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RESUMO 

 

O turismo cinematográfico é um segmento do turismo que vem se desenvolvendo e 
atraindo atenção de atores de ambas as áreas. Ao contemplar cenários que servem 
de base para o desenrolar de narrativas o espectador acaba sendo influenciado, 
consciente ou não, e passa a incorporar esses cenários em seu imaginário pessoal. 
Dessa forma o cinema atua como um reforço de símbolos que afeta a escolha dos 
turistas. Observa-se que diversos destinos turísticos, apesar de servirem como 
locações para filmes, ainda não conseguem captar os benefícios provenientes dessa 
atividade. Este trabalho investiga a relação das duas indústrias e quais são as 
principais estratégias utilizadas pelos destinos turísticos para a captação de 
produções cinematográfica com o objetivo de se promover e impulsionar o turismo 
local. Utilizando o método exploratório bibliográfico, foram identificadas que as 
práticas mais comuns são os incentivos fiscais e apoio logístico, além de promoção 
dos destinos através de roteiros turísticos inspirados nos filmes e suas locações. 
 
Palavras-chave: Turismo Cinematográfico. Destinos. Estratégia. Marketing. 
  

 
  



6 
 

ABSTRACT 

 

Film tourism is a tourism segment that is evolving and attracting attention of actors 
from both areas. When contemplating scenarios that underpin the unfolding narrative 
the viewer ends up being influenced, consciously or not, and they will incorporate 
these scenarios in their imagination. Thus the film acts as a reinforcement of symbols 
that affects the choice of tourists. It is observed that many tourist destinations, 
although serve as locations for movies, still fail to capture the benefits from this 
activity. This paper investigates the relationship between the two industries and what 
are the main strategies used by tourism destinations marketing organizations (DMO) 
and/or the public sector for attracting film productions in order to promote its image 
and leverage local tourism. Using the exploratory bibliographical method, it is 
identified that the most common practices are tax incentives and logistical support, 
besides promotion of destinations through tours inspired by films and their locations. 
 
Key-words: Film Tourism. Destination. Strategy. Marketing. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Turismo se consolidou ao final do século XX como um fenômeno 

socioespacial e atividade econômica impactante. Dentro do setor terciário, é a 

atividade com maior desenvolvimento no mundo, movimentando direta e 

indiretamente mais de USD 3,5 trilhões anuais, segundo a Organização Mundial do 

Turismo (OMT) de 2005 e dados recentes indicam um crescimento de 4% da 

atividade em 2012, com um movimento de mais de 1 bilhão de pessoas (BRASIL, 

2007).  

O turismo envolve na sua dinâmica diversos outros setores e atividades de 

maneira direta e indireta e mais recentemente observou-se o desenvolvimento de 

sua relação com o audiovisual. A indústria cinematográfica, por sua vez, é uma das 

que mais crescem no mundo, movimentando montantes na casa dos bilhões. Ela é 

responsável por uma grande circulação de pessoas, equipamentos, capital, e, 

sobretudo, cultura. A indústria envolve diversos mercados como produção, 

distribuição, tecnologia, dentre outros. Somente nos Estados Unidos, no ano de 

2005, o cinema foi responsável por um impacto na economia de USD 60,4 bilhões, o 

que corresponde à 12% do superávit de todo o setor privado do país (BRASIL, 

2007). 

Dado o dinamismo do turismo, foi notada uma mudança de comportamento 

em sua demanda e no fato que o seu público migra do formato de turismo de massa 

para um turismo mais segmentado, onde o turista moderno busca agregar valor ao 

ato de conhecer lugares novos. Uma maneira de agregar valor aos lugares que se 

planeja visitar é através da exposição a filmes e programas de televisão. Ao 

contemplar cenários que servem de base para o desenrolar de narrativas, o 

espectador acaba sendo influenciado, conscientemente ou não, e passa a incorporar 

esses cenários em seu imaginário pessoal. Dessa forma, o cinema vem atuando 
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como um poderoso reforço de símbolos que afeta a escolha dos turistas de maneira 

individual ou coletiva (BRASIL, 2007). 

A atividade denominada turismo cinematográfico vem se desenvolvendo e 

começa a conquistar seu espaço academicamente, sobretudo nos últimos anos. 

Conforme pesquisas realizadas para o desenvolvimento do presente trabalho, pode-

se observar um aumento no número de publicações que estudam a relação entre as 

duas áreas, sobretudo nesta primeira década do século XXI. Como se trata de um 

campo em expansão e promissor, o número de trabalhos e pesquisas ainda é 

pequeno, apesar das muitas facetas a serem trabalhadas dentro do segmento. 

A principal hipótese considerada para a realização deste trabalho é que os 

destinos que mais se destacam nesse segmento evidenciam uma relação mais 

estreita com indústria cinematográfica. Contudo, ainda é possível observar que 

diversos destinos turísticos, apesar de servirem como locações para produções 

cinematográficas, ainda não conseguiram captar totalmente os benefícios 

provenientes dessa atividade. Portanto, a questão problema se formula na 

necessidade de se investigar e descobrir se existe alguma estratégia da parte 

dessas localidades para atrair produções e se beneficiar de sua exposição. 

O presente trabalho tem por objetivo identificar essas estratégias e práticas 

adotadas pelos destinos turísticos para a captação de produções cinematográficas. 

Procura-se ainda por meio deste compreender a relação entre Cinema e Turismo, 

analisar como o cinema influencia na formatação e/ou divulgação da imagem de 

destinos, entender a relação necessária entre as duas áreas para que a promoção 

aconteça e observar quais os principais pontos abordados pelos autores sobre o 

assunto. 

Em relação ao levantamento feito sobre o assunto, foi observado que a 

literatura apresenta sobretudo estudos em relação à demanda, à motivação e sua 

influência, além de temas como imagem e autenticidade. Praticamente não se 

encontram trabalhos voltados para a oferta turística e sua relação com a indústria 

cinematográfica. Apesar a clara relação entre as duas áreas, o tema é pouco 

explorado. A pesquisa aqui apresentada, caracterizada como exploratória e 

bibliográfica, pretende contribuir para o preenchimento desta lacuna.  Ela é 

exploratória, por ter sido realizada em uma área onde ainda há pouco conhecimento 

sistematizado e acumulado, e bibliográfica por ter sido feito levantamento em 

material publicado e disponível para consulta do público geral (VERGARA, 1997). A 
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maior parte da literatura sobre o assunto tem sido produzida no exterior, logo a 

pesquisa bibliográfica levantou documentos como relatórios nacionais e 

internacionais, e literatura sob a forma de papers e artigos eletrônicos publicados em 

diversos journals e revistas, além de trabalhos apresentados em congressos, teses e 

dissertações.  

O principal procedimento utilizado na elaboração deste trabalho foi a pesquisa 

de artigos eletrônicos, utilizando as mais diversas bases como o Google Acadêmico, 

o Portal Capes, o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), a 

base SAGE journals, base Scielo, dentre outras fontes. Estes portais e bases foram 

escolhidos por representarem importantes fontes de artigos publicados em anais de 

eventos e também foram utilizadas importantes revistas acadêmicas nas áreas de 

Turismo e Marketing. Durante a seleção de reportagens foram encontrados diversos 

artigos de interesse em publicações como o The New York Times, Revista Exame, 

Jornal O Globo, dentre outros. A principal literatura pertinente aos assuntos, Turismo 

e Cinema, Imagem e Marketing, também foi utilizada. Já as palavras-chave 

utilizadas foram em inglês, como as seguintes: “film, influence, tourism”, “screen 

tourism”, “film industry”, “destination image”, “tourism, development, cinema”, “film 

tourism strategies”, dentre outras, pelo fato de que maior parte da literatura 

relacionada à área se encontrar em artigos e publicações estrangeiras. 

Utilizando os procedimentos acima descritos, o segundo capítulo foi 

elaborado visando contemplar a relação entre o Turismo e o Cinema, o 

desenvolvimento destas atividades em uma perspectiva histórica, seus diversos 

pontos de sinergia, e como elas vieram a se complementar e conectar na atualidade. 

A identificação das principais estratégias utilizadas pelos destinos para a 

atração de produções cinematográficas deste trabalho será realizada no terceiro 

capítulo. Para a análise dos dados encontrados, foi utilizado o primeiro modelo de 

identificação de estratégias encontrado na literatura acadêmica, proposto pelos 

autores Simon Hudson e J. R. Brent Ritchie, em seu artigo “Promoting Destinations 

via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives”, de 

2006. Também foi possível identificar a utilização da promoção cinematográfica 

como uma das ações dentro de um plano de marketing, originando a elaboração de 

estratégias de captação.  

Por fim, último capítulo reúne as conclusões, observando-se que os destinos 

com maior destaque nesse segmento desenvolvem diversas ações contínuas e 
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pontuais junto à indústria cinematográfica, em esfera pública e privada. Também 

serão ressaltadas as limitações da pesquisa e as implicações acadêmicas deste 

trabalho em relação ao tema. .  
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2. TURISMO E CINEMA   

 O presente capítulo tem por objetivo expor a relação entre o turismo e o 

cinema, contemplando aspectos históricos, as definições mais frequentes do 

segmento e os principais pontos de convergência entre as duas atividades. O poder 

da mídia (audivisual, em especial) e da imagem também é abordado, pois tanto a 

imagem quanto a mídia são relevantes para o desenvolvimento do turismo 

cinematográfico. 

2.1 DA LITERATURA ÀS IMAGENS EM MOVIMENTO 

Os primeiros deslocamentos considerados a origem da atividade turística 

datam do século XVI, vindo a se consolidar no século XVIII. Os chamados “grand 

tours” eram viagens realizadas pela Europa a princípio por jovens aristocratas, se 

estendendo também aos filhos dos pequenos burgueses antes de entrarem na idade 

adulta. Sendo influenciados pela literatura e pelas artes, e com um movimento 

natural acabando por influênciá-las, as viagens tinham um forte apelo cultural. 

Visavam formar o caráter dos futuros líderes a partir da interação com outros povos, 

descobrimento de outras culturas, estudo e contemplação de ruínas e obras de arte, 

tornando a viagem um momento de reflexão e aprendizado. (COSTA, 2009).  

A literatura é identificada como a primeira forma artística a influenciar 

abertamente esses deslocamentos. Beeton (2005) aponta as origens da influência 

da literatura no turismo a partir do Romantismo do século XVIII. Diversos autores 

europeus começaram a adorar as paisagens naturais, dando origem a uma imagem 

idílica do campo e suscitando a sua busca. O que pode ser considerado como o 
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grand tour clássico, caracterizado pela observação e registro neutro voltado para o 

aspecto cultural, transformou-se no “grand tour romântico”, voltado para a 

contemplação de paisagens em busca de um momento sublime (TOWNER, 1985 

apud URRY, 2001). Tal vertente exerceu forte influência no imaginário turístico 

moderno. 

Os lugares são escolhidos para ser contemplados porque existe uma 
expectativa, sobretudo através dos devaneios e da fantasia, em relação a 
prazeres intensos, seja em escala diferente, seja envolvendo sentidos 
diferentes daqueles com que habitualmente nos deparamos. Tal expectativa 
é construída e mantida por uma variedade de práticas não turísticas, tais 
como o cinema, a televisão, a literatura, as revistas, os discos e os vídeos, 
que constroem e reforçam o olhar. (URRY, 2001, p. 18). 

No panorama das mudanças sociais e políticas dentro da Europa nos séculos 

XVIII e XIX, como a Revolução Industrial, as viagens são diretamente afetadas. O 

desenvolvimento dos transportes, principalmente as ferrovias e os navios à vapor, 

permitiu que os deslocamentos se tornassem mais acessíveis e as exigências dos 

turistas da elite, dos grand tours, aumentassem. Consequentemente houve uma 

melhoria nos serviços relacionados, como hospedagem, alimentação e guias 

turísticos – publicações responsáveis por disseminar códigos de conduta e 

orientações para as viagens (COSTA, 2009). Desde então, o turismo vem se 

transformando e se moldando junto com a sociedade, se tornando uma atividade 

complexa e plural, que se relaciona e depende de diversas outras áreas para se 

estruturar. Assim ele deixou de ser considerado apenas uma forma de lazer e se 

tornou também uma atividade econômica. 

Utilizando um viés mercadológico, pode-se observar essa evolução surgindo 

em diversas áreas. Dentro da sociedade contemporânea, viajar figura como uma 

opção de lazer ao lado de muitas outras. Além do turismo, uma das opções mais 

expressivas é o cinema. 

 Com seus primórdios no final do século XIX, surgindo quase como uma 

necessidade, quando o registro através de fotografias não parecia mais suficiente, o 

cinema desenvolve uma linguagem própria, análoga à literatura, e começa a se 

tornar uma das mais poderosas formas de mídia (MARTIN, 2003). A peculiaridade 

dessa atividade permite que ela não só absorva como também influencie as 

transformações e mudanças de paradigmas da sociedade. E a partir dessa relação o 
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cinema se desdobra em expressão artística, forma de linguagem, mídia, atividade 

econômica e em um produto a ser tão avidamente consumido quanto um fim de 

semana na praia. 

Uma parte considerável dos primeiros registros cinematográficos se enquadra 

dentro uma categoria chamada de “travelogues”, que deu origem ao gênero road 

movie. Eram comuns palestras sobre viagens, nas quais o palestrante/viajante 

utilizava fotografias, imagens em slides, e com o advento da captura da imagem em 

movimento, as filmagens se incorporaram com facilidade a essas palestras. A partir 

da expansão dos transportes e o desenvolvimento do capitalismo industrial, as 

viagens foram se tornando cada vez mais democráticas. Os travelogues, precedidos 

pelos cartões-postais, ajudaram a reforçar a qualidade tangível dos lugares, uma vez 

que os assistindo, o público percebia que era possível visitá-los. As pessoas 

buscavam essas palestras tanto para se informar sobre o que deveriam visitar, como 

fonte de estímulo e descoberta de novos lugares para viajar. Os registros de imagem 

em movimento foram também utilizados como peça publicitária pelas ferrovias norte-

americanas para promover e estimular o turismo (GUNNING, 2006). 

Connell (2012) afirma que existem diversas semelhanças nos estímulos 

oferecidos pelo cinema e pela literatura, ainda que o seu consumo seja distinto. 

