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Resumo 
 

Este trabalho monografico teve como objetivo demonstrar a diversidade 

cultural brasileira sendo evidenciada nas peças elaboradas pelo Instituto Brasileiro de 

Turismo- EMBRATUR. Como característica marcante das peças estudadas  a presença 

de várias fotografias que valorizem a cultura, seus manifestações, suas crenças e as 

diferentes raças. Da miscigenação de costumes, valores e tradições nasceu um povo com 

uma cultura rica e única. 

 

A realização de uma identidade visual unificada, a criação do mosaico como 

modelo de disposição das fotos, as divulgação  dos 11 produtos elegidos e o aumento no 

número de ingresso de turistas demonstrou que a diversidade cultural estava contida no 

material, bem como a clareza da mensagem. 

 

 



 

 
ABSTRACT 

 
 

This work monografico had as objective demonstrates the Brazilian cultural 

diversity being evidenced in the pieces elaborated by the Brazilian Institute of Tourism - 

EMBRATUR. As outstanding characteristic of the studied pieces the presence of several 

pictures that you/they value the culture, their manifestations, their faiths and the different 

races. Of the miscegenation of habits, values and traditions a people were born with a rich 

and only culture.   

   

The accomplishment of an unified visual identity, the creation of the mosaic 

as model of disposition of the pictures, them popularization of the 11 elected products and 

the increase in the number of tourists' entrance demonstrated that the cultural diversity 

was contained in the material, as well as the clarity of the message.      
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APRESENTAÇÃO 
 

O Brasil nos últimos anos vem dando maior importância ao setor turístico.  

Os governos brasileiros começaram a caracterizar o Turismo como uma área importante 

na economia brasileira.  E se evidenciou esta característica com a criação do Ministério 

do Turismo, individualmente, as atribuições das autarquias relacionadas a ele tiveram 

suas funções modificadas.  

 

A partir de 2002 o Ministério do Turismo tem a função de criar, desenvolver 

e qualificar o produto turístico brasileiro. A classificação dos empreendimentos ligados ao 

setor, bem como a capacitação de mão-de-obra por meio de cursos em convênio com o 

governo são responsabilidades deste orgão.  

 

A principal mudança ocorreu na função do Instituto Brasileiro de Turismo- 

Embratur que anteriormente responsável por todas as ações do setor turístico  passou 

apenas a cuidar da promoção internacional  do Brasil, cabendo ao Ministério a promoção 

nacional dos produtos e destinos. Portanto, a criação de um novo material publicitário teve 

de ser elaborado com a finalidade de divulgação internacional caracterizando as 

diferentes paisagens, expressões culturais presentes no país. 

 

A problemática surgiu da necessidade da criação de uma identidade visual 

na qual estariam presentes a diversidade cultural em um material publicitário globalizado, 

uma vez que o público-alvo pretendido são os diferentes países. Uma unidade na 

mensagem tem por objetivo transmitir os diferentes produtos no exterior atingindo a 

maioria do novo público-alvo garantindo uma eficácia na recepção da idéia. 

 

Para a elaboração do trabalho  com o tema da Diversidade Cultural presente 

na comunicação visual “mosaico” da Embratur a monografia proposta teve como ítens de 

discussão as diferenças culturais, a comunicação turística, o planejamento de marketing e 

a análise da peça central. 

 

Com o objetivo de caracterizar as expressões culturais existentes na peça, o 

significado de cada uma e a eficácia da mensagem  cria-se a necessidade de elaboração 

de uma análise da comunicação visual que é utilizada de forma global. 

 



JUSTIFICATIVA 
 

O trabalho monográfico proposto teve por objetivo esclarecer os principais 

pontos de  destaque  da comunicação visual publicitária a ser entregue ao final do curso 

de Gestão de Negócios em Turismo do CET/ UnB. 

 

A área temática Comunicação, Turismo e Cultura têm a função de conceituar 

o objeto de estudo escolhido como estando ligado a tais assuntos pertinentes. Tais áreas 

são relacionadas, pois as formas de divulgação realizadas pela Embratur por meio da 

utilização de peças publicitárias têm a  função de promover internacionalmente o Brasil e 

o incentivo ao turismo. Comunicar o Turismo de forma eficaz tentando expressar as 

características singulares de um destino. 

 

Desta forma, o tema eleito para o desenvolvimento foi a diversidade cultural 

presente nas comunicação visual do Instituto Brasileiro de Turismo-Embratur. A 

pertinência deste tema se faz pela nova função de promoção internacional do destino 

Brasil e a elaboração de todo um material específico para a captação de turistas.  

 

Como objeto de estudo foi utilizada a  comunicação visual publicitária,peça 

esta em forma de mosaico com fotos de diferentes destinos brasileiro, tais fotos são 

referências  e símbolos  de cidades conhecidas mundialmente.  

 

A problemática proposta é assegurar que a diversidade cultural presente na 

peça escolhida expressa com clareza as diferenças dos destinos brasileiros. Com este 

problema desenvolvido, pode-se minimizar os riscos de uma má promoção internacional. 

A diversidade cultural existente no país deve estar colocada de forma clara e objetiva. O 

receptor compreenderá a verdadeira intenção da Embratur  de caracterizar as diferentes 

expressões culturais. 

 

Justifica-se a pertinência deste tema, uma vez que a mensagem proposta de 

diversidade cultural existente no país deve estar colocada de forma clara e objetiva. O 

receptor compreenderá a verdadeira intenção da Embratur  de caracterizar as diferentes 

expressões culturais. 

 

Partindo do pressuposto que a promoção internacional do Brasil é uma  

função  da  Embratur,  torna-se  indispensável  a realização de  uma comunicação visual  



publicitária eficaz, na qual os operadores internacionais tenham a idéia de quais produtos 

o Brasil poderá oferecer aos seus turistas. Logicamente, que as peças escolhidas são 

apenas  parte do material publicitário desenvolvido e que todas as demais peças da 

comunicação visual são elementos importantes para a transmissão desta  mensagem.  

Portanto, chega-se à seguinte questão: a comunicação visual diversidade cultural está de 

acordo com a nova imagem do Brasil que a Embratur deseja construir? 

 

Área Temática:Comunicação Social e Turismo e Cultura 

 

Tema:Diversidade Cultural na Divulgação Turística 

 
Objeto de Estudo: Diversidade cultural expressa na peça da  Embratur 

 

Objetivo Geral:  
1. Analisar a comunicação da Embratur na comunicação visual Diversidade Cultural 

Caracterizar a diversidade cultural brasileira na peça de divulgação internacional. 

 

Objetivos Específicos: 
• Estudar os autores da área 

• Conhecer o material da comunicação visual Diversidade Cultural  

• Fazer pesquisa de campo  

• Comparar a teoria com a comunicação visual   

• Imagem que a Embratur divulga internacionalmente. 

• Divulgar a eficiência da imagem  na captação de turistas internacionais 

 

Hipótese:  
A comunicação visual diversidade cultural está de acordo com a imagem do destino Brasil 

que a Embratur está buscando desenvolver? 

 

A comunicação visual  está de acordo com a teoria? 

 



METODOLOGIA 
 

Para explorar os temas propostos neste projeto de pesquisa a metodologia 

utilizada foram  consultados  dados de fonte secundária como dados bibliográficos, 

documentais, entrevistas de autoridades no assunto e divulgadas na impressa. Desta 

forma, a compilação destes dados terá como  resultado final a monografia de conclusão 

de curso. 

 

Existem diferentes tipos de modelos científicos que podem ser utilizados ara 

a elaboração de trabalhos acadêmicos. A pesquisa bibliográfica consiste em fazer o 

levantamento de documentos existentes sobre determinado assunto, é possível fazê-lo 

utilizando livros, sites de busca, instituições de incentivo a pesquisas como a Capes, 

IEEE. 

 

Segundo o site Duarte (2004)1 o método cientifico é uma maneira de resolver 

problemas de forma  sistemática e lógica baseados nos conceitos de ciência.   

 

 Os passos do modelo científico são: desenvolvimento do problema ( 

definição e delimitação do problema): uma pergunta, por exemplo;  Formulação de uma 

Hipótese: a possível resposta para a pergunta com base  em informações anteriores; 

Tomada de Dados (informação): coleta de informações relevantes para responder as 

perguntas formuladas; e Análise e interpretação dos resultados:  verificação se a resposta 

encontrada é satisfatória.2  

 

Para que a pesquisa seja também realizada de forma eficaz é importante ter 

a noção dos tipos existentes. A  Pesquisa Experimental: É toda pesquisa que envolve 

algum tipo de experimento. Exemplo: Pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal 

para observar o resultado. Pesquisa Exploratória: É toda pesquisa que busca constatar 

algo num organismo ou num fenômeno. Exemplo: Saber como os peixes respiram. 

Pesquisa Social: É toda pesquisa que busca respostas de um grupo social. Exemplo: 

Saber quais os hábitos alimentares de uma comunidade específica. Pesquisa Histórica: É 

toda pesquisa que estuda o passado. Exemplo: Saber de que forma se deu a 

Proclamação da República brasileira. Pesquisa Teórica: É toda pesquisa que analisa uma 

                                                 
1DUARTE, Marcos no site http://www.usp.br/eef/lob/md/efb128/metodo_files/frame.htm 
2http://www.usp.br/eef/lob/md/efb128/metodo_files/frame.htm 



determinada teoria. Exemplo: Saber o que é a Neutralidade Científica. 3  

 

Segundo  Pádua (2000), em seu livro Metodologia da pesquisa: Abordagem 

teórico/prático, afirma que   a pesquisa bibliográfica é  

“(...) fundamentada nos conhecimentos de 
biblioteconomia, documentação e bibliografia; sua 
finalidade é colocar o pesquisador em contato com o que 
já se produziu e registrou a respeito de seu tema de 
pesquisa.”4 
 

Para a mesma autora, a pesquisa  documental  

 

“É aquela realizada a partir de documentos, contem 
porâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente 
autênticos; tem sido largamente utilizada nas ciências 
sociais, na investigação histórica, a fim de 
descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo  suas 
características ou tendências ; além das fontes primárias, 
os documentos propriamente ditos, utilizam-se as fontes 
chamadas secundárias, como dados estatísticos, 
elaborados por institutos  especializados e considerados 
confiáveis para a realização da pesquisa.”5 

 
 

Pode se caracterizar também segundo o Viera (2002) a pesquisa 

exploratória consiste em “(...) proporcionar ao pesquisador uma maior familiaridade com o 

problema em estudo. Este esforço tem como meta tornar um problema complexo mais 

explícito ou mesmo construir hipóteses mais adequadas .”6 

 

Já a pesquisa descritiva é para Churchill (1987) é aquela que  “ objetiva 

conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir para modificá-la”7 E a pesquisa 

experimental é “A causalidade pode ser inferida quando entre duas ou mais variáveis 

houver variação concomitante, ordem de ocorrência correta das variáveis no tempo e 

quando os outros possíveis fatores causais forem eliminados” .8 

 

Existe também a pesquisa de marketing, a finalidade deste tipo é segundo 

Vieira (2002), em seu artigo As tipologias, variações e características  da pesquisa 
                                                 
3Dados obtidos no site http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/met04.htm 
4PÁDUA, Elizabete Matallo Marchesini de, Metodologia da pesquisa: Abordagem teórico/prático, 6ª edição. rev.ampl- 

Campinas, SP: Papirus, 2000. 
5Idem 3 
6VIEIRA,  Valter Afonso no site http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v5_n1/as_tipologias_variacoes_.pdf 
7CHURCHILL JR., G.A. Marketing research: methodological foundations. Chicago: The Dryden Press, 1987. 
8MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing: metodologia e planejamento. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. v. 1 



marketing  é “A tarefa da pesquisa de marketing é avaliar a necessidade dessas novas 

informações e fornecer à gerência informações relevantes, precisas, confiáveis, válidas e 

atuais para o processo de tomada de decisão.”9 

 

As informações que se fazem necessárias são as das características do 

produto/serviços, a concorrência, a demanda, o público-alvo.  

 

No caso deste trabalho foi utilizada a pesquisa teórica embasando-se nas 

teorias existentes sobre o tema central do turismo e  comunicação. Também será utilizada 

alguns critérios da pesquisa documental e com a pesquisa de marketing de suporte das 

informações obtidas. 

 

O procedimento de coleta dos dados pode ser de forma experimental, por 

levantamento de dados,  estudo de caso ou pesquisa  bibliográfica. 

 

A pesquisa experimental consiste segundo BAIARDI,   

“desenvolvimento experimental entende-se as diversas 
etapas de transformação de uma descoberta ou um 
invento em uma inovação, ou o aprimoramento de uma 
inovação tecnológica, seja esta um novo produto ou um 
novo processo produtivo. O desenvolvimento 
experimental, em geral, tem início em uma bancada de 
laboratório ou oficina, sendo progressivamente testado  
em escalas cada vez maiores (scale-up), até se chegar ao 
estágio de protótipo no caso de produto, ou de uma nova 
rota de produção, no caso de processo.”10 
 

Já o levantamento dos dados “consiste na pesquisa de variáveis 

relacionadas as atividades desenvolvidas pelo ser humano, na realização de uma 

determinada tarefa; Os dados obtidos podem ser subdivididos em duas categorias: os 

específicos da fase estudada , os relacionados as fases precedentes.”11 Após estes 

dados, a confecção de um relatório de avaliação se faz obrigatório. 

 

O estudo de  caso é segundo Goode e Hatt (1975)  

 
“é uma abordagem que considera qualquer unidade social 
como um todo. Quase sempre esta abordagem inclui o 
desenvolvimento dessa unidade, que pode ser uma 

                                                 
9Idem 6. 
10BAIARDI, Amilcar no site http://dtr2001.saude.gov.br/sps/areastecnicas/ctecnologia/docs/moduloI.ppt 
11http://www.eps.ufsc.br/ergon/disciplinas/EPS5225/Transparencias/Aula_4/Ergonomia_e_Seguranca_do_Trabalho_c

apitulo_4.PPT 



pessoa, um familia ou grupo social, um conjunto de 
relações ou processos (como crises familiares, 
ajustamento à doençs, formação de amizade, invasão 
étnica de uma vizinhança etc.) ou mesmo  toda  uma 
cultura”12 

Desta forma neste trabalho será utilizado o levantamento de dados 

bibliográficos e o estudo de caso. 

