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“A vida é uma novela e somente eu sou capaz 

de interpretar o meu papel.” 

(Benedetti)



 

 

RESUMO 
 
 

O turismo midiático está obtendo destaque nos últimos anos, principalmente no que 
diz respeito às promoções dos destinos turísticos inseridos nas telenovelas 
brasileiras estimulando o telespectador a conhecer o local exibido. O presente 
trabalho tem como objetivo geral analisar as influências do merchandising televisivo 
no campo do turismo. Os processos metodológicos que deram forma para esta 
monografia foram: pesquisa bibliográfica sobre marketing turístico, destino turístico e 
merchandising televisivo, fornecendo o embasamento teórico necessário para este 
trabalho; pesquisa documental com levantamento de dados por meio de fontes 
diversas sobre o turismo (órgãos oficiais, sites, catálogos, etc.); agências de 
viagens; operadoras turísticas e telenovelas brasileiras. As amostras coletadas se 
referem à triangulação destes segmentos: as telenovelas brasileiras exibidas pela 
Rede Globo, o volume de vendas das agências de viagens e operadoras turísticas 
de Salvador filiadas à Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV e o 
fluxo turístico nos aeroportos brasileiros ambos da Região Nordeste no período de 
2010 a 2017. Foram pesquisadas 08 (oito) telenovelas brasileiras gravadas na 
Região Nordeste, 32 (trinta e duas) agências de viagens, 11 (onze) operadoras 
turísticas associadas à ABAV, instaladas em Salvador, 23 (vinte e três) destinos que 
possuem infraestrutura turística básica e atrativos qualificados na Região Nordeste, 
movimentos anuais de passageiros nos aeroportos de 05 (cinco) cidades da Região 
Nordeste e por fim o volume de vendas de 10 (dez) agências de viagens e 06 (seis) 
operadoras turísticas. Após o desdobramento desses dados pode-se concluir que a 
procura pelas cidades da Região Nordeste aumenta após as apresentações das 
novelas assim como a busca dos turistas pelos destinos exibidos nas agências de 
viagens e operadoras turísticas. 
 

 
Palavras-chave: Turismo, telenovela, merchandising, agências, operadoras 
turísticas. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

The media tourism is gaining relevance in the last years, mainly because touristic 
destinations has being used as scenarios of Brazilian’s soap operas, encouraging 
soap operas viewers to visit the destination shown on TV. This work aims to analysis 
the influences of TV merchandising in Tourism. The methodological processes that 
guide this work were: bibliographic research about tourism’s marketing, touristic 
destination and TV merchandising, providing the theoretical basement demanded by 
this work; documental research by data collection from several sources about tourism 
(official departments, websites, catalogs, etc.); travel agencies; tour operators; and 
Brazilian’s soap operas. The data collected are the crossing of the following 
information’s sources: Brazilian’s Rede Globo soap operas; the sales amount of 
travel agencies and tour operators affiliates to ABAV – Brazilian Association of Travel 
Agencies, from Salvador, and the tourism flow on some Northeast Brazilian’s airports 
between 2010 and 2017. 08 Brazilian’s soap operas that were recorded in the 
Northeast of Brazil, 32 travel agencies, 11 tour operators affiliates to ABAV, from 
Salvador, 23 destinations which have basic touristic infrastructure and qualified 
attractions in Northeast, airports annual flow of 05 cities in Northeast and finally the 
sales amount of 10 travel agencies and 06 tour operators has been analyzed.  Based 
on these collected data, it can be concluded that the travel agencies and tour 
operators’ demand and the interest for the Northeast cities increase after their 
appearance on soap operas. 
 
 
Keywords: Tourism, soap opera, TV merchandising, travel agencies, touristic, tour 
operators.  
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INTRODUÇÃO 
 

O turismo nasceu da necessidade humana de se deslocar de um ponto a outro 

do planeta seja para conhecer novas localidades, desfrutar de momento de lazer ou 

distração em locais diferentes aos quais se estava habituado a conviver no dia a dia. 

Segundo Abrantes (2013) turismo é o conjunto de atividades desenvolvidas pelos 

visitantes em razão das suas deslocações, as atrações e os meios que as originam, 

as facilidades criadas para satisfazer essas necessidades e os fenômenos 

resultantes de umas e outras. 

O turismo é considerado uma das principais atividades econômicas de um país, 

pois quando o turista desembarca em uma determinada região ele movimenta vários 

setores (acessibilidade, hotelaria, restaurantes, infraestrutura, agências de viagens, 

operadoras turísticas etc.) trazendo renda e emprego para aquele local (ARAÚJO, 

2017) 

O marketing turístico, por sua vez, tem como finalidade principal promover um 

determinado produto ou serviço turístico utilizando-se de estratégias que conquistem 

o consumidor. O papel fundamental do marketing turístico é de apresentar com 

venustidade a realidade da cidade e as riquezas naturais daquele destino, atraindo o 

potencial turista e tecendo laços. Além disso, o cuidado que o marketing tem em 

relação às imagens do destino turístico se torna essencial para a escolha do turista. 

 

O turista, antes de viajar, faz previsões das experiências que 
pretende ter. Estas estão fundamentadas nas emoções que o destino 
evoca na sua memória, por comentários de amigos, pela leitura da 
folhetaria, anúncios publicitários etc. Sua decisão basear-se-á na 
imagem que ele valoriza e espera encontrar (TORRES, 2010 apud 

ARAÚJO, 2017). 
 
 

Um dos meios de atuação do marketing é através do merchandising televisivo, 

seja nos intervalos comerciais ou inseridos dentro das telenovelas. As telenovelas 

brasileiras aproximam o telespectador de cenários diferentes do seu local de origem, 

despertando a vontade e o desejo de conhecer esses destinos movidos pelos 

atrativos turísticos, cultura e estilos de vida. Segundo Hamburguer (2005, apud 

MACIEL, 2015, p. 12), as novelas brasileiras, principalmente as da TV Globo, são 

muito assistidas, tanto no Brasil quanto no exterior, por um público generalizado 

inserido em qualquer classe social.  
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Do mesmo modo que, quem viaja seja a lazer ou a conhecimento, busca 

sempre um roteiro sob medida para assim desfrutar da viagem dos sonhos. As 

agências de viagens e as operadoras turísticas são as responsáveis pela elaboração 

desses roteiros e participam do início (informações sobre os produtos e serviços 

oferecidos), meio (acompanhamento) e fim (feedback dos clientes sobre os aspectos 

positivos e negativos) sobre a viagem. Elas são responsáveis também pela 

divulgação dos destinos turísticos nacionais ou internacionais.  

 

As agências de viagens e de turismo assumem um papel importante 
na oferta turística, formando o grupo mais significativo do sistema de 
distribuição e vendas de produtos turísticos que envolvem viagens. 
Contribuem de forma notável para o desenvolvimento do turismo, por 
criarem e orientarem os fluxos turísticos e servirem de elementos de 
ligação entre os turistas e as demais entidades prestadoras de 
serviços turísticos (MARTINS, 2012). 
 
 

A partir da análise do cenário atual do turismo brasileiro, das estratégias 

implementadas pelo marketing turístico, do conhecimento prévio sobre destinos 

turísticos, do merchandinsing televisivo e das telenovelas brasileiras da emissora 

Rede Globo, foi definido como problema de pesquisa a seguinte questão: de que 

forma a influência das telenovelas brasileiras pode impulsionar a promoção dos 

destinos turísticos da Região Nordeste exibidos por elas? Dito isto, essa pesquisa 

pretende relacionar o turismo com as telenovelas que são ferramentas de lazer de 

extrema importância na sociedade brasileira, pois além de abrangerem toda a 

população são responsáveis pela promoção e desenvolvimento de uma localidade 

turística, podendo até ser utilizados como base para criação de pacotes turísticos e 

alavancarem as vendas de uma agência de viagens ou de operadoras turísticas. 

 

Objetivo Geral 
 

Analisar a influência das telenovelas brasileiras na promoção de um destino turístico. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

 Analisar o cenário do turismo brasileiro e seus componentes (destinos 

turísticos, imagem, competitividade e intermediadores). 
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 Identificar as estratégias do marketing turístico aplicadas nas telenovelas 

brasileiras. 

 Elaborar um diagnóstico das telenovelas brasileiras da Rede Globo exibidas 

entre os anos de 2010 a 2017. 

 Elaborar um diagnóstico das agências de viagens e operadoras turísticas 

instaladas em Salvador. 

 
Justificativa 

 

O turismo é uma atividade de grande importância, pois além de satisfazer os 

desejos e vontades de um indivíduo ele movimenta os destinos turísticos 

proporcionando benefícios para aquele local e sua população. 

Em contrapartida, as telenovelas são um grande instrumento de entretenimento 

brasileiro, pois retratam temas cotidianos, ditam modas, influenciam no 

comportamento social e aproximam o telespectador de cenários turísticos e/ou de 

outras culturas. Uma produção, ao escolher um local como sua base de filmagem, 

seja uma grande cidade ou uma região natural, traz um grande fluxo de 

investimentos imediatos e tende a gerar um futuro fluxo de turistas proporcional ao 

esforço de marketing despendido nessa direção (BRASIL, 2007). 

Com intuito de relacionar o turismo com as telenovelas brasileiras gravadas 

nos destinos turísticos da Região do Nordeste e ciente de que uma das maiores 

vitrines de visualização do marketing e da propaganda é a televisão, visto que está 

presente na casa de todo brasileiro independente da classe social. 

Desse modo, a pesquisa possui importância, pois analisa novos potenciais 

turísticos baseados nas exibições das telenovelas e sugerem as agências de 

viagens e operadoras turísticas a criação de novos roteiros e pacotes turísticos 

vivenciando os locais retratados pelas telenovelas tornando-se um diferencial diante 

de um mercado bastante competitivo.  

Outrossim, esta pesquisa pretende contribuir para o aumento de análises e 

levantamento de dados sobre essas aéreas que são pouco exploradas e divulgadas 

apesar do uso dessa temática já ter sido utilizadas por algumas agências. 
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Estrutura do trabalho  
 

O presente trabalho está dividido em 05 (cinco) capítulos para melhor 

disseminação e assimilação do conteúdo. O primeiro capítulo desta pesquisa tem 

como foco levantar dados estatísticos mais atuais sobre o cenário do turismo 

brasileiro utilizando como fontes de dados as pesquisas realizadas pelos principais 

órgãos do setor de turismo - Ministério do Turismo (MTUR) e Organização Mundial 

do Turismo (OMT) – e os dados fornecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Fundação Getúlio Vargas (FGV) que contribuem 

para o desenvolvimento do turismo. 

O segundo capítulo tem como propósito apresentar o destino turístico e seus 

elementos principais: imagem, competitividade e seus intermediadores (agências de 

viagens e operadoras turísticas) destacando a importância de cada elemento para 

que o turismo até um determinado local ocorra de forma satisfatória. 

O terceiro capítulo faz um embasamento teórico sobre as definições do 

marketing turístico e suas estratégias que além de serem essenciais para promoção 

de um destino ou atração turística favorecem o fluxo turístico. Este capítulo traz 

também a conceituação do merchandising televisivo, como ele é empregado nas 

telenovelas brasileiras e o quanto a exibição dos cenários turísticos nesse meio 

pode contribuir para o turismo. 

O quarto capítulo apresenta a pesquisa documental, conceituação e as razões 

pelas quais ela foi escolhida para este trabalho assim como os procedimentos 

metodológicos adotados. 

O quinto capítulo aborda os resultados das análises e reflexões sobre os dados 

coletados resgatando um pouco da discussão inicial sobre a influência do 

merchandising televisivo no campo do turismo. 
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CAPÍTULO I  
 

1.1– Cenário do Turismo Brasileiro  
 

Nas últimas décadas, o turismo tem usufruído de uma continua expansão e 

diversificação, tornando-se um dos setores econômicos mais importante do mundo. 

Segundo dados da Organização Mundial do Turismo – OMT (2016) o setor gerou 

US$ 1,5 trilhão em exportações movimentou 1,84 bilhão de pessoas, gerou 1 a cada 

11 empregos e foi responsável por 10% do PIB Mundial. 

A participação do turismo nas economias emergentes, por exemplo, aumentou 

de 30%, em 1980, para 45% em 2015, e deverá atingir 57% até 2030 (o equivalente 

à chegada de mais de 1 bilhão de turistas internacionais), comprovando a tendência 

dos países emergentes de se apropriarem do setor (UNWTO, 2016). 

Esse cenário revela o turismo como um setor econômico dinâmico que mantém 

uma demanda sólida de viajantes em todas as regiões do mundo, apesar dos 

desafios da realidade atual. Neste contexto, o Brasil é uma das dez maiores 

economias do mundo, tendo evoluído substancialmente nos últimos anos. Conforme 

o SEBRAE (2016), o setor é responsável por, aproximadamente, 3,6% do PIB 

brasileiro, empregando, direta ou indiretamente, mais de 2 milhões de pessoas. 

De acordo com a pesquisa de caracterização e dimensionamento do turismo 

internacional no Brasil, realizada em 2017 pela Fundação Getúlio Vargas e o 

Ministério do Turismo, o motivo principal da Viagem ao Brasil é o lazer, que 

responde pela maior parte das visitas (56,8%), seguido de visitas a amigos e 

parentes (21,1%), Negócios e eventos (18,7%). 

 

   Figura 1 – Motivos das Viagens e Via de Acesso no Brasil - 2016 

 

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil 

(FGV; MTUR, 2017). 
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A pesquisa revela que nas viagens realizadas pela via terrestre, predominam 

as viagens a Lazer (89,7%). Na via aérea, também destacam-se as viagens a Lazer 

(43,3%), mas além disso as Visitas a amigos e parentes (27,1%) e a Negócios, 

eventos e convenções (25,5%) são representativas (FGV;MTUR,2017). 