Ambas se utilizam de narrativas que apelam para as emoções dos seus 

espectadores/leitores e enfatizam a relação entre pessoas e lugares. Na literatura é 

necessário um esforço da mente para imaginar os elementos e situações descritas 

para trazê-las à vida, e a partir daí surgiria o desejo de experimentar e vivenciar o 

que se está lendo. Månsson (2008) indica que uma das motivações do turista em 

buscar os lugares retratados na literatura seria para ter um melhor e mais profundo 

entendimento da narrativa, além do interesse por conhecer localidades diretamente 

ligadas à vida dos autores.  

Já o cinema utiliza sua linguagem única, a imagem em movimento, e dá um 

passo a mais no imaginário. Não é necessário nenhum esforço do espectador, e a 

simples contemplação da imagem provoca um forte sentimento de realidade. A 

imagem cinematográfica está sempre no presente e a nossa consciência também 

trabalha sempre no presente, o que permite compreender como o cinema pode criar 

e alimentar o sonho. A contemplação de diferentes narrativas, personagens e 

situações na imagem cinematográfica aproximam outros locais e realidades 

distantes ao espectador, instigando assim sua curiosidade (MARTIN, 2003). 
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 O relatório Stately Attraction (2007), elaborado no Reino Unido, obteve 

resultados que mostravam que os turistas são atraídos mais facilmente para 

localidades que estão associadas à história vista em um filme ou programa de 

televisão do que as localidades que são meramente utilizadas como locação no 

filme, sem nenhuma relação clara com a narrativa apresentada. Essa atração fica 

muito mais evidente quando o filme é baseado em personagens e lugares históricos 

ou reais. Foi concluído também que adaptações cinematográficas de clássicos da 

literatura tinham um efeito mais duradouro no estímulo à visitação, pois trabalhavam 

com “marcas”, imagens mais estabelecidas no imaginário cultural popular.  Mas 

como estas imagens se relacionam com o turismo e o cinema? Essa relação será 

discutida na seção a seguir. 

2.1.1 TURISMO CINEMATOGRÁFICO:  DEFINIÇÕES E ESCOPO 

Segundo Connell (2012), o “film tourism”, também chamado de “film-induced 

tourism” (BEETON, 2005), ou num termo mais abrangente “screen tourism” 

(OLSBERG/SPI, 2007), enquanto no Brasil é chamado de “turismo cinematográfico” 

(BRASIL, 2007), ainda sem um consenso, é definido como “[...] a atividade turística 

induzida a partir da contemplação de imagens em movimento”. Essa definição 

abrange produções cinematográficas, televisivas, DVD, blu-ray e outras formas de 

mídia digital. Hoje dispõe-se de uma grande variedade de dispositivos para assistir 

um filme ou qualquer outra forma de imagem fílmica. A forma como as pessoas são 

expostas a essa imagem pode influenciar na sua percepção, o que merece um 

estudo mais aprofundado na área, porém o foco do presente trabalho é nos efeitos 

dessa exposição em relação ao turismo. 

A partir dessa definição, o escopo do turismo cinematográfico pode ser 

dividido entre demanda e oferta. Em relação à demanda, é identificado da seguinte 

forma (CONNELL, 2012): 

a. visita a locais reais que foram retratados em filmes;  

b. visita aos estúdios de filmagem;  

c. visita a atrações ou parques temáticos de filmes específicos;  

d. visita à atrações com temáticas cinematográfica, mas que também tem 

apelo turístico no geral;  

e. visita às locações onde os filmes estão sendo rodados;  
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f. visita a festivais de cinema;  

g. participação em tours específicos em localidades retratadas em filmes;  

h. visita a lugares promovidos em filmes, mas que não foram 

necessariamente locações, não aparecem nos filmes; 

i. participação em tours voltados para avistar celebridades e/ou suas atuais 

ou antigas casas; 

j. visita a lugares para estreia ou premiação de filmes, tanto para ver o filme 

em si ou para avistar a chegada das celebridades. 

Beeton (2005) propõe uma abordagem mais detalhada para as diversas 

formas e características de turismo cinematográfico e as divide em seis grandes 

grupos, detalhadas abaixo, em tradução da presente autora (Figura 1).  

Figura 1: Formas e características do turismo cinematográfico. Elaboração própria. Fonte: Beeton, 2005, p. 10 

FORMA EXEMPLOS 

On location – Turismo nas 
locações 

• Viagem com o objetivo de visitar a localidade filmada 
• Visita à lugares ou sets dentro de uma viagem maior 
• Peregrinação cinematográfica, para prestar 

homenagem ao filme 
• Visita a casas de celebridades 
• Visita à lugares filmados que representam outros 

tempos; nostalgia 
  

Turismo comercial • Visita a construções pós-filmagens, estas 
normalmente com o único objetivo de atrair turistas 

• Tours específicos para localidades cinematográficas 
• Visitas guiadas em sets 

  

Turismo de identidades 
equivocadas 

• Visita à lugares que “aparecem” em filmes, mas que 
na realidade foram recriados em outras localidades, e 
que não aparecem de fato nos filmes 

• Visita à lugares onde a narrativa se passa, mas não 
são de fato os lugares onde o filme foi rodado 

  

Turismo off-location • Visita a estúdios e a parques temáticos de estúdios 
cinematográficos 

  

Turismo de eventos • Visitas relacionadas à eventos cinematográficos, 
como estreia de filmes e festivais de cinema 

  

Turismo de poltrona • Assistir à programas de TV sobre viagens (novos 
travelogues) e sobre culinária 
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As definições de escopo do turismo cinematográfico são apenas o início do 

estudo sobre essa vertente do turismo. É possível identificar o início do interesse 

pela área no final da década de 1980, com um aumento de trabalhos a partir do final 

dos anos 2000.  

Connell (2012) identifica e divide os principais temas de pesquisa sobre 

turismo cinematográfico em sete grandes grupos, que estão detalhados a seguir. 

A. Impacto do turismo cinematográfico nos destinos . O primeiro tema 

de pesquisa são os estudos relacionados ao impacto do turismo cinematográfico nos 

destinos. Nesse grupo são identificados as principais localidades atingidas e o 

crescimento da atividade motivada pelo cinema. Subsequente a esse mapeamento, 

são destacados os principais impactos, como a alteração no perfil e aumento dos 

visitantes, em especial para comunidades pequenas e o trade local. É levantada 

também a questão de conservação ambiental, quando o turismo cinematográfico é 

estimulado em regiões vulneráveis, localidades históricas ou sagradas. Os impactos 

econômicos são abordados em relação ao papel que a atividade pode desempenhar 

em diferentes níveis no desenvolvimento local. Também é contemplado o papel que 

os filmes e o turismo tem em relação às cidades, como uma atividade que 

impulsiona a criatividade nas cidades, fazendo com que sejam criados novos 

produtos e serviços a partir de insumos culturais. 

B. Construção cultural do turismo cinematográfico . Existe uma 

discussão sobre a construção cultural do turismo cinematográfico através da 

apropriação da cultura, representação do patrimônio e da herança cultural e a 

questão da autenticidade. Os temas tratam de como o cinema propõe a interação e 

as dissonâncias entre os locais reais e os fictícios e a construção da fantasia. 

C. Demanda turística e o cinema como fator motivado r. O terceiro 

escopo de estudo é em relação à demanda turística e o cinema como fator 

motivador. Existem abordagens mais inaugurais, como o reconhecimento dessa 

demanda, passando pela identificação do perfil do turista e finalmente explorando o 

cinema como influência na motivação para viajar para um destino específico. As 

abordagens mais específicas ficam por conta dos estudos de segmentação de 

turistas e sua implicação para o marketing e até mesmo o envolvimento de 

celebridades na percepção dos destinos. 

D. Experiência turístico-cinematográfica.  Em seguida a temática é a 

experiência turístico-cinematográfica. É discutida a importância da simulação na 
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visita aos sets de filmagem, a relação entre os níveis de envolvimento e a satisfação 

do turista nessas visitas e a troca de experiências e consumo através de produtos 

midiáticos.  

E. Turismo, lugar e mídia. O grupo de estudos com o enfoque turismo, 

lugar e mídia aborda os seguintes temas: a relação do turismo com a imagem em 

movimento, a midiatização do olhar do turista e a relação entre turismo, cinema e 

lugar (rural ou urbano). 

F. Imagem dos destinos. Dentro do estudo sobre a imagem dos 

destinos, os autores discutem sobre o papel do cinema na mudança de percepção 

da imagem e o papel das mesmas no processo decisório, como imagens fortes em 

produções cinematográficas podem viabilizar a comercialização de destinos 

G. Marketing e turismo cinematográfico.  As abordagens inaugurais 

deste grupo ficam por conta de trabalhos que reconhecem o poder do potencial dos 

filmes como peças de marketing, passando pelo branding, e chegando as 

discussões que são de principal interesse ao presente trabalho. As estratégias 

utilizadas pelas film commissions e a identificação e desenvolvimento de ações de 

marketing dos destinos também são exploradas nesse grupo. 

Os três grandes temas indicados por Connell (2012) que serão aprofundados 

neste trabalho são: turismo, lugar e mídia; imagem dos destinos; e marketing e 

turismo cinematográfico. 

Seguido à exposição dos temas já desenvolvidos e estudados dentro do 

segmento do turismo cinematográfico, pode-se observar que o campo é amplo e 

multidisciplinar, e não poderia ser diferente, dado que tanto o turismo como o cinema 

também o são. O segmento do turismo cinematográfico vem se destacando, 

ganhando espaço e atenção de diversas áreas de estudo bem como dos destinos. 

As regiões começam a explorar esse novo segmento de negócios, ocasionando no 

desenvolvimento de iniciativas específicas e o surgimento de empresas e atividades 

ligadas à área (NASCIMENTO, 2009). 

2.1.2 CONVERGÊNCIA E MÍDIA  

Analisando brevemente as duas atividades do ponto de vista histórico, 

podemos perceber um caminho natural e quase inevitável.  O turismo é tratado 



19 
 
como indústria pela própria Organização Mundial do Turismo - OMT, assim como o 

cinema também é visto como tal por alguns autores “De qualquer forma, o cinema é 

uma indústria” (MALRAUX, 1946 apud MARTIN, 2003, p. 14).  Se em ambas as 

áreas essa analogia causa algum desconforto, é impossível não considerar o poder 

econômico dessas atividades. E tanto o cinema quanto o turismo, como produtos, se 

utilizam de diversas formas de promoção.  

Månsson (2008) afirma que essas duas indústrias se alimentam e se 

influenciam através de uma intricada rede. Considerando produtos culturais 

populares, como os filmes blockbusters e, para melhor exemplificar o conceito 

tratado, também os livros best-sellers, estes deixam de ser apenas romances e 

filmes e entram nesse elaborado processo sinérgico que é a indústria do 

entretenimento global, onde existe um movimento coletivo entre empresas de 

cinema cooperando com organizações de marketing de destino (“destination 

marketing organizations”- DMOs1) visando conquistar a atenção e interesse dos 

consumidores. 

Portanto, uma forte convergência que começou a surgir há pelo menos 
cinquenta anos, hoje, trata-se de um bem elaborado processo sinérgico em 
que amplos segmentos do entretenimento, numa estratégia de suporte 
mútuo, organizam-se para promover e explorar o mercado em escalas 
nunca vistas: são TVs promovendo música; música associada ao esporte; 
esporte vendendo livros; livros levando públicos gigantescos ao cinema e o 
cinema promovendo destinos turísticos mundo afora, tudo isso ampliado e 
acelerado graças ao suporte das mídias tradicionais e eletrônicas. 
(NASCIMENTO, 2009, p.10) 

O princípio abordado por Nascimento é a convergência. Através de um 

levantamento histórico é possível observar diversos pontos de encontro 

espontâneos entre as duas áreas, bem como uma continuidade no processo de 

promoção através de mídias visuais, como as pinturas, cartões postais e fotografias, 

rastreáveis desde o período dos grand tours (BUTLER, 1990 apud CONNELL,  

2005). 

Essa convergência se deu de forma natural, sem controle ou análise do real 

potencial dessa relação. Somente a partir das últimas décadas começou-se a 

perceber suas causas, efeitos e oportunidades, e como consequência surgem os 

                                            
1 No Brasil, essas organizações seriam principalmente os Convention & Visitors Bureaux. 
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estudos do fenômeno, e também são identificadas oportunidades e necessidades de 

se avaliar e planejar a atividade. 

 Dentro do contexto contemporâneo, quando pensamos na realização de um 

filme já podemos identificar o primeiro ponto de convergência entre turismo e 

cinema. Essa primeira etapa, mais prática e mensurável, está dentro do escopo do 

turismo cinematográfico do ponto de vista da oferta (CONNELL, 2012). Para a 

execução das filmagens, é necessário o movimento de equipes (atores, técnicos, 

diretores, produtores) e de material para a montagem do set e preparação das 

locações. Nesse primeiro momento, é possível observar a demanda por uma 

estrutura de apoio, de logística, de receptivo e mão de obra necessária para o filme. 

É preciso contar, no mínimo, com uma estrutura de hospedagem, restauração e 

transporte para a circulação da equipe durante o período de filmagens. Mesmo com 

uma equipe repleta de profissionais para atender as mais diversas necessidades da 

produção, podemos contar com outras eventuais necessidades não contempladas 

por essa equipe e que podem ser atendidas pela localidade receptora. Estamos 

falando de geração de empregos e renda para a localidade escolhida, uma 

movimentação econômica considerável na região (BRASIL, 2007).  

Em seguida, temos o que pode ser considerado o ponto de convergência 

mais importante e intangível, ou no mínimo o mais almejado entre os destinos, que é 

a promoção, direta ou indireta, gerada a partir dos filmes. A mágica acontece 

quando as localidades, sua cultura e/ou seus valores são retratados em filmes e 

alcançam o público através do cinema e da televisão, se tornando peças 

motivadoras para atrair turistas até a região (BRASIL, 2007). Os filmes se tornam 

então poderosas ferramentas de marketing, requerendo um estudo mais detalhado e 

planejamento sobre como utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível.  