 

As fontes de informação podem ser: 

Campo: Segundo BASTOS E KELLER13, visa dirimir dúvidas ou obter informações e 

conhecimentos a respeito de problemas para os quais se procura resposta ou a busca de 

confirmação para hipóteses levantadas e, finalmente, a descoberta de relações entre 

fenômenos ou os próprios fatos novos e suas respectivas explicações. 

 

 -. Laboratório: Para BASTOS E KELLER14 é aquela em que o pesquisador procura 

refazer as condições de um fenômeno a ser estudado para observá-lo sob controle; exige 

local apropriado (laboratório) e instrumentação especial. 

 

- Bibliográfica: Conforme CERVO e BERVIAN15 pesquisa bibliográfica é aquela feita 

com intuito de recolher informações e conhecimentos prévios acerca de um problema 

para o qual se procura resposta. 

 

A pesquisa de campo e a pesquisa bibliográfica foram as utilizadas na 

construção desta monografia, visto que foram colhidas informações por de questionário 

elaborado e em anexo no ambiente de trabalho da Embratur. 

 

Quanto a  estruturação do trabalho monografico será composto por Capítulo 

de Introdução no qual terá um panorama geral do tema Diversidade Cultural presente na 

comunicação visual  “Mosaico”. Seguindo a mesma linha de raciocino, os temas que irão 

compor o capítulo posterior são os de Raça e Diversidade, juntamente com o de estudos 

antropológicos sobre este tema. No segundo capítulo a abordagem de Marketing e de 

Promoção, comunicação visual e Identidade Visual foi enfocada sendo ela composta por 

                                                 
12GOODE, W.J e HATT, P.K. Métodos em pesquisa social. 5ª ed. São Paulo: Nacional, 1975 
13 BASTOS,Cleverson L. & VICENTE, Keller,APRENDENDO a APRENDER: Introdução à Metodologia Cientifica. 18ª 

ed. Editora: Vozes. São paulo, 1998 

14BASTOS,Cleverson L. & VICENTE, Keller,APRENDENDO a APRENDER: Introdução à Metodologia Cientifica. 18ª 

ed. Editora: Vozes. São paulo, 1998 

15CERVO, AL e BERVIAN, PA Metodologia científica. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1978  



livros e autores conhecidos na área, artigos do site “estudos turísticos”. Para somente no 

quarto terceiro a comunicação visual “Mosaico” ser analisada com base nos conceitos 

anteriormente explicitados. 

 

A escolha desta metodologia foi feita com o critério de primeiramente 

conhecer as definições e conceitos sobre os ítens com a opinião de autores 

experientes em suas áreas, e posteriormente poder caracterizar a presença clara e 

objetiva destes elementos na peça da Embratur. 

 
 



 
CAPÍTULO 1 DIVERSIDADE CULTURAL 

 
As diversidades culturais e naturais são características muito marcantes no 

Brasil. Sendo um país com dimensões continentais, possui em todo o seu território 

paisagens singulares, movimentos culturais típicos, sotaques distintos e, acima de tudo, 

um potencial turístico diferenciado. 

 

É possível perceber que a diversidade natural, juntamente com a cultural, 

formada pelas diferentes raças que compõem a raça brasileira, tornou-se um fator 

relevante ao longo dos anos. Para o turismo, esta especificidade deve ser abordada de 

forma eficaz, não utilizando somente um segmento como o do Sol e Mar, ou o Ecoturismo 

 

Em seu artigo “Diversidade Cultural”, o embaixador do Brasil junto à 

UNESCO, Antônio A. Dayrell de Lima, faz a seguinte exposição: 

 

 “A sociedade brasileira reflete, por sua própria formação 
histórica, o pluralismo. Somos nacionalmente, hoje, uma 
síntese intercultural, não apenas um mosaico de culturas. 
Nossa singularidade consiste em aceitar – um pouco mais 
do que outros -- a diversidade e transformá-la em algo 
mais universal. Este é o verdadeiro perfil brasileiro… 
Sabemos, portanto, por experiência própria, que o diálogo 
entre culturas supera – no final – o relativismo cultural 
crasso e enriquece valores universais.” 16 

 
Pode-se assegurar que esta integração cultural é algo perceptível a todas as 

camadas da sociedade brasileira, e evidenciá-la de maneira objetiva se torna um dos 

maiores desafios. 

 

O Ministro da Cultura Gilberto Gil enfatiza que, no mundo globalizado, 

possuir essa diversidade cultural é motivo de destaque perante os demais destinos 

mundiais. A revista do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID AMÉRICA (2004), 

em entrevista realizada com o ministro, relata: 

“A diversidade cultural, disse ele, necessita ser promovida 
por duas razões. Primeiro, cada cultura, com sua 
perspectiva única sobre o universo, tem um enorme poder 
criativo em potencial. ‘As diferenças não existem para ser 
eliminadas’, declarou o ministro, ‘mas para ser 
reconhecidas e aceitas. Segundo, a preservação da 

                                                 
16http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=10238&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 



diversidade cultural é fundamental para a identidade 
cultural’. Mas Gil chamou a atenção contra a xenofobia: 
“Ninguém pretende – nem deve pretender – enclausurar-
se.” 17 

 
A cultura brasileira é o resultado de misturas entre os diferentes povos que 

para o Brasil vieram, de forma espontânea ou não, e aqui se estabeleceram, escolhendo-

o como o seu lugar de viver. Fica claro o quanto é importante e pertinente que o Brasil 

mostre ao mundo a sua diversidade cultural como atrativo de visitação turística.   

 

1.1 FORMAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL e NATURAL 
 
A formação cultural de um destino é a junção das manifestações folclóricas 

e expressões locais de música, costumes e crenças que agregadas formam a cultura 

local. Essas pequenas expressões, quando unidas pela formação do país, dividido 

territorialmente, tornam-se a identidade cultural  deste local. 

 

Muitas vezes, as manifestações culturais se repetem e por isso recebem 

destaque perante as demais. Essas aparições em locais distantes podem ser 

denominadas de forma diferente, porém o conteúdo cultural e a origem são as mesmas.  

Devido a formação cultural brasileira ser proveniente de vários grupos étnicos este tipo de 

acontecimento é comum e caracteriza e evidencia esta pluralidade. 

 

Segundo o ex-ministro da cultura de Portugal, Manuel Maria Carrilho, no 

artigo “Diversidade cultural, identidade nacional brasileira e patriotismo constitucional”,  

Maia (2004):: 

“Diz-se muitas vezes que a cultura é a base da identidade 
de um povo. É uma tese que, na sua generalidade, se 
pode prestar a confusões, mas que uma posição de 
esquerda pode aceitar sem dificuldades desde que se 
pense a identidade mais como um projeto do que como 
um adquirido. A direita pensa que a identidade é uma 
substância – uma espécie de fundo inalterável de 
convicções e de sentimentos – que a política cultural deve 
defender. É uma concepção catatônica que se fecha ao 
próprio movimento de transformação das sociedades sem 
o qual, afinal, nenhuma identidade consegue pendurar.  
Qualquer cultura, digamo-lo de um modo mais preciso, se 
caracteriza por um movimento que só afirma a sua 
identidade, questionando-a. As identidades submissas de 
que gosta o discurso de direita só existem em culturas 
mumificadas e nos seus estereótipos políticos. O discurso 
cultural da esquerda deve privilegiar, não a conservação, 
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mas a construção da identidade, na convicção de que ela 
é, em cada momento, o retrato do jogo plural das 
diversidades mais dinâmicas numa sociedade.”18 

 
Nota-se neste discurso que existe uma distinção clara de pensamentos: os 

da direta, que acreditam nas culturas estáticas e os da esquerda, na cultura diversificada. 

No Brasil, existe uma concordância no fato de que as culturas são distintas e conhecer a 

todas é um grande desafio. A criação de uma identidade seria algo que descaracterizaria 

o que o país possui de mais marcante, a pluralidade cultural, anteriormente citada pelo 

ministro da Cultura, Gilberto Gil. 

 

A cultura brasileira é um aglomerado de tradições, crenças e valores que 

respeitam a regionalidade do país. Formada pela influência de índios, negros, europeus 

as diferenças no Brasil somaram-se e criaram um local de harmonia. 

 

Adaptar-se a tantas misturas de raças é um diferencial adotado pelo 

mercado turístico. Assim, a formação étnica deve ser abordada com a finalidade de 

explicar alguns fenômenos do Brasil. 

 

 

1.2 RAÇAS BRASILEIRAS 

 

O Brasil historicamente é caracterizado pela presença de várias raças, tais 

como os negros, os índios, os europeus. A partir desta especificidade, as diferentes 

culturas se aglutinaram formando o que hoje se considera a raça brasileira. 

 

Partindo do pressuposto de que as raças brasileiras são muito 

miscigenadas, a caracterização de cada uma delas, sem a interferência das demais, é um 

ato que se remete aos tempos do descobrimento. 

 

Percebe-se que no sul do País há forte influência dos europeus 

provenientes da Alemanha, Holanda, Portugal. Algumas regiões até adotam como 

segunda língua o alemão, utilizam arquitetura característica de seus países de origem, 

continuam com os costumes e tradições. Na região nordeste a influência dos escravos 

que vinham da África ocasionou uma mistura não só de costumes, mas a religiosidade 

também foi muito afetada.  Os ritos africanos foram incorporados às práticas religiosas 
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dos europeus e criaram algumas singularidades. 

 

O Relatório da Diversidade Biológica Brasileira, do Ministério do Meio- 

Ambiente(2003), afirma: 

“ Brasil com uma considerável diversidade cultural , já que 
em seus limites, além dos descendentes de europeus, 
asiáticos e africanos, vivem mais de 200 grupos 
indígenas, cada um com seus costumes, línguas e 
formatos culturais específicos. A própria extensão e 
variedade de conhecimento desses grupos sobre a 
diversidade biológica constitui outro patrimônio notável.”19 
 

É importante ressaltar que os índios também contribuem para que a 

diversidade cultural se amplie. É cada vez mais visível a tentativa de inclusão dos 

costumes das populações mais afastadas, oferecendo a visita às tribos como um atrativo 

turístico. 

 

Já os rituais das outras culturas também são muito valorizados. Os santos 

do catolicismo têm correspondência com os orixás da Umbanda ou Candomblé e mesmo 

sendo vistos de forma diferentes, as religiões se respeitam em alguns rituais  que ambos 

participam.   

 

As festas religiosas são manifestações muito presentes nas regiões 

brasileiras e influenciam  todo o povo a participar de forma atuante, não sendo essencial a 

crença em todos os cultos para celebrar com a comunidade.   Muitas festas ganham 

sentido apenas pela multidão que seja a procissão.  

 

As festas folclóricas também são misturas de crenças brasileiras, européias, 

africanas que juntas oferecem grande espetáculo. Existem festas que duram mais de 30 

dias, outras duplicam a população da cidade, e muitas são expressões claras da mistura 

de credos, crenças das muitas culturas existentes. 

 

Tais expressões culturais são evidenciadas no contexto turístico. Muitas 

imagens tornam-se conhecidas em cenário internacional, com o auxilio da mídia que 

divulga as festas com milhares de pessoas e explica muito resumidamente o que aguça a 

curiosidade dos turistas. 

 

1.3 O BRASIL MULTICULTURAL 
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O Brasil é um país multicultural e essa pluraridade o torna um país cada vez 

mais singular. Vive-se num lugar com muitos ecossistemas, muitas crenças, muitos 

sotaques, muitos estilos de vida de forma harmônica.  

 

Por definição: 

“O termo cultura tem sido tratado, muitas vezes, como o 
campo de saberes peculiares e de base científica. 
Classificando cultura como tudo que o homem faz, vamos 
encontrar incluída a maneira de falar (língua), a maneira 
de vestir, de morar, de comer, de trabalhar, de rezar, de 
se comunicar, de se interagir, etc. No Brasil, tão vasto, tão 
amplo, com tantas expressões diferentes, com distintas 
maneiras de ser, de viver, de conviver e de fé múltipla, 
que vão se modificando de lugar para lugar, e a todo o 
momento, não podemos falar de uma única cultura, mas 
de culturas plurais que o formam”.20 
 

As culturas plurais brasileiras só são possíveis de conviver porque há o 

princípio da universalidade que permite a comunicação entre todas elas. Desta forma, o 

Brasil, composto por diferentes expressões culturais, consegue o clima harmônico. Para 

Touraine (1998) em seu livro “Poderemos viver juntos? Iguais e Diferentes” define que : 

 
“(...)Mas também não há sociedade multicultural possível 
se esse principio universalista comandar uma concepção 
da organização social e da vida pessoal que seja julgada 
normal e superiora aos outros. O apelo à livre construção 
da vida pessoal é o único princípio universalista que não 
impõe nenhuma organização social e de práticas 
culturais.”21 
 

 Para que este conceito de multicultura seja aplicado de forma correta é 

necessário que a universilidade tenha o seu sentido respeitado. O universal não é 

sinônimo de igualdade e sim de conjunto de coisas integradas. 

 

1.4 DIVERSIDADE NATURAL 
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Em um país com as dimensões continentais que possui e também composto 

por vários ecossistemas, é possível caracterizá-los pela predominância das paisagens de 

clima tropical, mas nas regiões mais ao Sul existem vegetações típicas de climas  sub-

tropicais. 

 

O que pode tornar o país mais atraente no critério turístico é a grande 

quantidade de atrativos que o destino oferece aos seus visitantes. O Brasil possui essa 

característica e as evidencia junto aos seus turistas. 