Em contrapartida, os turistas brasileiros são grandes consumidores globais, 

mas a maioria deles prefere viajar pelo Brasil a ir para fora do país. A Pesquisa de 

Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem, elaborada pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) e o Ministério do Turismo (MTUR) em 2017, retrata a expectativa das 

famílias brasileiras de consumir os serviços relacionados ao turismo. 

Essa pesquisa é elaborada com base nos dados coletados numa pesquisa 

mais ampla, denominada Sondagem de Expectativas do Consumidor, levada a efeito 

pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundação Getúlio Vargas, a qual 

abarca amostral de 200 domicílios nas seguintes cidades brasileiras: Belo Horizonte, 

Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. (FGV; MTUR, 

2017). 

 

   Figura 2 - Pesquisa de Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem 

 

   Fonte: Pesquisa de Sondagem do Consumidor (FGV; MTUR, 2017) 

 

Tal pesquisa apontou que em novembro de 2017 cerca de 82,8% dos destinos 

turísticos procurados pelos brasileiros eram nacionais contrastando com a procura 

pelos destinos turísticos internacionais de 16,3%. A figura 3 abaixo demonstra os 

resultados desta pesquisa de forma mais detalhas e de acordo com os segmentos 

estudados. Por meio dessa figura é possível concluir que 27,4% dos consumidores 

entrevistas possuíam intenção de viajar, 82,8% preferiam os destinos brasileiros 
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para sua viagem, 68,9% optaram pelas viagens fora dos estados que residem, 

43,4% procuram destinos da Região Nordeste e o meio de transporte mais utilizado 

é o avião apresentando o resultado de 51,0%. (FGV; MTUR, 2017). 

 

  Figura 3 – Pesquisa de Sondagem do Consumidor - Resultados 

 

  Fonte: Pesquisa de Sondagem do Consumidor (FGV; MTUR, 2017). 

 

 Em relação ao meio de transporte mais escolhido, o avião, a figura 4 abaixo 

apresenta dados comparativos de desembarque de passageiros em vôos 

domésticos regulares e não regulares de 2016 e 2017, com variação percentual, 

baseado em dados coletados pela INFRAERO – Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária e ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil. O 

resultado dos dados aponta que o ano de 2017 apresentou um aumento de 

1.875.053 no volume total de desembarques de passageiros no Brasil nos vôos 

regulares e não regulares.  
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         Figura 4 – Desembarques de passageiros em vôos nacionais no Brasil 

 

 Fonte: Ministério do Turismo e Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (2017). 

 

Todavia, o crescimento sustentável do turismo e de todas as atividades que o 

integram e/ou com que ele se relaciona depende, de um modo geral, do sucesso 

das políticas que atenuam os constrangimentos endógenos e exógenos que afetam 

este setor, promovendo práticas de planejamento e desenvolvimento integrado 

consubstanciadas numa valorização do patrimônio natural e construído e no 

ordenamento do território turístico (ABRANJA et al., 2012). 

O Plano Nacional do Turismo (PNT), segundo o Ministério do Turismo (2016), é 

o instrumento que estabelecem diretrizes e estratégias para implementação da 

Política Nacional de Turismo. O objetivo principal desse documento é ordenar as 

ações do setor público, orientando o esforço do Estado e a utilização dos recursos 

públicos para o desenvolvimento do turismo.  
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A organização do Plano Nacional de Turismo (PNT) durante o período de 2013 

a 2016 seguiu uma estrutura lógica que interliga as diretrizes estratégicas, os 

objetivos e resultados esperados e a proposição e o desenvolvimento de programas, 

projetos e ações turísticas.  

O Plano agrega, ainda, um amplo conjunto de informações e dados que 

norteiam as ações compartilhadas pelo Ministério do Turismo e a cadeia produtiva 

do setor em favor do turismo brasileiro (MTUR, 2016). 

De acordo com o Ministério do Turismo (2016), o PNT apresenta como visão 

de futuro, posicionar o Brasil como uma das três maiores economias turísticas do 

mundo até o ano de 2022. Em 2011, segundo o World Travel & Tourism Council 

(WTTC), o setor do turismo brasileiro ocupava em geração de renda a 6º posição 

entre os países. Na projeção para 2022 da mesma instituição, o Brasil avançaria 

apenas uma posição, ficando em 5º lugar. Este pode ser considerado um cenário 

tendencial. 
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CAPÍTULO II 
 

2.1- Destino Turístico 
 

2.1.1– Destino 
 

A escolha do destino é o ponto de partida para o turismo acontecer. Essa 

escolha está diretamente relacionada ao perfil do turista (cultural, aventura, esporte, 

lazer e etc.) e as condições (infraestrutura básica, transporte etc.) que o destino 

apresenta. 

Destino turístico refere-se ao lugar onde os turistas pretendem passar o seu 

tempo quando estão longe de casa. Essa unidade geográfica visitada pelos turistas 

pode ser uma vila ou vilarejo, uma cidade, uma região, uma ilha ou mesmo um país 

inteiro. Ademais um destino pode ser uma única localidade, um conjunto de 

múltiplos destinos, como parte de um tour, ou um destino móvel, como no caso dos 

cruzeiros turísticos (LOHMANN, 2012). 

Para que um destino se torne viável é essencial conhecer bem os elementos 

que compõem uma estrutura turística. CHO (2000) considerou que existem cinco 

principais atratividades num destino turístico: 

 

Atrações turísticas: naturais (cenário, clima, praias), construídas 
(lugares históricos, parques de diversões), culturais (museus, 
galerias de arte) e sociais (encontros com os habitantes locais); 
Conveniências: infra-estrutura básica, meios de hospedagens, 
transportes, serviços de alimentos e bebidas, entretenimento, lojas e 
centros de informações turísticas; 
Acessibilidade: refere-se à facilidade de acesso que os turistas têm 
para chegarem aos destinos e se locomoverem dentro deles; 
Imagem: Ideias e impressões que os turistas possuem sobre um 
destino turístico, sendo um ponto importante do marketing turístico; 
Preço: varia em função do tipo e da classe do serviço (meios de 
hospedagem, transportes e atividades), da sazonalidade 
(particularmente em resorts costeiros e áreas recreacionais). (CHO, 
2000 apud LOHMANN, 2012). 

 
 

Em suma, o atrativo é o que desperta a atenção das pessoas sobre aquele 

destino. O destino deve oferecer condições adequadas para recepcionar os turistas 

e para isso é necessário que ele tenha: as conveniências que são os 

estabelecimentos que facilitam a permanência do turista no local (hotéis, pousadas, 

restaurantes, farmácias e etc.), a acessibilidade que consiste nas facilidades de 
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acesso ao local (meios de transporte) e o preço o destino deve oferecer o melhor 

custo-benefício de acordo com o perfil de cada turista.  

Os benefícios e os valores de um destino devem ser promovidos internamente 

(para os residentes), e externamente (para os visitantes, investidores), para 

aproveitar os melhores resultados, em termos de notoriedade e visibilidade 

(ANDREA et al., 2015). 

Para Flores (2014) existem vários olhares para o destino turístico, da geografia, 

da economia, da psicologia, da sociologia e da gestão: 

 

Para geografia: o destino turístico apresenta-se numa área com 
limites físicos definidos, um lugar que possui recursos naturais ou 
construídos pelo homem, contribuindo de forma inerente para as 
atrações e atraindo turistas para ficarem temporariamente. São as 
atrações de uma localização geográfica que fazem os turistas 
desejar visitá-la, e complementa que as demandas modificam a 
estrutura e o caráter do destino pela geração de ofertas e mudanças 
nos seus elementos constitutivos, sendo que essas mudanças 
devem ser objeto de planejamento e desenvolvimento do turismo; 
Para economia: uma destinação turística deixa de ser um conjunto 
distinto de recursos naturais, culturais ou ambientais, assumindo uma 
configuração de um produto global, atraente e disponível em uma 
determinada área, uma carteira complexa e integrada de serviços 
turísticos produzidos com base em seu potencial autóctone, 
oferecido por um destino com objetivo de proporcionar uma 
experiência de férias e satisfazer as necessidades dos turistas; 
Para sociologia: o destino turístico é apresentado como o resultado 
da prática social, sendo que cada atividade acontece em um lugar, e 
essas atividades formam o lugar. Mudanças de atividades alteraram 
o caráter espacial de um lugar, ou seja, a sua estrutura, o conteúdo, 
o significado e o tamanho. Isto significa que um destino não é uma 
aglomeração física de instalações e empresas, mas um processo 
que, a qualquer momento, se remodela, através dos olhos dos atores 
que participam desse processo; 
Para psicologia: a psicologia do indivíduo e sua aplicação para a 
compreensão do comportamento e motivação dos turistas, da 
personalidade e atitudes do turista e a percepção turística do meio 
ambiente. Além disso, abrange o estudo da sociedade e das 
organizações do turismo, envolvendo contextos sociais, comunitários 
e de conceitualizações do trabalho, bem como a gestão destes 
contextos sociais, como marketing, recursos humanos, recursos 

turísticos, avaliação de instalações e os impactos sociais do turismo 
sobre as comunidades anfitriãs; 
Para gestão: a necessidade de comercializar o produto-destino, de 
modo a atrair visitantes suficientes para sustentarem as atividades de 
negócios do turismo; e a segunda pela adoção de métodos 
administrativos para assegurar formas benéficas de turismo 
(FLORES et. al., 2014). 
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O processo de globalização proporcionou ao turismo diversos efeitos. Entre 

eles as facilidades de conexão e deslocamento, a promoção das localidades 

segundo suas potencialidades (natural, cultural e histórico), iniciativas de residentes 

locais e maior circulação de informações atingindo proporções gigantescas 

(NOGUEIRA, 2011). 

Neste contexto de satisfazer e antever as novas necessidades de consumo 

mundial movidos principalmente pelos avanços tecnológicos e melhor servir os 

turistas o SEBRAE (2016) desenvolveu os destinos turísticos inteligentes que são 

inúmeros aplicativos cuja finalidade é proporcionar informações e serviços que 

apóiam uma viagem em todas as suas faces, desde a preparação até o retorno para 

casa. 

 

Figura 5 – Vantagens dos destinos turísticos inteligentes 

 

            Fonte: SEBRAE, 2016. 
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Os destinos inteligentes aumentam a percepção de valor tanto dos turistas 

quando da população local. A figura 5 acima apresenta as vantagens dos destinos 

turísticos inteligentes que são: espaço turístico inovador, dispõem de tecnologia de 

ponta, valorizam o capital humano, são focados no desenvolvimento sustentável, 

sabem gerir os recursos de forma eficiente, garantem mais competitividade ao setor, 

possibilitam experiências de qualidade aos turistas e são integrados e interativos 

(SEBRAE, 2016). 

 

2.1.2- Imagem 
 

Quando pensamos em um destino turístico a primeira coisa que nos vêm em 

mente é a imagem daquele lugar, como exemplos: Egito – a imagem das Pirâmides 

e de Salvador – a imagem do Pelourinho. Segundo a Associação Americana do 

Marketing imagem é “a percepção do consumidor de um produto, instituição, marca, 

negócio ou pessoa, que pode ou não corresponder como o “real”, com a “realidade” 

(AMA apud LOHMANN; NETTO, 2012). 

De acordo com Flores (2017) o destino turístico não é apenas o que existe, 

mas também o que se pensa existir, ou seja, mais do que o destino em si, o que 

chega até aos visitantes e/ou turistas é uma construção mental sobre o destino que 

irão visitar e por essa razão, um entendimento do conceito de imagem de destino 

turístico revela-se fundamental.  

 

Figura 6 – Pirâmides do Egito                              Figura 7 – Pelourinho 

               

Fonte: Google, 2018.                                    Fonte: Google, 2018. 
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A figura 6 apresentada acima destaca as Pirâmides do Egito que é um dos 

principais monumentos históricos do Egito. Construída na Idade Antiga, como um 

monumento ligado aos faraós, ela carrega séculos e séculos a fio de História, de 

acontecimentos e personagens altamente relevantes, de vivências e experiências de 

um dos povos mais fascinantes em todos os tempos. Da mesma forma que a figura 

7 traz um dos principais cartões postais de Salvador, o Pelourinho, classificado 

Patrimônio Mundial pela UNESCO, possui um conjunto arquitetônico colonial 

barroco português preservado. A vida cultural do Pelourinho é intensa e diariamente 

traz atrações das mais diversas naturezas e expressões (NOGUEIRA, 2017). 

O turismo é uma das atividades que mais utiliza a imagem para se promover e 

atrair consumidores, pois o turista, antes de comprar um lugar, para desfrutar de 

suas férias, por exemplo, “compra” uma imagem, com um sonho ou um desejo. 

Partindo desse meio para promover o turismo, surge a importância da imagem, ou 

seja, a imagem do destino como fator que levará a realização do turismo em si, na 

vertente que o consumidor cria uma imagem de acordo com sua 

imaginação/percepção do destino que deseja conhecer (PERINOTTO, 2013).  

 

    Figura 8 – Principais Conceitos de IDT  

 

   Fonte: NEVES, 2012 adaptado de GALLARZA et al., 2001. 
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A figura 8  apresentada na página anterior elaborada por Neves (2012) reúne 

os principais conceitos sobre a imagem de um destino turístico. Os conceitos 

reforçam que a imagem é um dos principais insumos para a oferta dos destinos 

turísticos, pois engloba um conjunto de percepções e impressões globais dos 

atributos de um destino além da interação de crenças, sentimentos, ideias e 

expectativas de um lugar.   