Cada vez que um destino é retratado na tela, as regiões ganham 
visibilidade, atraem divisas e alavancam o desenvolvimento sustentável do 
turismo, do audiovisual e de segmentos econômicos derivados, como 
transporte, alimentação, mão-de-obra de construção civil, entre outros 
(BRASIL, 2007, p. 9). 

Entretanto, é necessário entender o papel que as formas de mídia, em 

especial o cinema, exercem na formação da imagem dos destinos e na influência da 

escolha de viagem dos turistas. É inegável que, dentre todas as formas de mídia, o 

cinema é uma das que tem maior capacidade de agregar e divulgar conteúdo 
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cultural, atingindo diversos públicos e muitas vezes tendo um efeito contínuo e 

duradouro (OLSBERG, 2007). 

Jansson (2002) analisa que em uma perspectiva histórica o olhar do turista 

vem se desenvolvendo cada vez mais entrelaçado ao consumo de imagens 

midiáticas, acarretando na forma de turismo moderna, onde não existe nenhum olhar 

inédito. Os lugares físicos servem apenas de matéria-prima para as representações 

midiáticas, e o olhar do turista vem sendo governado por e avaliado a partir dessas 

representações criadas pela indústria do turismo e do entretenimento. Ele elabora o 

conceito de “mediascapes” (numa tradução livre “paisagem midiática”), que seria, 

então, um conjunto de representações com as quais o turista entra em contato antes 

e depois de experimentar as paisagens reais.  O autor afirma ainda que é possível 

identificar uma lógica inerente entre o estilo de vida das pessoas, seu consumo de 

mídia e suas práticas turísticas.  

Corroborando o conceito de mediascapes, Urry (2001, p. 30) afirma que “é 

difícil conceber a natureza do turismo contemporâneo sem ver como tais atividades 

são literalmente construídas em nossa imaginação pela propaganda e pela mídia”. 

Urry ainda indica que a base referencial que o turista utiliza para selecionar e avaliar 

os lugares de interesse é construída ao longo do tempo, através das imagens 

anunciadas na mídia e criadas previamente por esse mesmo turista, alimentando 

assim um sistema de ilusões fechado. 

Outros autores também afirmam que o turismo se apoia nos meios 

comunicativos, se alimentando de imagens e dependendo fundamentalmente da 

mídia para sua existência e sobrevivência (BIGNAMI 2002, VOISIN 2004 apud 

SOUZA, 2006). 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) disponibiliza dados de pesquisa 

indicando que o investimento em publicidade permitiu o crescimento do turismo 

brasileiro interno e externo, estimulando a geração de empregos e fazendo com que 

o turismo ocupasse a quarta posição de gerador de receitas na balança comercial 

(BRASIL, 2002 apud SOUZA, 2006). Tal fato corrobora o papel fundamental  das 

mídias tem para o desenvolvimento e propagação da atividade turística. 

A grande novidade fica por conta da renovação na relação entre o turismo e a 

indústria do entretenimento, em que se ressalta a crescente sofisticação comercial 

entre o turismo e as diversas formas populares de mídia (MÅNSSON, 2008), em 

especial com o cinema, a ser analisada mais adiante. 
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2.2 IMAGEM, TURISMO E CINEMA 

A imagem é considerada como a primeira forma de arte e comunicação da 

humanidade, e do ponto de vista contemporâneo, a primeira forma de mídia. 

(ALBERNAZ, 2009) 

 Segundo Albernaz (2009), as imagens imitam os elementos da vida real e as 

pessoas, através de esquemas visuais, e é utilizada para provocar associações 

mentais que identificam esses elementos, atribuindo valores culturais. O significado 

da imagem e de seus signos, assim, só pode ser interpretado por indivíduos que 

compartilham conceitos e ideias que as permitem compreender o mundo de forma 

similar. Dessa forma, a imagem é subjetiva, pois transfere a compreensão do 

emissor e fica sujeita à interpretação pessoal do receptor. Lynch (2002, apud SILVA, 

2004), reforça este conceito ao afirmar que a imagem é um processo bilateral entre 

o observador e o meio ambiente. O resultado da soma das imagens parciais através 

do tempo é a imagem final construída (BOULLÓN, 2002). 

A seguir será analisada a importância da imagem para os destinos turísticos, 

como a sua relação é direta e fundamental quando se fala do papel do cinema 

enquanto fomentador de imagens e imaginário e também como a imagem se situa 

sob a ótica do marketing. 

2.2.1 A IMAGEM TURÍSTICA E SUA RELAÇÃO COM O CINEMA  E O 

MARKETING 

A imagem sempre esteve presente no nosso cotidiano. Pode-se dizer que o 

nosso meio ambiente não é somente um conjunto de condições naturais, mas que é 

fundamentalmente a imagem que a população cria a partir de suas crenças, mitos e 

aspirações (MAYAUDÓN, 1973 apud BENI, 2003, p. 396).  

Reconhecendo a intangibilidade da atividade turística, onde o produto 

comprado é consumido ao mesmo tempo em que é adquirido, é fato que a 

percepção da viagem é afetada pelas experiências particulares, ansiedades e 

fantasias interiores do turista. Essas expectativas são criadas principalmente pela 

imagem de um lugar, que é construída a partir de experiências de terceiros que já o 

tenham visitado ou ainda divulgada através de inúmeras formas de mídia, como 
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anúncios, folhetos, televisão e o cinema, o que destaca o papel fundamental da 

imagem para a atividade. É através dela que o indivíduo tem conhecimento do 

produto e pode fazer sua escolha (BENI, 2003). 

A imagem é composta por qualidades tangíveis e intangíveis, e pode ser 

influenciada por atributos físicos e características relacionadas a serviços. Os 

planejadores do turismo podem se apropriar desses elementos para criar e 

manipular a formação da imagem dos destinos (OLIVEIRA, HARB, 2012). 

Kotler et. al. (2006, p. 182) propõe uma definição de imagem 

[...] como um conjunto de atributos formado por crenças, ideias e 
impressões que as pessoas têm desse local. As imagens costumam 
representar a simplificação de inúmeras associações e fragmentos de 
informações e são o produto da mente tentando processar e enquadrar 
enormes quantidades de dados relacionados a um lugar.  

A chamada imagem turística é considerada, então, o principal recurso para a 

comercialização de um atrativo e exerce um papel determinante no processo 

decisório na escolha de um destino. Uma imagem ruim ou equivocada, elaborada 

antes ou depois da visita, tem o poder de impactar e acarretar transformações no 

desenvolvimento dos destinos turísticos (SÁ, 2002, apud SILVA e ANDRADE, 2012). 

Silva e Andrade (2012) afirmam que a construção da imagem acontece 

através de longos processos de interação entre o homem e a realidade. O turista 

então se apropria dessa construção e através dela ele alcança a satisfação em 

constatar a coerência entre o que ele percebe como realidade e o que lhe foi 

oferecido através de imagens prévias. Dessa forma, como já foi mencionando 

anteriormente, o turismo vive do imaginário, utilizando a mídia para vender e criar as 

imagens tão necessárias para a existência da atividade.  

Se o turismo depende diretamente das imagens, o que falar do cinema, a 

única atividade que consegue unir imagem e som num plano temporal?  Segundo 

Martin (2003), a base da linguagem cinematográfica é a imagem. Ela é a matéria-

prima do cinema e sua criação é marcada pela ambivalência entre registro e 

orientação. A câmera capta as imagens que representam a realidade de forma 

objetiva e impecável, porém ela é sempre orientada pelo homem. Logo, a realidade 

dessa imagem é uma realidade subjetiva, oriunda da percepção do diretor sobre a 

mesma. O cinema transmite a sua magia através da união da imagem com o som e 

o tempo condensado das narrativas, todos os elementos sob a percepção do diretor 
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e atua de forma intensa e íntima, permitindo uma aproximação entre o espectador e 

a imagem recebida. A imagem cinematográfica reproduz o real, afeta os sentidos e 

só em seguida adquire um significado, ou seja, primeiro ela conduz ao sentimento e 

a partir daí é que se forma a ideia (MARTIN, 2003). Dessa maneira, pode-se 

perceber o poder da imagem cinematográfica em moldar, influenciar e promover a 

imagem dos destinos. 

Decorrente desse deslumbramento causado no espectador fica evidente que 

a promoção através de imagens cinematográficas é forte e expressiva (OXFORD 

ECONOMICS, 2007). A figura 2 traz algumas estatísticas que mostram um 

panorama que ajudam a visualizar o impacto da imagem cinematográfica no turismo: 

Cidade / Localidade Filmes Impactos no turismo 

Devils Tower National Monument  
(Wyoming, EUA) 

Contatos Imediatos do 
Terceiro Grau (1977) 

74% em aumento de 
visitantes no ano após o 
lançamento do filme 

Dyersville (Iowa, EUA) Campo dos Sonhos (1989) 
Aumento em 60,000 
visitantes por ano depois 
do filme 

Bolívia Diários de Motocicleta 
(2004) 

30% de aumento nas 
reservas 

Stirling (Escócia) 
Coração Valente (1995) e 
Rob Roy – A Saga de uma 
paixão (1995) 

Influência em 39% dos 
visitantes 

Salzburgo (Áustria) A Noviça Rebelde (1965) 
300.000 visitantes ao ano 
decorrentes da influência 
do filme 

Ruanda Nas Montanhas dos Gorilas 
(1988) 

20% de de aumento de 
visitantes 

Castelo de Alnwick  
(Northumberland, Inglaterra) Harry Potter (2001 – 2011) Mais de 100% de aumento 

no número de visitantes 
Saltram House 
(Plymouth, Devon, Inglaterra) 

Razão e Sensibilidade 
(1995) 

40% de aumento dos 
visitantes 

Japão 
Encontros e Desencontros 
(2003) e O Último Samurai 
(2003) 

28% de aumento de 
visitantes provenientes do 
Reino Unido 

Austrália Crocodilo Dundee (1986) e 
outros 

20% de aumento de 
visitantes provenientes 
dos EUA 

Parques públicos em Sydney  
(Austrália) Missão Impossível II (2000) 200% de aumento no 

número de visitantes 

Nova Zelândia O Senhor dos Anéis (2001 
– 2003) 

17% de aumento no gasto 
dos visitantes no ano 
seguinte ao filme 

Figura 2: Influência do cinema no turismo, em escala global. Elaboração própria. 
Fonte: Oxford Economics, 2007 
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Os dados da figura 2 mostram o lado positivo da influência dos filmes na 

imagem dos destinos. O’Connor et. al. (2008) chamam atenção para o fato de que 

existe a possibilidade de um destino ter uma imagem forte, porém as associações 

que são feitas a essa imagem através do cinema não produzirem o efeito desejado. 

Kotler (2006, p. 183) aborda a problemática a partir de estereótipos dos destinos da 

América Latina e do Caribe, que foram sendo construídos e reforçados ao longo do 

século XX, com a ajuda do cinema e da televisão. Nos anos 30, produções 

hollywoodianas começaram a criar diversos estereótipos, como mulheres retratadas 

como objetos sexuais tentadores. A partir da década de 40, com a “política da boa 

vizinhança”, começaram a serem introduzidos outros perfis da região, com 

personagens indolentes, exaltados e obtusos. O objetivo era conquistar a o apoio da 

América Latina na guerra, e então produções como “Alô, amigos” (1942) e “Você já 

foi à Bahia?” (1944), da Disney, foram altamente trabalhadas e ecoam até os dias de 

hoje. Outra vertente explorada pelo cinema da época é que a cidade do Rio de 

Janeiro seria o paraíso para todos os vilões e bandidos retratados em tela se 

aposentarem. Em um primeiro momento, o foco do autor é em como esses 

estereótipos, veiculados amplamente no cinema e consequentemente em outras 

mídias, podem prejudicar a imagem do lugar e afetar negativamente campanhas de 

propaganda e marketing veiculadas à imagem. Partindo dessa ótica pessimista, ele 

acaba por ressaltar o fato de que a indústria do cinema, com seu alcance global, tem 

grande poder em moldar a imagem de um lugar e por esse motivo frisa como é 

importante o apoio dos destinos às produções cinematográficas.  

Repercutindo a tendência em nível nacional, o Estudo de Sinergia entre as 

Indústrias do Turismo & Audiovisual Brasileiras (2007) afirma que o cinema auxilia 

na promoção de localidades, reforçando o fato de que o cinema é uma poderosa 

ferramenta de afirmação da imagem do país. Este estudo se mostra indo ao 

encontro da ideia de imagem trabalhada por Kotler (2006), que declara que é 

necessário que o marketing e o cinema consigam construir em parceria uma 

representação positiva dos destinos, pois uma imagem fica marcada no imaginário 

coletivo, ainda que enfraquecida, por bastante tempo. A partir deste ponto, observa-

se que  

As imagens cinematográficas têm sido usadas em estratégias formais e 
directas de marketing territorial, mas mesmo não estando vinculadas a 
qualquer campanha organizada, as obras de cinema (pela sua componente 
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visual) são fortes condicionadoras do imaginário colectivo sobre 
determinados espaços geográficos. O poder de difusão destas obras 
amplifica-se pelo facto do circuito de um filme não se limitar às salas de 
cinema, mas estender-se para outras etapas de difusão, associadas ao 
DVD, à internet e à televisão, em canais pagos ou livres. (FERNANDES, 
2009, p. 35) 

Existem pesquisas que afirmam que os filmes (e também os programas de 

televisão), exatamente por não estarem voltados especificamente para o fomento de 

destinos, conseguem ser mais eficazes em estimular o interesse da audiência do 

que as formas mais tradicionais de publicidade turística.  Além desse reconhecido 

marketing espontâneo, os filmes têm um alcance de público muito maior do que 

qualquer propaganda turística específica (IWASHITA, 2008 apud HUDSON, WANG, 

GIL, 2011).  

Pensando no caso específico do Brasil, é possível testemunhar a alteração na 

imagem turística da cidade do Rio de Janeiro nos últimos anos, influenciada 

fortemente pelo cinema, com o auxílio de outros veículos midiáticos, através dessa 

promoção espontânea. Podemos perceber que durante muito tempo os órgãos de 

turismo foram responsáveis por campanhas publicitárias que enfatizavam o Carnaval 

e a sensualidade da mulher brasileira como principal produto turístico, auxiliando na 

construção de uma imagem do país, em especial do Rio de Janeiro (BIGNAMI, 

2002, apud SILVA e ANDRADE, 2012). A mudança da imagem surge em grande 

parte devido à fase do cinema brasileiro identificado como “Retomada”2, que vem 

retratando a temática das favelas e da violência urbana, especialmente no Rio de 

Janeiro. Contudo, ao invés de contribuir somente para uma imagem negativa, o 

cinema colaborou para a inserção da favela no imaginário turístico do Brasil 

(GODOY; LUNA, 2012). 

