e gastarem em outro local, ou seja gerando 

renda fora de sua cidade. Em uma análise microeconômica, a economia do turismo 

investiga as escolhas individuais de hotéis, restaurantes, companhias aéreas e 

outras empresas do setor. Todavia a macroeconômica, estuda a demanda do valor 
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agregado do Turismo e seus impactos diretos, indiretos e induzidos através dos 

fenômenos de longo prazo.  

 

Em função de sua importância para as economias doméstica e mundial, o 
turismo tem sido examinado de perto por economistas que concentram sua 
atenção na oferta, na demanda, na balança de pagamento, no câmbio, no 
emprego, nas despesas, no desenvolvimento, nos multiplicadores e em 
outros fatores econômicos. (GODELDNER; RITCHIE; MCINTOSH, 2002,   
p. 29). 

 

O turismo tem elevado valor social, cultural, ambiental, e principalmente, 

econômico. Ele é social por ser gerador de empregos diretos, induzidos e indireto; 

cultural, pois preserva a identidade do lugar, como monumentos históricos; 

ambiental, por unir renda e preservação, um exemplo disso é o ecoturismo, que só 

existe com a preservação do meio ambiente; e econômico, pois é grande gerador de 

receita. Vários países têm melhorado sua situação econômica em consequência do 

progresso da atividade turística no mundo. 

A criação da Organização Mundial de Turismo (OMT), contribuiu para que 

esses países compreendessem que o turismo é uma forma de captação de divisas, 

passando a ter importância na economia de modo geral.  

O turismo não é um setor econômico independente, por isso não é possível 

determinar diretamente a partir da oferta, a contribuição do turismo para o emprego. 

Por fazer parte do setor terciário, a atividade turística demanda muita mão-de-obra. 

E ainda contribui para um melhor equilíbrio regional de distribuição de renda, 

colabora também para um maior equilíbrio intersetorial que são as rendas geradas 

pelo turismo ao setor primário, secundário e terciário, e interpessoal que contribui 

pela característica distributiva ser mais nítida, pois, de um lado, os maiores 

consumidores são os de renda mais elevada, e, de outro, as regiões receptoras são 

regiões menos desenvolvidas, de nível inferior de renda média. Segundo PORTAL 

BRASIL (2017), por exemplo a região nordeste no Brasil, mesmo com problemas 

sociais e dificuldades socioeconômicas, é a região que mais aproveita seu potencial 

turístico no País. 

De fato não há garantia que o efeito líquido do turismo seja sempre otimista 

na região menos desenvolvida, quando se trata de transferência de renda Inter 

região. Deve ser feita uma avaliação se realmente o capital gerado pelo turismo será 
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compensado comparado aos gastos com bens e serviços requeridos pelo mesmo, 

tanto em sua forma direta, quanto indireta.  

Para Lage e Milone (2001), esse efeito líquido provocado pelo gasto dos 

turistas, é multiplicador, pois, quando se consome bens e serviços em uma visita a 

determinado local, aumenta a geração de renda. Esse efeito pode ter um bom 

impacto no local, se realmente o dinheiro gasto pelos turistas permanecer na região, 

pois em consequência será revertido para a economia local. Por exemplo o que é 

gasto pelos turistas em hotéis, restaurantes e lazeres, provavelmente será destinado 

a outros gastos, fazendo o giro da receita, será usado para pagamento de 

funcionários, despesas como água, energia, aluguel e assim por diante. Segundo 

dados do IBGE, em uma pesquisa encomendada pela EMBRATUR, identificaram 52 

setores produtivos que são relacionados com o turismo. 

O setor turismo possui alguns riscos, bem como, outros setores da economia. 

Alguns tipos turismo exigem altos investimentos de capital, principalmente no início 

da implantação e o retorno do capital demora para atingir o mercado do consumidor 

final. Por falta de informações e conhecimento do setor, o uso do turismo pode se 

tornar impróprio, impedindo que a atividade se desenvolva de forma bem sucedida. 

Outro fator que pode desenvolver riscos ao turismo é o descontrole ambiental em 

determinados atrativos que podem ocasionar em grandes malefícios à própria 

população, aparecendo situações complicadas à saúde e causando a perda do que 

já foi implantado. 