O estudo da imagem tem se tornado importante no turismo devido ao fato de 

que influencia decisivamente na escolha do destino a ser visitado pelo turista. Além 

disso, pelo fato do turismo se constituir de bens e serviços, muitas vezes a 

experiência de consumo ocorre no mesmo momento em que se está produzindo o 

produto ou serviço, como é o caso de uma noite em um hotel ou uma refeição em 

um restaurante (LOHMANN, 2012). 

Sendo assim, imagem é o conjunto de impressões que o turista tem sobre um 

determinado lugar desde a chegada ao destino, no aeroporto ou rodoviária até o 

final da sua estadia. Essa imagem pode ser positiva ou negativa, sendo ela 

responsável pela escolha do turista voltar ou não ao lugar visitado.   

 

2.1.3 - Competitividade do destino turístico 

 

 A competitividade está presente em todos os ramos mercadológicos. No 

turismo, a competitividade se destaca em relação aos destinos turísticos. Desta 

maneira, procura-se sempre saber o que os consumidores querem e busca-se 

identificar formas para induzir este cliente a efetivar a compra pelo produto ou 

serviço oferecido. 

O conceito de competitividade é complexo (é competitivo em comparação “a”?) 

e multidimensional (quais seriam as principais qualidades a serem analisadas?). O 

quadro abaixo apresenta os conceitos tanto de competitividade geral, quanto de 

competitividade de destinos turísticos dos anos 2000 a 2017 (AÑAÑA, 2015). 
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Quadro 1 – Definições de Competitividade de Destinos Turísticos dos anos 2000 a 2017 

Autores Ano Conceito 

D’hauteserre 2000 Competitividade é a capacidade do destino turístico de 
manter sua posição no mercado e aperfeiçoá-la através do 

tempo. 

Hassan 2000 Competitividade é a capacidade do destino para criar e 
integrar produtos de valor agregado que sustentam 

recursos, mantendo a sua posição no mercado em relação 
aos seus concorrentes. 

Heath 2002 Competitividade é a habilidade de um destino turístico 
disponibilizar produtos e serviços melhores que outros 

destinos turísticos nos aspectos da experiência turística 
que são considerados importantes pelos turistas. 

Enright; Newton 2004 Os destinos serão competitivos se puderem atrair e 
satisfazer turistas potenciais. 

 

Gooroochurn; 
Sugiyarto 

2005 A competitividade pode ser entendida como um fenômeno 
multidimensional e relativo, e sua mensuração da escolha 

das variáveis analisadas e/ou do ano-base de escolha e/ou 
da base geográfica (países ou regiões). 

 

Omerzel; Mihalic 2007 Competitividade de um destino turístico é a habilidade do 
país de criar valor adicionado e desta forma incrementar a 

saúde nacional pela gestão de ativos e processos, 
atratividade e proximidade. 

Pike 2008 Um destino competitivo é aquele que caracteriza: turismo 
rentável, uma posição de mercado eficaz, um ambiente 
atrativo, experiências satisfatórias dos visitantes e apoio 

aos residentes locais. 

Hong 2009 Competitividade é a capacidade de um destino para criar, 
integrar e oferecer experiências de viagem incluindo 
produtos e serviços de valor agregado consideradas 

importantes pelos turistas. 

Tsai; Song; Wong 2009 O destino é competitivo se possuir a capacidade de atrair e 
satisfazer os potenciais turistas, fazendo com que se 

obtenham resultados diretos e indiretos. 

Fórum Econômico 
Mundial – WEF 

2015 A competitividade é gerada pelo conjunto de instituições, 
políticas e fatores que determinam a produtividade de um 

país. 
 

Ministério do 
Turismo 

2015 Competitividade é a capacidade crescente de gerar 
negócios nas atividades econômicas relacionadas com o 

setor de turismo, de forma sustentável, proporcionando ao 
turista uma experiência positiva 

Queiroz Neto et 
AL 

2017 A competitividade é a superioridade do valor entregue aos 
turistas, que eco-criado por clientes em uso, ao invés de 

serem entregues por fornecedores. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 adaptada de MANNRICH  et al., 2017. 
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Por meio do quadro é possível constatar que os conceitos iniciais eram focados 

no posicionamento do destino e ao decorrer dos anos foram direcionados a 

qualidade dos serviços prestados aos turistas e sustentabilidade. Sendo assim pode-

se concluir que o estudo da competitividade do destino turístico trata o destino 

turístico como um todo e não os seus aspectos individuais (recursos naturais, 

serviços, transportes, etc.). 

Em 2013, foi criado o Plano Nacional do Turismo (PNT) onde foram traçadas 

diretrizes que norteassem o desenvolvimento do turismo brasileiro entre os anos 

2013 a 2016. Essa abordagem foi adotada como estratégia para desenvolver o 

turismo no Brasil e a partir de então, todas as Unidades Federativas (UFs) brasileiras 

implantaram, em maior ou em menor grau, o processo de regionalização e de 

desenvolvimento descentralizado do turismo em seus territórios (SEBRAE, 2016). 

Para que essa estratégia obtivesse êxito, seria necessário medir a 

competitividade dos destinos turísticos. No Brasil, o Ministério do Turismo (MTUR), 

juntamente com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o SEBRAE Nacional (2016), 

desenvolveu uma metodologia para mensurar a competitividade de destinos 

turísticos, o Índice de Competitividade Turística. 

O índice mais recente foi calculado em 2015 e permitiu avaliar e monitorar o 

nível de competitividade de 65 destinos turísticos de Norte a Sul do Brasil 

mensurando as condições de oferta de equipamentos e serviços local, ambiente de 

negócios e a rede empresarial, além de verificar as condições da infraestrutura de 

serviços básicos para receber os visitantes e o posicionamento de mercado do 

destino pesquisado (MTUR, 2016).  

De acordo com Sette et al. (2017), através do Índice de Competitividade é 

possível mensurar a capacidade de gerir recursos que em diversas áreas, podem 

configurar-se em vantagem competitiva aos destinos turísticos e gera atratividade, o 

que pode ser feito por meio da estruturação de novos produtos turísticos, melhoria 

de operações e infra-estrutura, incremento da qualidade de serviços, do ambiente de 

negócios e, consequentemente, do desempenho. 

O quadro 2 abaixo  apresenta o relatório mais recente feito pelo SEBRAE 

(2015), composto de 13 (treze) dimensões que são: infraestrutura geral, acesso, 

serviços e equipamentos turísticos, atrativos turísticos, marketing e promoção do 

destino, políticas públicas cooperação regional, monitoramento, economia local, 



32 
 

 

 

capacidade empresarial, aspectos sociais, aspectos ambientais e culturais. O 

resultado do relatório aponta que os desafios são grandes e destaca que a 

dimensão Monitoramento (pesquisas de oferta, sistema de estatísticas do turismo, 

medição dos impactos da atividade turística e setor específico de estudos e 

pesquisa) foi a que concentrou os índices mais baixos conforme, mantendo a média 

da dimensão no nível 2 da escala de competitividade (entre 21 e 40 pontos), 

evidenciando a necessidade de atenção aos quesitos avaliados. 
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Quadro 2 – Resultados gerais do Índice de Competitividade 

Fonte: SEBRAE, 2015. 
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Sendo assim, para que os destinos explorem todo o potencial competitivo, é 

fundamental que se conheçam e se identifiquem os recursos disponíveis, favoráveis 

ou desfavoráveis, bem como a relação com o ambiente externo. Segundo Sette et 

al., isso pode ser trabalhado por meio do monitoramento da atividade turística, da 

implementação de ações que permitam o acompanhamento contínuo dessa 

atividade e da elaboração de estratégias que se pretende adotar para promover o 

desenvolvimento local. 

 

2.1.4 – Intermediadores  

 

As agências e operadoras turísticas são as principais intermediadoras dos 

serviços turísticos (bilhetes de transportes, hotelaria, receptivo, passeios, locações 

de veículos e etc.) que são prestados pelos fornecedores de turismo e também dos 

clientes que usufruem desses serviços.  Além disso, elas também se provêem de 

informações relacionadas a tais produtos, bem como aos destinos turísticos a serem 

visitados (LOHMANN; NETTO, 2012). 

Apesar de possuírem semelhanças, as agências de viagens e operadoras 

turísticas exercem papéis bem distintos: as operadoras são as produtoras dos 

pacotes turísticos, enquanto as agências de viagens distribuem estes pacotes. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 209/97, de 13 de agosto, já revisto pelo Decreto-Lei n.º 

263/2007 e Decreto-Lei n.º 61/2011, de 6 de maio, são agências de viagem e 

turismo as empresas que se encontrem licenciadas para tal e cujo objeto 

compreenda o exercício das atividades próprias seguintes:  

 
A organização e vendas de viagens turísticas; 
A representação de outras agências de viagens e turismo, nacionais 
ou estrangeiras, ou de operadores turísticos, nacionais ou 
estrangeiros, bem como a intermediação na venda dos respectivos 
produtos;  
A reserva de serviços em empreendimento turísticos; 
A venda de bilhetes e reserva de lugares em qualquer meio de 
transporte; 
A recepção, transferência e assistência aos turistas (ABRANJA et al., 

2012). 

 

As agências de viagens e turismo ocupam um importante papel no 

desenvolvimento do turismo, pois criam e orientam os fluxos turísticos, vendem seus 
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serviços de forma direta ao turista e desempenham as funções de mediadoras 

(ligam os turistas e as demais entidades prestadoras de serviços turísticos), 

assessoras (fornecem amplo conhecimento no que se diz respeito à viagem) e 

produtoras (criam seus próprios produtos ou pacotes turísticos) como demonstra a 

figura 9 abaixo: 

 

Figura 9- Funções das agências de viagens 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 adaptada de ABRANJA et al., 2012. 

 

No documento Estudo da Competitividade do Turismo Brasileiro: o segmento 

de agências e operadoras de viagens e turismo, do Ministério do Turismo (2007), 

são definidas diferentes tipologias para abranger melhor todas as funções realizadas 

pelas agências: 

Agências detalhistas (conhecidas no mercado nacional como 

agências de viagens ou agências varejistas) – geralmente não 
elaboram seus próprios produtos, mas comercializam viagens com 
roteiros preestabelecidos (pacotes), organizados por agências 
maioristas ou operadoras de turismo, e podem ou não oferecer 
serviços de receptivo. As agências detalhistas podem montar 
pacotes customizados para clientes específicos, incluindo todos os 
tipos de serviços turísticos; 
Agências de viagens maioristas (conhecidas no mercado nacional 
como agências atacadistas) – elaboram os programas de viagens 
(pacotes) para as agências detalhistas disponibilizarem ao 
consumidor final. Não operam seus próprios programas e geralmente 
não vendem diretamente ao público; 
Agências operadoras (conhecidas no mercado nacional como 

operadoras) – elaboram e operam seus programas de viagens por 
meio de seus próprios equipamentos ou por subcontratação de 
operadoras locais. Podem vender seus produtos às agências 
detalhistas e ao público em geral, por meio de seus escritórios locais; 
Agências de viagens receptivas (conhecidas no mercado nacional 
como receptivas) – prestam serviços para as operadoras de turismo 
e as demais agências de viagens por meio de oferta ao turista de 
uma gama variada de serviços, como translados (transfers) e 
passeios pela cidade (city tours e sightseeing), assessoram o turista 
enquanto este estiver no destino da viagem e elaboram e vendem ao 
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turista passeios e programas locais, cobrados à parte do pacote 
turístico; 
Agências de viagens consolidadoras (denominação comum no 

mercado informal) – consolidam serviços junto às transportadoras 
aéreas, repassando bilhetes às agências que não possuem 
credenciais para este fim (BRASIL, 2007 apud SEBRAE, 2017). 

 

As operadoras turísticas são as empresas de turismo que organizam e 

elaboram de roteiros turísticos que podem ser vendidos diretamente para os turistas 

ou para agências de viagens. De acordo com Abranja (2012) define o operador 

turístico como um fabricante de “pacotes turísticos”, que recolhe uma série de 

serviços individuais promovidos por diversas empresas, contribuindo de forma 

complementar para o desenvolvimento turístico. 

O autor Martins (2012, apud ARAÚJO 2017) complementa afirmando que 

sucesso de uma operadora turística depende da sua capacidade de satisfazer as 

necessidades turísticas e vender os seus pacotes turísticos a preços competitivos, 

bem como, de um bom conhecimento do mercado. 

Considerando que o turismo abrange uma grande diversidade de produtos 

turísticos, Tavares (2008) subdivide as operadoras em categorias considerando sua 

atuação e o espaço geográfico que a mesma trabalha, estas categorias são: 

operadora local (tratam sobre os destinos locais), operadora nacional (tratam os 

destinos nacionais fora do seu local de origem) e operadora internacional (tratam 

dos destinos fora do seu país). A figura 10 abaixo exemplifica essas categorias: 

 

            Figura 10- Categorias de operadoras 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2018 adaptado de TAVARES, 2008. 
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O trabalho das operadoras turísticas é relevante para a sustentabilidade de 

outros intervenientes da atividade turística, sejam com os produtos turísticos, as 

agências de viagens e até os consumidores, já que realiza ou divide o trabalho 

promocional, contribuindo para o aumento de taxas de ocupação e para redução dos 

custos da oferta e da procura (ABRANJA et al., 2012).  

No Brasil, segundo Flores (2017) existem algumas associações de agências de 

turismo: ABAV (Associação Brasileira das Agências de Viagens); ABRACORP 

(Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas);BRAZTOA 

(Associação Brasileira das Operadoras de Turismo). Essas associações 

regulamentam ou prestam assistência aos prestadores de serviços de suas áreas 

que estão associados. 