Através de um breve levantamento em jornais locais é possível perceber 

como esse efeito já é amplamente reconhecido. Em 2011 3 ,   Ele justamente 

comparou a visibilidade alcançada pelo programa, que tem dimensão mundial, com 

o trabalho de divulgação da cidade realizado pelos órgãos públicos locais. Já a 

                                            
2 Período de aumento nas produções cinematográficas nacionais, a partir de1994, após o fechamento 
da Embrafilme. Tem como marco inaugural o filme “Carlota Joaquina” (1995), de Carla Camurati. 
(NAGIB, 2002) 
3 Disponível em http://oglobo.globo.com/cultura/xexeo/posts/2011/05/10/rio-cenario-de-reality-show-
na-tv-americana-379457.asp - Acesso em 28 jan 2013. 
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secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro destacou4 o fato de que o filme 

“Rio” (2011) foi muito importante para a imagem da cidade, transmitindo uma 

imagem lúdica e alegre do povo carioca, e que por se tratar de uma animação, 

crianças do mundo todo terão o Rio de Janeiro em seu imaginário.  

O’Connor et. al. (2008) observam que é importante que os profissionais do 

turismo se certifiquem que as imagens transmitidas nos filmes sejam compatíveis 

com a imagem e a marca elaboradas pelo destino. A imagem do destino precisa ser 

coerente com a marca elaborada pelas DMOs e essa certeza é necessária para 

potencializar a publicidade gerada pelos filmes. 

Porém, como é feita a captação de produções cinematográficas para a 

promoção dessas imagens? A identificação dessas estratégias será explorada no 

próximo capítulo. 

  

                                            
4 Disponível em http://oglobo.globo.com/cultura/como-animacao-em-3d-rio-de-carlos-saldanha-deve-
projetar-mundialmente-estima-carioca-2835074 . Acesso em 28 jan 2013. 



28 
 
 

3. DIAGNÓSTICO  DA RELAÇÃO  DAS  INDÚSTRIAS  DO TURISMO E 

CINEMA SOB  A ÓTICA DO MARKETING  E AS  ESTRATÉGIAS  DE CAPTAÇÃO  

CINEMATOGRÁFICA  RESULTANTES 

Como visto anteriormente, existem diversas maneiras pelas quais o cinema 

pode influenciar o turismo, sendo a mais evidente a promoção da imagem, que pode 

ser de alguma localidade específica, cidade, região e até mesmo de um país. A 

seguir serão exploradas as principais estratégias utilizadas pelos destinos para se 

beneficiar dessa exposição. 

3.1 PANORAMA  DA RELAÇÃO  DAS  INDÚSTRIAS  COM O MARKETING 

O método de promoção de destinos através dos filmes é análogo a uma 

técnica amplamente praticada no cinema, porém seu foco sempre foi na promoção 

de produtos e suas marcas, como carros, computadores, jóias, perfumes, dentre 

outros. Sendo uma prática tão popular, nada mais natural do que observar sua 

abrangência se estender até os lugares, e estes também começarem a se promover 

através dessa técnica (OXFORD ECONOMICS, 2007). Com origem nos primórdios 

do cinema, na forma de slides (SEGRAVE, 2004) que eram exibidos junto aos 

filmes, o product placement é definido como a inserção prevista de produtos em 

filmes e programas de televisão, desejando influenciar de maneira favorável a 

crença e/ou o comportamento do consumidor em relação a determinado produto 

(BALASUBRAMANIAN, 1994 apud HUDSON; RITCHIE, 2006a). O Brasil utilizou 

essa prática de maneira muito semelhante à suas origens quando, em 2001, na 

Europa, era possível assistir a pequenos documentários que evidenciavam as 
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diversidades regionais brasileiras, como belas praias e uma jangada ao por do sol, 

antes do filme principal (SOUZA, 2006). 

Morgan e Pritchard (1998 apud HUDSON; RITCHIE, 2006a) sinalizam essa 

tendência no final dos anos 90, afirmando que utilizar o product placement era a 

grande aposta para a promoção de destinos dentro do marketing turístico. Os 

profissionais de marketing vêm notando que as práticas do product placement 

podem ser mais so0066isticadas e específicas, e que o cinema ainda proporcionaria 

um alcance maior do que outras formas de publicidade (KARRH; MCKEE; PARDUN, 

2003 apud HUDSON; RITCHIE, 2006a). Junte-se a isso o fato de que a eficácia das 

técnicas de publicidade tradicionais vem diminuindo, logo, o uso do product 

placement vem crescendo e sendo cada vez mais estimulado (KAIKATI; KAIKATI 

2004 apud HUDSON; RITCHIE, 2006a). É importante notar que apesar desse 

cenário favorável, ainda existem poucos estudos na área do product placement, e a 

literatura relacionado essa prática com turismo e cinema é praticamente inexistente 

(HUDSON, WANG e GIL, 2011). 

Apesar do turismo se utilizar tão facilmente do product placement 

cinematográfico, Hudson (BOLAN e WILLIAMS, 2008; LIOU, 2010 apud HUDSON, 

2011) afirma que, num primeiro momento, o potencial do turismo cinematográfico 

não é plenamente reconhecido por ambos os setores. O turismo não conseguiria 

perceber claramente a oportunidade de utilizar os filmes como ferramenta de 

promoção da valorização da imagem turística, enquanto as film commissions 

ignorariam os benefícios de uma parceria, focando apenas em práticas específicas 

para facilitar a execução das produções e seu impacto econômico imediato 

(GASHER, 1995; WEINSTEIN e CLOWER, 2000; COE, 2001; TUROK 2003; CROY 

e WALKER, 2008; apud HUDSON, 2011). Contudo, na última década, os 

stakeholders (partes interessadas) começaram a perceber os benefícios e deram 

inícios a parcerias com o objetivo de atrair produções cinematográficas e se 

beneficiar da exposição contínua e prolongada (CYNTHIA e BEETON, 2009 apud 

HUDSON, 2011). 

Tais parcerias podem ocorrer na alçada pública e também na esfera público-

privada, podendo ser incentivadas pelo plano de marketing turístico de cada região. 

O plano de marketing é importante para os destinos, pois elabora uma análise da 

situação atual, delimita os objetivos almejados e permeia a ação dos atores no 

desenvolvimento da localidade. Através do plano identifica-se o posicionamento do 
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destino dentro do mercado e é possível definir estratégias específicas de promoção 

e comercialização, envolvendo o cinema em campanhas conjuntas de marketing 

turístico (BRASIL, 2010). É necessário que exista uma parceria sólida entre as 

agências de produção cinematográfica e as organizações de marketing dos destinos 

(DMOs - destination marketing organizations), pois o trabalho em conjunto tende a 

ser frutífero e é fundamental para a elaboração de estratégias que visem maximizar 

oportunidades que surgirem, e assim ajudar na consolidação de um destino como 

“film friendly”, favorável para a realização de produções cinematográficas 

(O’CONNOR et. al., 2008).  

A seguir será apresentado o primeiro modelo teórico que mapeia as 

estratégias que os DMOs podem desenvolver para o fomento do turismo 

cinematográfico. Esse modelo servirá de base para auxiliar na identificação das 

ações que os destinos têm utilizado para atrair produções cinematográficas. 

3.2 PRINCIPAIS  ESTRATÉGIAS  IDENTIFICADAS  

Hudson e Ritchie (2006), após realizarem pesquisas na área de turismo 

cinematográfico, identificaram que existia uma lacuna dentro dos estudos 

elaborados na aéra. Ainda não existia trabalho específico que abordasse quais eram 

os principais fatores que estavam por trás dessa segmentação do turismo. Dessa 

forma, eles se propuseram a criar o primeiro modelo teórico para esquematizar os 

principais pilares do marketing para o turismo cinematográfico.  

Inicialmente eles identificaram cinco fatores fundamentais para a prática da 

atividade. Primeiramente, estão os atributos intrínsecos ao destino: cenário, ícones, 

marca, pano de fundo, sensibilidade e conjunto (scenery, icons, brand, backdrop, 

awareness, sets). Em seguida, o grupo de fatores relacionados à viabilidade da 

localidade, como os recursos oferecidos, custos, impostos, oferta de trabalho e 

especialização. O terceiro pilar é composto pelas ações governamentais e das film 

commission: incentivos fiscais, lobby 5, promoção ativa, sites relacionados e auxílio 

na busca por locações. O quarto pilar fica a cargo dos fatores relacionados 

especificamente ao filme, como o sucesso de bilheteria, uso de locações 

identificáveis e acessíveis, ligação e relevância da história com a localidade, tempo 

                                            
5 Grupos de pressão e influência para alcançar interesses específicos 
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de exposição em tela, imagem positiva e estimulante apresentada, ligação 

emocional com a locação, ambientes pouco explorados, e existência de ícones que 

permitem a identificação do espectador. 

O quinto pilar é relacionado às ações de marketing praticadas pelos destinos, 

que é o foco do presente trabalho. Como já foi explorado na literatura, é crucial que 

as DMOs trabalhem em parceria com as film commissions para um resultado 

maximizado da atividade. Dividido a princípio entre ações de marketing pré-

lançamento do filme e ações pós-lançamento, Hudson (2011) ainda propõe uma 

nova divisão nas etapas de ações de marketing em 4 etapas específicas: antes e 

durante a produção do filme, durante o lançamento do filme e após o seu 

lançamento. Para uma identificação mais flexível, optou-se pela divisão proposta 

entre pré e pós-lançamento do filme. 

De acordo com Hudson e Ritchie (2006), as principais ações de marketing 

que as DMOs podem realizar antes do lançamento do filme, durante a fase de 

captação e produção são as seguintes (em tradução livre):  

a. Indicar um especialista em relações públicas para tratar diretamente com 

os estúdios de cinema; 

b. Promover de forma ativa o destino para os estúdios de cinema; 

c. Oferecer subsídios e crédito para estimular os estúdios a filmar na 

localidade; 

d. Participar ativamente na fase de busca por locações (scouting); 

e. Utilizar um planejamento cuidadoso para maximizar os impactos 

originados na fase de pós-produção; 

f. Analisar cuidadosamente o mérito do filme em termos de valor 

promocional; 

g. Negociar espaço para o destino nos créditos finais do filme; 

h. Negociar e/ou produzir uma seção de “making of” do filme; 

i. Envolver os atores do filme para promover a localidade; 

j. Fornecer imagens para a mídia e para os operadores de turismo 

utilizarem na elaboração de material promocional ; 

k. Assegurar a menção da localidade durante a cobertura da mídia sobre as 

filmagens; 

l. Convidar imprensa relacionada a viagens e turismo para visitar a locação; 

m. Patrocinar o filme diretamente; 
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n. Planejar atividades para envolver e promover outras áreas relacionadas 

ao turismo, como artesanato, gastronomia e moda. 

Mesmo tendo seu controle limitado em relação à utilização da imagem do 

destino, uma vez que os estúdios estão com seus interesses voltados para encontrar 

uma locação que se encaixe com a proposta do filme e a percepção do diretor 

(O’CONNOR et. al. 2008), e muitas vezes não podendo ser tão seletivo em relação 

aos filmes produzidos, as DMOs devem sim ser pró-ativas na promoção para 

captação de produções cinematográficas. A maioria dos destinos trabalha essa 

promoção em curto prazo, focando nos impactos econômicos oriundo das produções 

(CROY; WALKER, 2003 apud HUDSON; RITCHIE 2006a), mas alguns outros já 

identificaram os benefícios da promoção cinematográfica em longo prazo e são 

ativos em incentivar novas produções, como é o caso do Reino Unido (HUDSON & 

RITCHIE 2006a) e até mesmo o Brasil já vem se organizando através de incentivos 

públicos, como detalhado mais adiante. 

A segunda fase de estratégias de marketing está relacionada às ações após a 

produção do filme, durante seu lançamento e temporada em cartaz e também ações 

que possam ser trabalhadas ao longo do tempo, mantendo viva a relação entre o 

destino e o filme e gerando impacto contínuo no turismo. Ainda segundo Hudson e 

Ritchie (2006), as ações nessa etapa são as seguintes: 

a. Convidar a imprensa relacionada ao turismo para a estreia do filme; 

b. Elaborar sinalização interpretativa nas locações; 

c. Ofertar souvenirs relacionados ao filme e e criar objetos para coleção 

(memorabilia); 

d. Criar exposições para o conjunto de itens criados e utilizados no filme; 

e. Replicar ou manter sets/ícones/cenários utilizados no filme para preservar 

a autenticidade; 

f. Promover eventos que mantenham e trabalhem o fator de atração dos 

filmes após o seu período natural de audiência; 

g. Desenvolver sites específicos para potenciais turistas, com mapas 

indicando as principais locações;  

h. Estimular a criação de passeios voltados para os filmes; 

i. Divulgar links em seus sites de passeios turísticos cinematográficos 

oferecidos pelas agências e operadoras locais; 
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j. Trabalhar em conjunto com os operadores de turismo receptivo em 

atividades promocionais; 

k. Agregar atrações a pacotes para aumentar a permanência do turista na 

localidade; 

l. Trabalhar em conjunto com outros organismos do turismo e em nível 

público para promover locações; 

m. Promover hotéis e outros meios de hospedagem utilizados nos filmes; 

n. Envolver-se em atividades de promoção junto com empresas de cinema; 

o. Disponibilizar links do destino dentro dos sites dos filmes; 

p. Atrair a atenção da mídia para a localidade a cada janela de lançamento 

de produtos relacionados ao filme (DVDs, dentre outros). 