 

3.1 A influência do turismo na economia do Brasil e no mundo 

 

A atividade turística tem a competência de organizar o espaço 

geográfico, devido a necessidade de oferecer condições do andamento da atividade, 

como as infraestruturas necessárias: hotéis, rodovias, meios de comunicação, entre 

outros. Porém, o Brasil ainda tem muito que desenvolver, pois a “indústria” do 

turismo pode ser mais rentável que o setor industrial e rural, além de ser menos 

degradante. No mundo, esse é uma nova tendência econômica, diversos países têm 

adotado politicas relacionadas ao turismo diante do volume de capital que é gerado. 

O turismo movimenta a economia brasileira, o segmento impulsiona setor 

automobilístico, gastronômico, artesanato, entre outros. Segundo o Ministério do 
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Turismo (BRASIL, 2016) a participação do setor turístico no PIB brasileiro nota-se 

que decresceu nos últimos três anos: 

 

ANO 2014 2015 2016 

PIB Brasileiro (%) 4,32% 3,5% 3,7% 

  

Segundo Rollemberg, Cappomacio e Ortiz (2017), o Brasil passou por um 

período de instabilidade econômica e política em 2016, sendo assim a economia 

brasileira tem passado por um período desesperador, que acarretou em saldos 

negativos a vários ramos de atuação. No total, o Brasil teve um decréscimo de 1 

milhão e 300 mil vagas de emprego em 2016, já o setor turístico tem dado 

assistência para a economia do país, pois se manteve sólido, sendo capaz de 

transmitir confiabilidade ao setor para investimentos indo no caminho ao contrário de 

outros setores. 

Diversas cidades brasileiras ainda não abriram suas portas ao setor turístico, 

possui como fatores de produção apenas agricultura, pecuária, indústria e comércio, 

entre outros. Para investir no setor turístico, deve-se analisar a longo prazo, pois o 

setor é uma alternativa para complementar a economia local e desenvolver de forma 

positiva a cidade.  

Há necessidade de planejamento para que o turismo seja desenvolvido em 

determinado local. Através da análise de especialistas saberá o que pode ser 

implantado na cidade, usufruindo dos potenciais já existentes como rios, lagos, 

serras, morros, cachoeiras, prédios históricos, igrejas, artefatos locais, cultura, 

gastronomia. Ou ainda avaliar a capacidade de se criar novas atrações como 

parques, trilhas, festas típicas entre outros. Para tanto é necessário o apoio e 

participação da prefeitura local, já que ele terá responsabilidade pela infraestrutura 

básica e necessária para o desenvolvimento do plano. Além do apoio por meio de 

subsídios afim de incentivar a população local se envolver no projeto e desenvolver 

novas instalações como hotéis, restaurantes, revitalização do comércio, 

entretenimentos. E por fim ajudem todos os envolvidos no projeto a participarem de 

treinamentos para uma boa recepção dos futuros visitantes.  

O resultado do projeto provavelmente não se verá de imediato, como no setor 

comerciário por exemplo, porém o setor turístico acarretará em uma estrutura 

econômica sólida, se for preservado aquilo que foi implantado. Em longo prazo, os 
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benefícios trazidos pelo Turismo na cidade serão muitos, tanto sociais como 

econômicos para toda população local.  

Diante dos valores que o setor apresenta, há inúmeras vantagens 

socioeconômicas e culturais além de outras que o Turismo pode proporcionar a 

todos os agentes econômicos envolvidos, como consequência a atividade turística 

será um fator que contribuirá para a melhoria do nível e da qualidade de vida da 

população e para o progresso das empresas e economia local. 

Pelo fato do avanço na atividade turística no mundo, muitos países 

conseguiram melhorar suas condições econômicas e estão contribuindo para o 

crescimento e desenvolvimento da economia mundial. Apesar das incertezas no 

cenário econômico mundial, o número de turistas que viajaram pelo mundo registra-

se crescimento. Conforme dados da Organização Mundial do Turismo foram 51 

milhões a mais de pessoas em busca de conhecer novos lugares, descobrir novas 

culturas ou simplesmente para fazer compras, visitas a amigos ou negócios. No 

total, o setor de turismo mundial movimentou mais de US$ 1 trilhão no ano de 2014.  

A França, por exemplo, que segundo a EMBRATUR, é o país número 1 dos 

mais visitados no mundo, de 1985 a 1998 o fluxo de turistas cresceu de 36.748 

milhões para 70 milhões. Temos também o México, país considerado em 

desenvolvimento, que teve um aumento nas receitas, pois recebia em média 4.207 

milhões de visitantes passando a receber 19.300 milhões no mesmo período. 