Atualmente, a ABAV (2016) é a entidade mais representativa do turismo 

brasileiro. Sua credibilidade e força, junto a todos os elos que compõem a dinâmica 

cadeira produtiva do setor, resultam de atividades intensas – empreendidas em mais 

de 60 anos de atuação. Desde sua constituição em 1953, a ABAV norteou e liderou 

ações que contribuem com o desenvolvimento do turismo nacional; superando 

dogmas; vencendo desafios e consolidando avanços. 
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CAPÍTULO III 
 
3.1 – Marketing 
 

O marketing está por toda parte, bens, serviços, eventos, experiências e 

pessoas. Kotler (1967) define o marketing como um processo social e gerencial pelo 

qual indivíduos ou grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, 

oferta e troca de produtos de valor com outros. Ou seja, o marketing é uma 

ferramenta poderosa, pois gerencia a sociedade e induz as pessoas a comprarem 

aquilo que possui necessidade (comida, água, abrigo e etc.) ou desejo (lazer, 

viagens etc.).  

Para a Associação Americana do Marketing (AMA) o marketing é uma função 

organizacional e uma série de processos para a criação, comunicação e entrega de 

valor para clientes, e para a gerência de relacionamentos com eles de forma que 

beneficie a organização e seus stakeholders (parceiros de negócios ou partes 

interessadas). Um profissional do marketing ao desenvolver sua oferta considera 

não só a transação comercial, mas também um relacionamento de longo prazo com 

seus clientes e parceiros (AMA, 2004). 

 Segundo Neto (2010) o marketing e suas ferramentas são os principais aliados 

das empresas para alavancar o crescimento, fidelizar clientes e alcançar a 

rentabilidade do negócio. As ferramentas do marketing são: preço (valor que será 

cobrado ao cliente pelo produto), praça (local onde o produto será comercializado), 

produto (características do produto) e promoção (divulgação do produto). São essas 

ferramentas que ditarão e influenciarão na maneira como as estratégias devem ser 

montadas em cada empresa.  

Sendo assim, o marketing é um elemento fundamental para as empresas, pois 

além de cuidar da comunicação, ele é quem fica de olho nas tendências 

mercadológicas, consumo e comportamento dos clientes (ALBERTO, 2016). 

 
3.1.1 – As estratégias do Marketing Turístico 

 

Diante de um mercado turístico competitivo, segmentado e instável, o 

marketing tem ganhado cada vez mais importância para as empresas que prestam 
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serviços turísticos, de hospitalidade, de entretenimento, de alimentos e bebidas e 

para o setor terciário em geral (LOHMANN, 2012). 

No turismo, o marketing passou a ser um processo que auxilia no 

conhecimento do público interno e externo das empresas, além de identificar os 

produtos e estabelecer um canal entre a empresa e seu público, no intuito de 

satisfazer as necessidades de ambos.  

Existem diversas definições para o marketing turístico. Krippendorf (1980) foi 

um dos primeiros autores a definir o marketing turístico: 

 

Um processo administrativo através do qual as empresas e outras 
organizações de turismo identificam seus clientes (turistas), reais e 
potenciais, e com eles se comunicam para conheceram e 
influenciarem suas necessidades, desejos e motivações nos planos, 
locais, regional, nacional e internacionais em que atuam, com o 
objetivo de formular e adaptar os seus produtos para alcançar a 
satisfação ótima da demanda. (KRIPPENDORF, 1980 apud MACIEL, 

2015). 

 
 

Em seguida, o Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR (1992, apud 

FLORES, 2017) define o marketing turístico como “conjunto de técnicas estatísticas, 

econômicas, sociológicas e psicológicas, utilizadas para estudar e conquistar o 

mercado, mediante lançamento planejado de produtos, consistindo numa estratégia 

dos produtos para adequar seus recursos às novas oportunidades que o mercado 

oferece”. 

Para Kotler (2000, apud MACIEL 2015), considerado o maior especialista em 

Marketing determinou que o markentig turístico “é um conjunto de atividades que 

facilitam a realização de troca entre os diversos agentes que atuam diretamente no 

mercado de produtos turísticos”. 

De acordo com Beni (2003), marketing turístico é: 

 

Descoberta daquilo que os turistas desejam (pesquisa de mercado); 
Desenvolvimento de serviços turísticos adequados (planejamento do 
produto); 
Informação aos turistas sobre o que está disponível (publicidade e 
promoção); 
Orientação sobre os locais onde podem comprar serviços (canais de 
distribuição: operadoras turísticas e agências de viagens); 
Definição do preço. (BENI, 2003 apud MACIEL, 2015).  
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O marketing turístico nada mais é que a junção da essência do marketing de 

atender as necessidades e desejos de um cliente, imerso em um pacote ou serviços 

turísticos (companhias aéreas e marítimas, hotéis, receptivos etc.), levando em 

conta a qualidade do serviço oferecido de modo que o resultado seja satisfatório. 

Por ser o produto turístico intangível, isso porque o principal resultado da 

viagem turística é a experiência do turista, tornou-se necessário elaborar técnicas 

específicas do marketing aplicadas ao turismo e lazer. 

Os autores Lovelock & Wirtz (2008) e Hemzo (2007) criaram assim os “8P’s” da 

Gestão de Serviços: 

 

Produto/serviço: características físicas, embalagens e marcados dos 
produtos de apoio ou complementares aos serviços; 
Ponto e tempo (momento): local de prestação do serviço e momento 
em que ele será desempenhado incluindo o horário de 
funcionamento; 
Processo: organização da sequência de atividades necessárias para 
a prestação do serviço; 
Produtividade e Qualidade: estabelecimento dos níveis adequados a 
serem ofertados na prestação do serviço; 
Promoção e educação: sendo mais difícil de entender, o serviço deve 
ser promovido e o cliente ensinado a usar da melhor forma o que 
está recebendo; 
Palpáveis (aspectos físicos): todas as evidências físicas relacionadas 
com a prestação do serviço percebidas pelo cliente desde os 
aspectos visuais de fachadas, vitrines, uniformes, até a decoração, 
frotas, espaços de movimentações, circulação e espera etc., que se 
tornam mais importantes em função da intangibilidade do serviço em 
si; 
Pessoas: são todos os envolvidos direta ou indiretamente na 
prestação do serviço. A força de trabalho é matéria-prima. Portanto, 
a preocupação com as pessoas é fundamental. O treinamento, a 
capacitação, a motivação e a orientação ao cliente devem ser 
constantes, pois geram impacto direto na qualidade do serviço 
prestado; 
Preços e outros custos do serviço: valor a ser recebido em função da 
forma de prestação de serviço, das condições de crédito e 
financiamento, e valor percebido pelo cliente (LOVELOCK &WIRTZ, 
2008, HEMZO, 2007, apud LOHMANN; NETTO, 2012). 

 

 

As decisões de marketing são tomadas pelas empresas e estão alocadas em 

dois ambientes específicos: o microambiente (ambiente interno da empresa) e o 

macroambiente (ambiente externo da empresa). Os elementos que compõem o 

microambiente no Turismo são: 
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O destino: deve-se pensar no turista e levar em consideração todos 
os grupos que compõem a administração do destino, como 
administração central, secretarias, autarquias e demais setores da 
administração pública); 
Os fornecedores: deve-se considerar o funcionamento de uma 
cidade: água, luz, saneamento básico, infra-estrutura geral e 
transporte; 
Os intermediários do marketing: agências de viagens, operadoras 
turísticas e internet; 

Os turistas: visitante real (aquele que já ocorre no destino) e 
entender quem pode ser um novo visitante (turista potencial).  
Os concorrentes: que na área do Turismo está em qualquer lugar no 
mundo (BRASIL, 2007).  

 

Já os elementos que compõem o macroambiente no Turismo buscam analisar 

as relações do destino com outras esferas maiores e que interferem na dinâmica 

local do destino. O ambiente demográfico, político, econômico, tecnológico, social, 

cultural e ambiental influem desenvolvimento de políticas internas e estratégias para 

o desenvolvimento sustentável do turismo (BRASIL, 2007). 

Um dos aspectos do marketing que mais se destaca, e que é mais percebido 

pelos consumidores, é a promoção de vendas ou propagandas em revistas, jornais, 

TV e cinema. Um exemplo de ação do marketing, foi a campanha das “7 maravilhas 

do mundo” que elegeu o Cristo Redentor – Rio de Janeiro, com repercussão em 

muitos países emissores e receptores de turistas. (LOHMANN; NETO, 2012).  

 

Figura 11 – Cristo Redentor, Rio de Janeiro – As 7 Maravilhas do mundo 

 

          Fonte: LOHMANN; NETO, 2012. 

 



42 
 

 

 

A figura 11 apresenta a imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, 

considerado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade e eleito em 2006 como 

uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. As outras seis Maravilhas do Mundo 

Moderno são: Coliseu (Itália), Chichén Itzá (México), Machu Picchu (Peru), Grande 

Muralha (China), Petra (Jordânia) e Taj Mahal (Índia) (LOHMANN;NETO, 2012).  

É interessante valorizar o marketing da atividade turística como forma de 

melhor divulgação do mercado, pois são os meios e as mídias que influenciam as 

pessoas a consumirem. Além disso, o autor Pinheiro et al. (2012) destaca que é 

necessário entendermos quais são os caminhos que levam o marketing turístico a 

ter excelência. 

O turismo, assim como o marketing, é uma atividade que tem como objetivo 

atender as necessidades e desejos de uma pessoa através da oferta de um produto 

ou serviço turístico. O turismo proporciona não só a realização dos sonhos de uma 

pessoa em conhecer um determinado lugar ou país, ele também dá emprego e traz 

renda para o local onde o produto ou serviço é desenvolvido.  

Sendo assim unir o marketing ao turismo, em um mercado totalmente 

competitivo, em que a concorrência só aumenta além de importante para economia 

pode ser uma oportunidade para que um destino ou empresa turística possa garantir 

o seu diferencial e garantir também que o fluxo turístico continue existindo. 

 
3.1.2 – Merchandising Televisivo 

 
A fim de facilitar a comunicação entre empresas e seus consumidores, várias 

técnicas de marketing foram desenvolvidas para ampliar promoções de público e 

número de vendas. Entre estas ferramentas de grande uso no mercado da 

publicidade, o merchandising é um dos favoritos (LEAL, 2015). 

De acordo com Tamanha (2015) o merchandising é conceituado como um 

conjunto de técnicas de ação ou material utilizadas em pontos de venda, que 

objetivam proporcionar melhorias na comunicação de produtos, marcas ou serviços 

com seus consumidores. Ele é fundamental para garantir o sucesso nas compras 

dos consumidores e, é capaz de motivar e influenciar as decisões de compra do 

público a partir de técnicas (propagandas e estratégias de promoções) altamente 

envolventes. A televisão se apropriou desse termo porque considera que os 
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programas funcionam como pontos-de-venda, onde os produtos aparecem de forma 

natural e as situações de consumo se dão de forma não-ostensiva.  

As telenovelas vêm sendo, ao longo de décadas, um grande instrumento de 

entretenimento se caracterizando contemporaneamente pela maneira interativa com 

o seu público consumidor. No Brasil, as telenovelas enquadram-se como um dos 

gêneros televisivos mais populares e compõem de forma efetiva a rotina de grande 

parte da população brasileira (ARAÚJO, 2010 apud ALVES, 2015). 

Em virtude dos avanços tecnológicos e pelos movimentos de globalização de 

mercados, as novelas passam a incorporar cenários cada vez mais diversificados 

em suas exibições. De acordo com  Goobo (2006) a incorporação do turismo dentro 

da trama da telenovela revela que os diversos segmentos que compõem a atividade 

turística já estão integrados à rotina da vida cotidiana e a sua vinculação dentro do 

enredo, mesmo que indiretamente, “vende” um estilo de vida que favorece o 

incremento do turismo. 

Para o Ministério do Turismo (2007, apud MACIEL, 2015) a inclusão das 

televisões na Lei n. 11.437/2006 do audiovisual, em dezembro de 2006, pelo 

Congresso Nacional – sancionado pelo Presidente da República - gera mais 

responsabilidade para as emissoras nacionais de televisão no momento da escolha 

das sinopses, das locações, dentre outros elementos de produção. 

O audiovisual é usado pelo turismo como uma importante tática de influência 

na decisão do consumidor, de forma consciente ou não, a conhecer o lugar 

promovido nas telonas ou nas telinhas e “[...] cada vez mais o destino é retratado, 

ganha mais visibilidade, alavancando o desenvolvimento sustentável do turismo” 

(BRASIL, 2007, apud MACIEL, 2015). 

De acordo com o Ministério do Turismo (2007): 

 

O turismo e o audiovisual têm dois pontos evidentes de sinergia. O 
primeiro deles, tangível e de impacto direto, provêm da vinda e 
circulação de equipes de produção que filmam na região: são 
produtores, cinegrafistas, atores e técnicos das mais diversas 
especialidades, com seus equipamentos de filmagem, que geram 
grandes demandas de receptivo e preparação dos sets [...]. Mas o 
principal ponto de sinergia é o segundo, indireto e intangível, que 
provêm da exportação de cenários e valores culturais e históricos 
das locações ao mundo todo, através das telas de cinema, televisão, 
computadores e novas mídias, que tendem a atrair turistas às 
locações dos países expostos em filmagens, em curto, médio e longo 
prazo (BRASIL, 2007, apud MACIEL, 2015). 
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O audiovisual é usado pelo turismo como uma importante tática de influência 

na decisão do consumidor, de forma consciente ou não, a conhecer o lugar 

promovido nas telonas ou nas telinhas e “[...] cada vez mais o destino é retratado, 

ganha mais visibilidade, alavancando o desenvolvimento sustentável do turismo” 

(BRASIL, 2007, apud MACIEL, 2015). 