 

No mesmo relatório, citado em tópico anterior do Ministério do Meio 

Ambiente, está exposta a composição da diversidade natural do Brasil. Como segue  

transcrito abaixo.22:    

 

Ela está distribuída em biomas como a Floresta Amazônica, que é a maior 

floresta tropical remanescente (40% das florestas tropicais do planeta), com 3,7 milhões 

de km2 em território brasileiro; o bioma Cerrado, incluindo campos rupestres, com cerca 

de 2 milhões de km2, a maior área de savana em um único país; a Mata Atlântica, que se 

estende de Sul a Nordeste em uma área de cerca de 1 milhão de km2, um dos mais 

importantes repositórios de diversidade biológica do país e do planeta (incluindo campos 

de altitude, restingas, mangues, Florestas de Araucária e Campos Sulinos); a Caatinga, 

com vastas extensões semi-áridas, incluindo as matas decíduas e remanescentes de 

florestas úmidas, com uma área de aproximadamente 1 milhão de km2; o Pantanal Mato-

grossense, área que representa a mais significativa área úmida conhecida, que soma 

cerca de 140 mil km2 em território brasileiro; os biomas costeiros e marinhos, que ocupam 

cerca de 3,5 milhões de km2 sob jurisdição brasileira, com águas frias nas costas sul e 

sudeste (zona argentina) e águas quentes, nas costas leste, nordeste e norte, dando 

suporte a uma grande variedade de ecossistemas que incluem recifes de corais, dunas, 

áreas úmidas, lagoas, estuários e manguezais. Dentro de cada um desses biomas são 

ainda numerosos os sub-sistemas e ecossistemas com características peculiares, além 

dos ecótonos, decisivos para a preservação da diversidade biológica de cada um deles. 

 

Desta forma, pode-se verificar a quantidade de quilômetros ocupados por 

esta variedade natural e a possibilidade de incrementar diversos produtos turísticos.  Não 
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é preciso passar muito tempo por cada bioma, alguns podem ser visitados em poucas 

horas. 

 

As viagens pelas estradas brasileiras demonstram essa diversidade. Ao 

percorrer os caminhos, percebe-se a mudança na vegetação e nas paisagens que se 

pode ver. Mesmo que em muitos casos as laterais sejam ocupadas por fazendas de gado, 

é muito diferente o relevo da região, a cor da terra, entre outros critérios. 

 
Mas para que esta diversidade seja bem explorada, de forma racional, tanto 

no conceito de natureza quanto no conceito de geração de divisas e lucros, é importante 

evidências através de mecanismos de promoção, uma característica de diversidade. 

 

 



CAPÍTULO 2 – MARKETING 
 

O Marketing realiza a função de organizar as ações estratégicas da empresa 

e se torna um instrumento fundamental para a elaboração de vários planos de ação que 

permitem à empresa obter sucesso e lucratividade. 

 

Segundo a American Marketing Association, "Marketing é o processo de 

planejamento e execução do conceito, do preço, da comunicação e da distribuição de 

idéias, bens ou serviços, de modo a criar trocas que satisfaçam objetivos individuais e 

organizacionais."23.  

 

Para Philip Kotler, o conceito é um pouco mais abrangente: 

"O ponto de partida para o estudo do marketing reside nas 
necessidades e desejos humanos. A humanidade precisa 
de comida, ar, água, roupa e abrigo para sobreviver Além 
disso, as pessoas desejam recreação, educação e outros 
serviços”. 
"Marketing é a atividade humana dirigida para a satisfação 
das necessidades e desejos, através dos processos de 
troca”.24 

 

Para DIBB, SIMKIN, PRIDE e FERREL, o “Marketing consiste de atividades 

individuais e organizacionais que facilitam e aceleram os relacionamentos satisfatórios de 

trocas em um ambiente de criação, distribuição, promoção e precificação de bens, 

serviços e idéias”2255        

 

 

Identificando estas necessidades humanas e os desejos latentes, todas as 

ações devem se concentrar em expô-las à população de forma objetiva coma finalidade 

de gerar não só a satisfação dos clientes, bem como um aumento nas vendas dos 

produtos, tangíveis ou intangíveis. 

 

                                                 
23http://www.dbconsult.com.br/consultoria/marketing.html 
24KOTLER, Philip MARKETING (ED. COMPACTA) - 3a. edição.São Paulo, Atlas, 1985 

25Sally DIBB, Lyndon SIMKIN, William M. PRIDE  e O.C.FERREL0 



Um dos critérios para que a necessidade e o desejo sejam bem trabalhados 

é o conceito dos 4P´s, que significa trabalha o Produto, a Praça (distribuição), o Preço e a 

Promoção.    

 

Segundo os estudiosos no assunto, estes quatro elementos, quando 

trabalhados de forma integrada, são capazes de despertar o desejo do consumidor. Pode- 

se  caracterizar os 4P´s como26:  

2. Praça – ou localidade onde serão inseridas as ações. Esta poderá ser dividida em 

região satélite ou principal, e secundárias;   

3. Preço – ação realizada frente à questão da prática de agregar um valor monetário a 

algo, ou seja, atribuir um valor àquilo que estará sendo disponibilizado ao mercado;   

Promoção – ações promocionais que estarão incidindo sobre certo produto e/ou 

serviço, de forma a estimular a sua comercialização ou divulgação;   

4. Produto – este é o elemento que receberá as ações. É o foco em questão, aquele que 

estará sendo analisado e recebendo as influências diretas dos demais P’s de 

marketing. 

Figura1- Esquematização dos 4P´s 

 

Partindo desses conceitos dos 4P´s é possível concluir que os produtos, 

tangíveis ou intangíveis, devem estar sempre seguindo as ações propostas para cada um 

dos P´s. 

 

Destaca-se o item de Promoção. A relevância deste item se deve ao fato de 

que não será concluído um trabalho se o mesmo não for divulgado da maneira mais 

eficaz. Pois, as ações de divulgação correspondem a um alto investimento no processo 

de implantação das estratégias. 
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Todas as estratégias traçadas para cada um dos P´s são sempre baseadas 

em uma estratégia geral, criada pra nortear os serviços. Esta estratégia geral tem como 

característica definir a segmentação de mercado, traçar as medidas de preço, definir o 

objetivo da promoção, planejar e analisar as oportunidades. 

 

É possível estabelecer todo o planejamento tendo como base o ciclo de vida 

do produto, criando alternativas para as diferentes etapas, pois não se pode planejar para 

um tempo muito grande.  Há de se fazer alguns ajustes ao longo do tempo. 

 

 

Figura2- Ciclo do produto 

 

Este composto dos quatro P´s também é conhecido como Marketing Mix,  e 

agregando a ele o Ciclo de Vida do Produto se obtém a idéias mais próxima do real da 

aceitação do produto/serviço. 

 

 Destacando o P de promoção que segundo Kotler(1998:554) é “ qualquer 

forma paga de representação impessoal e de promoção de idéias, bens ou serviços por 

um patrocinador identificado,”27 cria-se a necessidade de possuir uma identidade visual 

para o produto/serviço. A promoção será sempre baseada no principio de destacar as 

qualidades e diferenças e aumentar o interesse de consumo, seguindo o ciclo em que se 

encontra e garantindo ao mesmo não chegar a fase de declínio. 

 2.1 PESQUISA DE MARKETING 
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A pesquisa de marketing, como já foi defina no capítulo de Metodologia, tem 

muita relevância para o estudo das peças publicitárias.  Vale ressaltar, nesta etapa do 

trabalho, que não serão colocadas as pesquisas realizadas pela – Instituto Brasileiro de 

Turismo, pois as mesmas somente foram realizadas para o Plano Aquarela, plano de 

marketing da Embratur no qual constarão as informações mais pertinentes ao estuo do 

produto Brasil no exterior e as ações estratégicas a serem adotadas pelo orgão,  que tem 

seu lançamento em Março de 2005.   

 

A pertinência de se elaborar esta pesquisa se deve ao fato de que todo e 

qualquer material promocional deve seguir as diretrizes apontadas por meio deste 

instrumento de coleta de dados. 

 

Para a Americam Marketing Association (AMA), a definição utilizada para 

caracterizar a pesquisa de marketing é: 

 

“Pesquisa de Marketing é a função que liga o consumidor, 
o cliente e o público ao nome de marketing por meio da 
informação – usada para identificar e definir 
oportunidades e problemas de mercado; gerar, refinar e 
avaliar ações de marketing; monitorar o desempenho de 
marketing; melhorar a compreensão do marketing como 
processo “.28 
 

Conhecendo as necessidades que os clientes possuem e satisfazendo esses 

desejos de maneira eficiente é quase uma afirmação verdadeira garantir que o sucesso 

do produto/serviço será alcançado. 

 

2.2 COMUNICAÇÃO 

 

Para Zanetti o marketing e a comunicação estão interligados. Ele diz: “E uma 

coisa sempre vai ligar a outra, o conceito do produto, do serviço, da comercialização e da 
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distribuição. Estes vão se cristalizar no marketing e ser alinhavados na comunicação.”29 

 

Desta forma, é relevante realizar uma comunicação de forma clara e 

eficiente, objetivando a melhor forma de expressão das idéias e estratégias realizadas 

pelo marketing. 

 

Para que seja realizada uma comunicação eficiente, alguns elementos 

devem ser bem identificados, tais como o Emissor- responsável por elaborar e emitir a 

mensagem, o Receptor- quem recebe a mensagem elaborada, o Canal- meio pelo qual o 

emissor propaga  a mensagem por ele elaborada, o Código- a linguagem utilizada, sendo 

esta compreendida por ambas as partes- emissor e receptor. 

   

 
 
   mensagem  
         texto 

 
 

    significados  
 
 

   Emissor                                  referente 
    receptor  

Figura 3. Esquematização da comunicação 

 

A comunicação30 pode ser estudada de 2 formas distintas: 

a) como transmissão de mensagem- trata-se de um mecanismo pelo qual uma 

mensagem trafega entre dois entes que ocupam, a cada momento, os lugares de 

transmissor e receptor. Essa visão é processualística. 

 

b) como produção, troca, fruição de mensagem – trata-se de algo essencial para a 

configuração das relações humanas que definem uma cultura. Essa visão é semiótica ou 

semiológica. 

Caso aconteça algum problema em um dos itens do esquema de 

comunicação, esta fica prejudicada. Os casos mais comuns de ineficiência são utilização 
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do código incompreensível e também a utilização do canal equivocado, não atingindo o 

receptor adequado. 

 

Os canais são compostos por vários meios e veículos de comunicação, 

sendo alguns deles o telefone, as cartas, os impressos como Jornais, Revistas ou a mídia 

eletrônica, como o Rádio, a Televisão e a Internet.  

 

A ocorrência de ruídos na comunicação caracteriza-se pela ocorrência de 

certas intempéries, em meio ao processo, como o código mal empregado, o canal de 

pouco alcance, as passagens por muitos canais que podem acarretar mudanças no 

sentido da mensagem. 

 

 

2.3 A IMAGEM DO BRASIL 

 

O Brasil, um país de dimensões continentais e com milhões de habitantes, 

possui uma imagem de si mesmo mal definida. Muitos brasileiros consideram o território 

em que vivem como cheio de riquezas naturais, com uma população carismática e acima 

de tudo como o melhor lugar do mundo para se morar. 

 

 É de total relevância a discussão de como o Brasil quer ser visto, conhecido 

e percebido pelos seus turistas nacionais e internacionais. Todo o planejamento de 

“venda” do Brasil como produto turístico é baseado em uma imagem pré-definida e esta é 

criada a partir de questões internas. 

 

Com o objetivo de criar uma imagem sólida e de proporções internacionais, o 

mais importante é definir e caracterizar o público ao qual se destina o produto “Brasil”. A 

idéia de que não se precisa adequar o produto ao público, já caiu em desuso e por isto, 

nos dias de hoje, cada vez mais, ouve-se o cliente-consumidor para elaborar uma série de 

ações confiáveis que darão retorno garantido.   

 

A construção da imagem de um país é algo muito difícil de ser feito, uma vez 



que o Brasil passa por uma grande transformação social, cultural e política. Percebe-se 

claramente que, a cada período de transição, uma nova imagem é elaborada e 

sustentada por fatores que têm tempo de vida longo, tais como, a cultura, o clima, as 

belezas naturais, porque as mudanças nestes aspectos ocorrem a longo prazo. 

 

 O governo Lula, empossado em 2003, propôs um novo plano de ações 

voltadas para o turismo. Desta forma, a imagem do Brasil se tornou algo muito importante 

e de destaque fundamental no âmbito internacional, por isto todos os esforços para a 

divulgação no exterior de um país cheio de encantos, belezas e tradições se fez presente.  

 

O turismo pode ser considerado uma das formas de geração de empregos 

diretos, tais como hoteis, pousadas, parques naturais e temáticos e indiretos como 

restaurantes, discotecas, comeércio, infra-estrutura e etc., porém muitas vezes não se 

pode calcular o número exato destes postos de trabalho, uma vez que alguns empregos 

são realizados na economia informal. Desta forma, o governo está tentando obter 

informações mais confiáveis que possam auxiliar na construção da imagem “Brasil”. 

 

Segundo a Organização Mundial do Turismo - OMT, o turismo pode ser 

conceituado como “atividades de indivíduos que viajam para e permanecem em 

localidades que se encontram fora de seu círculo habitual por um período não superior a 

um ano consecutivo, a lazer, a negócios ou por outros motivos.”31 

 

A partir deste conceito, percebe-se que o turismo doméstico e o internacional 

podem ser realizados com grande qualidade no Brasil, o que está faltando é somente o 

incentivo do governo - que está começando a ser elaborado - e dos empresários 

nacionais e internacionais. Daí a importância da construção de uma imagem e de uma 

divulgação eficaz para os diferentes públicos. 