O lançamento de um filme e o momento subsequente é o período em que as 

DMOs normalmente decidem começar a se envolver e elaborar atividades de 

marketing relacionadas ao filme para promover os destinos. Atuando nessa fase 

específica, o desafio encontrado é em como transformar o interesse público pelo 

filme em algo duradouro que possa ser explorado pelo turismo. As ações 

promocionais referentes às janelas de lançamentos (nos cinemas, em DVD, dentre 

outros) costumam ter uma duração mais curta, em torno de dois a três anos, mas 

esse período pode encurtar ainda mais de acordo com os interesses dos estúdios de 

cinema em capitalizar o potencial desses lançamentos. Entretanto, é possível 

conseguir que um filme de sucesso moderado ainda tenha uma influência com uma 

sobrevida de até 25 anos (BUCKELY, 2004, LAZARUS, 1994 apud HUDSON; 

RITCHIE 2006a). A seguir serão identificadas as principais estratégias que os 

destinos vêm utilizando para captar produções cinematográficas e desenvolver esse 

segmento da atividade turística. 

3.2.1 PRIMEIRA FASE: ESTRATÉGIAS PRÉ-PRODUÇÃO E DUR ANTE AS 

FILMAGENS  

Hudson (2011) destaca que o primeiro benefício dessa pareceria seria a 

redução de custos durante a filmagem. Alguns destinos que têm abordagens 

focadas diretamente para o turismo, como Malta, Geórgia, Singapura e Islândia, 

oferecem crédito extra para produções que apresentem benefícios relacionados 
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diretamente à atividade. A autoridade de turismo em Malta oferece incentivos fiscais 

e apoio logístico especificamente para produções cinematográficas e televisivas que 

apresentem uma imagem verossímil do país (“Malta as Malta”) e trabalha em 

conjunto com a film commission6 promovendo viagens de divulgação da ilha como 

“locação cinematográfica” para a imprensa. O objetivo aqui é específico, pois Malta 

visa transformar o cinema em um dos segmentos principais do turismo na sua 

economia. Contudo, a estratégia desenvolvida pelo país ajuda a promover sua 

imagem como um destino “film friendly”, o que acaba gerando resultados positivos 

para a film commission de Malta. 

A Finlândia segue uma linha de ação parecida com a de Malta. O Convention 

& Visitor Bureau de Helsinki está cada vez mais ciente do poder da promoção 

cinematográfica e reconhece que a exposição pode garantir um resultado para o 

turismo que poderia levar muitos anos, caso fosse utilizado algum outro método de 

promoção. Assim como Malta, a única exigência feita pelo país é que Helsinki possa 

ser reconhecida no filme. Para alcançar esse objetivo, é feita uma análise criteriosa 

dos roteiros enviados antes de se oferecer qualquer tipo de assistência. O país está 

interessado em atrair especialmente o mercado de filmes indianos, e para tanto vem 

imprimindo material turístico e cinematográfico em diversos idiomas e oferecendo 

auxílio aos produtores através de sugestões de locações, controle de trânsito 

durante as filmagens e contatos com o trade local de cinema, que pode ficar à 

disposição da produção durante um determinado período. A criação de uma film 

commission também está nos planos do país, com o objetivo de melhorar a oferta de 

serviços7.  

A oferta de incentivos fiscais é uma prática comum entre os destinos, além de 

ações mais específicas e pontuais. A África do Sul, por exemplo, concede vários 

benefícios para as produtoras de filmes através do órgão responsável pelo 

audiovisual, o National Film and Video Foundation (NFVF). Ele é encarregado por 

oferecer diversas facilidades como a disponibilização de recursos para produções 

estrangeiras, quando comprovado benefício econômico e cultural para o país; capital 

e/ou empréstimos subsidiados para companhias cinematográficas locais visando 

incentivar a educação, o treinamento, o desenvolvimento, a produção, o marketing e 

                                            
6 Disponível em http://www.mfc.com.mt/ . Acesso em 23 jan 2013  
7 Disponível em http://travel.financialexpress.com/20100430/management02.shtml Acesso em 23 jan. 
2013 
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a distribuição; e também investe em projetos audiovisuais almejando retorno 

financeiro desses projetos. Outro ponto forte da África do Sul é a quantidade de 

informações online disponíveis aos produtores, como os sites de film commissions8, 

e bancos de dados tão amplos que permitem que se faça uma viagem virtual pelas 

paisagens disponíveis para locação (BRASIL, 2007). O departamento de turismo do 

país também oferece auxílio para a equipe que realiza a seleção de locações e 

fornece suporte técnico e hospedagem para a equipe de produção (HUDSON, 

2011).  

A Austrália dispõe de incentivos fiscais bem competitivos, principalmente para 

produções de grandes orçamentos, que chegam a receber 100% de apoio para os 

gastos locais. Os principais órgãos são a Australian Film Commission9 (AFC), que 

atua internamente nas esferas federais e estaduais para os agentes envolvidos e a 

AusFILM, que se encarrega do marketing internacional do país. O governo 

australiano concede um crédito fiscal de 12,5% de reembolso para o produtor 

estrangeiro para produções com um custo acima de AUD 50 milhões em relação ao 

custo do material e serviço utilizado. Produções com valor inferior (até AUD 15 

milhões) têm restrições ao reembolso.  Além do incentivo do governo, cada estado 

tem um pacote adicional de isenções e possui outras estratégias para captar 

produções. Queensland oferece serviços de bombeiros e polícia, gratuitamente, 

enquanto a Tasmânia dispõe de fundos direcionados para a assistência de produção 

especial, auxílio em marketing cultural e desenvolvimento de roteiros. New South 

Wales e South Australia concedem empréstimos e assistência financeira direta às 

produções, assim como Victoria, que ainda disponibiliza fundos que auxiliam na 

divulgação de novas locações dentro do estado (BRASIL, 2007). A Austrália também 

executou uma ação de marketing pioneira à época por ter colaborado com a Disney 

para a sua promoção no filme de animação Procurando Nemo (2003) (HUDSON; 

RITCHIE, 2006b). 

Apesar de todas as vantagens oferecidas pela Austrália, em termos de 

incentivos fiscais, o Canadá desponta como um possível concorrente, e é 

considerado um caso de sucesso. O país se divide em organismos em nível federal 

e estadual, tal qual a Austrália. O Film Production Service Tax Credit (PSTC) 

                                            
8 Disponível em http://www.capefilmcommission.co.za/ Film Commission de Cape Town. Acesso em 
23 jan. 2013 
9 Disponível em http://www.screenaustralia.gov.au/  Film Commission da Austrália. Acesso em 23 jan. 
2013 
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concede crédito fiscal igual a 16% dos salários pagos a residentes canadenses, sem 

teto no valor do crédito concedido, enquanto o Canadian Film or Video Production 

Tax Credit (CPTC) consegue oferecer um crédito fiscal de até 25% de custos de 

mão-de-obra na produção. O país também conta com um fundo voltado para as 

produções televisivas, o Canadian Television Film Fund (CTF), que investe cerca de 

CAD 20 milhões em produções televisivas em inglês e francês – línguas oficiais do 

país – e em sua distribuição. Ainda em nível federal, existe um número considerável 

de outros fundos de apoio à produções cinematográficas e televisivas, como, por 

exemplo: Culture Industries Development Fund (CIDF), Feature Film Fund, 

Multimedia Fund, Feature Film Distribution Fund, Versioning Fund, Canadian 

Production Marketing FundFeature Film Distribution Fund, Versioning Fund e 

Canadian Production Marketing Fund. Já as províncias normalmente oferecem 

créditos adicionais em mão-de-obra e as províncias de Ontaro e British Columbia 

ainda disponibilizam créditos fiscais e trabalhistas para produções locais, que junto 

aos incentivos de escala federal, podem reduzir em até 50% o custo de uma 

produção (BRASIL, 2007). 

A Nova Zelândia, por sua vez, procura atrair produções cinematográficas 

através de um sistema de concessão de incentivos fiscais (tax rebates), oferecido 

para produções que possuam um grande orçamento. Esses incentivos podem 

chegar a cobrir 12,5% dos custos de uma produção de NZD 15 milhões até NZD 50 

milhões, desde que ela siga algumas regras, como gastar pelo menos 70% do 

orçamento com empresas e mão-de-obra local. Essa medida visa proteger a 

indústria cinematográfica independente local. As produções com orçamentos mais 

inchados não precisam se limitar a essa regra (BRASIL, 2007). Além dos incentivos 

fiscais, o país também explora outras formas de promoção, em especial por conta da 

superprodução da trilogia “O Senhor dos Anéis”. Houve uma divulgação ampla na 

mídia, noticiando que o filme estava sendo rodado na Nova Zelândia, já 

estabelecendo desde o início da produção a ligação do destino com o filme. Os 

atores também contribuíram para a imagem do país, ao elogiarem e promoverem 

todos os aspectos da cidade de Wellington, aumentando a atenção da mídia e a 

promoção espontânea para o país (HUDSON; RITCHIE, 2006a). 

A cidade de Barcelona também investiu consideravelmente em incentivos 

fiscais para a filmagem de “Vicky Cristina Barcelona” (2008). O Ministério da Cultura 

da Espanha fez um acordo em contribuir com uma amortização direta de 15% das 
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receitas, caso o filme tivesse mais de 300.000 espectadores, enquanto o conselho 

de Barcelona ofereceu um milhão de euros e o Departamento de Inovação, 

Universidades e Empresas adicionou ao acordo do Ministério mais 350.000 euros.10 

A film commission11 de Fiji também trabalha com subsídios e oferece 35% em 

incentivos fiscais para atrair produções cinematográficas para as suas 315 ilhas. 

Esse destino também está interessado no mercado indiano, e espera combinar os 

subsídios com a facilidade de acesso através de rotas aéreas que vão conectar Fiji à 

Índia12. Em 2004, o organismo de turismo de Singapura (Singapore Tourism Board) 

anunciou um incentivo fiscal de US$ 7 milhões disponível durante três anos na 

tentativa de seduzir cineastas e emissoras para levarem suas produções para o 

país. Com a mesma conduta de Malta e da Finlândia, o país ainda cederia ajuda 

com vistos de trabalho e outros eventuais recursos, caso as produções dessem o 

devido destaque às qualidades de Singapura (JEFFERY, 2004 apud HUDSON; 

RITCHIE 2006a). 

Existem países que se apoiam apenas em outras estratégias, sem contar com 

subsídios financeiros, como a Argentina. O cinema argentino tem ganhado cada vez 

mais destaque e o país viu a necessidade de criar uma film commission, a Comisión 

Argentina de Filmaciones (CAF). A organização é responsável por fazer o marketing 

de locações, como a província de San Luiz. Apesar de não oferecer incentivos 

fiscais, a mão de obra local é qualificada e chega a ser 30% mais barata que em 

países como o Brasil (BRASIL, 2007). Somado às iniciativas internas, os países 

ainda podem contar com uma ação externa, como no caso de “Diários de 

Motocicleta” (2004), em que uma operadora de turismo no Reino Unido se antecipou 

ao lançamento do filme e elaborou um roteiro de viagem que consistia em três 

semanas indo de Buenos Aires à Lima, de motocicleta (HUDSON; RITCHIE, 2006b). 

Na América Latina, Bahamas apresenta um caso curioso. A film commission 

do país está sob a égide do Ministério do Turismo, então o próprio ministro está 

diretamente envolvido nas produções, desde o momento em que um roteiro chega 

às mãos da comissão. O país conseguiu identificar as oportunidades do turismo 

cinematográfico a partir de 1964, quando os Beatles realizaram o filme “Help!”. Para 

o filme “Ladrão de Diamantes” (2004), foram investidos US$16 milhões para garantir 

                                            
10 Disponível em http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/09/cultura/1183966614.html Acesso 29 jan 
2013 
11 Disponível em http://www.film-fiji.com/index.cfm Film Commission de Fiji. Acesso em 23 jan. 2013 
12 http://travel.financialexpress.com/20100430/management02.shtml Acesso 29 jan. 2013 



38 
 
que a ilha tivesse bastante exposição no filme (HUDSON; RITCHIE, 2006a). Outra 

iniciativa foi a criação em 2004 do The Bahamas International Film Festival (BIFF), o 

festival de cinema de Bahamas, que ocorre anualmente desde então e tem por 

objetivo fomentar o turismo através da indústria cinematográfica13. 

Outra prática identificada durante a fase de pré-produção foi a utilização de 

profissionais de relações públicas pelos destinos. Assim que identificaram a 

oportunidade de divulgação através do cinema, o Canadá e a Bahamas contrataram 

uma grande empresa de relações públicas para conseguir atrair produções e obter o 

máximo de divulgação a partir delas (SHANDWICK, 2005 apud HUDSON; RITCHIE 

2006).  Ainda no Canadá, a pequena província de Yukon, através do seu organismo 

de turismo (Yukon Tourism and Culture) em parceira com os distribuidores do filme 

“Le Dernier Trappeur” (2004), conseguiu negociar o direito de colocar créditos logo 

no início do filme, deixando claro para os espectadores onde a produção foi filmada. 

A partir da visibilidade adquirida, a província começou a trabalhar sua marca através 

da distribuição do filme na Europa (RAYCROFT, 2005, apud HUDSON; RITCHIE 

2006). Já a cidade de Chicago conseguiu aumentar o número de produções 

cinematográficas, contratando um especialista em product placement14. Enquanto 

isso, o organismo de turismo da Suíça, país que já se beneficia do turismo, gerado a 

partir de Bollywood, está ciente da importância de se envolver no estágio de pré-

produção dos filmes. Ele fica então responsável por todos os gastos dos diretores 

indianos durante o processo de busca e seleção de locações para as produções 

(MEHTA, 2004 apud HUDSON; RITCHIE, 2006).  

Além das estratégias previamente expostas, alguns destinos já se depararam 

com situações em que tais ações não foram suficientes para a captação de uma 

produção cinematográfica. Para as filmagens de “Terras Perdidas” (1997), os 

produtores do filme precisavam de uma paisagem que fosse “um campo de milho à 

perder de vista”. O filme foi rodado em Illinois, EUA, que não tinha essa paisagem 

disponível, mas o órgão de turismo (Illinois Tourism Board) sugeriu que seria 

possível plantar sementes híbridas de milho, de forma que o cenário necessário 

ficaria pronto em apenas seis semanas, garantindo dessa forma que a cidade não 

perdesse a produção para outro destino (OXFORD ECONOMICS, 2007).  