Na televisão, o merchandising funciona predominantemente como uma técnica 

promocional de divulgação de produtos, muitos dos quais já totalmente 

consagrados. Enquanto ao emprego do merchandising em telenovela, Castro (2005) 

destaca que existem duas razões fundamentais: a influência que o gênero exerce na 

vida das pessoas (dimensão emocional e social) e a comprovada eficiência de 

comercialização (dimensão econômica). A autora continua, indicando que o 

merchandising: 

 

Não só reflete sentimentos humanos, detonando um processo 
psíquico que atinge pessoas de diferentes classes sociais, através 
daquele universo de encanto proposta pela trama, constitui um 
espaço de venda e de auxílio à venda, direta ou indireta, de tudo a 
ela relacionado. Com efeito, a telenovela é um espaço privilegiado de 
geração de novos estímulos e de consagração de conceitos, 
imagens e marcas, o que justifica a intensa associação da televisão 
com o meio publicitário, que hoje em dia compromete mais de 50% 
do seu investimento em mídia (CASTRO, 2005 apud ALVES, 2017). 

 
 

Dito isto, a OBITEL Brasil – Rede Brasileira de Pesquisadores da Ficção 

Televisiva, que fornece semestralmente relatórios ao mercado publicitário destacou 

que em 2017, a TV aberta obteve 55,5% da verba dos anunciantes, acrescentando 

um percentual de 5,6% referente às ações de merchandising em televisão, o que 

totaliza 61,10% de participação do meio, tendo considerado como informação inédita 

a separação desses dois índices em um mesmo meio de comunicação (TV) o que 

reafirma a importância do merchandising como ação comercial na publicidade. 

(OBITEL, 2017). 

A figura 12 abaixo se refere ao relatório semestral da OBITEL 2017 onde são 

apresentados os investimentos feitos nos meios midiáticos brasileiros. Entre eles se 

destaca o investimento no meio TV Merchandising (merchandising inseridos nas 

telenovelas, programas, comerciais e etc.) que apresentou um aumento de 5,8% em 

2017 comparado ao ano anterior, ao contrário dos outros meios que neste mesmo 

ano possuíram um menor volume de investimentos.  
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  Figura 12 - Relatório Semestral OBITEL – 2016/2017 

 

 Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor, 2017. 

 

Os registros indicam que a primeira experiência oficial com merchandising em 

produções ficcionais foi em Beto Rockfeller (1968, TV Tupi, de Bráulio Pedroso, 

tendo como protagonista Beto (Luís Gustavo), o consumo de um antiácido 

efervescente, chamado Alka Seltzer (da Bayer) quando amanhecia indisposto como 

conseqüências da ressaca das noites de farra (SOUZA, 2014). 

 

Figura 13 - Personagem Beto interpretado          Figura 14 – Antiácido Alka-Seltzer 

pelo ator Luís Gustavo                                   

              

Fonte: SOUZA, 2014.                                             Fonte: GOOGLE, 2018. 

 

Desde então, o merchandising está plenamente incorporado na telenovela, 

como atividade comercial. O autor já o considera quando escreve o roteiro e, dessa 

forma procura desenvolver situações onde se apresentem produtos e serviços. 
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Essas oportunidades são oferecidas aos anunciantes potenciais pela área comercial 

(TAMANHA, 2015). 

As telenovelas brasileiras têm a capacidade de alavancar o turismo pelos 

cenários onde se passam suas filmagens. Uma produção ao escolher um local como 

sua base de filmagem, seja uma grande cidade ou uma região natural, traz um 

grande fluxo de investimentos imediatos e tende a gerar um futuro fluxo de turistas 

proporcional ao esforço do marketing despendido nessa direção. De acordo com 

Dutra et al. (2014): 

 

O turismo midiático, que utiliza as cidades como set de gravações, 

tem como objetivo inserir o telespectador no ambiente ficcional 
narrado nas telas. Atraídos pelas imagens construídas e transmitidas 
pelas emissoras, e pela identificação como a cultura implícita no 
cotidiano dos personagens, os telespectadores são provocados a 
conhecer aqueles locais retratados, e com base nisso, diversas 
empresas se mobilizam para vender pacotes de viagens a esses 
destinos, cujas novelas, implicitamente ou não, fazem o marketing 
turístico (DUTRA et al., 2014). 

 

 

Atualmente a Rede Globo é a principal empresa de telecomunicações de nosso 

país. Com uma programação estruturada e de ótima qualidade, o canal segue 

apostando em novelas, segmento que é o mais assistido pelos brasileiros (LIMA, 

2017).  

Em vista disso, em 2012 a TAM Viagens com a Globo Marcas estabeleceram 

uma parceria inédita para desenvolver e comercializar roteiros turísticos inspirados 

em atrações da TV Globo. Sylvio Ferraz, diretor executivo da operadora, disse na 

época que: “com esse novo acordo, poderemos oferecer uma experiência de viagem 

ainda mais completa. Além de conhecer as locações de suas séries e novelas 

preferidas, o cliente da operadora poderia apreciar cenários inesquecíveis” 

(AMORELLI, 2012). 

Os roteiros criados foram baseados nos cenários da novela Passione exibida 

pela emissora Rede Globo em 2011 que incluíam hospedagens em Milão, Florença 

e Siena, com visitas a cantinas típicas para degustação de vinhos, queijos e frios e 

na minissérie A Casa das Sete Mulheres, exibidas em 2003, que contempla uma 

visita programada à Charqueada São João, que serviu de locação para a minissérie 

e que possui, inclusive, uma sala que retrata os bastidores da atração, com fotos, 
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vídeos e autógrafos dos atores (AMORELLI, 2012). O quadro 3 abaixo apresenta os 

roteiros temáticos detalhados: 

 

Quadro 3 – Roteiros Temáticos baseados em Novelas da  Globo 

PASSIONE A CASA DAS SETE MULHERES 

• Passagem aérea Brasil-Milão-Brasil em voos 
regulares TAM; 
• Transporte privativo na chegada e saída; 
• Duas noites de hospedagem com café da 
manhã em Florença; 
• Duas noites de hospedagem com café da 
manhã em Siena; 
• Duas noites de hospedagem com café da 
manhã em Milão; 
• Guia acompanhante e local; 
• Cinco refeições, sendo um jantar de boas-
vindas; 
• City tour a pé em Florença e Siena, com 
entrada na catedral; 
• Tour em ônibus em Florença; 
• Tour de dia inteiro em San Gimignano, Tenuta 
de Corsano e San Galgano; 
• Tour de dia inteiro em Pienza, San Quirico 
D´Orcia e Montepulciano; 
• Degustação de vinhos, queijos e frios em 
Montepulciano; 
• City tour em Milão; 
• Visita ao Outlet de Foxtown; 
• Seguro de viagem; 
• Pontos Multiplus. 
 

• Passagem aérea São Paulo-Porto Alegre-São 

Paulo em vôo regular TAM; 

• Transportes privativos na chegada e saída; 

• Uma noite de hospedagem com café da manhã 

em Porto Alegre; 

• Três noites de hospedagem com café da 

manhã em Pelotas; 

• Guia acompanhante; 

• Uma refeição (não inclui bebidas); 

• City tour em Porto Alegre; 

• City tour em Piratini; 

• Visita à Charqueada Santa Rita; 

• Visita ao Museu do Charque; 

• Mini city tour a pé em Pelotas; 

• Visita à Charqueada São João; 

• Box com o DVD da minissérie A Casa das Sete 

Mulheres; 

• Pontos Multiplus. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018, adaptado de AMORELLI, 2012. 

 

Para quem deseja se deslumbrar com uma paisagem encantadora, a Toscana 

cenário da novela Passione segundo Lima (2012) é uma interessante opção, pois o 

local reserva muitas atrações e também uma culinária deliciosa. Já se deseja 

conhecer um pouco mais da História do Brasil, poderá aproveitar o roteiro baseado 

na novela A casa das 7 mulheres.  

Em 2018, Salvador – Bahia receberá gravações da nova novela da Rede Globo 

denominada Segundo Sol que será escrita por João Emanuel Carneiro, com direção 

artística de Dennis Carvalho e direção geral de Maria de Médicis. As cenas serão 

gravadas no Pelourinho, Baixa dos Sapateiros e Comércio e contará a saga de Luzia 
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(Giovanna Antonelli), cuja vida foi despedaçada por Karola (Deborah Secco). Em 

meio de tantas idas e vindas e em busca de reescrever a própria história, Luzia, de 

origem simples e muito batalhadora, se apaixonará por Beto Falcão (Emílio Dantas), 

namorado de sua rival. Fica a dica para as agências de viagens e operadoras 

turísticas baianas aproveitarem essa oportunidade! (BRENNER, 2018).  
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CAPÍTULO V 

 
4.1– METODOLOGIA  
 

Com o propósito de analisar a influência das telenovelas brasileiras na 

promoção de um destino turístico, foi realizada uma pesquisa bibliográfica tendo em 

vista noções sobre o cenário atual do turismo, marketing turístico e suas estratégias, 

destino turístico: imagem, intermediadores (agências de viagens e operadoras 

turísticas) e competitividade turística, e o merchandising televisivo.  

Para compor esse cenário algumas estratégias foram utilizadas: pesquisa 

bibliográfica e pesquisa documental. De acordo com Lakatos e Marconi (2010): 

 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 
bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de 
comunicação oral: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 
filme televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 
direto com tudo que já foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 
assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham 
sido transcritos por alguma forma, quer publicada, quer gravada. 
(LAKATOS; MARCONI, 2010). 
 
 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

testes e etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. (SEVERINO, 2014). 

Essa pesquisa deu suporte para serem elaboradas redações sobre os capítulos 

anteriores, nos quais foram levantadas questões sobre o cenário turismo, marketing 

e merchandising televisivo nas telenovelas brasileiras. Posteriormente, foi elaborado 

um diagnóstico sobre as telenovelas brasileiras da Rede Globo exibidas de 2010 a 

2017; agências de viagens instaladas em Salvador (APÊNDICE A); operadoras 

turísticas instaladas em Salvador (APÊNDICE B); os 65 destinos indutores 

brasileiros e o panorama das agências de viagens e operadoras turísticas por 

regiões brasileiras.  

Em relação à técnica de pesquisa foi escolhida a pesquisa documental que 

segundo os autores Lakatos e Marconi (2010) possui como característica principal a 
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fonte de coletas que está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que 

se denomina fontes primárias, estas podem ser feitas no momento em que o fato ou 

fenômeno ocorre, ou depois. 

Sendo assim, a pesquisa documental considera os conteúdos dos textos que 

não tiveram nenhum tratamento analítico, é matéria-prima, a partir do qual o 

pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise. (SEVERINO, 2014). 

O quadro 04 abaixo auxilia a compreensão do universo da pesquisa 

documental utilizando-se essa três variáveis citadas pelos autores: fontes escritas ou 

não, fontes primárias ou secundárias, contemporâneas ou retrospectivas. 

(LAKATOS; MARCONI, 2010). 

 

Quadro 04- Características principais da Pesquisa Documental 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018 adaptado de LAKATOS E MARCONI, 2010. 

 

Neste sentido, a pesquisa documental tem sido uma técnica de extrema 

relevância para as ciências sociais, pois a maioria desses escritos é material de 

base para uma investigação.   

 

4.1.1- Contexto da Pesquisa 
 

Esta pesquisa tem como assunto norteador as influências que o merchandising 

televisivo inseridos nas telenovelas brasileiras da Rede Globo pode exercer no 
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campo do turismo. Para isso, foram apurados documentos dos órgãos oficiais do 

turismo – Ministério do Turismo (MTUR), Órgão Mundial do Turismo (OMT), Instituto 

Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) e a Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária (INFRAERO) – com a finalidade de examinar o cenário atual do 

turismo brasileiro, dados fornecidos pelo site da Associação Brasileira de Agências 

de Viagens (ABAV) nas quais foram escolhidas as agências e operadoras turísticas 

instaladas na cidade de Salvador – Bahia e pesquisas bibliográficas referentes aos 

conceitos e atribuições do marketing turístico. 

Ademais, foi elaborado um diagnóstico das telenovelas brasileiras 

apresentadas pela Rede Globo, emissora líder de audiência no Brasil, onde foram 

escolhidas as telenovelas que tinham como cenários as cidades pertencentes à 

Região Nordeste – São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, 

Maceió, Aracaju e Salvador - no período 2010 a 2017 e por fim foram extraídos 

dados de uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2015) denominada como “Os 65 

destinos Indutores Brasileiros”. A pesquisa tem como foco compreender como esses 

elementos podem contribuir para o desenvolvimento mercado turístico. 

 

4.1.2- Coleta de dados 
 

Para esta pesquisa foi selecionadas como amostras 08 (oito) telenovelas 

brasileiras gravadas na Região Nordeste, 32 (trinta e duas) agências de viagens e 11 

(onze) operadoras turísticas instaladas em Salvador e associadas à ABAV, 23 (vinte 

e três) destinos que possuem infraestrutura básica, turística e atrativos qualificados 

na Região Nordeste, movimentos anuais de passageiros nos aeroportos de 05 

(cinco) cidades da Região Nordeste e por fim o volume de vendas de 10 (dez) 

agências de viagens e 06 (seis) operadoras turísticas nos anos em que os destinos 

da Região Nordeste foram expostos nas telenovelas. 

 
4.1.3 – Metodologia de Análise  
 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa no site Memórias da Rede Globo onde 

foram levantados documentos sobre as telenovelas brasileiras exibidas durante os 

anos de 2010 até 2017 totalizando 46 (quarenta e seis) novelas.  

Posteriormente foi realizada uma consulta aos documentos dispostos no site da 

Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV, em 2018, onde foi levantado 
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o número de 32 (trinta e duas) agências de viagens (APÊNDICE A) e 11 (onze) 

operadoras turísticas associadas (APÊNDICE B).  