 

O público que visita o Brasil para viagens de negócios é, em sua maioria, de 

empresários nacionais, mas devido à globalização, o número de empresários estrangeiros 

está em pleno crescimento. Muitas vezes, este tipo de turista além de gerar novos 
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negócios para o Brasil é peça fundamental para a divulgação do nosso país no exterior. 

  

Tomando como base a divulgação internacional do Brasil,  a construção de 

uma imagem direcionada a este público fez-se notada nos dias de hoje. Desde o 

princípio, o Brasil é conhecido por suas belezas naturais e, a partir desta idéia central, 

muitas ações foram sendo desenvolvidas. 

 

Nota-se que a imagem de um país é criada para transmitir e conceituar uma 

idéia central. Às vezes, é mais importante estabelecer um tema generalista ao invés de 

realmente demonstrar as características presentes no destino. Assim ocorre no Brasil. É 

mais fácil utilizar o tema de natureza e belezas naturais, do que tentar construir um novo 

conceito, mais amplo e verdadeiro. 

 

2.3.1 A Imagem no Descobrimento 

 

E fácil explicar porque a idéia de o Brasil ser um país com belezas naturais 

incalculáveis é até hoje transmitida para os turistas estrangeiros. A carta de Pero Vaz de 

Caminha, escrita ao Rei de Portugal assim que o Brasil foi descoberto, é a forma mais 

antiga de uma construção de imagem. 

 

Naquela época, a única forma de comunicação eram as cartas, não havia 

recursos visuais como os de hoje, em tempo real, e nem ao menos um serviço de entrega 

eficiente. Por isto, a carta de Pero Vaz teve a função não só de transmitir a descoberta de 

uma nova terra, como também de divulgar ao rei as belezas e encantos que os primeiros 

navegadores perceberam ao chegar. Em um trecho da carta , Caminha diz: 

“A feição deles é parda, algo avermelhada; de bons 
rostos e bons narizes. Em geral são bem feitos. Andam 
nus sem cobertura alguma. (...) Metem-nos pela parte de 
dentro do lábio, e a parte que fica entre o lábio e os 
dentes é feita à roque-de-xadrez, ali encaixado de 
maneira a não prejudicar o falar, o comer e o beber. 

Os cabelos deles são corredios. E andavam 
tosquiados, de tosquia alta, mais que verdadeiramente 
de leve, de boa grandeza, e, todavia, raspado por cima 



das orelhas. E um deles trazia por baixo da covinha, de 
fonte a fonte, na parte por detrás, uma espécie de 
cabeleira, feita de penas de aves, amarela, do 
comprimento de um coto, muito basta e cerrada, que lhe 
cobria a nuca e as orelhas. (...)”32 

Esta foi a forma encontrada para a descrição dos índios que aqui viviam no 

ano de 1.500 e percebe-se que existe um ponto de comparação com os portugueses, que 

tinham outros costumes e crenças. Desta forma, o que se pode avaliar é que o turismo, 

antes feito com o intuito de descobrir novas terras já era realizado e, a partir de relatos 

como o de Pero Vaz de Caminha, constrói-se a imagem do país. 

 

Imaginemos agora que, ao invés dos portugueses, fôssemos descobertos 

por um outro país, como Espanha, ou até mesmo o local de descobrimento fosse no Rio 

Grande do Sul.  O ponto de vista do observador seria a principal fonte de conhecimento 

do outro e as influências culturais e outros aspectos alterariam a imagem do Brasil.  

 

Assim a imagem de um país é formada ou construída, sempre dependendo 

do ponto de vista do observador. 

 

 2.3.2 A construção da imagem 

Para que o Brasil seja um destino conhecido dos turistas é necessário que 

um planejamento de marketing tenha sido desenvolvido de maneira correta e eficaz.  

Começa aqui o maior erro da construção da imagem do Brasil.  

O erro mais recorrente é acreditar que marketing e vendas são a mesma 

coisa. Obviamente, existem partes em comum, mas objetivos distintos. Segundo Levit 

(1960): 

“As vendas enfocam as necessidades do 

                                                 
32 Carta de Pero Vás de Caminha,datada de 10 de maio de 1500. 



vendedor; o marketing, as necessidades do comprador. 
Vendas se preocupam com necessidade do vendedor de 
converter seu produto em dinheiro; o marketing, com a 
idéia de satisfazer as necessidades do cliente, através do 
produto e de toda a sorte de coisas associadas com sua 
criação, oferta e consumo final”.33 

E para Ducker: 

“Vendas e Marketing são antitéticos, ao invés de 
sinônimos ou mesmo complementares. Sempre haverá 
uma necessidade de venda, pode-se argumentar, mas o 
objetivo do marketing é tornar as vendas supérfluas”.34 

Assim sendo, o marketing turístico corresponde, em sua essência, a: 

“A essência do marketing turístico está no marketing de 
destino. O destino é o elo catalisador que irá permitir a 
criação de todas as indústrias que compõem o setor de 
turismo – transporte, hotéis e atrações. A não ser que os 
indivíduos não queiram viajar, de nada servirão os meios 
para transportá-los, alojá-los, alimentá-los e diverti-los. 
‘Estar em um local (Being there) – fator destino - é a 
condição sine qua non do turismo.’”.35   

Considerar o Brasil como um destino está diretamente ligado à imagem que 

é transmitida ao público-alvo escolhido. A idéia é vender um destino e, acima de tudo, 

explorar um tema da maneira mais eficaz possível, transmitir uma mensagem de prazer e 

diversão ou ótimo ambiente para investimentos e se mostrar como o melhor dentre os 

destinos existentes.    

 

Conhecer o verdadeiro objetivo do planejamento é essencial para o sucesso 

de todo o trabalho. Pular etapas é um ato falho, uma vez que sempre haverá um ponto a 

ser discutido e melhor explorado.  

 

Desta maneira, para a construção de uma imagem sólida e de qualidade, é 

                                                 
33 Cooper, Chris. Turismo, princípios e pratica/ Chris Cooper, John Fletcher, Stephen Wanhill, David Gilbert e 

Rebecca Shepherd;trad. Roberto Cataldo Costa-2.ed-Porto legre:bookman,2001. 
34 Idem. 
35 LIMA NETO, João de Mendonça. Promoção do Brasil como destino turístico,Instituto Rio Branco, 

Fundação Alexandre Gusmão, 2002 p.87. 



importante conhecer os fatores não só percebidos pelos brasileiros como também do 

público exterior. Não é fácil agradar a todos, mas é possível identificar o público que 

garantirá um melhor retorno no investimento. Daí, o planejamento de marketing ser um 

item de vital importância no processo de construção da imagem “Brasil”. 

 

O governo é o responsável por executar e colocar em prática o planejamento 

da construção da imagem, mas nos últimos anos este setor foi um pouco esquecido 

devido à falta de uma política de turismo eficiente. Muitos municípios não contam com a 

infra-estrutura básica para garantir a prática eficiente do turismo. Faltam hotéis, 

restaurantes e, muitas vezes, o acesso a eles é muito difícil. 

 

Uma das atitudes já tomadas por este governo foi estabelecer novas 

características aos órgãos ligados ao turismo: foi criado o Ministério do Turismo, separado 

do Ministério dos Esportes, responsável por planejar os novos roteiros internos e divulgá-

los no mercado interno; a Embratur, antes responsável pela criação de programas de 

incentivo ao turismo doméstico, agora tem a finalidade de divulgar o Brasil no exterior. 

 

 A partir destas novas definições de funções, a imagem do Brasil se torna 

cada vez mais importante para transformar o país em um destino de grande interesse 

internacional. Sempre o turista conhece os mesmos aspectos do Brasil, suas belezas 

naturais, o carnaval do Rio de Janeiro e pouco da cultura local. 

 

Obviamente, estes aspectos são importantes para que os turistas 

estrangeiros se sintam interessados em definir o Brasil como destino, porém pensamento 

faz com que o produto “Brasil” seja mal aproveitado. Muitos brasileiros não conhecem os 

tesouros que possuem em suas mãos e não ousam utilizar este atrativo como diferencial. 

 

Os turistas estrangeiros que passam 15 dias no Brasil gastam, em média, 

1.500 dólares durante este período. Por esta razão, no ano de 2003, o governo descobriu 

este nicho pouco explorado e definiu a Embratur como a responsável por desenvolver o 

papel de divulgador do país no exterior. 

 



 2.3.3 Imagem atraente para o turista 

Uma deficiência encontrada para que se estabeleça um tema para a 

comunicação visual é que não existem muitas pesquisas destinadas a conhecer os 

estrangeiros que pretendem conhecer o Brasil. Sabe-se que existem diferentes 

necessidades e, por este motivo, é muito complicado estabelecer uma única estratégia. 

 

Um dos mais graves problemas para  garantir a satisfação do turista é o de 

estabelecer uma imagem equivocada e não poder atender às expectativas transmitidas. 

Muitas vezes, a simples idéia de um país com atrativos naturais belíssimos, não se 

sustenta, pois a infra-estrutura e qualidade do atendimento são, em grande parte, 

inexistentes.  

Um dos princípios da promoção ou da publicidade de um produto ou serviço 

é: as qualidades são destacadas e as falhas ou problemas são esquecidos. Logo, neste 

ponto é que nasce o problema da construção de uma imagem irreal.  

O Brasil, como produto turístico, possui um potencial enorme, uma vez que 

seus atrativos são conhecidos internacionalmente, porém com a globalização e o avanço 

dos meios de comunicação e fácil conhecer também o problema deste país. Mesmo que o 

Rio de Janeiro seja a cidade maravilhosa, o alto índice de criminalidade é a imagem mais 

reforçada pela televisão. Mesmo que São Paulo tenha grandes centros de convenções, 

de reconhecimento internacional, a violência e o trânsito complicado são fatores que 

desestimulam a visitação ou a escolha deste destino.  

Por que nunca se perguntou ao turista estrangeiro o que ele conhece do 

Brasil ou quais os atrativos, tanto naturais quanto culturais, são mais interessantes? Às 

vezes, a premissa de ouvir o cliente é esquecida por seu alto custo, ou por não 

acreditarem na eficiência das pesquisas.  

 



Garantir a sustentabilidade do turismo e aumentar os índices de visitantes 

estrangeiros não poderá ser feito sem o conhecimento do público e o estabelecimento de 

uma imagem sólida. De nada valerão os esforços do governo ou da iniciativa privada em 

tentar estimular o turismo internacional se o composto de comunicação não tiver 

características imprescindíveis de um marketing bem feito. 

Após a definição do nicho a ser conquistado, a próxima etapa é a de tentar 

obter as informações mais relevantes sobre o país. Tal ação já está sendo realizada pela 

Embratur, uma vez que foram escolhidos alguns blocos de países que deverão se 

atingidos de maneira ordenada.  

Começa-se a pensar de maneira mais eficiente, pois é mais fácil atingir uma 

fatia do mercado de maneira eficaz, ao invés de atingir um todo muito grande sem 

qualquer critério de seleção. Realizar o turismo de massa é muito prejudicial para o 

destino, mas é necessário que seja feito de forma consciente. 

É cada vez mais importante conseguir identificar os atrativos que mais se 

diferenciam dos demais destinos já conhecidos, e ser o diferencial.  

A imagem do Brasil se faz a partir de ações direcionadas, uma vez que, com 

as dimensões continentais que o país possui e a grande diversidade de culturas, é fácil 

estabelecer várias imagens que se complementam. 

Não é correto pensar que apenas uma imagem se fará eficaz para a 

divulgação do Brasil como destino turístico. Assim como os públicos são diferentes e 

possuem necessidades distintas, o produto “Brasil” poderá adquirir ou estabelecer várias 

faces. 

Cada estado brasileiro tem seu atrativo e sua ação de divulgação. Cabe ao 

governo destacar a imagem de pluralidade existente e enfatizar tal diferença. Somos 

diferentes por sermos distintos dos demais países, pensar em modelo estrangeiro de 

ações para o turismo é tentar caracterizar este país tão grande como apenas mais um 

destino. 



                    
                     2.4 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

Para melhor desenvolver o tema deste trabalho monográfico é importante 

conceituar a diferença entre a propaganda e a publicidade. Alguns autores trocam os 

nomes, porém neste trabalho a definição de publicidade e propaganda adotada será a 

que segue abaixo, segundo o Professor Eugênio Malanga: 

 
“A Propaganda pode ser conceituada como: atividades 
que tendem a influenciar o homem, com o objetivo 
religioso, político ou cívico. Propaganda, portanto, é a 
propagação de idéias, mas, sem finalidade comercial. A 
Publicidade, que é uma decorrência do conceito de 
Propaganda, é também persuasiva, mas com objetivo 
comercial bem caracterizado. Portanto, a Publicidade é 
definida como a arte de despertar no público o desejo de 
compra, levando-o à ação. A Publicidade é um conjunto 
de técnicas de ação coletiva, utilizadas no sentido de 
promover o lucro de uma atividade comercial, 
conquistando, aumentando ou mantendo clientes. A 
Propaganda é um conjunto de técnicas de ação individual, 
utilizadas no sentido de promover a adesão a um dado 
sistema ideológico (político, social ou econômico)."36 

 
Tendo como base o conceito acima descrito, o princípio de promover uma 

atividade que gere lucro e aumente o número de clientes é uma das principais funções do 

Trabalho da Embratur. Mas é importante ressaltar que a propaganda também está 

presente, uma vez que a propagação das idéias do Brasil sem uma finalidade comercial é 

mais forte. 

 

Identificar os produtos existentes e torná-los públicos garante ao destino um 

aumento no número de visitantes, gera renda na região, e não para o Orgão Público. O 

despertar do interesse de um indivíduo, criando uma necessidade, é também estimulada 

pela propaganda. 

