
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA

DEPARTAMENTO DE TURISMO

CURSO DE BACHARELADO EM TURISMO

JULIANA PEREIRA MACIEL

TURISMO E AUDIOVISUAL: INFLUÊNCIA DAS TELENOVELAS NO TURISMO

NITERÓI

2015



JULIANA PEREIRA MACIEL

TURISMO E AUDIOVISUAL: INFLUÊNCIA DAS TELENOVELAS NO TURISMO

Trabalho  de  Conclusão  de  Curso
apresentado  ao  Curso  de  Graduação  em
Turismo  da  Universidade  Federal
Fluminense,  como  requisito  parcial  de
obtenção de grau de Bacharel em turismo.

Orientador: Prof. Dr. Ari da Silva Fonseca 
Filho

NITERÓI

2015





Aos meus pais, Jocelia Dantas e Edson Inácio, ao meu irmão Lucas Caitano e à
minha cadelinha Eva Eerste.



AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por ter me dado forças para encarar uma das escolhas mais

desafiadoras da minha vida. Foi Ele que me tranquilizou, ajudou a concluir essa

etapa e deu-me a sabedoria em crer que seus caminhos podem parecer tortos e

incompreensíveis  ao  entendimento  humano,  mas  que  no  futuro  mostrar-me-á  a

grande importância do Turismo em minha caminhada. 

Aos meus pais, em especial à minha mãe que é luz na minha vida, sempre

me cuidando, protegendo e apoiando minha jornada. É uma mulher guerreira que

luta diariamente e incessantemente para dar o melhor aos seus filhos e sem ela eu

não seria e nem teria a metade do que sou e tenho hoje. Sou grata também por ter

meu irmão, que em 1996 nasceu com o objetivo extraordinário de me irritar, mas

também para me ensinar a dividir e compartilhar.

Ao ano 2013 que me deu o melhor presente da minha, a minha cadelinha

Eva, a qual nasceu no dia do meu aniversário para ser a companheira mais fiel e

amável, que esteve ao meu lado em todos os momentos e, enquanto eu escrevia

este  TCC,  ficava  deitada  ao  lado  da  tela  do  meu  notebook como  se  dissesse:

“mamãe, se precisar eu tô aqui!”.

Ao meu querido orientador, amigo e professor, que sempre esteve disposto a

me ajudar, me incentivando em cada passo e tranquilizando a mim, em momentos

nos quais não me vi capaz. Muito obrigada por sua paciência e tolerância, por ter

aceitado e acreditado no meu tema e pelas risadas que demos quando eu colocava

personalidade em excesso na minha escrita.

À UFF que meu deu as amiguinhas: cinco pessoas importantes que levo e,

sem elas, esse intervalo de tempo teria sido menos construtivo. Sou muito grata por

tê-las conhecido e tido a oportunidade de estabelecer esse laço de amizade que

pretendo levar por toda minha vida. Obrigada por estarem sempre ao meu lado e me

apoiando. Gostaria de ter passado mais tempo acadêmico com vocês, mas Deus

quis que eu trilhasse outros caminhos antes da conclusão desta etapa.

A todos, o meu carinho.



“A vida é uma novela e somente eu sou capaz de interpretar o meu papel”
(BENEDETTI, 2015).



RESUMO

A relação entre o turismo e o audiovisual vêm ganhando notoriedade nos últimos
anos no que se refere à realização de atividades turísticas. Os telespectadores se
tornam  consumidores  dos  lugares  retratados  em  novelas.  A  influência  dessas
produções  nas  escolhas  dos  destinos  foi  o  assunto  norteador  deste  estudo.  A
pesquisa  se  mostrou  válida  porque  o  veículo  de  maior  alcance  em  relação  à
propaganda e marketing é a televisão, inserida nas casas da maioria dos brasileiros.
O  presente  trabalho  busca  mostrar  o  potencial  turístico  dos  locais  exibidos  em
folhetins baseando-se no perfil habitual do brasileiro em assisti-los diariamente nas
novelas. A monografia é baseada na literatura estudada e no levantamento com o
público, captando uma pequena amostra de tráfego, realizada por meio da aplicação
de formulários nas proximidades das Barcas, na praça XV, além da distribuição de
um questionário online pela ferramente  Google Forms.  A procura por uma região
aumenta  após  ser  exibida  na  novela,  assim  como  o  fluxo  turístico  na  área.  É
importante para as empresas do setor turístico conhecer o comportamento desse
consumidor, em relação às suas motivações e decisões de compra.  Para atingir o
objetivo deste trabalho foi feita uma pesquisa qualitativa exploratória, a fim de saber
se  telenovelas  influenciam  quem  as  assiste,  A partir  de  então  observamos  as
respostas  e  analisamos os  resultados,  chegando à  conclusão que esse produto
audiovisual desperta o desejo do telespectador a conhecer o destino transmitido,
auxilia  no  aumento  do  fluxo  de  visitantes  no  local  e  apresenta  um  mercado
promissor na realização de pacotes personalizados com essa temática.

Palavras-chave:  Turismo.  Audiovisual.  Telenovela.  Influência.  Consumidor.  Desti-
nos.



ABSTRACT

The relationship between tourism and the audiovisual have gained notoriety in recent
years  because  of  touristic  activities.  Viewers  became  consumers  of  the  places
portrayed in novels. The influence of these productions in the choice of destinations
was the subject guiding this study. The research proved To be valid because the
vehicle  to  advertising  and marketing  is  television,  present  in  the  homes of  most
Brazilians. This study aims to show the tourism potential of local places based on
The culture brazilians have of watching it on a daily basis. The research is based on
literature and posing with the audience, capturing a small sample of traffic carried
through the application of forms in the vicinity of Barges on the square XV, in addition
to  distributing  an  online  survey tool  by  Google  Forms.  The  search  for  a  region
increases after being displayed in the novel, as well as the tourist flow in the area. It
is important for the tourism sector companies know that consumer behavior is related
to their motivations and purchasing decisions. To achieve the objective of this study
an exploratory qualitative research was done in order to know if those who watch
soap operas influence, From then observe the responses and analyze the results
and concluded that audiovisual product awakens the desire of the viewer to know the
destination transmitted, helps to increase the flow of visitors on a site and presents a
promising market in the realization of custom packages with this theme.

Keywords: Tourism. Audiovisual. Soap opera. Influence. Consumer. Destinations.
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INTRODUÇÃO

Baseando-se no fato de que o turismo e o audiovisual podem se relacionar

entre si para a concretude da atividade turística, a qual vem ganhando notoriedade

nos últimos anos, considera-se relevante a pesquisa sobre o assunto. A ideia surgiu

da  vontade  de  relacionar  o  turismo  com  novelas  que  é  um  segmento  pouco

explorado,  estudado  e  divulgado,  apesar  de  já  ter  sido  praticado  por  algumas

agências que elaboraram pacotes com essa temática. A pesquisa se mostra válida

porque o veículo de maior alcance no Brasil em relação à propaganda e marketing é

a televisão,  que está  na casa da maioria  da  população brasileira  com potencial

turístico. Segundo Hamburguer (2005), as novelas brasileiras, principalmente as da

TV Globo, são muito assistidas, tanto no Brasil quanto no exterior, por um público

generalizado inserido em qualquer classe social.

O  turismo  e  o  mercado  audiovisual,  segundo  Brasil  (2007),  já  estão

correlacionados  no  que  se  refere  à  inserção  do  turismo  cinematográfico,  onde

roteiros  baseados  em  locações  de  filmes  já  existem  e  são  procurados  por

consumidores. Isto ocorre com maior frequência em países do exterior. A presente

pesquisa  busca  mostrar  o  potencial  turístico  dos  destinos  exibidos  em folhetins

baseando-se  no  perfil  habitual  do  brasileiro  em  assistir  novelas  diariamente,

utilizando bibliografias que abordam assuntos sobre turismo e o audiovisual tendo a

finalidade de identificar a influência das novelas na tomada de decisão de compra do

consumidor e a conexão entre eles.

Assim,  esta pesquisa  tem  como  assunto  norteador  as  influências  das

produções  audiovisuais  no  turismo,  em especial  das  telenovelas,  bem como  as

motivações daqueles que buscam pacotes personalizados com uma temática que os

inspira a viver novas sensações ao conhecer os destinos que foram panos de fundo

para produções da teledramaturgia. É uma atividade que desperta curiosidade, tanto

para  aqueles  que  já  costumam  optar  por  destinos  exibidos  pelo  mercado

audiovisual, quanto para aqueles que ainda não possuem a prática de experimentar

novos  roteiros  e  utilizam  os  tradicionais  oferecidos  por  agências,  porém  que

possuem interesse em conhecer as locações transmitidas.

O objetivo  deste  estudo não foi  de  aprofundar-se  na gestão dos destinos

exibidos,  tanto  pública  quanto  a  privada,  portanto  o  composto  de  informações

referentes a esta pesquisa é baseado na literatura estudada e no levantamento com
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o público por meio da aplicação de formulários e questionários. A pesquisa possui

importância porque é sempre relevante o estudo de novos mercados turísticos além

dos mercados tradicionais, uma vez que convertem-se em novas fontes de receita.