Fonseca (2015) afirma que o turismo é o setor com maior crescimento no 

mundo, como aconteceu na região da Europa e Ásia Ocidental que lidera o 

crescimento absoluto, com mais 15 milhões de turistas internacionais que no ano de 

2014, embora todas as regiões tenham registado uma evolução positiva. As receitas 

globais com o Turismo aumentaram 3,7% de 2013 para 2014, com França, EUA, 

Espanha e China a liderarem as tabelas de maiores destinos de pessoas e receitas. 

Mas como todos estes números podem impulsionar o crescimento da 

economia da sua cidade ou região, gerando empregos e incentivando a produção 

econômica, transformando o município num lugar mais próspero e rico? 

Se o planejamento for realizado com sucesso, as vantagens se refletem por 

meio dos empregos que serão gerados como guias, recepcionistas, fazendo crescer 

a rentabilidade de famílias de menor poder aquisitivo e incentivando 

especializações. Favorecendo os turistas, bem como a população local. 
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De acordo com Castelli (2001, p.116), “o turismo internacional se constitui 

num ótimo estímulo ao comércio mundial, favorecendo, portanto, as trocas entre as 

nações.” Um dos aspectos fundamentais para se poder realizar uma análise 

econômica do turismo refere-se, precisamente, em saber identificar e computar as 

despesas turísticas. Estas vão desde a aquisição de bens e serviços, que são 

fundamentais para a prática do turismo, até aqueles que são considerados 

acessórios. Trata-se de verificar a intensidade com que esses bens e serviços 

repercutem no turismo. 

A implantação de novos setores como, por exemplo, hotelarias gerarão 

empregos e movimentará também o comercio, devido aos insumos que precisará ser 

usado para funcionamento do hotel, além do movimento decorrente dos turistas que 

circularão pela cidade em busca de presentes, lembranças, artesanatos entre outras 

curiosidades. A inauguração de novos ambientes de entretenimento, aumento no 

setor gastronômico, a concorrência que se manterá entre as empresas será 

benéfica, pois o aumento da produção de bens e serviços estimulará a 

competitividade entre os elementos da oferta, melhorando a qualidade dos serviços. 

Diante os valores que a atividade turística apresenta, há inúmeras vantagens 

socioeconômicas e culturais além de outras que o setor pode proporcionar a todos 

os agentes econômicos envolvidos, entende-se que o turismo é um fator que 

contribuirá para a melhoria do nível e da qualidade de vida da população e para o 

progresso das empresas e economia local. Os resultados dos benefícios sociais e 

econômicos do turismo serão notáveis a longo.  

 

4 CONCEITOS DE IMAGEM E SEU CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Desde os princípios da história do conhecimento que filósofos e pensadores 

estudam sobre a complexa relação que une imagem e realidade, bem como sobre 

as respectivas definições. De acordo com Toledo (2014), imagem é um termo que 

provem do latim imãgo e que se refere à figura, representação ou aparência de algo. 

Entende-se por imagem corporativa o conjunto de qualidades que os consumidores 

atribuem a uma empresa, isto é aquilo que a empresa representa para a sociedade. 

É o reflexo da identidade de uma organização sob o ponto de vista de diferentes 

públicos. Dependendo do público envolvido, uma empresa pode ter diversas 
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imagens e também pode ser entendida como opinião individual ou de um grupo, por 

um curto período de tempo. 

Os países possuem uma imagem institucional, que consiste em um resumo 

das informações geradas pelas características peculiares de cada país, do seu povo, 

das suas atividades culturais, políticas, comerciais e socioeconómicas, ao longo da 

sua história. Por exemplo, aquela imagem tradicional do Brasil de país do café, do 

carnaval e do futebol, hoje em dia, pouco a pouco está sendo enriquecida pelos 

reflexos do seu desenvolvimento industrial. A influência dessa imagem, que 

chamaríamos imagem de marca do país, nas suas exportações é um elemento que 

pode ou não agregar valor aos seus produtos nos mercados externos. 

Quando o país possui uma imagem forte, positiva é capaz de melhor 

gerenciar às exportações de bens e de serviços, como também à atração do 

investimento direto estrangeiro e do turismo. O exportador contribui para modificar a 

imagem do país no exterior. Basta saber como capitalizar fatores positivos. Se o 

importador ainda é influenciado por um outro ponto desfavorável, o mix do marketing 

internacional deve ser trabalhado de forma a encaminhar as atenções para os 

aspetos favoráveis da imagem do país. 