 

Desta forma, no artigo publicado por João Bosco Pastor Gonçalves, 

Princípios gerais da publicidade no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele cita 

que, segundo o jurista português Carlos Ferreira Almeida, a publicidade ‘é toda 
                                                 
36http://www.jsiqueira.com.br/publicidade.htm 



informação dirigida ao público com o objetivo de promover, direta ou indiretamente, uma 

atividade econômica’.37  

 

Esta atividade econômica se traduz em geração de divisas, aumento do 

número de empregos, aumento no consumo de mercadorias básicas da população local, 

além de fortalecer a imagem do destino turístico.  

 

2.4.1 Elaboração de Comunicação Visual 

 

Para que se possa realizar um trabalho de qualidade e com resultados 

mensuráveis, a elaboração de toda a comunicação visual publicitária deverá estar 

integrada com as necessidades apontadas pelo cliente ou pela pesquisa de marketing 

previamente aplicada. 

Os principais objetivos da publicidade são o de informar, aumentar a 

notoriedade, diminuir o esforço de compra e influenciar na decisão da compra.  E partindo 

desses pressupostos, toda a fase de idealização da comunicação visual tem como foco 

estes quatro objetivos. 

 

Os passos a serem seguidos para a elaboração da comunicação visual38 

são: 

1.  Elaborar um briefing, com as características do produto/serviços, concorrência, 

mercado, objetivo da comunicação, calendário de ações e orçamento. 

2. Estabelecer a estratégia criativa - esta estratégia deve contemplar os benefícios para o 

cliente, funções do produto e posicionamento. 

3. Selecionar os meios de comunicação - dentre os meios existentes, tais como, rádio, 

televisão, jornal, revista, mailing, outdoor, catálogos. A escolha deve ser feita com a 

finalidade de melhor atingir o público-alvo. 

 

Após seguir os passos acima descritos, os resultados obtidos devem ser 

avaliados  tendo como base a memorização da mensagem, a atribuição, a compreensão,  
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a credibilidade, a aceitação, a incitação à compra, os inquéritos “antes-depois” e o 

tracking.39 

 

De posse desses resultados, a comunicação visual pode ser avaliada como 

Ruim, Boa, Excelente.  

 

2.5 IDENTIDADE VISUAL 

 

A identidade visual é uma ferramenta muito eficaz para que uma empresa ou 

órgão público possa atuar em vários segmentos de mercado, e até mesmo em diferentes 

países, e ser reconhecida.  

 

Para o autor Milton Ribeiro, em seu livro Planejamento Visual Gráfico: 

“Toda empresa ou serviço, embora impessoais, 
apresentam características de personalidade, seja através 
de seus produtos ou filosofia empresarial. Personalidade 
traduzida em imagem (marca-símbolo/logotipo), ganha 
importância fundamental a partir da constatação de sua 
existência de forma planejada, abrangendo as várias 
extensões de relacionamento da empresa.”40 

 

Partindo do pressuposto que a personalidade da empresa se destaca na 

identidade visual que ela criou, pode-se concluir que existem diferentes tipos de 

identidade visual.  Conforme J.B. Pinho (1998)41 , existem três tipos de identidades: 
 

 
1. Identidade Monolítica - é verificada quando a empresa usa um único 

nome e estilo para todas as aplicações. O nome corporativo 

figura em todos os seus produtos e serviços, além de a 

marca ser empregada com instrumento básico de 

comunicação em todos os níveis e para todos os públicos. A 

longevidade é uma característica própria da identidade 

monolítica e, como desvantagem, sua falta de flexibilidade. 
 

                                                 
39Idem 32. 
40RIBEIRO, Milton. PLANEJAMENTO VISUAL GRÁFICO, 3ªed, pag 264. 
41PINHO, J.B., O PODER DAS MARCAS, Editora Summus. 



2. Identidade de endosso - as unidades e subsidiárias recebem o endosso 

da organização por meio da marca e da identidade 

corporativas. O endosso não impede que os produtos e 

serviços desenvolvam personalidades próprias e distintas.   
 

3. Identidade por Marcas - implica a operação da empresa por meio de uma 

série de marcas que se relacionam entre si ou com a 

organização. Nesse sistema, a marca é usada como o único 

meio de comunicação com o consumidor, restringindo-se o 

emprego da marca corporativa à comunicação com o público 

determinado. 

Após definir o tipo de identidade que pretende criar, a empresa ou instituição  

fará o discurso publicitário mais eficiente. O discurso criado pela publicidade é um 

instrumento de comunicação importante, pois a ferramenta é que cria a imagem dos 

produtos oferecidos.   

 

É por meio da utilização dos recursos de linguagem e símbolo que se pode 

criar uma identidade característica sem que muito se perca. Algumas imagens já são 

cheias de significados, ficando mais fácil torná-las partes de um todo. 

 



CAPÍTULO 3- ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO VISUAL 

 

A Embratur, ao longo do tempo, desenvolveu vários tipos de comunicação 

visual com o objetivo de caracterizar os atrativos que o Brasil possui. Algumas com 

características próprias, e com eficiência não muito conhecida. 

 

 Uma das formas mais eficaz de medir a eficiência da comunicação é por 

meio de pesquisas de pré e pós-produção das peças. O conhecimento do público-alvo, 

dos mercados atingidos e dos segmentos mais importantes garante uma identificação 

visual rápida e de qualidade. 

 

Segundo Kátia Bittencourt, Coordenadora Geral de Propaganda da 

Embratur, “a Embratur teve que preparar uma comunicação visual unificada de que se 

demonstra a diversidade que o Brasil possui, porém sem o Plano Aquarela tivemos que 

preparar um material sem uma pesquisa “. 

 

A comunicação visual desenvolvida utilizou-se de conceitos básicos como 

demonstrar as características dos segmentos escolhidos, enfocar a cultura brasileira, criar 

a identidade visual necessária para que no período de elaboração do Plano de Marketing 

o Brasil fosse divulgado no exterior. 

 

Antes da gestão do Governo Lula, as peças elaboradas pela Embratur eram 

de divulgação do Brasil no país e no exterior. Desta forma, não era possível realizar um 

trabalho específico para cada um dos mercados pretendidos, nem ao menos realizar uma 

pesquisa de demanda turística no exterior. 

 

As definições de marca não tinham tanta relevância e a criação de uma 

unidade visual não era prioridade na divulgação do turismo brasileiro. As ações e 

campanhas desenvolvidas, em sua maioria, utilizavam a promoção de cada estado ao 

invés de uma comunicação integrada, evidenciando os atrativos em comum e as 

características singulares. 

  



Sabe-se que muitos atrativos turísticos são encontrados em diferentes 

estados, e que a divulgação de apenas uma das localidades diminuiu a permanência do 

turista no país. Como o principal objetivo da promoção turística é fazer com que se 

aumente o gasto e o tempo investido na visitação, a integração dos destinos é uma das 

soluções mais viáveis. 

 

As campanhas estaduais apenas colocavam junto as suas imagens o slogan 

e a identidade visual elaboradas pelas agências da Embratur. O exemplo a baixo 

demonstra a peça elaborada: 

 

Figura 4- Logomarcas do Brasil em forma de Borboleta 

Nota-se que estão sendo evidenciados o sol e o mar, o verde dos atrativos 

naturais e o slogan “Vôe para o Brasil” traduzido no idioma em que a peça elaborada 

vinculou. No caso acima, em alemão, italiano e inglês. 

 

O layout da borboleta pode transmitir a idéia de fauna, porém é muito 

restrita. O Brasil, como o país dono da campanha, não recebeu o tratamento correto, não 

foi colocado em destaque. Pode-se afirmar que a propaganda não teve seu conceito de 

que Propaganda é a propagação de idéias, mas, sem finalidade comercial, não foi 

totalmente seguida, pois a idéia de convencer as pessoas a visitar o Brasil não se fez 

caracterizada. 

 

Segundo Bittencourt (2005)42, as mídias produzidas nos estados se 

preocupavam mais em evidenciar as suas qualidades de forma diferenciada dos demais, 

acreditando que com essa atitude receberiam mais visitantes. Logo, a falta de integração 

dificultou a venda de 27 destinos. 

                                                 
42Kátia Bittencourt-  Coordenadora Geral de Propaganda 



 
Posteriormente a Embratur adotou uma marca simples na qual somente a 

logomarca do Instituto Brasileiro de Turismo e o nome Brasil no idioma escolhido eram 

colocados, como no exemplo abaixo. 

 

Figura 5- Logomarca da Embratur em idiomas diferentes 

Essas figuras mostram que o destaque é dado à Embratur, assegurando que 

a peça elaborada tem o aval do governo. O que descaracterizou muito a importância do 

Instituto Brasileiro de Turismo, pois o nome era utilizado de forma descriteriosa, 

transmitindo a mensagem de que todas as peças seriam vinculadas ao instituto. 

 

A falta de controle sobre a aplicação das marcas do Brasil ocasionou alguns 

problemas, pois não foi criado o manual de uso da marca. A partir disso, criou-se a 

possibilidade do uso incorreto, sem a padronagem e as cores certas o que agregou um 

valor à peça que a mesma não possuía, o de pertencer ao instituto. 

 

É importante ressaltar que em muitos casos a propaganda tinha o objetivo 

de promover o Brasil no exterior e no próprio país, mas a falta de critérios de aplicação 

das logomarcas muito refletia o mal significado do turismo como fonte de geração de 

empregos, divisas, e de desenvolvimento. 

 

No exemplo abaixo, a questão internacional já toma destaque, uma vez que 

a localização no mundo transmite a idéia de universalidade. O slogan “Viva esta paixão” 

aborda os sentidos e este traduzido para o idioma local. Um fator relevante é a não 

utilização das cores que remetem à idéia de brasilidade como o verde e amarelo. 

 

 



Figura 6- Logomarca  e Slogan: Viva essa Paixão 

 

Como a Embratur, no seu inicio, cuidava de todos os segmentos ligados ao 

turismo, tais como, credenciamento de agências e operadoras, certificação dos hotéis, 

elaboração de projetos de infra-estrutura, capacitação de mão-de-obra e também a 

promoção internacional, era impossível fiscalizar todas as campanhas ou comunicações 

visuais para a comercialização do destino Brasil. 

 

No governo Fernando Henrique Cardoso, o turismo passou a ocupar uma 

posição não de destaque, porém tiveram início as primeiras ações organizadas para a 

promoção e o aumento do número de turistas no Brasil.  Ainda sobre a gestão da 

Embratur, o Programa de Municipalização Nacional do Turismo – PMNT foi o responsável 

por se fazerem conhecidos certos destinos, como também pela geração da demanda 

turística, capacitação da mão-de-obra, criação da infra-estrutura básica para a aplicação 

do turismo, entre outras ações.  

 

Para este programa foi criado o material de divulgação nacional, bem como 

alguns slogans de fácil compreensão. Como pode ser analisado abaixo. 

 

Figura 7- Logomarca  e Slogan: Se viajar é sua paixão, o Brasil é seu destino. 

 

Verifica-se que o Nome Brasil tem o seu destaque, a colocação de fonte na 

cor amarela além de caraterizar o pais  e as cores da bandeira nacional, é uma cor 

quente. O amarelo é uma cor que disperta o interesse e aumenta a visibilidade a londa 

distancia. 

Colocando o Slogan nesta cor a intenção de enfatizá-lo é garantida. Outro 

motivo é a fonte sem serifa que também auxilia na visibilidade.do mesmo. 



 

 O Slogan “Se viajar é sua paixão, o Brasil é seu destino” tem um sentido 

amplo de agregar valor ao destino Brasil, pois  se for entendido destino como um 

predestinação da vida a mensagem  se torna mais enfática. Na tradução é permitido dosi 

sentidos de destino-lugar onde se vai e destino- predestinação de vida. Como na marca 

anterior no qual o Slogan era Viva essa Paixão, é explorada um sentimento que todos 

possuem e gostam de sentir. Viajar antes um sentimento de paixão, passaou a ser um 

destino. 

 

Existiram algumas variações desta marca que deram destaque a outros 

elementos, como na figura abaixo: 

 

 
Figura 8- Variação da Logomarca aplicada em cartaz de promoção 

 

Neste caso, o nome Brasil em branco foi colocado em uma parede de rocha 

com escrituras rupestres. Esta peça é um cartaz de divulgação das pinturas rupestres e 

foi colocada a marca em branco para evidenciar as pinturas e não o nome Brasil.O maior 

destaque nesta peça são os achados arqueológicos e por isso a comunicação visual teve 

que ser alterada. 

 

Muitos cartazes foram feitos utilizando este conceito de mudar as cores do 

nome Brasil, porque o destaque pretendido era o de valorizar a imagem e não o nome em 

si. Era possível também visualizar algumas peças com outras formas de linguagem. Uma 

apenas para o idioma inglês (figura nº9), outras com a logomarca da Embratur estilizada 

(figura nº9), o Brasil como o “R” de marca registrada (figura nº9): 

 



 
Figura 9- Logomarcas desenvolvidas e aplicadas em alguns materiais promocionais 

 

No Final do mandado do Presidente Fernando Henrique Cardoso foi 

elaborado um material com os dizeres: Brasil: Evolução do Turismo no Brasil de 

1992/2001, ficando como na figura abaixo:  

 

 Figura 10- Capa de material de Promocional do Governo FHC 

 

 
Desta forma, a comunicação visual realizada no período anterior à 

comunicação em forma de mosaico que é O significado de mosaico, “imagem ou padrão 

visual criado pela incrustação de pequenas peças coloridas (de pedra, mármore, vidro, 

esmalte ou cerâmica) sobre uma superfície (p.ex., uma parede, um piso), aglomeradas e 

fixadas por um cimento “43, teve o objetivo não só de destacar o nome Brasil como 

também os atrativos naturais do país. 