Entender a influência das novelas no telespectador,  além da razão que o leva a

procurar esse tipo de atividade, é importante para que as empresas e as indústrias

televisivas  interessadas  nessa  característica  mercadológica,  possam  delinear

estratégias  para a  captação de potenciais  turistas.  Outrossim,  com a criação de

novos projetos para esse setor, os responsáveis pela gestão dos destinos exibidos

por novelas – tanto os nacionais para um turismo receptivo, quanto os internacionais

para  o  um  turismo  emissivo  –  podem  perceber  o  potencial  desse  mercado  e

estabelecer futuras parcerias com empresa de televisão para divulgar seus destinos.

É interessante a sugestão da implementação de serviços voltados para essa

área,  como,  por  exemplo,  oferecer  roteiros  baseados  em  novelas,  assim  como

também é relevante que se saiba quais as emoções provocadas por elas e quais

reações elas provocam na população, para que o foco dos roteiros e serviços seja

sempre voltado para essas sensações. Caso seja implementado um tour por locais

cuja a imagem foi gravada e enredada em uma história fictícia, baseada em história

real ou não, a atratividade da cidade passa a ser não somente pelas suas belezas

naturais, mas também valoriza um outro lado, captando tipos distintos de turista.

As novelas apresentam diversos locais com potencial para a prática turística,

apesar de não incentivá-la explicitamente. É possível oferecer um roteiro adequado

ao  perfil  da  demanda,  como  ocorreu  na  empresa  TAM  viagens  com  a

disponibilização de três roteiros baseados em produções audiovisuais da televisão

brasileira, especificamente assinadas pela TV Globo. A partir da análise do cenário

atual do turismo, concomitante ao do audiovisual, foi abordado como problema de

pesquisa a seguinte questão: de que maneira a influência das novelas brasileiras é

importante na potencialização da atividade turística nos locais e atrativos exibidos

por elas? Com o foco direcionado nesse questionamento, haverá necessidade de se

identificar  as  motivações  daqueles  que  optam  por  esse  tipo  de  turismo  e  os

exemplos  de destinos  ligados ao segmento  tanto  no  cenário  mundial  quanto  no

nacional.

Supõe-se que o perfil “noveleiro” de grande parte da população brasileira é

fator favorável ao marketing turístico indireto realizado por meio das telenovelas, os

destinos  exibidos  por  elas  são  divulgados  de  forma  relevante  e,  em  algumas
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produções,  diariamente.  Acredita-se  que  o  fluxo  turístico  de  um  local  e/ou  um

atrativo aumenta após ser exibido em novelas, principalmente as da Rede Globo,

presumindo-se  o  fator  lúdico  que  elas  causam  no  imaginário  de  seus

telespectadores, os influenciando indiretamente e criando uma vontade neles em

vivenciar a história da personagem, motivando a escolha do potencial turista pelos

destinos mostrados. Entende-se que conhecer o comportamento do consumidor em

relação às suas motivações e decisões de compra, seja importante para empresas

do setor turístico que almejam crescer no mercado.

A pesquisa tem como objetivo geral realizar uma análise da influência das

telenovelas na decisão do consumidor brasileiro por destinos divulgados por elas,

assim como suas motivações na compra de serviços e produtos turísticos fornecidos

pelas  locações  veiculadas.  Além  disso,  essa  pesquisa  possui  três  objetivos

específicos, que são eles: analisar a relação entre o perfil “noveleiro” da população

brasileira, o turismo e o mercado audiovisual, sua influência no comportamento de

compra e na tomada de decisão dos consumidores brasileiros, reconhecendo os

motivos  que  os  levam a  visitar  os  cenários  das  novelas;  identificar  os  locais  e

atrativos com fluxo turístico aumentado após exibição nas novelas da Rede Globo,

analisando  dados  que  confirmem  esta  elevação  no  fluxo  turístico;  apresentar  o

potencial da tipologia abordada na pesquisa para o setor turístico após aplicação de

questionários direcionados ao público.

O  tema  turismo  e  audiovisual  é  assunto  do  Estudo  de  Sinergia  e

Desenvolvimento entre as Indústrias do Turismo e Audiovisual Brasileiras (BRASIL

2007), uma produção textual que será muito utilizada nesta pesquisa e foi produzida

pelo  Ministério  do  Turismo,  o  qual  correlaciona ambos os  mercados e  mostra  a

importância  desta  relação.  Outras  produções  bibliográficas  e  científicas  também

foram estudadas para a realização desta pesquisa, tendo como principais fontes os

autores Amancio (2000), Martins (2009), Costa e Argolo (2011),  Zacariotti  (2010),

Hamburger (2005) e Dobois (1998).

As técnicas utilizadas para a coleta dos dados durante a pesquisa de campo

realizada  na  Central  Globo  de  Produção  ficaram  concentradas  na  observação

sistemática  da  estrutura  do  lugar  e  entrevista  informal  com  o  engenheiro  Hélio

Kuwabara, gerente do setor de engenharia de áudio, o qual exerce suas funções na

empresa  há vinte anos. Foi realizada, nas Barcas S.A, uma pesquisa quantitativa

com  aplicação  de  formulários  com pessoas  que  por  ali  passaram,  contendo
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questões relevantes a este estudo e os dados obtidos foram reunidos em categorias

a  fim  de  serem  analisados  à  luz  da  questão  problema,  além  da  aplicação  de

questionários online por meio da plataforma Google Forms.

Assim, o primeiro capítulo tem como foco a realização de um estudo sobre

turismo, audiovisual  e as motivações dos consumidores, visando conceitualizar e

embasar  este  trabalho  de  conclusão  do  curso  de  turismo,  para  a  Universidade

Federal  Fluminense,  destacando  o  estudo  de  sinergia  do  Ministério  do  Turismo.

Busca,  também,  um aprofundamento  na  história  da  televisão  e  das  novelas  no

Brasil,  contextualizando  com  fatores  históricos  como  a  ditadura  militar  e  sua

censura, além de destacar conceitos sobre on-location e off-location. 

Para  facilitar  a  visualização  dos  destinos  exibidos  por  novelas,  o  capítulo

segundo  é  voltado  para  a  descrição  de  algumas  produções  audiovisuais  que

exibiram destinos internacionais, contextualizando-os com o turismo já realizado nos

locais. Nos tópicos de algumas novelas são apresentados dados que comprovam o

crescimento da procura do telespectador por cidades divulgadas nos folhetins e na

subdivisão correspondente à novela Passione é comentado um roteiro que já existiu

e  foi  criado  tendo  como  base  a  novela  citada.  No  capítulo  de  número  três  é

apresentada a pesquisa quantitativa e qualitativa detalhada aplicada nas Barcas e

em  questionário  online  por  meio  da  plataforma  Google  Forms,  assim  como  os

procedimentos metodológicos, apresentação, análise e discussão dos dados, além

de um relatório detalhado sobre a visita ao Projac1.

Por  conseguinte,  o  trabalho  apresenta  a  importância  do  audiovisual  no

turismo e a influência das novelas perante os brasileiros, expondo alguns exemplos

pertinentes  a  esta  pesquisa.  O  tema  apresentado  tem  poucas  produções

bibliográficas e é um assunto relativamente novo no Brasil, no tangente à área de

turismo e possui poucos serviços relacionados à venda de roteiros que englobam os

locais apresentados nas telenovelas. O Brasil não é apenas o país do Carnaval e do

Futebol, mas é também o das novelas, portanto é cabível aos interessados neste

segmento crescerem com essa mídia televisiva e, por este e outros motivos, esta

pesquisa mostra que é possível oferecer ao público uma nova opção de turismo.

1 Abreviação de Projeto Jacarepaguá, também conhecido como Central Globo de Produção (CGP).
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1 TURISMO, AUDIOVISUAL E O CONSUMIDOR

Existe  um  estudo  de  sinergia  e  desenvolvimento  entre  as  instituições

dramatúrgicas e o turismo,  realizado pelo  Ministério  do  Turismo o qual  afirma a

grande movimentação que as duas provocam em mercados de produção. O produto

constituído por  meio da manufatura audiovisual  pode ser  descrito  como fruto  da

difusão de figuras em movimento e este resultado produzido não é explorado com

excelência no Brasil. Ao contrário de países como os Estados Unidos da América

que “vende ao mundo a cultura norte-americana” (BRASIL, 2007, p. 10) a produção

brasileira é muito menor e detém de mínimo investimento comparado à aplicação de

capital nesse setor norte-americano.

De acordo com o estudo de sinergia a informação, ao longo dos anos, se

democratiza com o auxílio da evolução tecnológica, onde softwares e hardwares

progridem  a  cada  dia,  permitindo  maior  acesso  às  informações  audiovisuais,

inclusive em aparelhos celulares. Quanto maior o número de meios de conexão com

conteúdos audiovisuais, menor será a audiência de emissoras de televisão abertas.

Estão ocorrendo “profundas mudanças no paradigma de operação das emissoras de

TV aberta, que tendem a perder audiência e receita publicitária para as plataformas

eletrônicas de distribuição de conteúdo.” (BRASIL, 2007, p. 10)

Na atualidade, há diversos domínios eletrônicos que disponibilizam filmes e

séries a preços considerados acessíveis até para a população mais pobre do país,

com serviços  de  streaming e  on demand. Há,  também, sites  que utilizam-se da

pirataria  para  fornecer  esse  serviço  e  lucram  com  o  dinheiro  investido  por

patrocinadores. Para Alessandra Maleiro (2007, p. 44) “[...] a pirataria via internet é

um  crime  com  alcance  global  que  afeta  cada  criador  e  dono  de  copyright,  o

consumidor e a economia. Não podemos considerar de maneira descuidada essa

forma de pirataria”. E as novelas? Também sofrem com isso? Folhetins não sofrem

tanto com a pirataria por causa das características do produto: em primeiro lugar é

um produto oferecido em canais abertos,  salvo as exceções exibidas em canais

pago. Em segundo lugar, possui transmissão diária e prolongada, é “um filme por

dia”, intercalado por comerciais, os quais geram a maior receita da emissora. Porém,

é válido ressaltar que as novelas antigas foram compactadas e são vendidas pela

Globo Marcas2. Este conteúdo já é pirateado e comercializado ilegalmente.