                                            
13 http://www.bintlfilmfest.com/about_biff The Bahamas International Film Festival. Acesso em 18 jan. 
2013 
14 The Economist 1998, apud Hudson; Ritchie 2006 
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Os Estados Unidos abrigam 173 film commissions regionais, superando o 

Canadá, o segundo país no mundo em número de organizações do gênero. A film 

commission de Nova York, Mayor’s Office of Film, Theater and Broadcasting – New 

York Film Commission (MOFTB), é uma das maiores e mais bem sucedidas do 

mundo. A organização oferece diversos serviços, como incentivos fiscais para 

produções realizadas na cidade com 10% de crédito reembolsado pelo estado e 5% 

pelo município, além de isenção de impostos sobre circulação de mercadorias para 

despesas na cidade de 8,25; agilidade para a obtenção de licenças; incentivo de 1% 

em marketing de produções parceiras no programa “Made in NY”, garantindo espaço 

na televisão e no rádio para a apresentação de produtos e espaços públicos para 

apresentação de filmes; serviços de polícia e bombeiros gratuitos (BRASIL, 2007).  

Outro destino americano que também investe consideravelmente na atividade 

é o estado do Kansas. Seu órgão de turismo (Kansas’s Travel and Tourism 

Development Division) investe anualmente US$ 1.2 milhões em promoção do 

turismo aliado ao cinema (BRASIL, 2007). Enquanto isso, a cidade de Clayton, na 

Geórgia, conseguiu visibilidade a partir do filme “Amargo Pesadelo” (1972) e viu a 

necessidade de criar um órgão responsável pelo audiovisual, o Georgia Film and 

Videotape Office, que continuou atraindo outras produções para a cidade, como os 

filmes “Conduzindo Miss Daisy” (1989) e “Tomates Verdes Fritos” (1991) (HUDSON; 

RITCHIE, 2006a). Já o Santa Barbara Convention & Visitors Bureau criou, em 2004, 

antes do lançamento do filme “Sideways - Entre Umas e Outras” (2004), um “movie 

map” (mapa cinematográfico) com todas as locações do filme. Após poucas 

semanas em cartaz, mais de dez mil exemplares tinham sido vendidos, pois o 

público estava ansioso para conhecer todos os hotéis, restaurantes e vinícolas 

utilizadas como locações no filme (HUDSON; RITCHIE, 2006b). Apesar de essa 

iniciativa ter sido elaborada antes do lançamento do filme, seu resultado só foi 

percebido após a estreia do mesmo. As principais estratégias que os destinos 

adotam para sua promoção seguida da estreia das produções estão na próxima 

seção deste capítulo. 
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3.2.2 SEGUNDA FASE: ESTRATÉGIAS DURANTE O LANÇAMENT O E APÓS 

O LANÇAMENTO DA PRODUÇÃO 

A fase de lançamento do filme normalmente é quando o interesse para 

desenvolver atividades promocionais começa a se desenvolver. Durante o 

lançamento do filme “A Praia” (2000), o órgão de turismo da Tailândia (Tourism 

Authority of Thailand - TAT) incluiu em suas estratégias de marketing uma parceria 

com o estúdio 20th Century Fox para maximizar a exposição do país e capitalizar a 

popularização de suas praias através do filme. Diversas ações foram elaboradas, 

desde publicidade nos cinemas, passando por promoção de viagens de 

familiarização do país para jornalistas do Reino Unido e até mesmo o sorteio de uma 

viagem para a Tailândia como um prêmio para um programa de televisão inglês, que 

promovia uma disputa temática do filme (HUDSON; RITCHIE, 2006a). 

Similar à Tailândia, outro destino que também utilizou estratégias parecidas 

foi a cidade de Cefalônia, na Grécia. A cidade foi utilizada como locação para o filme 

“O Capitão Corelli” (2001) e uma das ações desenvolvidas para sua promoção foi 

uma parceria com o aeroporto de East Midlands para trazer em torno de 90 agentes 

de viagens do Reino Unido para uma seção especial do filme. Empresas de turismo 

e também outras empresas locais utilizaram a imagem do filme para promover seus 

negócios e vender viagens, porém, como todo o material utilizado durante o filme foi 

destruído, muitos turistas chegam à cidade buscando referências ao filme e não 

encontram nada além da paisagem (HUDSON; RITCHIE, 2006b).  

Roteiros e passeios turísticos ligados às produções costumam ser oferecidos 

diretamente por agências e operadoras locais de forma recorrente e até mesmo 

espontânea, muitas vezes sem a influência direta de organizações de marketing. 

Diversos filmes, como “Sideways - Entre Umas e Outras” (2004) e as franquias 

“Harry Potter” e “James Bond” também foram fontes de inspiração para a elaboração 

de passeios temáticos (HUDSON; RITCHIE, 2006b), e até mesmo a animação 

“Ratatouille” (2007) inspirou roteiros inusitados em Paris15. O órgão de turismo da 

Carolina do Norte (North Carolina Department of Commerce, Division of Tourism, 

Film and Sports Development), nos EUA, é um exemplo de como uma DMO pode 

incentivar essa prática em diversas esferas. Ela promove as locações utilizadas em 

                                            
15 http://turismo.terra.com.br/interna/0,,OI1819430-EI176,00.html Acesso em 29 jan. 2013 
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filmes rodados na região em seu site, nos mais diversos formatos. Ao acessar o site 

é possível encontrar uma seção dedicada à sugestões de visitas relacionadas aos 

filmes “Um Porto Seguro” (2013) e “Jogos Vorazes” (2012). A formatação dos 

atrativos e roteiros varia desde sugestões de visitas pontuais aos principais pontos 

retratados, passeios específicos para fãs e até roteiros de quatro dias para que o 

turista possa se sentir parte do filme, revivendo as cenas vistas anteriormente, ou 

simplesmente como se fosse um membro da equipe, seguindo os passos dos atores 

pela cidade.16  

A Nova Zelândia é o caso único de um destino promovido através do cinema, 

e que pôde trabalhar diversas formas de promoção durante todas as etapas de 

produção de um filme, por conta do sucesso da trilogia “O Senhor dos Anéis” e, mais 

recentemente, a também trilogia “O Hobbit” (2012-2014). Para citar algumas de suas 

iniciativas, o órgão responsável pelo turismo (Tourism New Zealand) dedicou partes 

de seu site exclusivamente para promover os filmes e as locações utilizadas em 

filmagens por todo o país. Também no conjunto especial de DVDs foi incluído um 

guia de destinos indicando as diferentes locações utilizadas (HUDSON; RITCHIE, 

2006a). A promoção de passeios e viagens é uma das principais estratégias 

utilizadas para promover o turismo no país, uma vez que a Nova Zelândia agora 

também é conhecido como a “Terra Média”, em alusão ao universo que é 

apresentado nos livros e filmes. É possível fazer uma viagem por essa “terra” de 

fantasia a partir do site de turismo do país, onde existem diversas opção de roteiro e 

atividades17, como no caso da Carolina do Norte. 

Outro caso curioso de colaboração entre os atores das duas áreas foi quando 

a Sony Pictures fez, em 2010, uma parceria com o guia Lonely Planet, a agência de 

viagens estudantis STA Travel e a editora Borders para promover o filme “Comer, 

Rezar, Amar” (2010). O guia foi responsável por criar um site personalizado com 

dicas de visitas e hospedagem, enquanto a agência ficou encarregada de elaborar 

um concurso em que o prêmio era uma viagem de 21 dias para os três países 

envolvidos na história, Itália, Indía e Indonésia (HUDSON, 2011). 

                                            
16  http://www.visitnc.com/journeys/articles/what-s-new-in-nc/1/the-hunger-games-4-day-itinerary e 
http://www.visitnc.com/journeys/articles/what-s-new-in-nc/1/experience-film-sites-from-safe-haven 
Acesso em 29 jan. 2013 
17 http://www.newzealand.com/int/feature/middle-earth/# Acesso em 29 jan. 2013 
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3.2.3 O CASO  REINO UNIDO 

Um destino que se encontra bem desenvolvido e organizado no segmento do 

turismo cinematográfico é o Reino Unido. A VisitBritain é a agência nacional de 

turismo responsável por divulgar o Reino Unido no mundo através de elaborado 

marketing e desenvolver o turismo economicamente.  Essa agência é financiada 

pelo Departamento de Cultura, Mídia e Esportes do Reino Unido e para garantir seu 

objetivo ela trabalha em parceria com diversos organismos públicos e privados em 

nível nacional e internacional. Dentre eles, estão os órgãos oficiais de turismo de 

Londres, da Inglaterra, Escócia e País de Gales.18 

Essa organização dos setores através de um órgão responsável permite que 

o Reino Unido trabalhe de maneira abrangente diversas estratégias de promoção ao 

longo das etapas das produções cinematográficas. Somado a isso, ele ainda possui 

o maior parque de produção audiovisual da Europa, tendo tradição no setor e 

oferecendo serviços de pós-produção e efeitos especiais de alta qualidade (BRASIL, 

2007).   

A VisitBritain desenvolve diversas atividades relacionadas ao turismo 

cinematográfico.  A agência costuma ser bem ativa na fase de pré-produção, como 

no caso dos produtores de Bollywood, que têm sido alvo de ações e negociações 

para filmar na Inglaterra. A agência acredita que os benefícios econômicos dessa 

parceria são grandes, pois atraíram a atenção não só do mercado indiano para o 

turismo, como também de outros países asiáticos. Ela trabalha para obter apoio dos 

atores indianos na utilização de locações britânicas, pois reconhecem o poder que 

essas figuras públicas tem para atrair a atenção do público para o Reino Unido 

(WOODWARD, 2000 apud HUDSON; RITCHIE, 2006b).   

Assim como no caso de Bollywood, trabalhar em parceria com os estúdios 

para ações promocionais é uma estratégia muito utilizada pela agência, e 

normalmente ela busca se envolver com eles pelo menos um ano antes da data de 

lançamento do filme. Em 2005, a VisitBritain fez uma parceria com a Sony Pictures 

and Columbia Pictures para o lançamento do filme “Closer” (2004). Foi elaborado um 

movie-map (mapa cinematográfico, em tradução livre) indicando os principais pontos 

da cidade utilizados como locações no filme e essas locações também participaram 

                                            
18 http://www.visitbritain.org/ Acesso em 22 jan. 2013 
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ativamente na promoção, como o aquário de Londres, que disponibilizou um cupom 

de desconto de 20%  junto com o mapa. Outra estratégia utilizada foi inserir em sua 

página um link direto para o site do estúdio, que em contrapartida anunciava o 

movie-map do filme em sua página (HUDSON; RITCHIE, 2006b). Parcerias similares 

também foram estabelecidas com os estúdios dos filmes “O Código DaVinci” (2006), 

“Elizabeth: A Era de Ouro” (2007), e a franquia “Harry Potter” (O’CONNOR et. al., 

2010). 

Os movie-maps são uma das estratégias de marketing de maior sucesso 

desenvolvida pela VisitBritain. O primeiro “mapa cinematográfico” foi desenvolvido 

em 1996 e continha uma lista de 200 locações utilizadas em filmes e em programas 

de televisão no Reino Unido durante os últimos 60 anos, e rapidamente se tornou 

seu produto impresso mais procurado. Os mapas trouxeram atenção da mídia 

nacional e internacional, que passou a divulgá-los e assim estimular a descoberta 

das diferentes regiões britânicas, seguindo os passos de seus personagens 

favoritos. A iniciativa fez tanto sucesso que outros destinos, como Seattle, Nova 

York, Austrália e Mississippi também desenvolveram seus movie maps (HUDSON; 

RITCHIE, 2006b). Atualmente são disponibilizados diversos movie maps, como dos 

filmes O Diário de Bridget Jones (2001), Ponto Final (Match Point - 2005), 

Simplesmente Amor (2003)19, e até mesmo um mapa do metrô de Londres, onde o 

nome das estações é substituído pelo nome de filmes e programas de televisão que 

tenham sido rodados na estação ou nos arredores e nome de personalidades do 

cinema que tenham nascido nas proximidades 20. 

Uma das ações mais recentes de promoção concebida pela agência foi a 

“Bond is GREAT Britain”. O lançamento do mais recente filme da franquia 007, em 

outubro de 2012, que utilizou locações emblemáticas de Londres, trouxe o slogan da 

campanha, que visava reforçar a ideia de que não existia melhor momento para 

visitar a terra natal do agente secreto mais famoso do que na época de seu 

aniversário de 50 anos. Junto a essa campanha também foi lançado uma aventura 

online relacionada ao filme que oferecia como prêmio uma viagem para a 

Inglaterra21.  

                                            
19 http://filmlondon.org.uk/film_culture/film_tourism/movie_maps Acesso em 28 jan. 2013 
20 http://shop.tfl.gov.uk/design-collections/maps/product/underground-film-map-poster.html Acesso em 
28 jan. 2013 
21  http://media.visitbritain.com/News-Releases/A-GRANDE-miss%C3%A3o-de-007-para-atrair-mais-
turistas-%C3%A0-Gr%C3%A3-Bretanha-af5b.aspx Acesso em 28 jan 2013 
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Em paralelo a todas as atividades desenvolvidas pela VistiBritain, existem 

diversos programas de investimento e financiamento no Reino Unido em apoio à 

indústria cinematográfica. Esses programas são subsidiados pela loteria nacional e 

diversos órgãos os gerenciam, atuando em frentes específicas. O UK Film Council é 

responsável por promover a internação de investimentos em produções 

audiovisuais, oferecendo assistência e organizando o setor, garantindo 100% de 

isenção fiscal para produções que se enquadrem nos seguintes critérios: utilização 

de 70% de mão-de-obra nacional e/ou 50% de equipamentos do RU para suprir as 

produções e leasing para produções estrangeiras que não se enquadrem nos pré-

requisitos anteriores, para que elas possam dividir os benefícios da isenção fiscal a 

partir de uma empresa britânica. Também existem diversos fundos de investimento 

como o The Arts Council of England’s Lottery Film Dept., The British Film Institute’s 

Prod. Dept., responsáveis por investir em produções nacionais, o Development 

Fund, que confere subsídios à projetos, o New Cinema Fund e o Premiere Fund, que 

investem em produções de longas e curta metragrens, além do Skillset, um 

programa de treinamento para capacitação da população, agregando valor à mão-

de-obra local (BRASIL, 2007). 