Em seguida, foram coletados dados do Panorama das Agências de Viagens e 

Operadores Turísticos no Brasil elaborado pelo SEBRAE em 2015 que identificou 

que há 32.322 (trinta e dois mil se trezentos e vinte e duas) agências de viagens em 

todo o Brasil. 

Como demonstra a figura 15 abaixo, a maioria das agências está concentrada 

na região Sudeste (51,76%) enquanto o Nordeste conta com 19,28%, o Sul com 

15,83%, o Centro-Oeste com 8,25% e o Norte com 4,88% desse total conforme 

figura abaixo (SEBRAE, 2015). 

 

 Figura 15 - Distribuição das agências de viagens entre as macrorregiões brasileiras em  

março de 2015 

 

 Fonte: SEBRAE, 2015. 

 

O Panorama elaborado pelo SEBRAE (2015) ainda destaca que há 3.792 (três 

mil setecentos e noventa e dois) operadores turísticos em todo o Brasil, de acordo 

com o Cadastro SEBRAE de Empresas - CSE para maço de 2015. Desde modo, 



53 
 

 

 

existem 8,5 (oito e meio) agências de viagem para cada operador turístico no país. A 

maioria está concentrada na Região Sudeste (51,48%), enquanto no Nordeste conta 

com 22,65%, o Sul com 14,27%, o Centro-Oeste com 8,73% e o Norte com 2,87% 

desse total como mostra a figura 15 abaixo. 

 

Figura 16 - Distribuição das operadoras turísticas entre as macrorregiões brasileiras em 

março de 2015 

 

Fonte: SEBRAE, 2015. 

 

Em relação aos destinos turísticos, o Ministério do Turismo e a Fundação 

Getúlio Vargas em 2013 realizaram um estudo onde foram apurados 65 destinos 

indutores (são aqueles que possuem infra-estrutura básica e turística além de 

atrativos qualificados e são capazes de atrair e/ou distribuir significativo número de 

turistas para seu entorno e dinamizar a economia do território em que está inserido) 

das regiões brasileiros. Os quadros abaixo destacam quais foram esses destinos.  
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         Quadro 5 – Destinos indutores da Região Norte 

Nº REGIÃO NORTE 

1 RIO BRANCO 

2 BARCELOS 

3 MANAUS 

4 PARINTINS 

5 MACAPÁ 

6 BELÉM 

7 SANTARÉM 

8 PORTO VELHO 

9 BOA VISTA 

10 MATEIROS 

11 PALMA 

        Fonte: Elaborado pela autora, 2018 adaptado do SEBRAE, 2015. 

 

          Quadro 6 – Destinos Indutores da Região Centro-Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Elaborado pela autora, 2018 adaptado do SEBRAE, 2015. 

 

          

 

 

 

Nº REGIÃO CENTRO-OESTE 

12 BRASÍLIA 

13 ALTO PARAÍSO 

14 CALDAS NOVAS 

15 GOIÂNIA 

16 PIRENOPÓLIS 

17 BONITO 

18 CAMPO GRANDE 

19 CORUMBÁ 

20 CÁCERES 

21 CUIABÁ 
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          Quadro 7 – Destinos Indutores da Região Sul 

Nº REGIÃO SUL 

22 CURITIBA 

23 FOZ DO IGUAÇU 

24 PARANAGUÁ 

25 BENTO GONÇALVES 

26 GRAMADO 

27 PORTO ALEGRE 

28 BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ 

29 FLORIANOPÓLIS 

30 SÃO JOAQUIM 

                Fonte: Elaborado pela autora, 2018 adaptado do SEBRAE, 2015. 

 

          Quadro 8 – Destinos Indutores da Região Sudeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Elaborado pela autora, 2018 adaptado do SEBRAE, 2015. 

  

     

 

 

 

Nº REGIÃO SUDESTE 

31 VITÓRIA 

32 BELO HORIZONTE 

33 DIAMANTINA 

34 OURO PRETO 

35 TIRADENTES 

36 ANGRA DOS REIS 

37 ARMARAÇÃO DE BÚZIOS 

38 PARATI 

39 PETRÓPOLIS 

40 RIO DE JANEIRO 

41 ILHABELA 

42 SÃO PAULO 
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   Quadro 9– Destinos Indutores da Região Nordeste 

   Fonte: Elaborado pela autora 2018, adaptado do SEBRAE, 2015. 

 

Em consulta ao site da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - 

INFRAERO pode-se identificar o movimento anual de passageiros nos aeroportos 

localizados na Região Nordeste nos anos de 2010 até 2017, períodos em que 

ocorreram as exibições das telenovelas aqui citadas. Exceto em 2015, todos os 

outros anos apresentaram um aumento em relação ao ano anterior. 

 

       Gráfico 1– Movimento Anual de Passageiros na Região Nordeste 2011 

 

       Fonte: Elaborada pela autora, 2018 adaptada da INFRAERO, 2011.  

 

Nº REGIÃO NORDESTE                          Nº REGIÃO NORDESTE 

43 MACEIÓ 55 SÃO LUÍS  

44 MARAGOGI 56 JOÁO PESSOA 

45 MARAÚ 57 FERNANDO DE NORONHA 

46 LENÇÓIS 58 IPOJUCA 

47 PORTO SEGURO 59 RECIFE 

48 SALVADOR 60 PARNAÍBA 

49 MATA DE SÃO JOÃO 61 SÃO RAIMUNDO NONATO 

50 ARACATI 62 TERESINA 

51 FORTALEZA 63 NATAL 

52 JIJOCA DE JERICOACOARA 64 TIBAU DO SUL 

53 NOVA OLINDA                         65 ARACAJU 

54 BARREIRINHAS   
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O movimento dos passageiros na Região Nordeste segundo a INFRAERO 

(2011) e apresentado no gráfico 1 apontou um aumento de 1.869.354 passageiros 

comparados ao ano de 2010. 

 

                Gráfico 2– Movimento Anual de Passageiros na Região Nordeste 2012 

 

       Fonte: Elaborada pela autora 2018, adaptado da INFRAERO, 2012. 

 

O movimento dos passageiros na Região Nordeste segundo a INFRAERO 

(2012) e apresentado no gráfico 2 apontou um aumento de 739.461 passageiros 

comparados ao ano de 2011. 

 

Gráfico 3 – Movimento Anual de Passageiros na Região Nordeste 2013 

          

          Fonte: Elaborada pela autora, 2018 adaptado da INFRAERO, 2013. 

 

O movimento dos passageiros na Região Nordeste segundo a INFRAERO 

(2013) e apresentado no gráfico 3 apresentou um aumento de 134.622 passageiros 

comparados ao ano de 2012. 
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         Gráfico 4 – Movimento Anual de Passageiros na Região Nordeste 2014 

         

          Fonte: Elaborada pela autora, 2018 adaptado da INFRAERO, 2014. 

 

O movimento dos passageiros na Região Nordeste segundo a INFRAERO 

(2014) representado no gráfico 4 acima apontou um aumento significativo de 

13.975.787 passageiros a mais comparado ao ano de 2013. 

Já no gráfico 5 abaixo o movimento dos passageiros na Região Nordeste 

segundo a INFRAERO (2015) demonstrou uma redução de 770.400 passageiros 

comparados ao ano de 2014. 

 

          Gráfico 5– Movimento Anual de Passageiros na Região Nordeste 2015 

 

          Fonte: Elaborada pela autora, 2018 adaptado da INFRAERO, 2015. 

 

O movimento dos passageiros na Região Nordeste segundo a INFRAERO 

(2016) e apresentado no gráfico 5 apontou um volume menor cerca de 2.471.604 

passageiros comparados ao ano de 2015. 
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         Gráfico 6 – Movimento Anual de Passageiros na Região Nordeste 2016 

 

         Fonte: Elaborado pela autora, 2018 adaptado da INFRAERO, 2016. 

 

Foram contatadas por meio dos e-mails (APÊNDICE C) expostos nos próprios 

sites as 32 agências de viagens e 11 operadoras turísticas associadas à ABAV em 

Salvador. Das 32 agências contatadas via e-mail (APÊNDICE A), apenas 16% 

(correspondendo a cerca de 10 agências) delas se disponibilizaram a colaborar com 

a pesquisa e 34% alegaram não possuir histórico no sistema. 

 

                      Gráfico 7- Agências de viagens contatadas via e-mail. 

 

               Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Das 11 operadoras turísticas contatadas via e-mail (APÊNDICE C), 27% 

(correspondendo a cerca de 6 (seis) operadoras) delas se disponibilizaram a 

colaborar com a pesquisa e 23% alegaram não possuir histórico no sistema. 
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                   Gráfico 8- Operadoras turísticas contadas via e-mail. 

                   

                            Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1– ANÁLISES DOS DADOS 
 

A região Nordeste, segundo o SEBRAE (2015) é responsável por 19,28% das 

agências de viagem do Brasil. São ao todo 6.120 (seis mil cento e vinte) agências de 

viagem, e os três estados com maior participação nesse número são Bahia 

(30,61%), Pernambuco (19,77%) e Ceará (15,59%). 

 

                  Quadro 10 - Agências de Viagens na Região Nordeste 

Subclasse CNAE Total de empresas %em relação ao total 

AL 338 5,44% 

BA 1.901 30,61% 

CE 968 15,59% 

MA 466 7,50% 

PB 447 7,20% 

PE 1.228 19,77% 

PI 228 3,67% 

RN 413 6,65% 

SE 221 3,56% 

Total geral 6.210 100,0% 

         Fonte: Elaborado pela autora, 2018 adaptado do SEBRAE, 2015. 

 

Dentre as agências de viagens mencionadas no estado da Bahia, 32 (trinta e 

duas) delas estão associadas à Associação Baiana de Agências de Viagens - ABAV 

que é associação que cuida das agências instaladas na cidade Salvador. 

O quadro 11 abaixo retrata quais são essas agências, tipos de operações e se 

elas operam ou não na Região Nordeste.  
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Quadro 11 - Agências de Viagens associadas à ABAV 

Nº NOME DA AGÊNCIA TIPO DE OPERAÇÃO  OPERA O 
NORDESTE 

1 ABAETÉ VIAGENS E TURISMO EMISSIVO INTERNACIONAL NÃO 

2 ADVAL TURISMO RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL SIM 

3 AGÊNCIA CONDE EMISSIVO INTERNACIONAL 
 

NÃO 

4 ALAMEDA TURISMO EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL SIM 

5 AMB TURISMO CORPORATIVO, RECEPTIVO NACIONAL E 
INTERNACIONAL, EVENTOS E EMISSIVO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

6 AXÉ VIAGENS E TURISMO RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL, 
EVENTOS E EMISSIVO NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
 

SIM 

7 AZUL VIAGENS EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

8 BAHIA BELLA EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

9 BM TOUR RECEPTIVO NACIONAL  
 

SIM 

10 BRISASOL TURISMO EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL  
 

SIM 

11 BTL BAHIA TURISMO EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

12 CASSI TURISMO RECEPTIVO NACIONAL 
 

SIM 

13 DANIEL BOOONE VIAGENS E 
TURISMO 

EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

14 FOCCUS TURISMO E EVENTOS EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

15 GIRAMUNDO VIAGENS EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

16 GLOBALTOUR EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

17 GROU RECEPTIVO E EMISSIVO NACIONAL 
 

SIM 

18 HAPPY TOUR EMISSIVO E RECEPTIVO INTERNACIONAL 
 

SIM 

19 LR TURISMO RECEPTIVO NACIONAL  
 

SIM 
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20 VANSERV RECEPTIVO NACIONAL SIM 

21 VERONA EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

22 VILA BAHIA EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

23 VIVER TURISMO EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

24 OASIS TURISMO RECEPTIVO NACIONAL 
 

SIM 

25 ODARA TURISMO EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

26 PEDRA BONITA RECEPTIVO NACIONAL 
 

SIM 

27 SALVATUR EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL, 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

28 SEM FRONTEIRAS TURISMO EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL, 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

29 SHOPPING TOUR RECEPTIVO E EMISSIVO INTERNACIONAL 
 

NÃO 

30 SLM VIAGENS E TURISMO EMISSIVO E RECEPTIVO NACIONAL 
 

SIM 

31 TATICCA EMISSIVO E RECEPTIVO NACIONAL 
 

SIM 

32 TATTUR TURISMO  RECEPTIVO NACIONAL 
 

SIM 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Gráfico 9 - Tipos de operações das agências de viagens em Salvador 

 

           Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Por intermédio do gráfico 9 é possível verificar que o tipo de operação mais 

realizada pelas agências associadas à ABAV é de receptivo nacional (29%) seguido 

de emissivo internacional (25%). Referente às vendas de pacotes e serviços para o 

Nordeste de 31 (trinta e uma) agências de viagens, a grande maioria 28 (vinte e oito) 

agências operam os destinos pertencentes à Região Nordeste.  

 

          Gráfico 10 - Tipos de operações das operadoras turísticas em Salvador 

 

           Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Em relação às operadoras turísticas a região Nordeste engloba 22,65% dos 

operadores turísticos no Brasil. São, ao todo, 859 operadores, e os três estados com 

maior participação nesse número são Bahia (33,76%), Pernambuco (18,98%) e 

Ceará (13,39%) (SEBRAE, 2015). 

 

                 Quadro 12 - Operadoras Turísticas na Região Nordeste 

Subclasse CNAE Total de empresas %em relação ao total 

AL 92 10,71% 

BA 290 22,76% 

CE 115 13,39% 

MA 44 5,12% 

PB 45 5,24% 

PE 163 18,98% 

PI 11 1,28% 

RN 80 9,31% 

SE 19 2,21% 

Total geral 859 100,0% 

                  Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Dentre as operadoras turísticas mencionadas no estado da Bahia, 11 (onze) 

delas estão associadas à Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV que 

é associação que cuida das operadoras turísticas instaladas na cidade Salvador. O 

quadro abaixo retrata quais são os tipos de operações que elas realizam e se 

vendem pacotes ou serviços voltados para Região Nordeste. 