2 Setor da empresa Globo especializada na venda dos produtos da emissora.
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O estudo do Ministério do Turismo, assim como Nascimento (2009), fala sobre

os  set-jetters,  que são turistas interessados na visitação de destinos exibidos em

filmes, motivados pelas imagens vistas nas produções cinematográficas. Porém, não

revela o número de pessoas estimuladas por lugares assistidos em novelas, mas

esta  pesquisa  supõe  que  esses  números,  apesar  da  probabilidade  de  ser  um

número pequeno relacionado ao mundo dos filmes, existam porque, na narrativa de

televisão,  os destinos são exibidos mais vezes do que em filmes e em diversos

momentos no decorrer da trama, então a divulgação do local é massiva e constante.

O destino é “vendido” em mais ângulos, caracterizado por diversos momentos dos

personagens e, se o telespectador se envolveu na trama, mais “momentos a copiar”

existirão.

Apesar do Brasil  estar  em atraso no mercado audiovisual3,  o governo está

agindo para melhorar este quadro negativo com condutas que unem forças com a

iniciativa privada e são apoiados pela APEX4 Brasil, pelo Ministério da Cultura e pelo

SEBRAE5 Nacional.  Para  o  Ministério  do  Turismo  a  novidade  é  a  inclusão  das

televisões na lei6 do audiovisual, gerando mais responsabilidade para as emissoras

nacionais de televisão no momento da escolha das sinopses, das locações, dentre

outros elementos de produção, além de ser “[...]  preciso romper com os vícios do

protecionismo a uma idealizada cultura nacional em detrimento do desenvolvimento

econômico pelo do setor.” (BRASIL, 2007, p. 7).

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

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

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

ganha mais visibilidade,  alavancando o desenvolvimento sustentável  do turismo.”

(BRASIL, 2007, p. 8). Ambos trabalham em sinergia, possuem natureza complexa,

estão  integrados  ao  mundo  globalizado  e  não  têm  somente  uma  natureza

econômica,  mas  também  lidam com  o  complexo  mundo  das  pessoas  em seus

tempos de lazer, o qual também é um fenômeno multifacetado. É válido ressaltar

que essa sustentabilidade proposta pelo Ministério do Turismo é questionável, pois o

aumento do fluxo de pessoas no destino turístico tende a deteriorar o lugar e por

isso o planejamento e gestão dos locais são fundamentais.

3 Está em atraso em comparação ao mercado audiovisual norte-americano.
4 Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
5 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
6 Lei 11.437/2006.
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De acordo com o Ministério do Turismo (BRASIL, 2007, p. 10):

O turismo e o audiovisual tem dois pontos evidentes de sinergia. O primeiro
deles, tangível e de impacto direto, provém de vinda e circulação de equipes
de produção que filmam na região […]. Mas o principal ponto de sinergia é o
segundo,  indireto  e  intangível,  que provêm da exportação de cenários e
valores culturais e históricos das locações ao mundo todo, através das telas
de cinemas, televisão, computadores e novas mídias, que tendem a atrair
turistas às locações dos países expostos em filmagens em curto, médio e
longo prazo. (BRASIL, 2005, p. 10).

Para o Ministério do Turismo o crescimento da cadeia produtiva está ligado ao

impulso que o marketing promove no local exibido em filmes, aumentando o volume

de turistas e produções, melhorando a infraestrutura local, estendendo a porção de

produções e dilatando o fluxo de capital. É importante ressaltar que “[...] a atividade

turística é essencialmente visual,  o cinema funciona como um reforço intelectual

capaz de atrair diferentes grupos sociais.” (BRASIL, 2007, p. 14) e quanto melhor for

a estrutura de recepção turística da locação, a qualidade percebida pelo visitante

será mais positiva e a quantidade de turistas possivelmente ascenderá.

Nas aulas de biologia, aprende-se que os olhos humanos percebem a cor por

meio dos cones e a luminosidade pelos bastonetes. A imagem passa pela córnea,

depois pela íris, seguindo para pupila, cristalino e retina que, por sua vez, envia uma

mensagem para o cérebro. Nele, as emoções são geradas, impulsionando desejos

de viagens ou reforçando, em breves lampejos, que aquele destino não precisa ser

apenas “uma miragem”. A ideia tem predominância cerebral, mas o turismo move

mais  o  emocional  das  pessoas,  fazendo-as  viverem  instantes  inesquecíveis,

guardando  momentos  no  mundo  abstrato  das  memórias  ou  na  concretude  das

fotografias.

Assim como em produções cinematográficas, as novelas também reforçam o

intelecto por meio de estímulos visuais na exibição dos destinos, porém os grupos

sociais  dos  telespectadores,  em  sua  maioria,  são  o  menos  favorecido

economicamente. Às vezes, o marketing para a venda de produtos, que ocorre nas

veiculações de propagandas nos intervalos das novelas, focam em um determinado

grupo, mas acabam captando outro. No caso da televisão aberta, com transmissões

gratuitas à massa popular e caríssimas aos patrocinadores, o público designado é

pertencente a todos os grupos sociais, porque  “[...] a televisão e as novelas, em

especial,  veicularam  imagens  e  conhecimento  prático  sobre  os  mais  variados
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produtos e assuntos para um público amplo.” (HAMBURGER, 2005, p. 82).

Extensiva  por  si  só,  a  massa  telespectadora  é  composta  por  inúmeras

motivações, pois suscita em cada indivíduo diferentes motivos para o conhecimento

das  locações  exibidas  nas  novelas  brasileiras.  Porém,  o  interesse  no  destino

transmitido  não  é  fixo  e  para  melhorar  essa  fixação,  é  necessário  investir  no

marketing local, tornando-o mais interessante do que possa parecer, além de que

haja, na trama, personalidades de peso, bem-sucedidos na ligação com o público

em um contexto editorial de êxito. Com o objetivo de entender melhor as escolhas

dos consumidores, é válido conhecer sua essência e o contexto no qual vivem.

A decisão de escolha do consumidor em seu tempo de lazer pode tender para

opções personalizadas e diferenciadas, com pacotes baseados na vontade de “viver

a vida” dos personagens, nos lugares que eles passearam. É difícil existir alguém

que nunca quis, nem por um minuto, ter uma outra vida, em um lugar diferente e

vivenciar  novas  sensações.  Os  fatores  que  influenciam  o  comportamento  do

consumidor podem ser culturais, sociais, pessoais e psicológicos e no processo de

compra,  de  um  pacote  turístico,  por  exemplo,  existem  aqueles  que  utilizarão  o

serviço, os que influenciarão a decisão do comprador, os que definem as condições

de compra, os que aprovam os fornecedores e os que controlam as informações

sobre  o  serviço,  respectivamente,  nomeados  usuários,  influenciadores,

compradores, decisores e guardiões. Porém, o que realmente afeta o processo de

decisão de um consumidor?

A relevância do produto ou do serviço para aquele consumidor será um peso

importante em sua decisão, fazendo-o considerar seu tempo e disponibilidade para o

consumir. O contexto no qual ele vive somado aos seus hábitos tornará relevante ou

não  o  envolvimento  com  o  produto  ou  o  serviço,  agregando  um  aumento  na

percepção de valor do mesmo: quanto maior for essa percepção, mais chances de

adquirir  o  serviço  existirão.  Segundo  Cova  (2007,  p.  302)  “O  indivíduo  vive

intensamente o mito da liberdade individual. Ele nunca foi tão livre em suas escolhas

privadas e públicas, mas também nunca foi tão solitário”.

Essa ideia de liberdade, proposta por Cova (2007), induz ao pensamento de

que a pessoa tem o poder de escolher o que quiser, de ser dono do seu próprio

destino  e  estar  subordinado  a  ninguém.  Essa  é  uma  idealização  fantasiosa  no

contexto socioeconômico brasileiro. Sabe-se que mesmo o homem mais rico é, de

certo modo, subordinado a alguém ou dependente de alguma coisa para acontecer o
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consumo. Este, contrapõe-se à ideia de liberdade, a qual é limitada por variáveis de

consumo, principalmente a financeira,  até Fernando Pessoa (1984) comenta que

“[...] querer não é poder. Quem pôde, quis antes de poder só depois de poder. Quem

quer nunca há de poder, porque se perde em querer.”(PESSOA, 1984, p. 393).

Quando um indivíduo quer muito consumir alguma coisa ela pode se tornar

escrava  do  consumo.  Quanto  mais  se  adquire,  mais  dinheiro  é  necessário  e

consequentemente, mais trabalho e menos tempo de lazer. Com este reduzido, os

momentos de desfrutar dos destinos exibidos em telenovelas se tornam cada vez

mais  escassos,  pois  os  instantes  de  ócio  são  substituídos  pelos  períodos

prolongados de  nec otium7.  Outrossim, se não houver uma necessidade clínica de

consumo  e  o  indivíduo  não  estiver  “preso”  à  obrigação  de  compra,  a  liberdade

acontece.