Aliando história, tradição, incentivos governamentais, subsídios financeiros e 

atividades de marketing bem elaboradas e estruturadas, como uma parceria com 

uma agência de turismo local22 especializada em visitas e tours cinematográficos, o 

Reino Unido consegue desenvolver a relação entre turismo e cinema de forma 

elaborada e frutífera para ambos. 

3.2.4 O CASO  BRASIL  

O Brasil está começando a se organizar dentro do segmento de turismo 

cinematográfico. É possível identificar algumas estratégias pontuais pelo país, bem 

como iniciativas do governo em âmbito nacional.  

Em 2007, o Ministério do Turismo (MTur) desenvolveu um trabalho chamado 

“Estudo de Sinergia e Desenvolvimento Entre as Indústrias do Turismo & 

Audiovisual Brasileiras”, que apresenta o diagnóstico da relação dos setores no país, 

                                            
22 http://britmovietours.com/ Acesso 28 jan. 2013 
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elabora um planejamento estratégico e propõe ações táticas e operacionais, além de 

trazer estudos de caso estrangeiros. 

Nesse estudo foi feita uma pesquisa com 

pessoas com experiência direta na realização de produções transnacionais 
no Brasil: produtores de cinema e publicidade, empresários do setor de 
infra-estrutura e equipamentos para locação, acadêmicos e representantes 
das film commissions atuantes no país. (BRASIL, 2007, p.34). 

Além de uma análise SWOT, e a partir dos resultados, foi feito o diagnóstico 

da posição do Brasil como possível destino para produções cinematográficas. O país 

se encontra em desvantagem em diversas áreas em relação a outros destinos já 

consolidados no segmento, tendo pontos positivos em aspectos geo-físico e sócio-

culturais. Após esse resultado e uma proposta de como os setores devem se 

articular para trazer melhorias para as áreas críticas, foi apresentado o planejamento 

estratégico e as proposições táticas e operacionais para a atual situação do país. 

O pilar fundamental do planejamento estratégico proposto é a elaboração da 

economia criativa brasileira, que permitiria a conexão de diversos setores da 

economia e facilitaria parcerias público-privadas. O principal resultado para o turismo 

cinematográfico seria a formatação de pacotes que vendam as regiões de acordo 

com os costumes locais, de maneira a contemplar a maior parte de suas principais 

características.  

Para tanto, é necessário que as autoridades e os empreendedores se 

organizem internamente e se comprometam a participar desse elo de possibilidades 

inovadoras para poderem trabalhar as estratégias para o exterior. Os principais 

órgãos envolvidos no âmbito do turismo seriam: o Conselho Nacional de Turismo, 

Câmaras Temáticas, Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, 

Conselhos Estaduais de Turismo, Rede Nacional de Regionalização de Turismo. Já 

no âmbito da cultura os órgãos envolvidos seriam: Conselho Nacional de Políticas 

Culturais, Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, Câmaras Setoriais (GT 

Transversais e GTs Específicos), Representações Regionais e a Ancine. A ponte 

entre os dois núcleos do governo seria os empresários e empreendedores do 

turismo e do cinema, dentro da economia criativa: Convention & Visitors Bureaux 

estaduais e municipais, superintendências estaduais como o SEBRAE, federações 
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estaduais como a CNI e por fim as film commissions regionais, estaduais e 

municipais (ABRAFIC - Aliança Brasileira de Film Commissions). 

O próximo passo seria tático, compreendendo as ações integradas entre o 

governo e organizações civis para promover e exportar os produtos e serviços 

originados da economia criativa brasileira. As ações proativas seriam a instalação de 

escritórios de turismo no exterior, a elaboração de uma agenda de promoção 

comercial e uma agenda de cooperação internacional. 

Em seguida o planejamento apresenta as estratégias operacionais, que no 

ambiente externo do país, contempla a integração dos projetos de promoção do 

Brasil no Exterior. Já no chamado ambiente híbrido, pois são ações que devem ser 

realizadas em parceira dos setores, estão a montagem do catálogo brasileiro de 

locações e o projeto “Mitos e Lendas do Brasil”, que visa produzir uma compilação 

de mitos, lendas e heróis nacionais para subsidiar o audiovisual com elementos que 

remetam à ligação entre o destino e o imaginário popular local. 

Já no ambiente interno, as ações contemplam o lançamento da cartilha 

educativa “Turismo Cinematográfico Brasileiro” (anexo A) e as oficinas regionais de 

conhecimento – “turismo cinematográfico”. Essa cartilha tem por objetivo sensibilizar 

e capacitar o trade turístico e as autoridades para as oportunidades e 

especificidades da operação e captação de produções cinematográficas. Nela o 

profissional do trade encontra informações sobre o que é uma film commission, 

como se portar em negociações com o trade do cinema, estrutura de uma equipe de 

filmagem, e um glossário com as principais funções encontradas nessas equipes em 

inglês e espanhol e também uma breve descrição dessas funções, dentre outras.  

   Por fim, as oficinas têm por objetivo sensibilizar e mobilizar os agentes em 

relação ao conceito da economia criativa, gerar oportunidades para a formação de 

parcerias público-privada, desenvolvimento de potenciais locações e a apresentação 

da cartilha educativa. 

Paralelamente ao Estudo de Sinergia, outro projeto desenvolvido pelo MTur é 

“Destinos Referência em Segmentos Turísticos”, em que a cidade de Brasília foi 

selecionada para ser referência no segmento do turismo cinematográfico, pois 

oferece facilidade na prestação de serviços e por ter um conjunto urbanístico e 

natural variado e exclusivo. Entre as diversas ações institucionais e governamentais 

está prevista a criação da Brasília film commission (BRASIL, 2008). 
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Ainda no campo das parcerias, a secretaria de turismo de Ribeirão Preto 

realizou uma parceria com a film commission de São Paulo para promover a cidade 

como destino de produções audiovisuais23.  

Já a film commission do Rio de Janeiro não trabalha com nenhuma parceria 

com órgãos de turismo, mas oferece diversos serviços para as produtoras de 

cinema, como apoio logístico, ajuda para obtenção de licenças, auxílio na avaliação 

de locações, assistência da polícia (segurança), banco de dados completo de 

prestadores de serviço em todo o estado, auxílio na busca para financiamento (total 

ou parcial) das produções, auxílio para se associar a produtoras locais (pré-requisito 

necessário pela ANCINE) em nível municipal e estadual, abrir licitações para 

produções, parcerias com as prefeituras das cidades do Rio de Janeiro e um cartão 

de desconto em serviços (restaurantes, hotéis, lojas de equipamento, seguro 

automotivo, lojas de aluguel de veículos) inspirado no modelo de Nova York, válido 

durante o período das filmagens. No site da organização ainda é possível encontrar 

serviços de uma agência de turismo local. 

O Rio de Janeiro foi alvo de intensa promoção recentemente. O lançamento 

do filme “Rio” (2011) foi considerado pelo presidente da Embratur, à época, como 

uma forma de promoção, melhor do que qualquer campanha de marketing naquele 

momento24 e chegou-se a iniciar uma negociação com o estúdio responsável pela 

produção para que o personagem principal do filme se tornasse uma espécie de 

mascote da cidade em ações internacionais de promoção.25  

Além do Rio e de São Paulo, outra cidade no Brasil também desponta como 

pólo de turismo e cinema. A cidade de Cabaceiras, no interior da Paraíba, oferece 

grandes vantagens competitivas por conta do baixo custo de produção, que chega a 

reduções de até 30% em comparação com as duas metrópoles. Ela é chamada de 

“Roliúde Nordestina”, e já foi cenário para filmes como “O Auto da Compadecida” 

(2000), de Guel Arraes, o grande responsável por colocá-la na rota cinematográfica 

e “Cinema, Aspirina e Urubus” (2005), de Marcelo Gomes, dentre outras 23 

produções. As produções interessadas em rodar filmes na cidade podem receber 

apoio do governo paraibano, enquanto a prefeitura da cidade investiu em torno de 

                                            
23 http://www.saopaulofilmcommission.org.br/ribeirao/ Acesso 25 jan. 2013 
24 http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/cinema/cinema-internacional-aporta-no-rio-e-faz-da-cidade-
uma-riollywood/n1300092523904.html Acesso 29 jan. 2013 
25 http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/arara-de-rio-pode-se-tornar-simbolo-do-brasil-no-
exterior Acesso 29 jan. 2013 
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R$ 400 mil em sua estrutura turística e cinematográfica, que conta com um letreiro 

nos moldes de Hollywood e o tombamento de todos os locais já retratados em 

filmes26. 

 

 
Figura 3: Roliúde Nordestina, Cabaceiras, PB 

Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL177242-5598,00.html  

 

O potencial da promoção do país através do cinema já foi percebido, e o 

Brasil começa a se organizar mostrando ações em diversos níveis, visando construir  

uma relação próxima e produtiva entre turismo e cinema.  

 

  

                                            
26 http://revistahost.uol.com.br/publisher/preview.php?edicao=0308&id_mat=1390 e 
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL177242-5598,00.html Acesso em 29 jan. 2013 
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4. CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

O principal resultado dessa pesquisa é a confirmação de que o turismo 

cinematográfico é uma realidade e uma grande oportunidade para que os destinos 

se promovam. Existem diversos pontos de convergência entre as duas áreas, desde 

o momento da realização até o momento da exibição do filme, e a consequente 

visita às localidades. Nesse aspecto, a imagem desempenha um papel fundamental, 

pois ela influencia diretamente na escolha de um destino turístico, seja ela um 

cartão-postal ou um filme. O cinema vem cada vez mais contribuindo para a 

formação dessa imagem e do imaginário dos turistas. Por se tratar de uma 

ferramenta poderosa, ele consegue se alinhar com o turismo e estimular a criação 

do sonho.  

Essa relação nem sempre foi claramente percebida pelos destinos, mas 

recentemente, depois de observar o aumento significativo no número de turistas 

após o lançamento de um filme, os destinos começaram a se organizar e se articular 

para manter uma relação mais próxima com a indústria cinematográfica e poder 

maximizar os benefícios dessa parceria. Alguns já se encontram bem avançados em 

coordenar atividades em ambas as áreas, mas grande parte ainda está se 

estruturando e se organizando para estabelecer parcerias mais estáveis. 

Diversas ações de marketing podem ser desenvolvidas para facilitar a 

captação de produções, sendo a mais comum os incentivos fiscais. Em seguida, os 

destinos também podem auxiliar as produções com apoio logístico e na seleção de 

lugares para locações, além de trabalhar junto ao trade e elaborar visitas e roteiros 

temáticos. É importante que se preservem construções e/ou ícones utilizados 

durante as filmagens para manter a autenticidade desses locais.  
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Dado à limitação da literatura no assunto, em que apenas dois autores 

mostraram trabalhos mais avançados na área, e o fato de que boa parte dos 

destinos ainda está em fase inicial, desse novo segmento do turismo, não foi 

possível fazer um levantamento maior e mais detalhado das estratégias utilizadas. 

Entretanto, utilizando o conceito de economia criativa proposta dentro do Estudo de 

Sinergia do MTur, e após a análise dos benefícios obtidos pelas parcerias 

desenvolvidas nos destinos mais avançados no segmento, podemos afirmar que a 

tendência é que os setores realmente se organizem para trabalhar em conjunto de 

forma que tanto o cinema quanto o turismo sejam beneficiados nessa indústria de 

sonhos. 

A pesquisa aqui desenvolvida visa contribuir na diminuição de uma lacuna no 

estudo de turismo cinematográfico, discorrendo sobre uma temática pouco 

examinada no segmento. Enquanto a maioria dos trabalhos encontrados na área 

costuma abordar temas bem explorados dentro do campo do marketing, como a 

questão da imagem, da influência, e da motivação do consumidor, o presente 

trabalho oferece uma diferenciação à medida que aborda as práticas que os 

destinos apresentam no gerenciamento de suas estratégias promocionais. Por meio 

da publicação desse trabalho em formato de artigo, espera-se que seja possível 

auxiliar organismos públicos e/ou privados a pensar em possíveis ações 

promocionais. 

O turismo cinematográfico é um segmento que merece ter seu estudo mais 

aprofundado. Existem ainda poucos trabalhos da área no Brasil, e seria interessante 

alguma pesquisa de levantamento bibliométrico para se obter um panorama de 

trabalhos no país, identificando assim as temáticas menos abordadas. 

 

  



51 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALBERNAZ, Patrícia da Cunha. Curta Brasília: a imagem da cidade no olhar do 
cinema e sua relação com o turismo. 2009. 193 f. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade de Brasília, Brasília, 2009. Disponível em: 
<http://repositorio.bce.unb.br/handle/10482/4551>. Acesso em: 10 dez. 2012. 
 
BEETON, Sue. Film induced tourism . Clevedond: Channel View Publicatons, 2005. 
 
BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. 9 ed. São Paulo: Editora Senac 
São Paulo, 2003. 
 
BOULLÓN, Roberto C. Planejamento do espaço turístico. Trad. Josely Vianna 
Batista. Bauru: EDUSC, 2002 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Estudo de sinergia e desenvolvimento entre as 
indústrias do turismo e audiovisual brasileira . 2007. Disponível em: 
<http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/dow 
nloads_publicacoes/Estudo_Completo_Cinema.pdf >. Acesso em 17 dez. 2012 
 
______;Índice de competitividade do turismo nacional - 65 destinos indutores do 
desenvolvimento turístico regional – relatório Brasil 2010. a Brasília: Ministério do 
Turismo, 2010. 80 p. Disponível em: 
<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/outros_estu
dos/downloads_outrosestudos/Relatxrio_Brasil_2010.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2013. 
 
______, Ministério do Turismo (Org.). Destinos Referência em Segmentos 
Turísrticos. Brasil: 2008. 
 
CONNELL, Joanne. Toddlers, tourism and tobermory: destination marketing issues 
and television-induced tourism. Tourism Management , p. 763-776, abr. 2005. 
Disponível em: <http://www.arlt-lectures.com/tobermoryscotland.pdf>. Acesso em: 13 
jan. 2013. 
 
CONNELL, Joanne. Film tourism - Evolution, progress and prospects. Tourism 
Management , v. 33, p. 1007-1029. out. 2012. 
 