 

        Gráfico 11 - Tipos de operações das operadoras turísticas em Salvador 

 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

O gráfico 11 aponta que as operadoras executam em sua maioria dois tipos de 

operações: Emissivo nacional (28%) e Emissivo Internacional (28%) correspondendo 

a um total de 56% das operações.   

No que se diz respeito às vendas de pacotes e serviços para o Nordeste de 11 

(onze) operadoras turísticas, a grande maioria 10 (dez) operadoras turísticas 

vendem os destinos pertencentes à Região Nordeste como demonstra o gráfico 12 

abaixo.  

 

 Gráfico 12 - Operadoras que vendem pacotes e serviços para Região Nordeste 

 

          Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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O quadro 13 abaixo apresenta os destinos indutores da região Nordeste: 

 

Quadro 13 – Os destinos indutores da região Nordeste 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018 adaptado do SEBRAE, 2015. 

 

Os destinos mais vendidos pelas agências de viagens de Salvador são 

Fortaleza, Maceió, Recife e Salvador e pelas operadoras turísticas são Fortaleza, 

Recife, Maceió e Recife como demonstram os gráficos abaixo. 

 

Gráfico 13– Destinos mais vendidos pelas agências 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Nº REGIÃO NORDESTE                          Nº REGIÃO NORDESTE 

43 MACEIÓ 55 SÃO LUÍS  

44 MARAGOGI 56 JOÁO PESSOA 

45 MARAÚ 57 FERNANDO DE NORONHA 

46 LENÇÓIS 58 IPOJUCA 

47 PORTO SEGURO 59 RECIFE 

48 SALVADOR 60 PARNAÍBA 

49 MATA DE SÃO JOÃO 61 SÃO RAIMUNDO NONATO 

50 ARACATI 62 TERESINA 

51 FORTALEZA 63 NATAL 

52 JIJOCA DE JERICOACOARA 64 TIBAU DO SUL 

53 NOVA OLINDA                         65 ARACAJU 

54 BARREIRINHAS   
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Gráfico 14– Destinos mais vendidos pelas operadoras turísticas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

No que se concerne ao merchandising televisivo foram levantadas as 

quantidades de novelas apresentadas entre os anos de 2010 a 2017. 
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Quadro 14 - Novelas apresentadas na Rede Globo de 2010 a 2017 

Nº ANO NOME DA NOVELA CENÁRIO PERÍODO DE 
EXIBIÇÃO 

HORÁRIO DE 
EXIBIÇÃO 

CAPÍTULOS 

1 2010 TEMPOS MODERNOS CENTRO DE SÃO PAULO 11/01/2010 
16/07/2010 19H 161 

2 2010 ESCRITO NAS ESTRELAS PETROPOLIS - RIO DE JANEIRO E BAIRROS 
SANTA MARTA E BOTAFOGO - SÃO PAULO 

12/04/2010 
24/09/2010 18H 143 

3 2010 PASSIONE SÃO PAULO 17/05/2010 
14/01/2011 21H 209 

4 2010 TI-TI-TI - 2º VERSÃO SÃO PAULO 19/07/2010 
18/03/2011 19H 209 

5 2010 ARAGUAIA GOIÁS 27/09/2010 
08/04/2011 18H 166 

6 2011 INSENSATO CORAÇÃO JARDIM BOTÂNICO E BAIRRO GAMBOA - 
RIO DE JANEIRO 

17/01/2011 
19/08/2011 21H 185 

7 2011 MORDE & ASSOPRA MARÍLIA - SÃO PAULO 21/03/2011 
14/10/2011 19H 179 

8 2011 CORDEL ENCANTADO RECIFE, BELO HORIZONTE, TIRADENTES E 
JOÃO PESSOA 

21/03/2011 
14/10/2011 18H 143 

9 2011 O ASTRO - 2º VERSÃO CURITIBA E ZONA SUL DO RIO DE JANEIRO 21/03/2011 
14/10/2011 23H 64 

10 2011 FINA ESTAMPA BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO 22/08/2011 
23/03/2012 21H 185 

11 2011 A VIDA DA GENTE PORTO ALEGRE E GRAMADO - RIO GRANDE 
DO SUL 

26/09/2011 
02/03/2012 18H 137 

12 2011 AQUELE BEIJO ZONA SUL DO RIO DE JANEIRO 17/10/2011 
14/04/2012 19h 155 

13 2012 AMOR ETERNO AMOR ILHA DE MARAJÓ PARÁ 05/03/2012 
07/09/2012 18H 161 

14 2012 AVENIDA BRASIL SUBURBIO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO 26/03/2012 
19/10/2012 21H 179 

15 2012 CHEIAS DE CHARME SOBRADINHO - PIAUÍ E RIO DE JANEIRO 16/04/2012 
28/09/2012 19H 143 

16 2012 GABRIELA - 2º VERSÃO ILHÉUS – BAHIA 18/06/2012 
26/10/2012 23H 77 

17 2012 LADO A LADO RIO DE JANEIRO 10/09/2012 
08/03/2013 18H 154 

18 2012 GUERRA DOS SEXOS - 2º 
VERSÃO 

ZONA LESTE - SÃO PAULO 01/10/2012 
26/04/2013 19H 179 

19 2012 SALVE JORGE* COMPLEXO DO ALEMÃO - RIO DE JANEIRO 22/10/2012 
17/05/2013 21H 179 

20 2013 FLOR DO CARIBE RIO GRANDE DO NORTE 11/03/2013 
13/09/2013 18H 160 

21 2013 SANGUE BOM BAIRRO DA CASA VERDE - SÃO PAULO 29/04/2013 
01/11/2013 19H 160 

22 2013 AMOR À VIDA SÃO PAULO 20/05/2013 
31/01/2014 21H 221 

23 2013 SARAMANDAIA BANANAL - INTERIOR DE SÃO PAULO E 
LENÇÓIS MARANHESES - SÃO LUÍS DO 

MARANHÃO 

24/06/2013 
27/09/2013 

23H 56 

24 2013 JOIA RARA LAPA - RIO DE JANEIRO 16/09/2013 
04/04/2014 18H 173 

25 2013 ALÉM DO HORIZONTE AMAZONAS E INTERIOR DO RIO DE 
JANEIRO 

04/11/2013 
02/05/2014 19H 155 

26 2014 EM FAMÍLIA GOIÁS 03/02/2014 
18/07/2014 21H 143 

27 2014 G3R4ÇÃO BR4S1L RECIFE E RIO DE JANEIRO 05/05/2014 
31/10/2014 19H 155 

28 2014 IMPÉRIO CHAPADA DIAMANTINA - BAHIA, 
CARRANCAS - MINAS GERAIS E 
PETRÓPOLIS - RIO DE JANEIRO 

21/07/2014 
13/03/2015 

21H 203 

29 2014 BOOGIE OOGIE COPACABANA E IPANEMA - RIO DE 
JANEIRO 

04/08/2014 
06/03/2015 18H 185 

30 2014 ALTO ASTRAL POÇOS DE CALDAS - MINAS GERAIS 04/08/2014 
06/03/2015 19H 161 

31 2015 SETE VIDAS BAIRROS BOTAFOGO E URCA - RIO DE 
JANEIRO 

09/03/2015 
10/07/2015 18H 106 

32 2015 BABILÔNIA BAIRRO LEME - RIO DE JANEIRO 16/03/2015 
28/08/2015 21H 143 

33 2015 TOTALMENTE DEMAIS CACHOEIRAS DE MACACU E GUAPIMIRIM - 
INTERIOR RIO DE JANEIRO 

09/05/2015 
30/05/2016 19H 175 

34 2015 I LOVE PARAISÓPOLIS PARAISÓPOLIS E MORUMBI - SÃO PAULO 11/05/2015 
06/11/2015 19H 154 

35 2015 VERDADES SECRETAS SÃO PAULO 08/06/2015 
25/09/2015 23H 67 
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36 2015 ALÉM DO TEMPO RIO GRANDE DO SUL 13/07/2015 
15/01/2016 18H 161 

37 2015 A REGRA DO JOGO MORRO DA BABILÔNIA - RIO DE JANEIRO 31/08/2015 
11/03/2016 21H 167 

38 2016 ÊTA MUNDO BOM RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO 18/01/2016 
26/08/2016 18H 190 

39 2016 VELHO CHICO SÃO FRANCISCO DO CONDE E CACHOEIRA - 
BAHIA,PIRANHAS ,SÃO JOSÉ DA TAPERA E 
OLHO D'ÁGUA - ALAGOAS E  BARAÚNA - 

RIO GRANDE DO NORTE 

14/03/2016 
30/09/2016 

21H 172 

40 2016 LIBERDADE, LIBERDADE DIAMANTINA - MINAS GERAIS E 
FORTALEZA DE SÃO JOÃO - RIO DE 

JANEIRO 

11/04/2016 
04/08/2016 

23H 67 

41 2016 SOL NASCENTE RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO 29/08/2016 
21/03/2017 18H 175 

42 2016 ROCK STORY RIO DE JANEIRO 09/11/2016 
05/06/2017 19H 179 

43 2017 NOVO MUNDO PARÁ E RIO DE JANEIRO 22/03/2016 
25/09/2017 18H 160 

44 2017 A FORÇA DO QUERER BELÉM DO PARÁ, MANAUS E RIO DE 
JANEIRO 

03/04/2016 
20/10/2017 21H 172 

45 2017 PEGA-PEGA RIO DE JANEIRO 06/06/2017 
08/01/2018 19H 184 

46 2017 OS DIAS ERAM ASSIM RIO DE JANEIRO 17/04/2017 
18/09/2017 23H 88 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Neste contexto, foram produzidas cerca de 5 (cinco) novelas em 2010, 7 (sete) novelas em 2011, 7 (sete) novelas em 2012, 6 

(seis) novelas em 2013, 5 (cinco) novelas em 2014, 7 (sete) novelas em 2015, 5 (cinco) novelas em 2016 e 4 (quatro) novelas em 

2017 conforme gráfico 15 abaixo.  
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Gráfico 15– Quantidade de novelas produzidas por ano 

         

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Os cenários mais exibidos nessas telenovelas foram gravados na Região 

Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) enquanto na Região Nordeste 

(Ilhéus, Natal e Recife) como aponta o gráfico 16 abaixo. 

  

  Gráfico 16 – Cenários das telenovelas brasileiras – Rede Globo 

 

          Fonte: Elaborada pela autora, 2018. 

 

O quadro 15 abaixo nos revela que dentre as 46 (quarenta e seis) telenovelas 

gravadas da Rede Globo, apenas 8 (oito) foram gravadas nas cidades pertencentes 

à Região Nordeste. 
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      Quadro 15 - Telenovelas da Rede Globo gravadas na Região Nordeste 

ANO NOVELA CENÁRIO 

2011 CORDEL ENCANTADO RECIFE – PERNAMBUCOE NATAL –RIO GRANDE 
DO NORTE 

2012 CHEIAS DE CHARME SOBRADINHO – PIAUÍ 

2012 GABRIELA - 2º VERSÃO ILHÉUS – BAHIA 

2013 FLOR DO CARIBE NATAL – RIO GRANDE DO NORTE 

2013 SARAMANDAIA – 2º VERSÃO LENÇÓIS MARANHESES - SÃO LUÍS DO 

MARANHÃO 

2014 G3R4ÇÃO BR4S1L RECIFE 

2014 IMPÉRIO CHAPADA DIAMANTINA – BAHIA 

 

2016 

 
VELHO CHICO 

SÃO FRANCISCO DO CONDE E CACHOEIRA - 
BAHIA, PIRANHAS, SÃO JOSÉ DA TAPERA E 
OLHO D'ÁGUA - ALAGOAS E BARAÚNA - RIO 

GRANDE DO NORTE 

      Fonte: Elaborado pela autora, 2018 adaptado do MEMORIAL DA GLOBO, 2018. 

 

Em relação ao fluxo turístico nos aeroportos das cidades onde foram gravadas 

as telenovelas, os aeroportos de Recife e Natal cidades onde foram gravadas cenas 

da novela Cordel Encantado em 2011 apresentaram um aumento de 424.387 

turistas em Recife e 216.140 turistas em Natal. 

 

 Gráfico 17 – Chegadas de turistas nos aeroportos de Recife e Natal 

 

  Fonte: Elaborado pela autora, 2018 adaptado da INFRAERO, 2011. 
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Em 2012, ano de exibição da 2º versão da novela Gabriela o fluxo turístico no 

Aeroporto de Ilhéus, cidade onde foi gravada cenas da novela, apresentou um 

aumento de 19.035 de chegadas de turistas e neste mesmo ano foi exibida a novela 

Cheias de Charmes onde tinha como cenário a cidade de Piauí no qual o fluxo de 

turistas também apresentou um aumento de 30.790 turistas. 

 

    Gráfico 18 – Chegadas de turistas nos aeroportos de Ilhéus e Teresina 2012 

         

     Fonte: Elaborado pela autora, adaptado da Infraero, 2012. 

 

A telenovela Flor do Caribe exibida no ano de 2013 teve cenas gravadas em 

Natal nas praias de Pipa, Genipau, Baía Formosa, Dunas do Rosado, Barra do 

Cunhaú, e Currais Novos. Neste ano notou-se um aumento de chegadas dos turistas 

no Aeroporto Internacional de Natal cerca de 201.342 turistas. 

 

                 Gráfico 19 – Chegadas de turistas no Aeroporto de Natal em 2013 

 

                 Fonte: Elaborado pela autora, 2018 adaptado da Infraero, 2013. 