3.1- COMUNICAÇÃO VISUAL ATUAL 

 A partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2003, algumas 

alterações nas funções de cada órgão foram modificadas. Como já foi mencionado 

anteriormente, a Embratur ocupou-se de promover o Brasil no exterior e, atribuiu ao 

Ministério do Turismo o credenciamento de agências e hotéis, a fiscalização das 

empresas, desenvolvimento dos programas de fomento do turismo, a geração da infra-

estrutura básica, capacitação da mão-de-obra local e a garantia do aumento no número 

de turistas para a geração de divisas. 

 

Partindo do pressuposto de que o Brasil possuía uma demanda turística 

internacional significativa e que a nova função da Embratur era a de aumentar o número 

de turistas provenientes de outros países e gerar um crescimento nas divisas, foram 
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necessárias algumas providências e ações emergenciais. 

 

Após algumas análises realizadas pela Embratur, verificou-se a necessidade 

de elaborar uma vasta pesquisa com os turistas estrangeiros para realmente conhecer as 

expectativas e os principais argumentos de persuasão . Assim, a Chias Marketing foi a 

consultoria contratada para desempenhar este papel. 

 

É de conhecimento internacional que esta mesma consultoria realizou o 

trabalho de revitalização do turismo na Espanha, criando assim a marca-País com o 

famoso Sol de Miró. Uma identidade visual que em qualquer parte do mundo se remete à 

mensagem espanhola. 

 

Porém, uma pesquisa de marketing demanda tempo para a obtenção de 

dados suficientes para a elaboração de uma comunicação visual de qualidade e com a 

eficiência necessária para aumentar a demanda turística. Não obstante, como todas as 

ações necessitam da aprovação do Governo Federal, os trâmites legais também 

acarretam a demora do processo. 

  

O que se pode fazer enquanto este estudo não está concluído foi a criação 

de um material de apoio baseado apenas em alguns dados de conhecimento geral. 

Assim, foi solicitado a agência responsável a confecção de uma comunicação visual que 

possibilitasse a visualização da nova cara do Brasil. A agência que criou este conceito 

provisório foi a Artplan, sediada em Brasília.  

 

Algumas ações já foram definidas logo no inicio como a exploração dos 11 

segmentos: Sol&Mar, Ecoturismo, Aventura, Golfe, Pesca Desportiva, Mergulho, 

Negócios e Eventos, Incentivo, Cidade patrimônio , Festas Populares e Resorts. 

 

Segundo Márcio Nascimento, Gerente Administrativo, Financeiro e Logístico 

da Diretoria de Marketing, “não se podia esperar os estudos ficarem prontos para a 

elaboração do material, mesmo que esse não fosse o mais correto, realizamos uma 

comunicação 'tampão'“. 

 

Mas como realizar uma comunicação, mesmo que sem uma pesquisa, de 

qualidade? Os conceitos de brasilidade conhecidos no exterior eram as cores da seleção 

brasileira de futebol, verde-amarelo, a diversidade de paisagens, a cultura muito singular. 



Sendo assim, estas características foram evidenciadas. 

 

Nas figuras abaixo as cores verde e amarelo foram utilizadas juntamente 

com o alfabeto desenvolvido especialmente para a Embratur. Este alfabeto teve como 

características uma fonte exclusiva. Tentou-se com isso, criar uma identidade visual ainda 

mais forte. Como nas figuras baixo: 

 

 
 

 

 

Figura 11- Logomarca desenvolvida para a Comunicação Visual do Governo Lula 

 

Todas as peças a partir da elaboração desta identidade visual passaram a 

adotar estas fontes, e por existirem as regras de utilização, a marca poderia mudar de cor  

seguindo a padronagem determinada anteriormente pela agência. Como nos casos 

abaixo: 

 

 
Figura12- Variações de cores da Logomarca 

 

Verifica-se que, mesmo com mudança nas cores, é possível caracterizar a 

peça como uma promoção brasileira pela padronagem da fonte. E acima de tudo, não é 

mais possível colocar tal fonte em qualquer outro material publicitário. Esta identificação é 

muito importante, pois avaliza as ações do órgão governamental. 

 

Entretanto, nem tudo deu certo neste alfabeto personalizado. Segundo, 

Bittencourt, “percebeu-se com o tempo que a legibilidade da fonte era pequena, não 

foram realizados os testes em todos os idiomas e para textos muito extensos ocorria uma 

confusão na leitura, por isso decidimos optar apenas em colocar o Nome Brasil com este 

alfabeto”. 

 

Um outro fator relevante foi o de destacar as belezas que o país possui de 

forma clara e com uma mensagem positiva. É sabido que o Brasil possui diversas 



paisagens que se pode conhecer em apenas algumas horas, sem ser necessário mudar 

de país.  

 

A alternativa encontrada para resolver destacar esta carcteristica de 

diversidade foi a elaboração do conceito de mosaico.  

 

Partindo do uso do mosaico, a colocação de várias imagens juntas foi a idéia 

desenvolvida para explorar a  diversidade brasileira de forma clara e objetiva. Desta 

forma, foram elaborados vários tipos de mosaicos diferentes,  e estes serão descritos  e 

analisados  a seguir. 

 

O anexo 1, é a capa de um dos blocos de anotação utilizados na Embratur. 

Verifica-se que as imagens colocadas neste mosaico são os Dois Candangos em Brasília, 

Cavalhadas de Pirenópolis, Cataratas do Iguaçu no Paraná, Flutuação em Bonito, 

Artesanato de Olinda, Estação das Dicas em Belém e os Lençóis Maranhenses no 

Maranhão. 

 

Estas imagens reunidas formam o mosaico, pode-se ver a expressão cultural 

nas Cavalhadas que ocorrem em Pirenópolis, os atrativos naturais das Cataratas de 

Iguaçu, a Flutuação em Bonito e os Lençóis Maranhenses, e os elementos de arquitetura 

que caracterizam uma região.  

 

O fator que torna este mosaico importante é a idéia de cultura presente nele. 

Para a elaboração da peçam, as imagens selecionadas continham não só a  localização 

no Brasil, bem como transmitiam um pouco dos costumes. Por exemplo, muitos lugares 

do mundo possuem cataratas, mas nem todas com o volume de água e as pessoas que lá 

vivem. As Cavalhadas44, uma festa típica da região Centro-Oeste, considerada uma das 

mais expressivas do Brasil, é um longo ritual de três dias seguidos, cujos preparativos 

começam uma semana antes no início da Festa do Divino que é marcada pela saída da 

Folia. Durante uma semana, os cavaleiros se reúnem num campo, que não é o oficial, 

para ensaios das corridas que vão executar nos três dias do evento. Nestes dias, às 

quatro horas da manhã, a Banda de Couros, formada por um saxofonista seguido de 

vários meninos empunhando rústicos tambores de couro e executando cantigas 

melodiosas, percorre a cidade a pé avisando a população, e principalmente os cavaleiros, 

que é chegada a hora de se levantar, arriar os cavalos e dirigir-se ao ensaio. 
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Primeiramente, parte de sua residência o último cavaleiro dos doze de cada exército e, 

seguindo uma hierarquia, vai de casa em casa, agrupando o resto da tropa, até que, por 

último junta-se à tropa o Rei.  

 

A hierarquia dos exércitos das Cavalhadas segue, tanto para os cristãos 

como para os mouros, a seguinte ordem: dos doze cavaleiros temos no mais alto posto o 

Rei, abaixo deste temos o Embaixador e seguindo abaixo os dez restantes cavaleiros. O 

último cavaleiro só subirá de posto se houver morte ou desistência de algum outro acima, 

o mesmo acontece com o Embaixador, que só tornar-se-á Rei se o próprio Rei morrer ou 

desistir. Depois de reunido os dois exércitos, estes seguem em fila hierárquica, com o Rei 

à frente para a casa de um cidadão que se prontificou a lhes fornecer, por cortesia e 

respeito, o desjejum matinal, chamado de "Farofa". Neste vai e vem de cavaleiros, 

cavalgando pelas ruas da cidade, não podem os cavaleiros cristãos se cruzarem com os 

mouros, a não ser na ocasião da Farofa e posteriormente no ensaio. Na Farofa é servido 

café, biscoitos, sucos, refrigerantes, bebidas alcoólicas e a "Farofa" propriamente dita, 

iguaria derivada das antigas tropas que vazavam os sertões, composta de farinha de 

mandioca e carnes secas. Os cavaleiros, nesta ocasião, rezam em grupo, dançam a 

Catira, uma dança folclórica onde se enfileiram frente a frente os 24 cavaleiros e, 

embalados por violas, pandeiros e canções, batem palmas e pés no ritmo cadenciado e 

típico. Após o agradecimento, que é feito em forma de cantilenas, ao dono da casa que 

ofereceu a Farofa, partem para o campo de ensaio.  

 

A utilização da imagem das Carvalhadas neste grupo evidencia a cultura 

típica da região Centro-Oeste , bem como a cultura do Brasil. 

 

Para Kátia Bittencourt, o elemento cultura é o que torna diferente das demais 

fotos juntas. Todos os países possuem atrativos naturais, mas o que os torna atraentes é 

o valor agregado que lhe é atribuído. 

 

No anexo 2, as imagens escolhidas são Mercado Público de Florianópolis, 

Praia de Canoa Quebrada no Ceara, Catedral de Brasília, Cataratas do Iguaçu, Escultura 

“Profetas” do Mestre Aleijadinho, Tuiuiú do Pantanal,  Vitória Régia do Amazonas e as 

Fitinhas do Senhor do Bonfim. 

 

Neste grupo mosaico, a expressão cultural mais forte é a das Fitinhas do 

Senhor do Bonfim. Um gesto típico da região Nordeste, principalmente em Salvador-



Bahia.  Conta a história que a Igreja Nosso Senhor do Bonfim45 não é a mais bonita, 

mas com certeza, é a mais famosa. Construída no período de 1745 a 1754, na Colina do 

Bonfim, por Teodózio Rodrigues, transformou-se em palco para a demonstração de fé do 

povo baiano e também dos visitantes. Sua sala de ex-votos é a prova da fé de milhares 

de pessoas que atestam ter alcançado a graça desejada. 

 

O tesoureiro da devoção, Manuel Antônio da Silva Servo, há quase duzentos 

anos, introduziu o hábito do uso das medidas do Bonfim. As fitinhas do Bonfim, como são 

popularmente conhecidas, são hoje difundidas em todo o Brasil. São chamadas de 

medidas porque, originalmente, tinham a medida do comprimento do braço direito da 

imagem do Senhor do Bonfim. Segundo a crença popular, é capaz de realizar o pedido 

feito após dar três nós na fita em torno do pulso. Para que o desejo se realize é preciso 

esperar a fita se romper sozinha. 

 

 

No anexo 3,  as imagens são compostas  por Ruínas das missões Jesuítas 

do Rio Grande do Sul,  artesanato de Santa Catarina, O Círio de Nazaré de Belém,  Igreja 

do Carmo em Olinda, Teatro Municipal de São Paulo, Memorial JK em Brasília,  Ouro 

Preto  de Minas Gerais e Maceió, capital de Alagoas. 

 

 

Neste grupo a manifestação cultural destacada é o Círio de Nazaré que é a 

mais conhecida das procissões brasileiras, o Círio de Nazaré46, em Belém do Pará, é um 

conjunto vibrante de manifestações religiosas que expressam a identidade cultural do 

povo amazônico. Quase 2.000.000 (dois milhões) de pessoas nas ruas de Belém. Sob o 

túnel de mangueiras, característica de Belém, a multidão de devotos acompanha a 

berlinda de Nossa Senhora de Nazaré. Um fenômeno social espantoso que se observa no 

segundo domingo de outubro com o reencontro da multidão, nas ruas, e das famílias 

católicas, em suas residências para o "Almoço do Círio”. 

 

O centro da procissão é a berlinda que traz a pequenina imagem de Nossa 

Senhora de Nazaré, puxada por uma longa corda, de aproximadamente 400m, onde 

predominam as mais impressionante atitudes de sacrifício por parte do devoto. 
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O que pode parecer desconcertante para quem está de fora da procissão, 

guarda, porém, uma das funções místicas mais importantes dentro do Círio. 

 

A corda permite que o devoto mobilize a sua crença independente de 

qualquer classe ou formação intelectual, valendo exclusivamente a expressão do corpo 

como linguagem direta do sentimento religioso, tão característico dos amazônidas.  

 

 

Na Av Presidente Vargas acontecem diversas homenagens de empresas e 

seus funcionários.O calor toma conta dos devotos que chegam ao limite de suas forças, 

são muitos os desmaios. Os componentes do clero sofrem com intenso calor amazônico.  

 

 

Desde muito cedo, milhares de pessoas guardam lugar para esperarem a 

chegada da procissão na praça santuário (CAN: Centro Arquitetônico de Nazaré), para as 

últimas homenagens à Padroeira dos paraenses. 

 

 

Entrada da berlinda no CAN, tendo ao fundo a Basílica de Nossa Senhora de 

Nazaré. A berlinda encaminha-se para o altar da praça santuário para a realização da 

missa de encerramento da procissão. 

 

 

No anexo 4, o grupo mosaico representa várias manifestações culturais.  

Neste grupo são colocadas as imagens do maracatu de Pernambuco, Os Bonecos 

Gigantes de Olinda, O Sambódromo do Rio de Janeiro e o Festival de Parintins no 

Amazonas. 

 

 

Assim, é importante saber que existe um grupo voltado para a cultural e 

suas manifestações.  No caso do Maracatu47, a expressão Dança típica do Nordeste, 

principalmente de Pernambuco. Maracatu é um termo africano que significa dança ou 

batuque, no qual um grupo de adeptos das religiões afro-brasileiro sai fantasiado às ruas 

para fazer saudações aos orixás, em um cortejo carnavalesco onde reis, rainhas, 
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princesas, índios emplumados e baianas cruzam as ruas dançando, pulando e passando 

de mão em mão a calunga, boneca de pano enfeitada presa num bastão. O ritmo 

frenético que acompanha o maracatu teve origem nas Congadas, cerimônias de escolha e 

coroação do rei e da rainha da "nação" negra. Ao primeiro acorde do maracatu, a rainha 

ergue a calunga para abençoar a "nação". Atrás vão os personagens, com chapéus 

imensos, evoluindo em círculos e seguindo a procissão recitando versos que evocam 

histórias regionais. 
 