COSTA, Flávia Roberta. Turismo e patrimônio cultural : interpretação e 
qualificação. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2009. 
 
ENDRES, Ana Valéria; OLIVEIRA, Carla Mary S.; MENEZES, Danielle Abrantes de. 
Turismo no centro histórico de João Pessoa: revitalização, planejamento e não-
lugar. Revista Eletrônica de Turismo Cultural , v. 2. 2007. Disponível em: 
<http://www.eca.usp.br/turismocultural/carla.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2013. 
 
FERNANDES, João Luís Jesus. Indústrias culturais, representações de lugares e 
marketing territorial: O caso particular do continente africano em O Fiel Jardineiro, de 
Fernando Meirelles (2005). In: VI SOPCOM, 2009, Lisboa. CONFERÊNCIAS 
LUSÓFONAS. 2009. p. 3581 - 3601. Disponível em: 



52 
 
<http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper
/viewFile/358/349>. Acesso em: 17 dez. 2013. 
 
GODOY, K.E.; LUNA, S.B. A estética turística e cinematográfica da favela: suportes 
de uma autenticidade construída. Caderno Virtual de Turismo . Rio de Janeiro, v. 
12, n. 2, p.239-252, ago. 2012. 
 
GUNNING, Tom. The whole world within reach: Travel image border. In: RUOFF, 
Jeffrey (Ed.). Virtual voyages: cinema and travel. Durham: Duke University Press, 
2006. p. 25-41.  
 
HUDSON, Simon. Working together to leverage film tourism: collaboration between 
the film and tourism industries. Worldwide Hospitality And Tourism Themes , p. 
165-172. abr. 2011. 
 
HUDSON, Simon; RITCHIE, J. R. Brent. Promoting destinations via film tourism: an 
empirical identification of supporting marketing initiatives. Journal Of Travel 
Research , Vol. 44 No 4, p. 387-396. maio 2006a. Disponível em: 
<http://torc.linkbc.ca/torc/downs1/PromotingFilmTourismJTR.pdf>. Acesso em: 09 
jan. 2013. 
 
HUDSON, Simon; RITCHIE, J.r. Brent. Film tourism and destination marketing: The 
case of Captain Corelli’s Mandolin. Journal of Vacation Marketing , Londres, p. 256-
268. 2006b. 
 
HUDSON, Simon; TUNG, Vincent Wing Sun. “Lights, camera, action...!” Marketing 
film locations to Hollywood. Marketing Intelligence & Planning , Bingley, p. 188-205. 
01 out. 2010. Disponível em: 
<http://dspace.ucalgary.ca/bitstream/1880/47849/1/Tung_Film_Preprint_File.pdf>. 
Acesso em: 09 jan. 2013. 
 
HUDSON, Simon; WANG, Youcheng; GIL, Sergio Moreno. The Influence of a film on 
destination image and the desire to travel: a cross-cultural comparison. International 
Journal Of Tourism Research , Wiley Online Library, p. 177-190. 22 set. 2010. 
Disponível em: 
<http://www.academia.edu/591468/The_influence_of_a_film_on_destination_image_
and_the_desire_to_travel_A_cross-cultural_comparison>. Acesso em: 09 jan. 2013. 
 
JANSSON, André. Spatial Phantasmagoria: The mediatization of tourism experience. 
European Journal Of Communication , Londres, p. 429-443. dez. 2002. Disponível 
em: <http://ejc.sagepub.com/content/17/4/429.full.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2013. 
 
KOTLER, Philip et al. Marketing de lugares: como conquistar crescimento de longo 
prazo na América Latina e no Caribe. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 
 
MÅNSSON, Maria. The role of media products on consumer behavior in tourism. In: 
KOZAK, Metin; DECROP, Alain (Comp.). Handbook of tourist behavior: theory & 
practice. Nova York: Routledge, 2009. p. 227-236. 
 
MARTIN, Marcel. A lingaguem cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 2003. 



53 
 
 
NAGIB, Lúcia. O cinema da retomada. São Paulo: Editora 34, 2002. 
 
NASCIMENTO, Flávio Martins e. Cineturismo . São Paulo: Aleph, 2009. 
 
O’CONNOR, Noëlle; FLANAGAN, Sheila; GILBERT, David. The integration of film-
induced tourism and destination branding in Yorkshire, UK. Internation Journal Of 
Tourism Research , p. 423-437. set. 2008. Disponível em: 
<http://www.academia.edu/164623/The_Integration_of_Film-
induced_Tourism_and_Destination_Branding_in>. Acesso em: 11 jan. 2013. 
 
O’CONNOR, Noëlle; FLANAGAN, Sheila; GILBERT, David. The capitalizing of the 
film-induced tourism phenomenon through stakeholder collaboration in Yorkshire, 
UK. E-review Of Tourism Research , p. 1-11. fev. 2010. Disponível em: 
<http://ertr.tamu.edu/files/2012/09/847_The_capitalizing_of_the_film-
induced_tourism_phenomenon_through_stakeholder_collaboration_in_Yorkshire_UK
.2.15.2010.1-11.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2013. 
 
OLSBERG/SPI (Londres). Stately attraction  - How Film and television programmes 
promote tourism in UK; 2007. Disponível em: 
<http://industry.bfi.org.uk/media/pdf/a/6/Final_Stately_Attraction_Report_to_UKFC_a
nd_Partners_20.08.07.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2012. 
 
OXFORD ECONOMICS. The Economic Impact of the UK Film Industry. Oxford: 
Oxford Economics , 2007. Disponível em: 
<http://filmcouncil.info/media/pdf/5/8/FilmCouncilreport190707.pdf>. Acesso em: 17 
jan. 2013. 
 
SEGRAVE, Kerry. Product placement in Hollywood films: A history. USA: 
Mcfarland & Company, Inc., 2004.  
 
SILVA, L. A.C.; ANDRADE, J. R. L.; Prostituição e (des)construção da imagem de 
um destino turístico: a orla de atalaia, Aracaju (SE ). Caderno Virtual de Turismo . 
Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 42-59, abr. 2012. 
 
SILVA, Maria da Glória Lanci da. Cidades turísticas: identidades e cenários de 
lazer.  São Paulo: Aleph, 2004 
 
SOUZA, Maria de Fátima Araújo Costa de. A cidade de Natal como destino 
turístico: um estudo das imagens (re)veladas pela mídia, pelos turistas e suas 
implicações educacionais e culturais. 2006. 221 f. Tese (Doutorado) - Departamento 
de Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, 2006. 
 
URRY, John. O olhar do turista:  lazer e viagens nas sociedades contemporâneas. 
São Paulo: Studio Nobel:SESC, 2001. 
 
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em 
administração. São Paulo: Atlas, 1997. 
 



54 
 

APÊNDICE  A – ÍNDICE DOS FILMES  CITADOS  NO TRABALHO  (POR ORDEM 

DE APARIÇÃO) 

 

Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Direção: Steven Spielberg. EUA: Columbia 

Pictures Corporation, 135 min, 1977. Título original: Close Encounters of the Third 

Kind. 

Campo dos Sonhos. Direção: Phil Alden Robinson. EUA: Gordon Company, 107 

min, 1989. Título original: Field of Dreams. 

Diários de Motocicleta. Direção: Walter Salles. Argentina: BD Cine. EUA: South Fork 

Pictures, Sound for Film.  Chile: Sahara Films. Peru: Inca Films S.A. Reino Unido: 

Film4.  Alemanha: Senator Film. França: Tu Vas Voir Productions;  126min, 2004. 

Título orginal: Diarios de Motocicleta. 

Coração Valente. Direção: Mel Gibson. EUA: Icon Entertainment International, 

177min, 1995. Título original: Braveheart. 

Rob Roy – A Saga de uma paixão. Direção: Michael Caton-Jones. EUA: United 

Artists Pictures, 139 min, 1995. Título original: Rob Roy. 

A Noviça Rebelde. Direção: Robert Wise. EUA: Robert Wise Productions, 174 min, 

1965. Título original: The Sound of Music. 

Nas Montanhas dos Gorilas. Direção: Michael Apted. EUA: Universal Pictures 129 

min, 1988. Título original: Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey. 

Harry Potter e a Pedra Filosofal. Direção: Chris Columbus. EUA: Warner Bros. Reino 

Unido: Warner Bros, 152min, 2001. Título original: Harry Potter and the Sorcerer's 

Stone. 

Razão e Sensibilidade. Direção: Ang Lee. EUA: Columbia Pictures Corporation, 

136min, 1995. Título original: Sense and Sensibility. 

Encontros e Desencontros. Direção: Sofia Coppola. EUA: Focus Features. Japão: 

Tohokashinsha Film Company Ltd., 101 min, 2003. Título original: Lost in 

Translation. 

O Último Samurai. Direção:  Edward Zwick. EUA: Warner Bros. Pictures, 154 min, 

2003. Título original: The Last Samurai. 



55 
 
Crocodilo Dundee. Direção: Peter Faiman. Austrália: Rimfire Films, 97 min, 1986. 

Título original: Crocodile Dundee. 

Missão Impossível 2. Direção: John Woo. EUA: Paramount Pictures, 123 min, 2000. 

Título original: Mission: Impossible II. 

O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (178 min, 2001) / As Duas Torres (179 

min, 2002) / O Retorno do Rei (201 min, 2003). Direção: Peter Jackson. EUA: New 

Line Cinema. Nova Zelândia: WingNut Films, The Saul Zaentz Company. Título 

original: The Lord of the Rings - The Fellowship of the Ring / The Two Towers / The 

Return of the King. 

Alô amigos. Direção: Wilfred Jackson, Jack Kinney, Hamilton Luske, Bill Roberts. 

EUA: Walt Disney Productions, 42 min, 1942. Título original: Saludos Amigos. 

Você já foi à Bahia? Direção: Norman Ferguson. EUA: Walt Disney Productions, 71 

min, 1944. Título original: The Three Caballeros. 

Rio. Direção: Carlos Saldanha. EUA: Twentieth Century Fox Animation, 96min, 2011. 

Título original: Rio. 

Procurando Nemo. Direção: Andrew Stanton, Lee Unkrich. EUA: Walt Disney 

Pictures, Pixar Animation Studios, 100 min, 2003. Título orginial: Finding Nemo. 

Vicky Cristina Barcelona. Direção: Woody Allen. EUA: The Weinstein Company. 

Espanha: Mediapro, 96 min, 2008. Título original: Vicky Cristina Barcelona. 

Help! Direção: Richard Lester. Reino Unido: Walter Shenson Films, 92min, 1965. 

Título original: Help! 

Ladrão de Diamantes. Direção: Brett Ratner. EUA: New Line Cinema, 97 min, 2004. 

Título orginal: After the Sunset. 

Le Dernier Trappeur. Direção: Nicolas Vanier. França: MC4 Productions, 94 min, 

2004. Título original: Le Dernier Trappeur. 

Terras Perdidas. Direção: Jocelyn Moorhouse. EUA: Touchstone Pictures, 105 min, 

1997. Título original: A Thousand Acres. 

Amargo Pesadelo. Direção: John Boorman. EUA: Warner Bros. Pictures, 110min, 

1972. Título original: Deliverance. 



56 
 
Conduzindo Miss Daisy. Direção: Bruce Beresford. EUA: The Zanuck Company, 

99min, 1989. Título original: Driving Miss Daisy. 

Tomates Verdes Fritos. Direção: Jon Avnet. EUA: Act III Communications, 130 min, 

1991. Título original: Fried Green Tomatoes. 

Sideways - Entre Umas e Outras. Direção: Alexander Payne. EUA: Fox Searchlight 

Pictures, 126min, 2004. Título original: Sideways. 

A Praia. Direção: Danny Boyle. Reino Unido: Figment Films, 119 min,  2000. Título 

original: The Beach. 

O Capitão Corelli. Direção: John Madden. EUA: Universal Pictures. França: Studio 

Canal, 131 min, 2001. Título original: Captain Corelli's Mandolin. 

007 - Operação Skyfall. Direção: Sam Mendes. Reino Unido: Eon Productions, 

Danjaq, 143 min, 2012. Título original: Skyfall. 

Ratatouille. Direção: Brad Bird, Jan Pinkava. EUA: Pixar Animation Studios, Walt 

Disney Pictures, 111min, 2007. Título original: Ratatouille. 

Um Porto Seguro. Direção: Lasse Hallström. EUA: Nicholas Sparks Productions, 115 

min, 2013. Título originial: Safe Heaven. 

Jogos Vorazes. Direção: Gary Ross. EUA: Lionsgate, 142 min, 2012. Título original: 

The Hunger Games. 

O Hobbit - Uma Jornada Inesperada. Direção: Peter Jackson. EUA: New Line 

Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Nova Zelândia: WingNut Films, 169 min, 

2012. Título original: The Hobbit: An Unexpected Journey. 

Comer, Rezar, Amar. Direção: Ryan Murphy. EUA: Columbia Pictures, 133 min, 

2010. Título original: Eat Pray Love. 

Closer - Perto Demais. Direção: Mike Nichols. EUA: Columbia Pictures. Reino Unido: 

Inside Track 2, 104 min, 2004. Título original: Closer. 

O Código DaVinci. Direção: Ron Howard.  EUA: Columbia Pictures, 149 min, 2006. 

Título original: The Da Vinci Code. 

Elizabeth: A Era de Ouro. Direção: Shekhar Kapur. EUA: Universal Pictures. França: 

Studio Canal. Reino Unido: Working Title Films, 114 Min, 2007. Título original: 

Elizabeth: The Golden Age. 



57 
 
O Diário de Bridget Jones. Direção: Sharon Maguire. EUA: Miramax Films, Universal 

Pictures. França: Studio Canal, 97 min, 2001. Título original: Bridget Jones's Diary. 

Ponto Final - Match Point. Direção: Woody Allen. Reino Unido: BBC Films, 124 min, 

2005. Título original: Match Point. 

Simplesmente Amor. Direção: Richard Curtis.  EUA: Universal Pictures. França:  

Studio Canal. Reino Unido: Working Title Films 135 min, 2003. Título original: Love 

Actually. 
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ANEXO  A – CARTILHA  “TURISMO  CINEMATOGRÁFICO  

BRASILEIRO”  (2007) 

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/pub

licacoes/downloads_publicacoes/Cartilha_Cinema.pdf 

 

 