O pensamento de ser único e individual naquilo que faz ou no que possui,

exerce uma relevante influência na escolha do consumidor. O marketing não seria

inteligente,  caso não acompanhasse as mudanças da sociedade e  do indivíduo,

centralizando o cliente como foco de suas estratégias competitivas. Para Tenório

(2007) muitos sistemas tecnológicos de informação surgiram para armazenar dados

dos  consumidores,  pertinentes  às  suas  necessidades  e  individualidades,  porém

sistemas de informação não necessariamente são tecnológicos e informatizados, e

existem  desde  antes  da  tecnologia,  como  exemplo  os  dados  armazenados  por

empresas  em  fichas  de  papel8,  que  ocorriam  tempos  atrás  e  hoje  ainda  são

adotados por pequenos negócios, como a padaria de esquina por exemplo. Porém,

considerando  um  mercado  de  maior  contingente  de  consumidores,  a  tecnologia

facilitou a coleta e arquivação de dados, além de ter impulsionado as vendas9 do

consumo individual por meio do ser humano na atualidade.

Para Solomon (2002), ligações de autoconceito são criadas pelas pessoas no

momento  da  escolha  de  um produto  ou  do  serviço  a  ser  consumido,  como  na

compra de um perfume por motivos que ultrapassam o aroma de sua fragrância e o

7 Origem em Latim da palavra Negócio. Nec otium significa não ócio. Disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=o8M4AwAAQBAJ&pg=PT316&dq=origem+da+palavra+neg
%C3%B3cio&hl=pt-
BR&sa=X&ei=cARqVd3LHMGogwSx7oPoCQ&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=origem%20da
%20palavra%20neg%C3%B3cio&f=false> Acesso em 30 mai. 2015.
8 A história dos bancos de dados. Disponível em <http://www.dicasdeprogramacao.com.br/a-historia-
dos-bancos-de-dados/> Acesso em: 30 mai. 2015.
9 Tecnologia impulsionando as vendas. Disponível em: 
<http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/36547/tecnologia-impulsionando-as-
vendas> Acesso em: 21 mai. 2015.
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usa de forma a conceituar-se por meio desse objeto – caracterizado como nostalgia.

Relações de interdependência e amor também existem, por exemplo, na compra de

um doce que relembre sua infância ou de animal de estimação, respectivamente.

Segundo  Solomon (2002)  o  comportamento  do  consumidor  perpassa  pela

liberdade,  pela “arte  de se bastar”,  pelo rompimento das amarras sociais  e  pelo

individualismo e vai para uma direção mais preocupada com a recomposição social,

onde os universos coletivos voltam a ter significativa importância. Percebe-se que “o

consumo faz parte do dia a dia de todos. O consumo é a retaguarda do sistema

econômico.”  (LARENTIS,  2012,  p.  11)  e  mostra  uma  reentrância  de  traços

retrógrados  de  compatibilidade  entre  usuários  pós-modernos10,  o  que  facilita  a

formação  de  grupos  influenciadores  sustentando-se  sem  um  cêntrico  poder,

apresentando uma lateralização maior no que se refere às escolhas do comprador.

Cada indivíduo tem seu influenciador, mas isso não significa que ele tem que ficar

preso a apenas um nicho, e sim, pode pertencer a quantos lhe interessar, causando

uma  crescente  variação  no  comportamento  social,  o  que  impede  a  análise

classificatória do perfil do consumidor, usando os mecanismos clássicos.

Segundo Cova (2002):

Entre os papéis assumidos nas tribos encontramos o sócio que tem uma
relação  profunda e  diária  com os  rituais  do  grupo;  o  especialista  –  que
conhece o assunto com profundidade mas não mantém vínculo direto com
os rituais; o participante – que interage com todo o grupo; e o simpatizante –
que  convive  esporadicamente  com  o  grupo  sem criar  vínculos  maiores.
(COVA, 2002, p. 604).

O consumidor busca o que for necessário para se enquadrar aos requisitos

dos nichos, comprando tudo o que for possível para adequar sua imagem a eles.

Isto se caracteriza, para Solomon (2002), como o lado negro do consumo, que torna

o ato de comprar um vício compulsivo do indivíduo em sua tentativa de adequação.

O marketing se transforma e se adéqua ao comportamento do indivíduo e à sua

realidade  social  com  estratégias  concentradas  em  hábitos  pós-modernistas  do

capitalismo contemporâneo dos usuários, os quais são altamente influenciáveis por

seus  desejos  e  necessidades  instáveis,  mudando  de  opinião  constantemente

tornando e a novidade rapidamente obsoleta. Isto é relacionável à temporalidade

dos destinos exibidos por novelas brasileiras porque uma novela sempre virá após a

10 Relativo ou pertencente ao pós-modernismo; pós-modernista. 
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outra, colocando no passado seu destino exibido, trocando-o pelo da substituta. Fato

que torna importante o estabelecimento e implantação de políticas de gestão para os

destinos exibidos por novelas, no sentido de aumentar as possibilidades de fluxo

turístico nas regiões transmitidas, mesmo após o fim da divulgação proporcionada

pelos folhetins.

Desde o século XX a população tende a valorizar mais a imagem do que a

palavra mostrando a relevância dos meios audiovisuais. Quando a novela exibe seu

último episódio, diminui o poder da imagem do destino divulgado por ela. Figuras em

movimento  transformam-se  em  cenas  e  invadem  a  rotina  das  pessoas,

aproximando-as  aos  locais  retratados,  tornando-as  receptoras  das  informações

oculares gerada pelas emissoras de televisão ou produtoras de cinema.

A objetividade da imagem correlaciona-se com a subjetividade das emoções

provocadas em quem as visualiza, estimulando o desejo e induzindo as escolhas

dos indivíduos. O que se vê pode ter um peso maior do que aquilo que se escuta,

pois uma única figura contém diversas informações que precisariam de uma redação

inteira para explicar. Ao ouvir a descrição de um lugar, cada pessoa o imagina de

forma  diferenciada  da  outra,  por  isso  o  retrato  visual  do  local  é  importante  na

divulgação  do  destino.  Para  Hamburger  (2005),  no  que se  refere  às  novelas,  o

enredo e a história  dos personagens exibidos diariamente ampliam essa ligação

entre o receptor e o emissor  da mensagem, afinal,  com diz o  dito popular,  uma

imagem vale mais que mil palavras11”.

Conforme diz Viviani (2013, [s.p.]):

Quando o assunto é novela, surgem muitos pensamentos de senso comum,
tratando-a apenas como um produto de entretenimento da nossa cultura,
que tem por objetivo a alienação da população e a ilustração do Brasil como
um  lugar  de  estereótipos  e  de  caricaturas.  Além  disso,  há  também  o
discurso de que ela provoca um distanciamento dos cidadãos para os reais
problemas do país,  como meio de deixar o povo alheio aos temas mais
importantes  da  nossa  sociedade.  Esse  pensamento  é  razoável,  possui
alguns pontos consideráveis, mas temos de ter em mente que a novela vai
além desses conceitos e detém uma importância social bem mais relevante.
[…] O que outrora era visto desse modo apenas preconceituoso ganhou
novos  contornos  e  atualmente  diversas  pesquisas,  inclusive  em  meios
acadêmicos,  são  feitas  tendo  como objeto  de estudo  a importância  e  a
influência das telenovelas em nossa sociedade. É possível se verificar uma
evolução quantitativa em teses que tratam sobre o diálogo das telenovelas
com o nosso meio. Além do Centro de Estudos de Telenovela (CETVN) da

11 Frase atribuída ao filósofo chinês Confúcio e relacionado ao mundo globalizado. Disponível em < 
http://www.convictiva.com.br/2013/10/confucio-se-uma-imagem-vale-mais-que-mil-palavras-quanto-
vale-um-video/>. Acesso em: 29 mai. 2015.
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Universidade de São Paulo (USP), dedicado mais especificamente a esse
tema. (VIVIANI, 2013, [s.p.]).

As telenovelas exercem o papel de vitrine de marcas e destinos turísticos sem

deixar  explícito  essa característica,  influenciando implicitamente  quem assiste  os

folhetins. Para Pinto (1996. p. 11) “[...] as marcas desempenham primordialmente a

função de identificar os produtos e serviços por eles assinalados e diferenciá-los

daqueles produzidos pela concorrência”, o que de fato é importante para fortalecê-

las, mas sua divulgação também é essencial na relação entre empresa e cliente. O

hábito da população brasileira de assistir novelas impulsiona as relações comerciais

de patrocinadores com emissoras de televisão e os níveis de audiências são fatores

importantes nos valores das negociações.

De acordo com Viviani (2013, [s.p.]):

O impacto que esse produto causa nas pessoas é enorme também nessa
questão de consumo, de vez em quando imperceptível, mas frequentemente
visível. […] A Rede Globo é uma mídia comercial, que se sustenta através
dos  anunciantes.  E,  assim,  em  qualquer  parte  do  Brasil,  assistindo  às
novelas,  as  pessoas  veem  um  estilo  de  vida  urbano  e  altamente
consumista.  Para  além  dos  produtos  promovidos  em  si  –  tanto  na
publicidade  como naquele  merchandising  comercial  dentro  da  novela  –,
quando a personagem faz anúncios de um determinado produto, ou usa um
produto de modo evidente, a novela promove modas variadas (cada novela
renova nesse ponto), como se pode notar no dia a dia, na rua, nas lojas, nos
camelôs.  E  mesmo  sem  uma  promoção  específica,  é  notável  como  as
pessoas  veem  nas  novelas  referências  desses  padrões  de  produtos.
(VIVIANI, 2013, [s.p.]).