O festival de Parintis é conhecido internacionalmente e ganhou um grande 

destaque pela suas cores fortes, e a disputa entre o Vermelho e o Azul, que divide a 

cidade de Parintis de tal forma que até as marcas de refrigerantes fazem latas específicas 

para serem comercializadas durante a Festa. Localizado na lha de Tupinambarana, a 420 

quilômetros de Manaus, Parintins é uma cidade dividida. Dividida pelos enfeites e galeras 

dos Bois Caprichoso e Garantido que colorem o local durante o Festival de Parintins48 

(entre 28 e 30 de junho).  

 

A rivalidade é ferrenha, mas sempre respeitando a cordialidade. Tanto que 

os integrantes de Caprichoso, ou Garantido, limitam-se a chamar o rival de "contrário". E 

para abrilhantar a festa, a cidade de 35 mil mais que dobra de tamanho, ficando com mais 

de 100 mil pessoas entre Parintinenses e turistas. 

 

No Bumbódromo, cada Boi se apresenta durante 3 horas nos três dias de 

festival. A ordem das apresentações é sempre definida por sorteio. São nove da noite, o 

apresentador do Boi cumprimenta a platéia (o próximo Boi irá se apresentar por volta da 

meia-noite). Em seguida a toada começa a incendiar a arena. E o Bumbódromo 

literalmente treme.  

 

Nessa festa, religiosidade e folclore se misturam entre animais da floresta, 

figuras do imaginário popular e índios. Os quatro mil integrantes de cada Boi contam ano 

após ano a história de Pai Francisco e Mãe Catirina, a qual tem um desejo incontrolável 

de comer língua de boi durante a gravidez, e pede a seu marido para saciá-lo.  

 
Só que para cumprir a tarefa, Pai Francisco mata o boi preferido do patrão, 
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que o descobre. Em seguida um padre e um médico (pajé na língua dos índios) são 

chamados e salvam o boi, que ressuscita e perdoa Pai Francisco e Mãe Catirina. Com 

isso a comemoração é completa. 

 

 Já o sambódromo do Rio de Janeiro é o local onde é realizado o evento de 

maior destaque internacional o Carnaval do Rio de Janeiro. Um espetáculo transmitido 

para o mundo interior. 

 

 As escolas de samba com seus enredos contam histórias muito ricas e são 

colocados em carros alegóricos muito luxuosos, ricos em detalhes e com expressões da 

criatividade brasileira.  

 

O Brasil é muito conhecido pelo seu Carnaval , o que garantiu esse 

destaque e o fluxo turístico internacional durante anos. Com o incremento das ações de 

promoção do turismo, não poderia ser esquecido o espetáculo que gerou a fama brasileira 

no mundo. 

 

Outra manifestação muito conhecida na mesma época do Carnaval são os 

Bonecos Gigantes49 de Olinda, Em Olinda aconteceu a identificação dessas influências 

culturais com o espírito carnavalesco do povo. Em 1932 foliões liderados por Benedito 

Bernardino da Silva fundaram o Clube de Alegoria e Crítica, "Homem da Meia-noite", 

onde a principal figura é um boneco com 3,5 metros de altura, confeccionado pelo milenar 

processo do "papier maché”. Por sair à zero hora do sábado gordo, a agremiação 

alcançou a tradicionalidade de abrir oficialmente o carnaval olindense, onde uma multidão 

aguarda ansiosamente pelo início do desfile que percorre as ruas e ladeiras seculares da 

cidade. Ao contrário dos outros grupos, os clubes de bonecos não possuem bandeira ou 

estandarte. A única e principal alegoria é o boneco transformado na identidade 

inconfundível do grupo, que também se caracteriza pela ausência de fantasias, paetês, 

missangas e lantejoulas. Outra particularidade do Homem da Meia noite é a indumentária 

dos componentes das agremiações, apenas uma camisa de fibra de algodão com o nome 

do clube e o ano do desfile estampados no peito. O ponto alto desses grupos é quando as 

orquestras se apresentam. Logo se observa que não se trata de um folguedo para se ver, 

mas, principalmente, e, por excelência, para se acompanhar, dançar o frevo, participar de 

uma alegria incomparável. No entanto, não é só durante o período carnavalesco que os 

bonecos vão as ruas. Nos movimentos políticos, nas comemorações de aniversário da 
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cidade e, eventualmente, em solenidades especiais há a oportunidade de se conviver com 

a alegria transbordante dos clubes de alegorias e críticas ou os bonecos de Olinda. 

 

Outro dado muito interessante é que em todos os cartões postais (ver anexo 

5) existe a foto dos olhos de brasileiros, verifica-se que todas as raças existentes e 

fizeram parte da formação cultural brasileira estão contidas: os Pardos, os japoneses , os 

negros, os europeus e de diferentes faixas etárias: de jovens a idosos.  

 

Em entrevista realizada com os gerentes responsáveis pela elaboração e 

utilização das peças no trade turístico, vale ressaltar que ambos destacaram como pontos 

positivos a expressão de forma clara e objetiva da diversidade cultural e natural brasileira, 

ter construído uma identidade visual, a uniformização das mensagens provenientes da 

Embratur. 

 

O ponto negativo destacado foi o fato de não haver dados de pesquisas para 

elaboração das peças, falta de foco nos seguimentos escolhidos, e a falta de recursos 

para elaboração de uma maior número de peças. 

 

O Gerente de Segmentação de Produtos, Victor Iglezias, acredita que a 

utilização dos mosaicos dificulta a transmissão da mensagem, pois há a perda de foco. E 

destaque como fator de crítica que o mosaico pode, às vezes, parecer pobre, porém a 

qualidade das imagens pode ser melhorada, não ficando sem nitidez. 

 

A partir de tais grupos mosaicos nota-se a idéia de que a cultura sempre 

esteve presente. Com a conclusão do Plano de Marketing - lançado em 30 de março de 

2005, em Berlim-Alemanha - todas as campanhas e comunicação visual foram 

reformuladas. 

3.2 A NOVA PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO VISUAL 
 
Antes mesmo de ser lançado o Plano Aquarela, algumas ações já foram 

definidas. Estas ações já caracterizam de forma clara e objetiva que a pretensão da 

Embratur é a de ser o órgão responsável pela promoção internacional do país e resolveu 

criar artifícios para que o sucesso chegasse mais rapidamente. 

 

 Uma das ações foi o lançamento da Marca Brasil. Como mostra a figura 

abaixo:  



 
 Figura13- Marca Brasil 

 

Esta marca foi concebida a partir das pesquisas realizadas com os turistas 

internacionais, o trade turístico internacional e nacional. Nas pesquisas foram apontas as 

cores que identificavam o País: O verde  das florestas, o amarelo da luz, o calor e o clima, 

o azul do céu e das praias, o branco da religião e o vermelho e laranja das festas 

populares.  

 

Segundo o idealizador da marca, Kiko Farkas50, a marca segui 5 pontos: 

5.  Alegria 

6. Sinuosidade/curva (da natureza, do caráter do povo); 

•  Luminosidade/brilho/exuberância; 

7. Híbrido / encontro de culturas/raças; 

8. Moderno/competente 

 

 Desta forma, a nova marca Brasil terá uma identidade visual que caracteriza 

as formas sinuosas e com este conceito de algo moderno e único. É muito válido utilizar 

os dados, as pesquisas e elaborar as peças com melhor desempenho, sem dar “tiros no 

escuro” e fazer o famoso tentativa q erro. 

 

Os seguimentos, anteriormente definidos em 11, passarão a ser 5: Cultura, 

Ecoturismo, Esportivo, Negócios e Eventos e Sol e Praia. O que possibilitará realizar 

peças mais especificas para cada seguimento. 

 

Um exemplo de como ficarão os stands de promoção internacional às  

figuras abaixo demonstram, à primeira vista, o que o trade conhecerá do Brasil. 
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Figura 14-Novo formato do Stande do Brasil em feiras promocionais 

 

A paisagem que está ao fundo remete ao segmento de Sol e Mar, os stands 

com as outras imagens que caracterizam os demais produtos e o atendimento 

personalizado são as primeiras mudanças. 

 

Figura 15- Entrada do Corredor dos Sentidos 

 

O corredor dos sentidos é uma inovação  no conceito de promoção turistica, 

segundo sua a idealizadora, a arquiteta Mirna Porto51, responsável pela ambientação de 

parte do estande, trabalha os cinco sentidos que são completados por uma vitrine, onde 

estão os cinco orgulhos brasileiros. São eles: Amazônia, representando a água, o 

oxigênio e o índio; biodiversidade (fauna e flora); a extensão territorial, representada pelo 

solo, subsolo e o potencial agrícola do país; carnaval, com elementos da Bahia, Rio e 

Pernambuco; e o futebol. 
Figura 16- Visão interna do stande 

 

Para o atendimento ao público em geral o stand de divulgação conta com oa 
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o material  disposto de forma emciam de um balcão , com atendentes treinadas para 

solucionar as eventuais dúvidas dos operadores. 

 

 Esta figura é vista da entrada do espaço destinado ao Brasil com a cor 

branca para dar mais leveza e destaque a nova marca Brasil.  

 

Figura 17- Entrada do novo stande 

 

Este novo conceito ainda vai ser lançado e os resultados só poderão ser 

verificados ao longo do tempo. É esperado que as ações promocionais realizadas, a partir 

do lançamento do Plano de Marketing- o Plano Aquarela, tenham resultados significativos, 

uma vez que agora o material publicitário tem como fonte de dados pesquisas com o 

Trade Turístico. 

3.3 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS 
 

Como parte da análise da comunicação visual da Embratur, foram aplicados 

dois tipos de questionários (apêndice1), um para o Departamento de Marketing -DMARK 

e o outro para o Departamento de Lazer e Incentivo- DTLIN. Ambos os departamentos 

são importantes para obtenção de dados relevantes.  

 

Composto por nove perguntas abertas, sendo estas para obter dados sobre 

a idealização da comunicação visual e de aplicação do material no público-alvo o 

questionário trouxe algumas informações pertinentes ao trabalho. Tais questionários  

foram realizados  de forma qualitativa de maneira estrutura. As respostas foram gravadas 

e transcritas no Apêncide 1 desta monografia.  

 

Analisando o instrumento aplicado pela DMARK aos gerentes Márcio 

Nascimento, Gerente Financeiro e de Logística do Departamento de Marketing e à Kátia 

Bittencourt, Coordenadora Geral de Propaganda, concluiu-se que as respostas foram 



bastante similares. Ambos definiram que o principal objetivo da comunicação visual foi o 

de evidenciar a diversidade cultural brasileira. Para Kátia Bittencourt, os atrativos naturais 

existem nos diferentes países do mundo, porém a cultura é o que distingue uma 

localidade de outra. 

 

Para a segunda pergunta, os dois questionários apontam que os produtos 

existentes não foram evidenciados, mas os 11 segmentos escolhidos previamente  

estavam presentes no material publicitário e, ainda, que a cultura está sendo evidenciada 

em todos os grupos do mosaico, em alguns existe a predominância  apenas de aspectos 

culturais. 

 

Quanto ao aspecto de transmissão da mensagem de diversidade cultural de 

forma clara e eficiente, para a DMARK, o material conseguiu realizar um trabalho de 

qualidade, englobando todos os seguimentos escolhidos. A utilização do mosaico foi o 

instrumento para dispor as informações de forma objetiva e sem muito prejuízo de 

qualidade.  

 

Para a pergunta que objetivava saber se todos os atrativos foram enfocados, 

a resposta foi de que, como a comunicação visual elaborada teve o caráter provisório, 

apenas alguns atrativos, os considerados mais importantes, tiveram a maior ênfase.  E as 

sugestões foram de que, após o lançamento do Plano Aquarela,  a comunicação fosse 

embasada neste estudo e, assim, poder elaborar uma comunicação mais dirigida aos 

mercados pretendidos. 

 

 

 O Departamento de Lazer e Incentivo – DTLIN, responsável por realizar as 

ações junto ao mercado, teve como responsáveis Victor Iglezias, Gerente de 

Segmentação e Produto e Ronnie Schroerd, Coordenador Geral de Novos Mercados. 

 

 Sobre a opinião dos operadores internacionais, nenhum estudo foi 

realizado, porém os responsáveis não acreditam que tenham alguma crítica sobre o 

material. Na questão que avalia a transmissão da mensagem,  existiu uma controvérsia: 

para o Sr. Victor a questão do mosaico atrapalha a compreensão e reduz a mensagem, 

mas para o Sr. Ronnie essa linguagem consegue evidenciar os 11 segmentos escolhidos, 

aliando a qualidade da imagem e os produtos. 

 



Todo o material elaborado  evidenciou a diversidade cultural, na opinião  do 

Sr. Ronnie o Show Case da Embratur trabalhou melhor este item, porém esta peça não é 

um material impresso e os recursos de áudios auxiliam a cultura e suas diferenças. 

Porém, a  peça que menos evidenciou para Sr. Ronnie são os flyers. 

 

Uma questão importante foi o carater provisório da comunicação visual, isto 

caracteriza o material  elaborado não teria uma “vida útil” muito longa apenas sendo 

utilizada no período de confecção do Plano Aquarela. Este plano trará as informações 

pertinentes  ao estudo do perfil do turista extrangeiro, os potenciais visitantes,  as ações 

de marketing  e a linha da nova comunicação visual. 

 

 

O que poderia ter sido feito diferente nesta comunicação visual, na opinião 

da DTLIN, é a quantidade de peças desenvolvidas. Mas, por ter sido feita somente para 

um determinado tempo, antes do lançamento do Plano Aquarela, o recurso financeiro e o 

orçamento foram menores que o necessário.  