Ortiz (apud BEERLI; MARTÍN, 2016) ao discutirem o conceito imagem país 

fizeram um levantamento extensivo sobre os conteúdos propostos para representar 

o conceito, dos quais definiram nove dimensões que compõem a imagem país: 

Recursos Naturais; Infraestrutura geral; Infraestrutura turística; Turismo, lazer e 

recreação; Cultura, história e arte; Fator político e econômico; Ambiente natural; 

Ambiente social; e Atmosfera do local. Por outro lado, aplicaram Análise Fatorial 

Exploratória para um conjunto de indicadores e o resultado não revelou claramente 

dimensões independentes entre si e não é possível descrever o que as dimensões 

encontradas representam. Também não fica clara a razão de operacionalizar o 

conceito com os indicadores usados na pesquisa. 

Associado ao conceito de imagem país está o conceito de “imagem de 

destino”, que é relativo ao destino de viagem, ou seja, lugares que têm mais 

oportunidade de serem escolhidos no processo de avaliação de potenciais destinos 

de viagem, porque eles são as verdadeiras representações do lugar que tem para 

oferecer (ORTIZ apud HAKALA et al., 2013 p. 5). As imagens de destino refletem a 

percepção do indivíduo sobre as características dos destinos. Assim, o conceito de 

“Imagem de Destino” pode ser facilmente confundido com imagem de país, pois 

http://pt.reingex.com/Marketing-Internacional.shtml
http://pt.reingex.com/Marketing-Internacional.shtml
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aparentemente parecem semelhantes, mas cada um abarca um caminho diferente. 

A principal diferença é que a imagem país tem como foco e objetivo o próprio país, 

enquanto a imagem de destino pode ter como foco uma cidade, um bairro de uma 

cidade, ou uma região como destino, associado especificamente ao turismo (ORTIZ 

apud MOSSBERG; KLEPPE, 2005, p. 5). O termo “destino” refere-se ao local 

visitado por um turista (ORTIZ apud NADEAU et al., 2008, p. 5). Portanto, pode-se 

afirmar que a definição é parecida a imagem país, mas é só focado exclusivamente 

ao turismo e tem um componente de experiência passada. 

Quando falamos em turismo considera-se algumas atividades relacionadas à 

diversão noturna, as atividades de lazer relacionadas aos esportes, e as recreações, 

tais como parques temáticos, shopping, museus, entre outros (ORTIZ 2016). Alguns 

destes aspectos estão presentes na infraestrutura para o turismo, causando, 

portanto, uma sobreposição das dimensões. No entanto, as atividades de lazer e 

recreação não necessariamente aparecem na dimensão de infraestrutura para o 

turismo.  

 

4.1 Marketing relacionado à imagem 

 

A imagem em geral tem sido cada vez mais utilizada como forma de emitir 

informações, as estratégias de utilização do marketing estão sendo crescentes 

sensibilizando as pessoas através das formas como são apresentadas ao público de 

interesse das organizações. Isso requer relacionamento constante e percepção 

aguçada em relação às experiências com o público. 

 

O profissional de marketing bem-sucedido no novo ambiente será aquele 
que coordenar o mix de comunicação de forma tão rigorosa que você pode 
olhar de veículo (de propaganda) para veículo, de evento de programa para 
evento de programa e verá instantaneamente que a marca está falando 
uma única linguagem. (SHIMP, 2002, p. 39). 

 

Há a questão da dificuldade para abordar elementos visuais na comunicação 

é a própria natureza diferenciada, contínua das imagens, isto é, sua não- linearidade 

espacial e a dificuldade em sistematizar o conhecimento a seu respeito com a 

utilização de códigos verbais (a fala e a escrita) (BARTHES, 1990). O nível de 

detalhes em uma imagem seduz pela facilitação da reconstituição cognitiva do 

sentido, o emissor possui uma mensagem fundadora por trás da imagem que 
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depende do esforço para reconstituição da mensagem. Nesses processos a imagem 

é poderosíssima e pode ser definitiva para o consumidor. Por isso deve-se usar uma 

linguagem direta de fácil entendimento ao receptor. 

No entanto, na articulação da mensagem promocional do marketing é 

dedicado grande cuidado na sua elaboração e diversos especialistas da área 

trabalham para definir devida harmonização. 