73 
 

 

 

 

No ano de 2013 também foi exibida a 2º versão da telenovela Saramandaia da 

Rede Globo, onde foram gravadas cenas nas dunas dos Lençóis Maranhenses. O 

fluxo no Aeroporto Internacional de São Luís apresentou um aumento de 875.290 

turistas no ano de 2013 comparado ao ano anterior. 

 

             Gráfico 20 – Chegadas de turistas no Aeroporto de São Luís em 2013 

           

            Fonte: Elaborado pela autora, 2018, adaptado da Infraero, 2013. 

 

Em 2014 foram gravadas duas telenovelas na Região Nordeste. A primeira foi 

Geração Brasil, onde o núcleo da trama passou 02 (dois) meses gravando no Porto 

Digital – Parque Tecnológico de Recife. A segunda foi Império, novela que foi líder 

de audiência da Rede Globo, onde foram gravadas algumas cenas na Chapada 

Diamantina – Bahia e a escolha do local foi devido às semelhanças que ela tem com 

o Monte de Roraima localizado na Venezuela. Os gráficos abaixo apresentam o 

aumento do fluxo turístico em Recife cerca de 350.105 turistas e em Salvador 

562.496 turistas.  
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 Gráfico 21- Aeroporto de Recife e Aeroporto de Salvador em 2014 

 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado da Infraero, 2014. 

 

As agências e operadoras turísticas são responsáveis pela venda de pacotes 

e serviços para os diversos destinos brasileiros. Ao contatar via e-mail as agências e 

operadoras turísticas, instaladas em Salvador e associadas à ABAV, foi perguntado 

qual foi a demanda de vendas para os destinos: Recife, Natal,Piauí, Ilhéus, Chapada 

Diamantina, São Francisco do Conde e Alagoas nos anos em que foram exibidos as 

telenovelas da Rede Globo nesta pesquisa. Das 10 (dez) agências de viagens que 

se disponibilizaram a fornecer os dados via e-mail, apenas 03 (três) responderam as 

perguntas. Das 06 (seis) operadoras turísticas contatadas, apenas 03 (três) 

responderam as perguntas como demonstra o gráfico 22 abaixo. 

 

         

       Gráfico 22 - Agências e operadoras que responderam as perguntas 

 

        Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
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Os gráficos 23 e 24 a seguir demonstram as respostas das agências e 

operadoras turísticas, denominadas de agências de viagens A, B e C e operadoras 

turísticas A, B e C, sobre o volume de vendas para os destinos exibidos nas novelas. 

Na novela Cordel Encantado em 2011 os destinos divulgados foram Recife e Natal.  

                  Gráfico 23 – Volume de vendas dos destinos nas agências em 2011 

 

                   Fonte: Elaborado pela autora, 2018 

 

                    

                   Gráfico 24 – Volume de vendas dos destinos nas agências em 2011 

 

                   Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Em 2012 foram exibidas duas telenovelas: a 2º versão da novela Gabriela e 

Cheias de Charme. Os gráficos 25 e 26 abaixo destacam os volumes de vendas das 

agências e operadoras para essas cidades em 2012. 
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  Gráfico 25– Volume de vendas dos destinos nas agências em 2012 

                 

        Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

                     Gráfico 26 – Volume de vendas dos destinos nas em 2012 

                  

         Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Em 2013, foram exibidas duas novelas: Flor do Caribe gravada em Natal e 

Saramandaia em São Luís do Maranhão.Neste ano os volumes de vendas nas 

agências e operadoras de acordo com os gráficos 27 e 28 abaixo: 
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Gráfico 27– Volume de vendas dos destinos nas agências em 2013 

F 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Gráfico 28–  Volume de vendas dos destinos nas operadoras turísticas em 

2013

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

A novela exibida em 2014, Geração Brasil teve como cenário a cidade de 

Recife e a novela Império teve cenas gravadas na Chapada Diamantina – Bahia. O 

volume de vendas nas agências de viagens e operadoras turísticas serão 

demonstrados nos gráficos 29 e 30 abaixo. 
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Gráfico 29 – Volume de vendas dos destinos nas agências de viagens em 

2014

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Gráfico 30–Volume de vendas dos destinos nas operadoras turísticas em 2014 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Em 2016, foi exibida a novela Velho Chico gravada em Cachoeira - Bahia, em 

Alagoas e no Rio Grande do Norte. O volume de venda das agências e operadoras 

será apresentado nos gráficos 31 e 32 abaixo. 
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Gráfico 31 – Volume de vendas dos destinos nas agências de viagens em 2016 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Gráfico 32– Volume de vendas dos destinos nas operadoras turísticas em 

2016

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Após a coleta de dados foi possível triangular os seguintes segmentos: 

agências de viagens e operadoras turísticas instaladas em Salvador e associadas a 
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ABAV (panorama das agências e operadoras na Região Nordeste, destinos 

indutores, destinos e volume de vendas no período de 2010 a 2017), telenovelas 

brasileiras exibidas pela Rede Globo que tinham como cenário a região Nordeste 

(nomes, cenários, horários de exibições e quantidade de capítulos das telenovelas 

entre 2010 a 2017) e fluxos turísticos da Região Nordeste (da Região como um todo 

e das cidades onde foram gravadas as telenovelas no período de 2010 a 2017). 

A pesquisa confirmou que o merchandising televisivo promovido pelas 

telenovelas brasileiras influencia no campo do turismo. Por meio da análise de 

dados foi possível identificar que na grande maioria das cidades da Região Nordeste 

(Recife, Natal, Ilhéus, São Luís do Maranhão, Salvador, Maceió e Piauí) onde foram 

gravadas as telenovelas da emissora Rede Globo apresentou um aumento no fluxo 

turístico no ano da transmissão da novela e que as agências de viagens e 

operadoras turísticas tiveram demanda para essas cidades no mesmo período da 

exibição.  

Mesmo que a Região Nordeste seja muita rica em atrativos naturais se tornam 

necessárias ações integradas para que essa região seja mais explorada como 

cenários das telenovelas, como mostrou a pesquisa de 46 telenovelas gravadas no 

Brasil apenas 08 (oito) foram gravadas na Região Nordeste. Vale à pena ressaltar, 

que uma novela quando é gravada em um determinado local ela agrega valor ao 

local, traz renda e melhorias para a população.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A presente pesquisa, juntamente, com os conhecimentos usados para 

embasá-la, evidenciou que o perfil noveleiro do público brasileiro pode contribuir 

para o turismo, já que uma vez que o cenário é divulgado neste veículo pode 

despertar a curiosidade do turista em conhecê-lo. O turismo midiático está cada vez 

mais forte e visível no mercado turístico propiciando aos turistas cansados dos 

pacotes clichês fornecidos por agências, opções personalizadas para destinos vistos 

em sua telenovela brasileira (MACIEL, 2015).  

O objetivo geral dessa pesquisa, que foi de analisar a influência do 

merchandising televisivo no campo do turismo foi alcançado no quarto capítulo deste 

estudo, onde são apresentadas referências bibliográficas que comprovam que as 

telenovelas brasileiras além de ser uma importante vitrine de visualização dos 

destinos, ela pode se tornar uma ferramenta indispensável para as agências de 

viagens e operadoras turísticas que gozarem desse marketing promovido pelas 

telenovelas para criação de novos roteiros, fugindo assim dos roteiros tradicionais, 

tornando-se um diferencial em um mercado turístico tão competitivo. 

Algumas dificuldades foram encontradas para realização desta pesquisa, tais 

como a carência de bibliografias voltadas para este tema, e por essa razão a 

escolha da pesquisa documental como metodologia já que a mesma oferece um 

universo de dados coletados em fontes primárias ou secundárias permitindo assim 

que a relevância da pesquisa não fosse afetada e a falta de um sistema operacional 

particular nas agências de viagens e operadoras turísticas de Salvador que 

armazene o histórico de vendas para os diversos destinos caso seja necessário 

consultá-los, apesar disso e com o auxílio de outras fontes de dados foi possível 

verificar o volume de vendas e movimentação turística para os destinos exibidos 

pelas telenovelas. 

Também foi alcançado o primeiro objetivo específico, através de um 

embasamento teórico sobre o atual cenário do turismo brasileiro apresentado no 

primeiro capitulo da pesquisa com intuito de compreender os principais motivos que 

levam os brasileiros a viajarem e destacando a preferência dos brasileiros pelos 

destinos localizados no seu país comparado aos destinos internacionais.  
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O segundo objetivo específico, o qual foi de identificar as principais 

estratégias do marketing turístico foi ascendido no terceiro capítulo deste estudo, 

onde foi tratada a importância do marketing e das suas ferramentas para o turismo, 

mostrando que ele é o principal aliado das empresas turísticas e que se for aplicado 

da maneira correta pode contribuir para o crescimento dessas empresas além de 

colaborar com o desenvolvimento do turismo no Brasil.  

O terceiro objetivo específico referiu-se as elaborações de diagnósticos sobre 

as telenovelas brasileiras exibidas pela emissora Rede Globo no período de 2010 e 

2017 identificando que apenas 09 (nove) das telenovelas foram gravadas na Região 

Nordeste enquanto na 33 (trinta e três) na Região Sudeste e sobre as agências de 

viagens e operadoras turísticas, que assumem os papéis de intermediadoras do 

turismo, localizadas em Salvador – Bahia e associadas a ABAV.  

O quarto objetivo específico, o qual foi de analisar o destino turístico e sua 

competitividade foi alcançado no segundo capítulo desta pesquisa, demonstra a 

importância do destino e do tratamento da sua imagem, item de grande relevância, 

pois quando a imagem de um destino é positiva pode atrair mais turista e o inverso 

pode devastar e levar bastante tempo para ser reconstruído. Uma das maneiras de 

verificar se o destino apresenta uma boa ou má imagem é através do índice de 

competitividade dos destinos turísticos exposto neste capítulo. 

Baseando-se nos resultados qualitativos e quantitativos obtidos neste estudo 

através das análises dos documentos dispostos em diversas fontes, entende-se que 

é afirmativa a resposta para a questão do problema desta pesquisa, dado que é real 

a influência que o merchandising televisivo propagado nas telenovelas eleva o fluxo 

turístico do destino divulgado.  

Pode inferir-se com esta pesquisa que a Região Nordeste apesar de suas 

riquezas naturais não é tão explorada como cenários para telenovelas comparadas 

as outras regiões do Brasil. A pesquisa sugere que as agências de viagens e 

operadoras turísticas se atentem nesse “novo mercado” para desfrutá-lo cada vez 

mais como roteiros inovadores e assim possam contribuir para o desenvolvimento do 

turismo de modo geral. Desse modo, o presente trabalho alcançou o objetivo 

esperado, gerando espaço para futuras pesquisas sobre telenovelas, marketing, 

turismo entre outros.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Agências de Viagens associadas à ABAV 

Nº NOME DA AGÊNCIA TIPO DE OPERAÇÃO  OPERA O 
NORDESTE 

1 ABAETÉ VIAGENS E TURISMO EMISSIVO INTERNACIONAL NÃO 

2 ADVAL TURISMO RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL SIM 

3 AGÊNCIA CONDE EMISSIVO INTERNACIONAL 
 

NÃO 

4 ALAMEDA TURISMO EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL SIM 

5 AMB TURISMO CORPORATIVO, RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL, EVENTOS E EMISSIVO NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

SIM 

6 AXÉ VIAGENS E TURISMO RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL, EVENTOS E EMISSIVO NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

SIM 

7 AZUL VIAGENS EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

8 BAHIA BELLA EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

9 BM TOUR RECEPTIVO NACIONAL  
 

SIM 

10 BRISASOL TURISMO EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL  
 

SIM 

11 BTL BAHIA TURISMO EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

12 CASSI TURISMO RECEPTIVO NACIONAL 
 

SIM 

13 DANIEL BOOONE VIAGENS E 
TURISMO 

EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

14 FOCCUS TURISMO E EVENTOS EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

15 GIRAMUNDO VIAGENS EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

16 GLOBALTOUR EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

17 GROU RECEPTIVO E EMISSIVO NACIONAL 
 

SIM 

18 HAPPY TOUR EMISSIVO E RECEPTIVO INTERNACIONAL 
 

SIM 

19 LR TURISMO RECEPTIVO NACIONAL  
 

SIM 

20 VANSERV RECEPTIVO NACIONAL SIM 

21 VERONA EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

22 VILA BAHIA EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

23 VIVER TURISMO EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

24 OASIS TURISMO RECEPTIVO NACIONAL 
 

SIM 

25 ODARA TURISMO EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

26 PEDRA BONITA RECEPTIVO NACIONAL 
 

SIM 

27 SALVATUR EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL, RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

28 SEM FRONTEIRAS TURISMO EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL, RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

SIM 

29 SHOPPING TOUR RECEPTIVO E EMISSIVO INTERNACIONAL 
 

NÃO 

30 SLM VIAGENS E TURISMO EMISSIVO E RECEPTIVO NACIONAL 
 

SIM 

31 TATICCA EMISSIVO E RECEPTIVO NACIONAL 
 

SIM 

32 TATTUR TURISMO  RECEPTIVO NACIONAL 
 

SIM 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018 
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APÊNDICE B -  Operadoras turísticas associadas à ABAV 

Nº NOME DA OPERADORA TIPO DE OPERAÇÃO OPERA O 
NORDESTE 

1 ALCANCE  EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

2 ADELTOUR  EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

 

3 BAHIA TRAVEL EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL SIM 

4 CVC EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

5 CONQUEST  EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

6 IBEROSERVICE EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

7 MMT GAPNET EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

8 OPERADORA ONLINE EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL SIM 

9 SHALOM TOUR EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

10 VISUAL TURISMO EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

11 PRIME OPERADORA EMISSIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E 
RECEPTIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

SIM 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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APÊNDICE C – E-mail enviado para as agências de viagens e operadoras turísticas de 

Salvador. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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