 

3.4 ANÁLISE DOS PONTOS DE DESTAQUE E DE CRÍTICA 

 

Para elaborar uma crítica construtiva sobre a comunicação visual elaborada 

pela Embratur, foi solicitado aos Gerentes e Coordenadores dos departamentos que 

apontassem 3 pontos positivos da comunicação visual e estes são: Quantidade de 

idiomas (7,69%), Ser voltado para o mercado exterior (7,69%), Diversidade dos produtos 

(23,08%), Uniformização da mensagem (23,08%), Simplificação da comunicação 

(15,38%), Adesão dos estados (7,69%) e Aumento no ingresso dos Turistas. Veja o 

gráfico abaixo: 

 



Gráfico 1- Pontos Positivos destacados 

 

No item para apontar os pontos negativos, foram destacados os seguintes 

aspectos: Número de peças (23,08%), Tempo de Utilização do Material (7,69%), Falta de 

Foco (7,69%), Enfatizar um só produto (15,38%), Falta de mídia (7,69%), Falta de 

Pesquisa (7,69%), Limitação das cores utilizadas (7,69%) e a Falta de legibilidade do 

Alfabeto (7,69%). Conforme o gráfico abaixo: 

 

 

 

Gráfico 2- pontos negativos destacados 

 

 

Assim, chega-se à conclusão de que existiram muitos pontos de destaque 

como a simplificação da mensagem e sua uniformização, o que atribuiu ao material de 
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comunicação visual uma transmissão de mensagem mais clara e objetiva.  Nos pontos 

negativos, as principais críticas quanto ao número de peças deu-se pelo orçamento mais 

restrito e no item de ênfase em um só produto por não ser uma comunicação baseada em 

pesquisa. 

  

 

A pesquisa de mercado, que será utilizada após o lançamento do Plano 

Aquarela, é um ponto de destaque. Toda esta comunicação visual apresentada 

anteriormente ao plano foi baseada apenas em informações que foram colhidas de forma 

informal, sem confiabilidade nos dados e sem um parâmetro de comparação. Todas as 

ações realizadas conseguiram obter êxito não só por utilizar uma linguagem simplificada, 

bem como apostar nos valores certos. 
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Foco (7,69%), Enfatizar um só produto (15,38%), Falta de mídia (7,69%), Falta de 

Pesquisa (7,69%), Limitação das cores utilizadas (7,69%) e a Falta de legibilidade do 

Alfabeto (7,69%). Conforme o gráfico abaixo: 
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CONCLUSÃO 
 

A Embratur conseguiu transmitir a diversidade cultural brasileira, por meio de 

uma comunicação visual eficiente. Este órgão do Governo teve que se adaptar a suas 

novas funções e iniciar um trabalho que anteriormente era realizado de forma menos 

significativa. 

 

Com a idéia de realizar uma comunicação visual provisória, não baseada em 

pesquisas e sem muitos dados confiáveis, a escolha pela exploração da diversidade 

cultural pode ser considerada uma escolha vitoriosa.  A escolha pelo verde e amarelo 

baseando-se na seleção brasileira reconhecida internacionalmente, a unificação do 

material e outras ações co-relacionadas foram aspectos relevantes na elaboração das 

peças. 

 

O discurso contido nas imagens, a seleção das fotos e o aspecto cultural ao 

longo de todo o trabalho foram ressaltados de forma simples e clara, pois os mesmos 

continham legendas para o público, no idioma escolhido, a preocupação em evidenciar 

todos os estados brasileiros, a junção das fotos de forma eficaz sem evidenciar apenas os 

já mais conhecidos no exterior. 

 

É importante avaliar também que esta comunicação visual provisória teve 

um longo tempo de utilização, aproximadamente 2 anos, e durante este período  a 

comunicação conseguiu ser amplamente divulgada no exterior.  

 

Partindo da análise realizada no capítulo 3, o que se pode verificar é que as 

peças escolhidas para as análises contêm a cultura expressa em suas manifestações 

mais importantes e com um número de pessoas expressivo. 

 

As Cavalhas de Pirenópolis mostram costumes trazidos desde os tempos do 

império e que permanecem, ainda, vivos na memória do povo da região, uma mistura de 

raças e culturas que se agregou aos costumes locais com uma harmonia singular. 

 

O Círio de Nazaré, que reúne milhões de pessoas por uma causa cristã, um 

exemplo de fé de devoção poucas vezes observadas no mundo. Imaginar que uma cidade 

pequena recebe mais que o dobro de sua população, acolhe esses turistas, e muitas 

vezes faz de suas casas hospedarias, tudo girando em torno de uma tradição brasileira e 



muito bonita.  

 

O Festival de Parintins no Amazonas, com os Bois Garantido e Caprichoso, 

mobiliza a cidade e o mundo para ver e conhecer as tradições locais. Os turistas se 

encantam somente com a história narrada e as imagens de luxo, as belezas dos homens 

e mulheres brasileiras. 

 

Outras manifestações como os Bonecos Gigantes de Olinda e as imagens 

do Carnaval do Rio de Janeiro são tão importantes quanto as acima descritas.  Estas 

manifestações ocorrem somente no Carnaval, porém já são mais conhecidas dos turistas 

estrangeiros. 

 

Nota-se também que não foram utilizadas imagens de mulheres em trajes de 

banho ou fantasias insinuantes. Esta atitude demonstra que a exploração das formas 

femininas e o incentivo a algum tipo de Turismo Sexual foram simplesmente anulados. 

 

Muito se pode fazer com a comunicação visual das belezas brasileiras e 

anular a imagens de sensualidade. Este empenho no trabalho da Embratur tornou-se 

realidade.  

 

É sabido que é muito difícil agregar valores culturais a um destino que 

possui fatores negativos mais expressivos, tais como a sensualidade, as formas 

femininas, a imagem de sexo ligada a estes conceitos.   Mas, nas peças escolhidas, o 

fator sensual é anulado e valoriza a cultura e as festas populares. 

 

A nova concepção de imagem que a Embratur quer transmitir a partir do 

Plano Aquarela é a de um país com alegria, sinuosidade, modernidade, luxo e muito 

receptivo ao turista estrangeiro. 

 

Todas as formas de comunicação agregam valores e a escolha pela cultura 

torna-se destaque em um mundo globalizado, onde é mais fácil encontrar aspectos 

semelhantes de consumo, hábitos e idéias.  

 

Elaborar um material que evidencia estes aspectos é um marco na 

divulgação turística. Começa agora uma nova fase de promoção internacional embasada 

em estudos de fontes seguras, pesquisa de mercado e de público-alvo. 



 

Conclui-se, portanto, que a Embratur conseguiu transmitir a idéia da 

diversidade cultural brasileira de forma clara, confirmando a hipótese de que esta 

diversidade estava presente e foi desenvolvida com base na imagem que o órgão 

necessita transmitir. 

 

Está de acordo com a teoria de marketing de promoção que é a divulgação 

dos produtos, a segmentação dos produtos em onze: Sol e Mar, Ecoturismo, Aventura, 

Golfe, Pesca Desportiva, Mergulho, Negócios e Eventos, Incentivo, Cidade patrimônio, 

Festas Populares e Resorts. Mas, com base nos estudos, passará a explorar apenas 5 

segmentos: Cultural, Esportivo, Negócios e Eventos e Sol e Mar. 

 

A diferenças das raças e a formação cultural são elementos de destaque no 

cenário mundial. A raça negra, a branca e a indígena estão caracterizadas nas fotos das 

Cavalhadas, nas Fitinhas do Senhor do Bom Fim, no Maracatu, no Festival de Parintins. 

 

A Embratur realizou um bom trabalho de comunicação visual onde 

evidenciou as características mais marcantes da diversidade cultural presente no Brasil.  

Não se pode desconsiderar os trabalhos anteriormente realizados, porém com uma nova 

função especifica e a criação do Ministério do Turismo todas as ações puderam ser 

melhor desenvolvidas para a geração de divisas, aumento no número de turistas e uma 

imagem de qualidade do Brasil. 
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ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS 
 

Como parte da análise da comunicação visual da EMBRATUR, foram 

aplicados dois tipos de questionários (apêndice1), um para o Departamento de Marketing 

-DMARK e o outro para o Departamento de Lazer e Incentivo- DTLIN. Ambos os 

departamentos são importantes para obtenção de dados relevantes.  

 

Composto por nove perguntas abertas, sendo estas para obter dados sobre 

a idealização da comunicação visual e de aplicação do material no público-alvo o 

questionário trouxe algumas informações pertinentes ao trabalho.  

 

Analisando o instrumento aplicado pela DMARK aos gerentes Márcio 

Nascimento, Gerente Financeiro e de Logística do Departamento de Marketing e à Kátia 

Bittencourt, Coordenador Geral de Propaganda, concluiu-se que as respostas foram 

bastante similares. Ambos definiram que o principal objetivo da comunicação visual foi o 

de evidenciar a diversidade cultural brasileira. Para Kátia Bittencourt, os atrativos naturais 

existem nos diferentes países do mundo, porém a cultura é o que distingue uma 

localidade de outra. 

 

Para a segunda pergunta, os dois questionários apontam que os produtos 

existentes não foram evidenciados, mas os 11 segmentos escolhidos previamente  

estavam presentes no material publicitário e, ainda, que a cultura está sendo evidenciada 

em todos os grupos do mosaico, em alguns existe a predominância  apenas de aspectos 

culturais. 

 

Quanto ao aspecto de transmissão da mensagem de diversidade cultural de 

forma clara e eficiente, para a DMARK, o material conseguiu realizar um trabalho de 

qualidade, englobando todos os seguimentos escolhidos. A utilização do mosaico foi o 

instrumento para dispor as informações de forma objetiva e sem muito prejuízo de 

qualidade.  

 

Para a pergunta que objetivava saber se todos os atrativos foram enfocados, 

a resposta foi de que, como a comunicação visual elaborada teve o caráter provisório, 

apenas alguns atrativos, os considerados mais importantes, tiveram a maior ênfase.  E as 

sugestões foram de que, após o lançamento do Plano Aquarela,  a comunicação fosse 

embasada neste estudo e, assim, poder elaborar uma comunicação mais dirigida aos 



mercados pretendidos. 

 

 O Departamento de Lazer e Incentivo – DTLIN, responsável por realizar as 

ações junto ao mercado, teve como responsáveis Victor Iglezias, Gerente de 

Segmentação e Produto e Ronnie Schroerd, Coordenador Geral de Novos Mercados. 

 

 Sobre a opinião dos operadores internacionais, nenhum estudo foi 

realizado, porém os responsáveis não acreditam que tenham alguma crítica sobre o 

material. Na questão que avalia a transmissão da mensagem,  existiu uma controvérsia: 

para o Sr. Victor a questão do mosaico atrapalha a compreensão e reduz a mensagem, 

mas para o Sr. Ronnie essa linguagem consegue evidenciar os 11 segmentos escolhidos, 

aliando a qualidade da imagem e os produtos. 

 

Todo o material elaborado  evidenciou a diversidade cultural, na opinião  do 

Sr. Ronnie o Show Case da Embratur trabalhou melhor este item, porém esta peça não é 

um material impresso e os recursos de áudios auxiliam a cultura e suas diferenças. 

Porém, a  peça que menos evidenciou para Sr. Ronnie são os flyers. 

 

Uma questão importante que como a comunicação visual foi elaborada de 

forma provisória, isto caracteriza que a o caracter provisório garantiu ao material um valor 

não tão responsável  em acertar todos os critérios. O Plano Aquarela  trará o suporte e 

todas as ações a serem desempenhadas pela Embratur e a pesquisa se tornará o um 

confiável banco de dados. 

 

O que poderia ter sido feito diferente nesta comunicação visual, na opinião 

da DTLIN, é a quantidade de peças desenvolvidas. Mas, por ter sido feita somente para 

um determinado tempo, antes do lançamento do Plano Aquarela, o recurso financeiro e o 

orçamento foram menores que o necessário.  

 

ANÁLISE DOS PONTOS DE DESTAQUE E DE CRÍTICA 

 

Para elaborar uma crítica construtiva sobre a comunicação visual elaborada 

pela Embratur, foi solicitado aos Gerentes e Coordenadores dos departamentos que 

apontassem 3 pontos positivos da comunicação visual e estes são: Quantidade de 

idiomas (7,69%), Ser voltado para o mercado exterior (7,69%), Diversidade dos produtos 

(23,08%), Uniformização da mensagem (23,08%), Simplificação da comunicação 



(15,38%), Adesão dos estados (7,69%) e Aumento no ingresso dos Turistas. Veja o 

gráfico abaixo: 

 

 

No item para apontar os pontos negativos, foram destacados os seguintes 

aspectos: Número de peças (23,08%), Tempo de Utilização do Material (7,69%), Falta de 

Foco (7,69%), Enfatizar um só produto (15,38%), Falta de mídia (7,69%), Falta de 

Pesquisa (7,69%), Limitação das cores utilizadas (7,69%) e a Falta de legibilidade do 

Alfabeto (7,69%). Conforme o gráfico abaixo: 

 

 

Assim, chega-se à conclusão de que existiram muitos pontos de destaque 

como a simplificação da mensagem e sua uniformização, o que atribuiu ao material de 

comunicação visual uma transmissão de mensagem mais clara e objetiva.  Nos pontos 

negativos, as principais críticas quanto ao número de peças deu-se pelo orçamento mais 

restrito e no item de ênfase em um só produto por não ser uma comunicação baseada em 

pesquisa. 
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A pesquisa de mercado, que será utilizada após o lançamento do Plano 

Aquarela, é um ponto de destaque. Toda esta comunicação visual apresentada 

anteriormente ao plano foi baseada apenas em informações que foram colhidas de forma 

informal, sem confiabilidade nos dados e sem um parâmetro de comparação. Todas as 

ações realizadas conseguiram obter êxito não só por utilizar uma linguagem simplificada, 

bem como apostar nos valores certos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