 

4.2 Imagem e sua importância correlacionada ao turismo  

 

Segundo Bignami (2005, p.13) a palavra imagem “pode ser associada a um 

conjunto de percepções a respeito de algo, a uma representação de um objeto ou 

seja, a uma projeção futura, a uma lembrança ou recordação passada.” E completa 

dizendo que a imagem possui uma base forte relacionada a ideologias e que sofre 

influência de aspectos culturais e sociais. Todo e qualquer produto turístico possui 

uma imagem positiva ou negativa, mas que deve ser atrativa, pois a imagem é fator 

determinante no processo decisório ofertado ao turista. Esta é considerada a 

“imagem prévia.” Após o deslocamento do turista ao local escolhido, ele forma uma 

nova imagem, chamada de “imagem posterior”. 

De acordo com Ruschmann (1991 apud AOUN, 2001) o produto turístico, por 

ser intangível, é comercializado através de descrições e fotos que passam a 

sensação de satisfazer aqueles para se conduzirem até o local. Para tanto, 

demonstrar que determinada localidade é a chance que o indivíduo tem de viver 

momentos inesquecíveis, comparando a uma ideia de paraíso, é a melhor forma 

encontrada pela mídia para negociar seus produtos turísticos. 

 

A mídia entra como fator determinante para o exercício da função apelativa, 
incentivando o valor qualitativo dos espaços do planeta, promovendo 
lugares exóticos, valorizando o lazer em contraposição ao stress, que é o 
representante do ritmo de vida contemporâneo. (DROGUETT; DORTA, 
2004, p.26). 
 

As imagens de uma localidade turística são relacionadas a elementos naturais 

e culturais. O produto turístico tenta aproximar-se da sensação e das imagens de um 

paraíso relacionado a questões religiosas, que desde a Antiguidade possui inúmeros 

textos e alusões, a maior parte destes referindo-se a um local inacessível aos 

mortais. É importante ressaltar que para um produto turístico alcançar o sucesso, 
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não basta simplesmente comercializar uma nova imagem, mas sim adequar a oferta 

como um todo às necessidades do público alvo, sendo este o verdadeiro problema 

apontado por Bignami (2005) em termos de dificuldade para captação de turistas no 

Brasil, já que sem mudanças no produto turístico não há como mudar a imagem. 

 

4.3  Eventos no Brasil que influenciam na sua imagem  

 

Os grandes eventos como a Copa do Mundo no Brasil, a Olimpíada, Festivais 

de músicas e eventos religiosos, são oportunidades únicas de entrada do Brasil na 

grande competitividade do setor turístico do mercado internacional, fortalecem o 

Brasil como receptor de turistas estrangeiros. Em comum, esses eventos geram 

renda e movimentam a economia turística.  

A Jornada Mundial da Juventude, evento religioso, o maior evento já realizado 

no Rio de Janeiro em 2013, segundo o Ministério do Turismo atraiu mais de 3,7 

milhões de peregrinos.  

Conforme dados do Ministério do Turismo em 2014, o ano em que a Copa do 

Mundo foi sediada no Brasil, registrou-se a entrada de 6.429.852 turistas 

internacionais. Pela primeira vez, o país superou a marca dos 6 milhões de 

estrangeiros. A Argentina ficou em primeiro lugar na lista de principais países 

emissores, com 1.743.930 turistas, seguida dos Estado Unidos (656.801). O Chile 

(336.950) ultrapassou o Paraguai e assumiu a terceira colocação. Isso mostra que a 

Copa do Mundo foi um grande negócio para o turismo, porém o desafio é manter o 

crescimento do setor e conseguir passar uma boa imagem do País para que esses 

turistas voltem em outras ocasiões. 

Com os festivais de músicas como Lollapalooza, Rock In Rio que também 

atraem turistas estrangeiros, em 2017, o País já alcançou o segundo lugar no 

ranking do mercado de shows na América Latina, atrás apenas do México 

consolidando a imagem do Brasil. Uma pesquisa do Observatório do Turismo do 

Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, mostrou que dos 

595 mil espectadores na edição de 2015 do Rock In Rio, 335.104 eram turistas 

estrangeiros. Entre os estrangeiros, a maior parte veio da Argentina, do México, de 

Portugal e da Inglaterra. 

Já em 2016, o Brasil recebeu quase 6,6 milhões de turistas, ano em que o 

país foi sede da primeira Olimpíada na América Latina. De acordo com o Ministério 
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do Turismo, o número é recorde e representa um aumento de 4,8% em relação a 

registrado em 2015 - o equivalente a cerca de 300 mil visitantes estrangeiros a mais.  

No quadro 3, demonstrado abaixo pode-se observar as chegadas de turistas 

internacionais ao Brasil, por vias de acesso aérea, terrestre, fluvial e marítima, vindo 

de cada Continente para o Brasil nos anos de 2014, 2015 e 2016.  