Fora os produtos, as pessoas também percebem os destinos divulgados em

novelas e quanto maior for a diferença do local com o cotidiano do indivíduo, mais

curiosidade esse lugar  vai  despertar  em seu imaginário.  Exemplos disto,  são as

novelas O Clone, Caminho das Índias e Salve Jorge, da autora Glória Perez, que

exibiram  massivamente  locações  internacionais  bem  diferentes  dos  lugares

conhecidos pelos brasileiros, nessas produções o destino era parte importante da

trama  com  um  peso  equivalente  ao  de  um  personagem  principal.  Pesquisas  e

relatos  descritos  e  comentados  no  capítulo  2  desta  pesquisa  comprovarão  o

aumento  da  procura  pelas  cidades  transmitidas  nessas  três  telenovelas,  dentre

outras.

Para Coulangeon (2014. p. 33) a televisão “absorve o essencial do tempo de

lazer dos dias ordinários, restringido pelo tempo dedicado a outras tarefas […] A TV
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domina  em  graus  variáveis  o  tempo  de  lazer  diário  das  sociedades  ocidentais”

porque na correria cotidiana o tempo de descanso da maioria dos trabalhadores é

sentado  ao  sofá  junto  à  família  assistindo  a  um  programa  audiovisual.  As

premissas12 do lazer são a escolha e a busca pelo prazer: o indivíduo opta por estar

em casa, repousando e acompanhando uma novela, por exemplo.

Segundo Coulangeon (2014, p. 44):

[…]  a  televisão  é  também  a  mais  desvalorizada,  quando  não  é
simplesmente  negada [Bouillier,  1991],  em particular  nas  classes  altas  e
entre  os  graduados,  onde é  comum os  telespectadores  descreverem os
hábitos – principalmente o fato de acompanhar […] novelas […] – como se
fossem um vício  aviltante,  uma dependência  da qual  é  preciso  se  livrar
[Lahire, 2004] (COULANGEON, 2014, p. 44).

O  preconceito  com  o  popular  é  comum  entre  as  classes  sociais  mais

favorecidas economicamente, não somente com o que diz respeito às novelas, mas

com qualquer coisa acessível facilmente aos componentes da metade e da base da

pirâmide econômica: o turismo de massa é um exemplo dessa afirmação. Quando

um aparelho televisor era objeto caro e só existia nas casas dos ricos, assistir a um

folhetim era novidade, motivo de compartilhamento de informações e ostentação.

Nos dias atuais, os programas de televisão, principalmente os de TV aberta,

são repudiados por alguns indivíduos da classe A, os quais preferem a programação

da TV paga. Para Hamburger (2005) as promoções e facilidades disponibilizadas

pelas empresas de televisão fechada, classes B e C também estão se deslocando

para o mesmo caminho da A. Outrossim, o preconceito não é a única explicação ao

direcionamento das pessoas para programas pagos. A subestimação da inteligência

dos  telespectadores  da  televisão  aberta  fez  com  que  emissoras  exibissem

programação com baixa qualidade textual, forçando clichês e histórias batidas ou

copiando programas internacionais. Isto provocou um cansaço em um povo que está

cada  vez  mais  informado  com  acesso  às  novas  tecnologias.  A sociedade  está

mudando, a TV aberta percebeu e tenta “correr atrás do prejuízo” para elevar  a

audiência.

De acordo com o IBOPE (2015, [s.p.]) a audiência das emissoras é realizada:

[…]  com  base  em  duas  metodologias:  o  Peoplemeter e  as  pesquisas
caderno.  Nas praças  onde é  oferecido  o  serviço  regular  com  Meters,  a

12 Conceito disponível em <http://www.dicio.com.br/premissa/> Acesso em: 30 mai 2015.
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medição é feita por meio de um aparelho eletrônico denominado DIB, que é
conectado ao televisor e identifica automaticamente a emissora em que a
TV  está  sintonizada  e  quais  moradores  do  domicílio  estão  assistindo  a
determinado programa. Esses dados são obtidos por meio do registro de
presença de cada morador no momento em que ele aciona o seu botão de
identificação no controle remoto que acompanha o Peoplemeter. Graças a
essa identificação, é possível mensurar não somente a audiência domiciliar,
como  também a  individual.  Essa  metodologia  por  meio  do  Peoplemeter
instalado nas residências é denominada “painel”, na qual um mesmo grupo
de  indivíduos  é  acompanhado  durante  determinado  período.  Eles  são
selecionados  estatisticamente  a  partir  do  Levantamento  Socioeconômico
(LSE), feito pelo próprio IBOPE. Os dados coletados são transmitidos via
internet  para  a  central  de  dados  do  IBOPE […]  Cada  domicílio  fica  na
amostra por, no máximo, quatro anos […] o IBOPE também mede audiência
de TV em mais de 100 outras cidades espalhadas pelo País […] os dados
passam por um processo de validação e, em seguida, são projetados para a
população que se quer representar para cada mercado, gerando os índices.
A  partir  dessas  informações,  são  calculadas  as  audiências  por  faixas
horárias e programas. (IBOPE, 2015, [s.p.]).

A contabilização dos níveis de audiência é fator crucial nas negociações das

emissoras com seus patrocinadores porque quanto maior ela for, mais elevado será

o valor cobrado pelos minutos de merchandising (PINTO, 2001). Isto é o que custeia

as grandes produções da teledramaturgia pois a novela é um produto caríssimo,

movimenta  diversos  tipos  de  indústrias,  seja  a  têxtil  para  os  figurinos  dos

personagens,  os  departamentos  de  criação,  maquiadores,  construtores,  dentre

muitas funções que o produto exige.

“As agências e operadoras de turismo estão se associando ao audiovisual

para maximizar a exposição de seus produtos nas novelas, filmes e reality shows”

(BRASIL,  2007.  p.  4).  Três  exemplos  disto  foram realizados  pela  empresa  TAM

Viagens que criou, em parceria com a Globo Marcas13, pacotes baseados na novela

Passione14, nos seriados Amazônia e A Casa Das Sete Mulheres, todas produzidas

pela Rede Globo.

Em referência a TAM Viagens,  o roteiro do pacote baseado em Amazônia

consistia em:

1º  Dia  (Quarta  –  20/06/2012)  –  SÃO  PAULO/  PORTO  ALEGRE.  […]
embarque com destino a Porto Alegre em vôo regular TAM. […] Saída para
um city tour panorâmico em Porto Alegre, […] Jantar de Boas Vindas com
palestra  sobre  a  Revolução  Farroupilha.  2º  Dia  (Quinta–  21/06/2012)  –
PORTO ALEGRE/PELOTAS. Café da manhã. Saída em direção a Pelotas

13 Conceito disponível em 
<http://redeglobo.globo.com/Portal/institucional/foldereletronico/g_outras_midias_marcas.html> 
Acesso em: 30 mai. 2015.
14 Será exemplificado no subcapítulo da novela Passione.
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[...]  Chegada  e  hospedagem na  Charqueada  Santa  Rita:  A Charqueada
Santa Rita, antiga Charqueada de Inácio Rodrigues Barcellos, foi construída
em 1826 em estilo colonial e foi parte importante do núcleo charqueador
Pelotense e, como tal, parte da história da cidade de Pelotas. Localizada às
margens do Arroio Pelotas, foi escolhida pelo diretor Jaime Monjardim e a
atriz Daniela Escobar para se hospedarem durante a filmagem da minissérie
global  "A Casa  das  Sete  Mulheres".  [,,,]  3º  Dia  (Sexta  –  22/06/2012)  –
PELOTAS. […] faremos um mini city tour pelo Centro Histórico de Pelotas
[…] A tarde saída para a Charqueada São João. Visita guiada e passeio de
barco pelo Arroio Pelotas […] 4º Dia (Sábado – 23/06/2012) – PELOTAS.
Café da manhã. […] City Tour em Piratini, onde o início do povoamento data
de  1789,  com 48  casais  de  açorianos  e  importantes  acontecimentos  se
desenrolaram no município por ocasião da Revolução Farroupilha: no dia 8
de outubro, a Vila foi ocupada pelos farrapos e, a 12 de dezembro, chegou a
Piratini o coronel Antônio de Souza Neto, nomeado para chefe da Legião de
Guardas  Nacionais  da  Comarca.  5º  Dia  (Domingo  –  24/06/2012)  –
PELOTAS/SÃO PAULO (TAM VIAGENS, 2012, [s.p.]).