 

Quadro 3 – Chegada de turistas internacionais no Brasil (em milhões de 

pessoas). 

 

CONTINENTES 
Total 

2014 2015 2016 

Brasil    6.429.852      6.305.838      6.578.074  

          África       128.252         110.983           81.391  

          América Central e Caribe         61.968           53.709           51.412  

          América do Norte       844.969         734.450         735.062  

          América do Sul    3.133.629      3.420.349      3.732.722  

          Ásia       332.585         299.270         304.786  

          Europa    1.847.834      1.631.514      1.606.495  

          Oceania         80.447           55.421           66.116  

          Países não especificados             168                142                 90  

 
Fonte: Adaptado (BRASIL, 2017). 

 

Segundo o Ministério do Turismo, no ano de 2014 quando o Brasil sediou a 

Copa do Mundo e no ano de 2016 sediou os Jogos Olímpicos, o país recebeu mais 

estrangeiros, em relação ao ano de 2015 por exemplo que não ocorreu um grande 

evento.  

Em suma, o objetivo dos eventos é elaborar estratégias de gerenciamento da 

imagem do Brasil no mundo para que os turistas desfrutem também de outros 

cartões postais do País. 

Todavia, infelizmente o Brasil transmite uma imagem para os turistas 

internacionais que pode os afastar. Como muitos casos de violência em noticiários, o 

turista precisa sentir segurança para querer conhecer o país, apesar dos problemas 

resultantes do número de crimes apresentados pelas estatísticas, a criminalidade 

contra turistas ainda não possui estudos aprofundados. A violência pode ter efeitos 

devastadores na economia de uma localidade, dentre os quais (CATAI; REJOWSKI 
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apud PIZAM, 1997) elencaram quatro: aumento dos gastos na comunidade com a 

segurança na época de férias, despesas relativas aos roubos e danos ocorridos com 

residentes e turistas, aumento no clima de tensão entre moradores e turistas e, por 

último, nem sempre a presença da lei poderá ser considerada como aspecto de 

segurança. 

Outro fator que pode afastar os turistas é a falta de profissionalismo 

qualificado para atendê-lo. O profissional da área, principalmente do receptivo, 

precisa estar apto, bem informado sobre seu país, há necessidade de capacitação 

no setor do turismo, pois o turista mal tratado dificilmente retorna. 

A saúde do país é um agravante que dificulta a entrada de turistas no país, 

principalmente quando se diz respeito a epidemias que podem ser transmitidas. A 

epidemia de zika em 2016, por exemplo, segundo Nogueira e Cavalcanti (2016), 

provocou muitos cancelamentos e adiamentos de pacotes de viagem e de reservas 

de hotéis no Brasil por parte de turistas estrangeiros.  

Ora, ninguém quer conhecer uma localidade que ocorre muitos conflitos. O 

turismo é algo para os sonhos se realizarem, as pessoas esperam ser bem 

atendidas e querem desfrutar de exuberantes paisagens e museus, sem o risco de 

serem assaltadas a qualquer momento ou serem contaminadas por alguma doença. 

Claro que outros países também possuem suas adversidades, porém deve-se 

melhorar a infraestrutura e a recepção para contribuir pro crescimento do setor. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente artigo possibilitou concluir que o Brasil, como produto turístico, 

ainda possui uma imagem altamente estereotipada pelos estrangeiros, centrada no 

futebol, carnaval, música e sexo. Não é possível mudar a imagem do país de 

repente, mas por meio de qualificações e planejamento no setor turismo e através 

do trabalho de bons gestores e com a aplicação eficaz de investimentos e incentivos 

ao setor turístico brasileiro, o País certamente conseguirá competir em igualdade 

com outros países que já são destaques no cenário turístico mundial. 

Compreende-se que o retorno dos investimentos feitos no setor turismo no 

Brasil, será de longo prazo, para isso será necessário diagnosticar, planejar e 

executar mudanças significativas nas premissas básicas das atividades turísticas, 

tais como: infraestrutura de acesso, qualificação profissional, segurança, qualidade 
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no atendimento, empreendimentos diferenciados, e o mais importante planejamento 

estratégico. 

Isto posto, ainda ressalta-se a importância de promover o turismo diante da 

capacidade de geração de rendas em outros segmentos da economia, que repercuti 

através do seu efeito multiplicador. 

Em virtude da importância do tema, o presente artigo é apenas uma 

contribuição para os futuros estudos relacionados a imagem real do turismo no 

Brasil para os estrangeiros.  
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