O roteiro inspirado em Amazônia foi o seguinte:

1º Dia (Quarta – 01/08/2012) – SÃO PAULO/ MANAUS. […] embarque com
destino a Manaus em vôo regular TAM. […] Saída para o city tour às 14:30h,
passando pelo Palácio Negro, o prédio da Alfândega e explorando o interior
do Palácio da Justiça e Teatro Amazonas onde haverá uma apresentação
de um grupo de teatro com roupas a caráter e por fim o Porto que serviram
de pano de fundo para as gravações da Minissérie. Jantar de boas vindas
com  a  palestra  de  um  historiador  que  contará  sobre  o  conflito.  2º  Dia
(Quinta–  02/08/2012)  –  MANAUS.  Café  da manhã.  Saída  para  visita  ao
Museu do Seringal  com a demonstração da extração do látex que foi  o
primeiro  grande  empreendimento  realizado  no  Brasil  sem  auxílio  dos
escravos. Após, passeio para assistir ao encontro das Águas com almoço, o
famoso fenômeno que acontece na confluência entre o Rio  Negro e Rio
Solimões. Jantar livre. 3º Dia (Sexta – 03/08/2012) – MANAUS/SELVA Café
da manhã. Saída às 9h com destino ao Hotel de Selva Amazon Eco Park
(aproximadamente 35 minutos). Recepção e drink de boas vindas. Passeio
a Floresta  dos Macacos com canoa e reconhecimento do hotel.  Às 12h
entrega das chaves dos apartamentos e Almoço no hotel. Visita a casa dos
Caboclos. Jantar no Hotel. 4º Dia (Sábado – 04/08/2012) – SELVA Café da
manhã. Caminhada ecológica para explorar a Selva, retorno ao hotel para o
almoço.  A tarde  pescaria  da  piranha.  Jantar  no  hotel  e  observação dos
hábitos noturnos dos animais em canoas. 5º Dia (Domingo – 05/08/2012) –
SELVA/MANAUS Café da  manhã.  Nascer  do  Sol.  Check–out  no hotel  e
travessia de barco para Manaus. Chegada a Manaus e parada para almoço
e em seguida transporte para o aeroporto para embarque no voo previsto
para  as  16:47h  com  destino  a  São  Paulo.  Fim  dos  Serviços.  (TAM
VIAGENS, 2012, [s.p.]).

Os  dois  roteiros  apresentados  mostram  que  as  agências  perceberam  a

importância da promoção dos destinos por meio do audiovisual, o qual movimenta

uma grande cadeia produtiva e fomenta resultados econômicos em esfera mundial.

Mas porque os pacotes personalizados não foram mantidos ou por qual motivo não
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criaram  outros  inspirados  em  novas  produções?  Talvez  a  temporalidade15 dos

destinos exibidos por novelas responda essa questão.

A duração  de  um folhetim é  longa  mas  não  infinita.  No  dia  em que  sua

exibição diária termina, a divulgação constante de seus destinos também acaba,

consequentemente a procura dos telespectadores vai em direção a pacotes para

locações transmitidas pela novela seguinte,  mostrando-se complexa a gestão do

lugar turístico divulgado, pois, segundo Fratucci (2015, págs. 54–96), o turismo sofre

ações de agentes sociais que trabalham na lógica do ócio, do capital, de vida e do

trabalho, além de necessitar de uma infraestrutura básica, de apoio e turística para

acontecer  satisfatoriamente,  logo o planejamento  e a gestão do destino turístico

retratado em telenovelas são importantes na satisfação final do visitante, a qual é

composta pela soma das satisfações parciais.

O turismo e o audiovisual compartilham duas características importantes: a

imagem e o som. Segudno Brasil (2007), o turismólogo é um profissional que lida

com  o  setor  terciário  que  mais  cresce  no  Brasil  e  deve  ter  a  consciência  da

importância  do  mercado  audiovisual  para  a  divulgação  de  destinos  e,

consequentemente, a influência nos consumidores de produtos e lugares turísticos

provocados por  essa relação.  Os dois  mercados unidos podem trazer  à  luz das

câmeras e dos olhares para locais desconhecidos e inóspitos, o que melhoraria a

infraestrutura  do  lugar,  aumentaria  as  oportunidades  de  emprego  acrescendo

números positivos para o turismo. O relacionamento da população brasileira com o

audiovisual é representado na maioria das vezes por novelas e suas produções, por

este motivo é importante conhecera história da telenovela na sociedade brasileira.

1.1 A HISTÓRIA DA TV E A NOVELA NO BRASIL

O  produto  “Novela”,  produzido  por  emissoras  de  televisão,  pode  ser

considerado relevante na venda de bens e serviços turísticos? Para responder este

e outros questionamentos relacionados ao tema desta pesquisa, faz-se necessário

apresentar um panorama da história da televisão no Brasil. Segundo Maria Luíza

Baracho  (2006),  poucos  autores  fizeram  uma  análise  aprofundada  sobre  os

primeiros vinte anos da televisão brasileira. A partir da década de 1970 houve uma

15 Conceito disponível em <http://www.dicio.com.br/temporalidade/> Acesso em: 30 mai. 2015.
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mudança na forma de “fazer televisão”, tornando-a comercial, ao contrário do que

ocorria  nos  vinte  anos  anteriores,  onde  o  foco  era  na  arte,  seguindo  uma

padronização16: o “padrão Globo de qualidade” (PRIOLLI; BORELLI, 2000, p. 79),

introduzido pela Rede Globo, a qual “nasceu” em 1965.

O ano de 1950 não remete somente à copa do mundo que teve como Sede o

Brasil e ao contexto de divisão mundial em dois blocos políticos, militares e sociais

após cinco anos do fim da Segunda Guerra Mundial, mas também ao nascimento da

TV brasileira. Há sessenta e cinco anos entrou nos lares brasileiros como um grande

veículo de massa – na atualidade mantém esse título – porém, poucos na época

possuíam poder aquisitivo para adquirir um aparelho televisor, pois o preço era muito

elevado. O grande nome a ser citado, referente a este período, é Francisco de Assis

Chateaubriand Bandeira de Melo17.

Nascido no nordeste brasileiro construiu um império no jornalismo até fundar

o Diário dos Associados, a partir deste, diversas emissoras foram surgindo, o que

fomentou  o  mercado  televisivo  no  país.  Nessa  época  estava-se  aprendendo  a

trabalhar com a televisão, utilizavam-se exemplos do rádio e do teatro, era tudo ao

vivo,  sem  cortes  e  correções,  era  um  exercício  improvisado  da  função,  um

experimento que foi bem-sucedido.

Na década seguinte a publicidade veio com força total  para este meio de

comunicação,  aumentando  a  difusão  comercial  de  produtos  e  serviços  e,  em

consequência  disto,  aumentando  também a  concorrência,  o  que  potencializou  a

disputa por maiores audiências. No início desta década de 1960, as telenovelas já

estavam completando  quase  os  seus  dez  anos  de  idade  desde  que  a  primeira

telenovela,  cujo  título  era  Sua  vida  me pertence,  foi  produzida  pela  Rede  Tupi.

Novelas foram versões para a televisão das antigas radionovelas, as quais faziam

um  grande  sucesso  com  a  população  brasileira,  porém,  não  eram  em  nada

parecidas  com  as  novelas  atuais,  eram  produções  apresentadas  ao  vivo  como

acontece no teatro, não existia como errar, cortar a cena e regravar, o que havia era

somente o talento dos atores em improvisar na atuação.

As novelas foram crescendo junto com a tecnologia aplicada à televisão, com

a utilização  do  Video  Tape (VT),  por  exemplo,  autores  foram aprimorando  seus

textos  no  contexto  televisivo,  atores  e  atrizes,  antes  acostumados  somente  às

16 Na década de 1970 existia um padrão a ser seguido. 
17 Biografia disponível em <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?

infoid=273&sid=336> Acesso em: 30 mai 2015.
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atuações em teatros onde a impostação vocal  é importantíssima, cada vez mais

adequavam seus tons vocais para a captação de áudio da televisão e a equipe

técnica foi ficando mais capacitada a realizar este produto com excelência, tornando-

o o de maior importância no cenário televisivo nacional.

Incorporada na sociedade brasileira pouco tempo depois dos Estados Unidos

da América, a televisão no Brasil não mostrou a mesma evolução de lá. Apesar de

ser o mesmo produto e ter características semelhantes, foi posta em um contexto

econômico diferenciado, em um meio de predominância rural, onde a população era

provida  de  uma  situação  monetária  limitada  e  vivia  em  extrema  desigualdade

socioeconômica, com salários que mal sustentavam as cestas básicas das famílias

brasileiras, a moradia e a saúde: um aparelho televisor na época era tão caro que só

a parte superior da pirâmide social do Brasil tinha condição de arcar com este custo

elevado.

A lentidão do crescimento de aparelhos televisores nas residências brasileiras

foi fator importante no demorado processo de aprimoramento deste novo18 meio de

comunicação: um televisor era artigo de luxo no Brasil, ao passo que nos Estados

Unidos, segundo Lynn Spigel (2004), em 1960, 90% das casas norte-americanas

possuíam ao menos um aparelho de televisão. No mercado brasileiro, a quantidade

de  televisores  vendidos  aumentava  ou  diminuía  de  acordo  com  a  economia.

Segundo Hamburger (2005), nos ciclos que apresentaram crescimento como, por

exemplo  na  Era  do  Real19,  a  televisão  era  o  utensílio  mais  vendido  dentre  os

eletrodomésticos.

Hamburger (2005, p. 22) diz que:

O Estado brasileiro defendeu suas fronteiras nacionais contra a influência
do vídeo estrangeiro, controlando a porcentagem de programas nacionais
exibidos  pelas emissoras,  reforçando a  exclusividade  do capital  nacional
nas empresas de comunicação, impondo a língua portuguesa como língua
oficial e única e definindo sistemas tecnológicos próprios, como o PAL-M,
uma combinação do sistema de cor  alemão,  PAL,  com o sistema norte-
americano  NTSC  […].  Embora  a  indústria  da  televisão  brasileira  tenha
surgido  sob  a  égide  da  indústria  norte-americana,  ela  demonstrou  a
possibilidade de autonomia nacional. (HAMBURGER, 2005, p. 22)

Esta defesa da identidade brasileira pode ser vista nas novelas, as quais, por

serem elementos de comércio, poderiam expor somente um conteúdo estrangeiro,

18 Novo na época em questão.
19 Referente ao período governamental brasileiro dos anos 1994 a 2002.



30

afirmando o comodismo do “copia e cola”, porém é considerável o número de obras

de conteúdos que representam comportamentos dos brasileiros, produções estas

que possuem excelentes críticas fora e dentro do país. O nordestino característico,

com  sotaque  carregado,  de  fé  inabalável  e  origem  humilde  são  percebidos  em

muitas obras dos folhetins brasileiros, assim como os ricos cariocas e paulistas que

transitam em seus carros de luxo e frequentam restaurantes caros nas novelas. O

papel do negro nas telenovelas também é discutido por autores, como por exemplo

Conceição Lourenço (2006, p. 58-59), a qual diz que “[...] o problema é que esse

negro  de  novela  não  tem história,  não  tem família,  não  tem núcleo  […]  muitas

pessoas reclamam que negro em novela sempre é a empregada doméstica”. Esse

fato continua ocorrendo nas produções atuais, salvo algumas exceções como nas

novelas Viver a Vida e Da cor do pecado, a qual tiveram uma protagonista negra,

representada pela mesma atriz: Taís Araújo.

Novelas:  vê-las  ou  “no”  vê-las?  Eis  a  questão  que  talvez  nem  William

Shakespeare  poderia  responder,  mas  é  perceptível  o  papel  importante  que  as

telenovelas  possuem  no  contexto  mercadológico  e  econômico  da  sociedade

brasileira, além de ter crescido paralelamente ao crescimento da televisão. Esta, em

um leque de possibilidades na realização de programas educativos, informativos e

de entretenimento, viu em um único produto, um sucesso inesperado na época de

lançamento deste meio de comunicação. Como já escrito em parágrafos anteriores,

a  partir  de  1970  a  televisão  se  tornou  comercial,  relacionando  programas  de

qualidade  com  a  difusão  do  consumismo,  porém  relacionar  estes  dois  vetores

fazendo um produto televisivo com boa qualificação e rentabilidade, não é tarefa

fácil.

Ao se falar sobre novelas, as quais podem ser direcionadas a um nicho20 de

mercado restrito e específico, de acordo com Hamburger (2005, p. 38) as classes A

e B na segunda metade da década de 1990 migraram em parte para a TV a cabo.

Isto  teve como consequência uma programação considerada de baixa  qualidade

teórica  e  técnica,  pautada  no  que  se  considerou  o  gosto  popular.  Esta  atitude

demonstra  preconceito  sobre  o  entendimento  da  massa  popular  em  relação  às

obras, como se a inteligência aumentasse ou diminuísse de acordo com a situação

financeira da pessoa.

Mesmo sendo um produto abstrato, as novelas mostram sua concretude no

20 Conceito disponível em <http://www.dicio.com.br/nicho/> Acesso em: 30 mai. 2015.
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cotidiano da população brasileira. Os folhetins diários, acompanhados por milhares

de pessoas em todo o território nacional, são criados na imaginação de um ou mais

autores, usando atores em ação. Estes, não são somente aqueles que aparecem em

frente  à  TV,  a  equipe  atrás  das  câmeras  possui  uma  importância  igual  ou  até

superior na realização das novelas, tanto a cenografia, que constrói os cenários de

acordo com o enredo da trama, quanto os responsáveis pelos efeitos especiais e os

dublês,  os  quais  correm  riscos  reais  para  dar  mais  veracidade  à  história.  Os

continuístas, quase nunca citados ou até com função desconhecida pela população,

têm  o  papel  fundamental  na  sequência  das  cenas.  Os  editores,  a  equipe  de

manutenção, os diretores, os maquiadores, os figurinistas, dentre diversos cargos

estão envolvidos em uma só novela, mostrando a complexidade da realização desse

produto, o qual segundo Hamburger (2005) gera alta lucratividade para a emissora.

Criadas na imaginação, as novelas tentam reproduzir a realidade, tornando

mais  fácil  o  entendimento  e o envolvimento  da população com a trama,  porém,

também, utiliza-se do potencial libertador existente no imaginário do escritor e por

ser uma obra artística, a licença poética é bastante utilizada, às vezes de forma

inocente para, por exemplo, se tornar viável as gravações “colocando” Bangu ao

lado da zona sul – como ocorreu na últimas cenas da novela Império –  mas em

outros momentos esse consentimento da poesia é culpado por causar  alienação

popular, principalmente no tangente às massas. Antigamente programas de auditório

eram usados para apoiar  políticos,  como aconteceu na atração apresentada por

Chacrinha, onde por meio de cartazes21, entre um  take22 e outro, eram exibidos o

nome do  politico  José  Sarney,  dentre  outros.  Na  novela  Dancin'  Days existiram

discursos sobre a crise econômica da época, além de veicular interesses comerciais

e mobiliários com os financiamentos da Caixa Econômica Federal.

De acordo com Tomaz (2014, [s.p.]):

Era julho de 1978. O Brasil  crescia feito a China de hoje,  mas o sonho
estava prestes a acabar. Em 1979 veio o segundo choque do petróleo, que
fez o país quebrar e enfrentar três anos de recessão. Mas a economia era
só o pano de fundo. O que frequentava as rodas das conversas eram as
meias lurex com sandálias de salto fino de Júlia (Sônia Braga), a heroína da
novela 'Dancin'  days',  de Gilberto Braga […] A moeda era o cruzeiro,  já
combalido por inflação alta, que rodava perto dos 40% ao ano. Em 1979, a
alta de quase 100% no preço mundial do petróleo faz a inflação também

21 Alguns cartazes estão disponíveis em <http://www.buzzfeed.com/novelasefamosos/14-cartazes-
de-apoio-polatico-no-cassino-do-chac-z8ey> Acesso em: 30 mai. 2015.

22 Tomada, em português.
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praticamente dobrar por aqui, quando finalmente Júlia reencontra seu amor,
Cacá  (Antônio  Fagundes),  e  conquista  a  filha,  Marisa  (Glória  Pires).  A
mazela da inflação aparece na fala da personagem principal logo no início
da  novela,  quando  ela  sai  da  cadeia,  depois  de  11  anos  presa  por  ter
atropelado e matado um segurança. Com os classificados na mão, procura
um conjugado em Copacabana e percebe o encarecimento dos serviços.
Durante o tempo que passou na penitenciária, a inflação foi de 1.270%.[…]
A Barra é um bairro em formação. Os prédios em sequência que vemos hoje
ainda estão na planta. E é na planta que Carminha, personagem de Pepita
Rodrigues, de uma família típica de classe média, compra um apartamento.
Trabalha dia e noite para concretizar o sonho da casa própria. Ganha CR$ 8
mil como professora de ginástica e o aluguel leva 43% do seu salário que
seria de R$ 2 mil nos dias de hoje. Ela sofre para pagar as intermediárias,
injeções de dinheiro que são pagas durante a construção e equivale a 1,5%
do  valor  do  imóvel.  Ela  é  filha  de  Alberico  (Mário  Lago),  comerciante
nostálgico  dos  tempos  em  que  promovia  bailes  de  debutantes  no
Copacabana Palace, onde encontra amigos, atrás de recursos para seus
negócios mirabolantes. (TOMAZ, 2014, [s.p.])

Como  afirma  Esther  Hamburger  (2005,  p.  25)  “As  novelas  teriam  se

constituído em mecanismos eficientes de alienação e legitimação de uma ordem

social injusta, realizando no plano do imaginário uma integração negada no plano da

realidade”. Esta afirmação refere-se a um período de grande desigualdade social.

Apesar da situação socioeconômica desigual da população ainda existir  nos dias

atuais, ela já foi muito maior, principalmente, na época de grande autoritarismo no

Brasil. Este momento da história brasileira apresentou grande discriminação social e

dominação autoritária exercida pelo regime militar.

Produções exibiam uma integração social destoante da que ocorria no mundo

real: a ficção tratava com eufemismo problemas da sociedade, ou nem os citavam.

O país, em 1970, se apresentava consideravelmente mais urbano23 e com grande

investimento tecnológico na indústria televisiva. O governo tinha relação direta com

as emissoras, investindo no crescimento deste meio de comunicação, porém o que

também crescia  era  a  censura  e  o  investimento  do governo  foi  do  tamanho  da

vontade de alienar o povo brasileiro. Segundo Hamburger (2005), em dezembro de

1968, o AI-5 colocou arestas na liberdade de comunicação, controlando todos os

programas a serem exibidos, incluindo as novelas. Exemplificando esta rigidez, pode

ser citada a novela Roque Santeiro, a qual foi proibida sua exibição, em 1975.

Na obra de Esther Hamburger (2005) fica clara a relação entre o Estado, a

indústria de televisão, os anunciantes e o público: o primeiro, após a constituição de

1988,  não  exerce censura  explícita  no  segundo,  mas também não  mais  investe
23 Ao contrário do que acontecia em 1950 quando a TV foi inaugurada no Brasil, período em que a 

população vivia em um contexto rural.
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dinheiro  público  nas  emissoras;  o  segundo  precisa  do  terceiro  para  continuar

existindo porque os investimentos são importantes na lucratividade e permanência

de qualquer empresa; o terceiro vê o segundo como ótimo meio de propaganda e

marketing, visto que a maioria do povo possui ao menos um aparelho televisor em

suas residências; para o segundo, o quarto é fundamental  porque a indústria de

televisão esta pautada na audiência;  o terceiro,  precisa do quarto para visualizar

seus produtos e serviços exibidos em propagandas pelas emissoras, para que a

população possa consumi-los os tornando rentáveis.

“As novelas vendem moda, música e outros produtos” (HAMBURGER, 2005,

p. 30) e, também, já é realidade que essas produções vendem, por meio de pacotes,

destinos turísticos para o telespectador, o qual é um potencial turista. O ser humano

costuma se envolver com as histórias lidas em livros e assistidas em filmes, séries e

novelas. Ao contrário das produções cinematográficas, onde é difícil uma obra ter

mais  de  três  horas  de  duração,  a  novela  dura  meses  a  fio.  Quem  as  assiste,

acompanha  diariamente  a  história  de  personagens  facilmente  identificáveis,  se

envolve  na  vida  ficcional  dos  personagens,  com  suas  vidas  ambientadas  em

cenários às vezes distantes da realidade e do conhecimento do telespectador. Estes

locais podem gerar a curiosidade de conhecer aquela locação, tanto a on-location24

quanto a off-location25. Segundo Hamburger (2005), as obras que mais se adaptam à

realidade  na  qual  o  telespectador  se  encontra,  terão  mais  possibilidades  de

estabelecer uma conexão emocional efetiva. A sociedade atual não apresenta mais

o homem sempre como provedor da família, nem a mulher como aquela que cuida

somente da casa e dos filhos: os temas de importância atual são colocados nas

obras de hoje, como a homossexualidade assumida26, por exemplo. Somatórios de

esforços como essa coerência contextual, com a escolha adequada dos locais para

ambientar a trama, a edição eficaz para tornar a fotografia do lugar mais atrativa ao

potencial turista, programas de incentivo a visitação local, gestão do destino com

excelência, dentre outros fatores, em prol de um aumento na “turistificação” de um

lugar pouco visitado, além de aumentar a renda produzida pelo setor de turismo no

Brasil, vai gerar mais empregos.

 A televisão começou em preto e branco, passando pela escala de cinzas até

24 Destinos reais, turísticos ou com potencial de “turistificação”.
25 Destinos construídos pelo homem em centros de produção.
26 Como ocorreu na novela Amor à Vida, com o personagem Félix interpretado pelo ator Mateus 

Solano.
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se colorir em O Bem-amado27, com cores limitadas e poucas nuances, ao contrário

do  que  acontece  nos  dias  atuais,  onde  com transmissões  em  alta  definição,  é

possível perceber cada tom de cada cor de cada cena. A tecnologia High Definition

já  está  ultrapassada  em  relação  à  4K28,  a  qual  futuramente  será  o  padrão  de

exibição  das  emissoras.  Para  o  turismo  e  o  audiovisual  a  imagem  é  muito

importante, esta exibe um destino, transmitido na TV, porém a recepção da imagem

não  é  a  mesma  percebida  por  quem  vê:  cada  um  recebe  a  mensagem  visual

diferente  do outro.  De acordo com Hermann (1989),  cada cérebro  faz conexões

diferentes relacionando figuras a memórias dessemelhantes, provocando emoções

distintas de uma pessoa para outra.

No livro The Creative Brain (1989), Hermann aponta que a pessoalidade das

escolhas  referentes  a  todas  as  questões  da  vida  individual  e  coletiva  são

tendenciadas pelos hemisférios cerebrais. Quando um indivíduo, em sua tomada de

decisão, utiliza mais o hemisfério superior esquerdo, ele analisa tudo o que puder

ser analisado antes de escolher seu destino turístico, por exemplo. Por não ser um

perfil  muito  emocional,  provavelmente  não  será  facilmente  envolvido  por  uma

história de novela: se ele escolher o destino apresentado no folhetim, será porque

achou bonito e os pontos positivos da viagem superaram os negativos.

Se a decisão foi  tomada usando predominantemente o hemisfério superior

direito, o indivíduo não se prende a detalhes e gosta de explorar novos destinos. É

um perfil experimental, de muita iniciativa e imaginação: se ele tomar conhecimento

de  um  lugar  exibido  na  TV,  é  provável  conhecê-lo  pessoalmente.  Aqueles  que

empregam  uso  do  hemisfério  inferior  esquerdo,  na  maior  parte  das  vezes,

demonstram um perfil  controlador  agindo de  forma mais  cuidadosa:  escolhe  um

destino após fazer um plano de viagem detalhado. Por último, encontra-se o perfil

relacional,  caracterizado  por  pessoas  que  tomam  decisões  utilizando-se,  em

predominância, do hemisfério inferior  direito:  indivíduos sensíveis,  espontâneos e

que  provavelmente  preferirão  viagens  em grupos  para  o  lugar  escolhido.  Todos

esses  perfis  foram  influenciados  de  uma  forma  ou  de  outra  por  programas  de

televisão. Esta, passou por diversas fases em sua história, explicada por Hamburger

(2005).

No terceiro período da televisão na sociedade, segundo Hamburger (2005),

27 Primeira novela em cores exibida na televisão brasileira.
28 Termo relacionado à resolução, que chega a ser quatro vezes maior do que as convencionais. 

Disponível em <http://www.infoescola.com/tecnologia/tecnologia-4k/> Acesso em: 30 mai 2015.
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existia liderança hegemônica de audiência por meio de uma única emissora, porém

não se percebe mais a antiga hegemonia de uma grande rede televisiva. Além deste

período, a autora aborda mais dois: o primeiro com predominância da TV Tupi, com

novelas escassas e elitistas, transmitindo em predominância programas de auditório

e teleteatros; no segundo, que predominava, com índices de audiência acima dos

cinquenta por  cento,  era a Rede Globo.  Suas novelas eram e continuam sendo

produtos  centrais  da  programação,  gerando  receita  elevada  proveniente  da

comercialização do tempo de propaganda e marketing de produtos das empresas

patrocinadoras, exibidos nos intervalos das novelas.

Neste  grande comércio  que gira  em torno das novelas,  principalmente  as

produzidas pela Globo Comunicações e Participações S.A, o controle do universo

dos telespectadores é fundamental para calcular e estabelecer os preços cobrados

das empresas patrocinadoras. Quanto maior for o número daqueles fiéis à emissora

maior  será  audiência  e  consequentemente,  o  valor  embolsado  pago  pelos

anunciantes por meio de um esquema de bônus, realizado por emissoras, o qual de

acordo  com  Benvenuti  (2013) foi  criado  pela  Rede  Globo.  Mas  para  captar  a

constante atenção do público e manter a vontade diária de acompanhar uma história

fictícia – baseada ou não em histórias reais – é importante estudar o conteúdo e

avaliar a coerência do enredo com a realidade da população.

Como diz Hamburger (2005, p. 40):

A produção de uma novela começa com uma sinopse bem desenvolvida,
com várias dezenas de páginas, escrita pelo autor e aprovada pela direção-
geral  da  emissora.  A  rotina  criada  no  início  dos  anos  1970  incluía  a
avaliação desta sinopse pelo departamento de pesquisa, que analisava o
conteúdo do texto avaliando, entre outros componentes, se a composição
dos  personagens  correspondia  a  composição  social  da  audiência
(HAMBURGER, 2005, p. 40).

A afirmação citada mostra a importância da sinopse para uma produção e

serve, também, para a escolha da locação. Quanto mais envolvente for a trama e

quanto mais vezes forem mostradas as paisagens e os atrativos do local escolhido

para  as  gravações,  maior  será  a  chance  do  telespectador  conhecer  o  destino

exibido, tornando-o um potencial turista. 

Santana  (2012,  p.  91)  questiona  sobre  a  quem  interessa  o  turismo  de

teledramaturgia e discorre acerca do assunto:
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[…]  o turismo midiático quer apresentar  ao telespectador um savoir  fare
relacionado com uma produção cultural, funcionando como making of, ao
mesmo em que pretende inserir o telespectador (agora turista) no ambiente
ficcional  narrado  nas  telas.  Tal  atividade  também  atua  como  relações-
públicas e promoção de venda para a empresa produtora e para o município
que  a  acolheu.  […]  o  turismo  midiático  elegerá  alguns  pontos  a  serem
visitados  enquanto  outros  serão  varridos  à  margem  do  processo.
(SANTANA, 2012, p. 91-92).

Para Santana (2012) o turismo de teledramaturgia é derivado do midiático e

pode ser  visto  como visitas  nas locações usadas por  produtores nas produções

dramatúrgicas.  A  autora  afirma  que  “as  imagens  que  chegam  à  casa  dos

telespectadores seriam capazes de motivar a partida destes, posicionando-os como

turistas nestes espaços.” (SANTANA, 2012, p. 93), e discorre sobre os beneficiados

no processo de turismo midiático que seriam “a empresa produtora, as celebridades,

os telespectadores e turistas, as empresas de turismo, os municípios que captaram

tal produção cultural e, também, à academia.” (SANTANA, 2012, p. 93). Esta mesma

autora fala  do  interessa da Rede Globo nesta  tipologia de  turismo e como esta

pesquisa  detalha  dezenove  telenovelas  produzidas  pela  emissora  em questão  é

válido citar Santana (2012, p. 94):

[…] Rede Globo […] utiliza de […] estratégias para atrair o interesse dos
clientes  internacionais,  como  “as  visitas  programadas  de  executivos  de
estações estrangeiras à Sede da emissora no Rio de Janeiro.” Estudantes
de  ensino  superior  também podem  realizar  semelhante  passeio,  o  que
caracteriza uma visita técnica,  servido para aproximar a Rede Globo de
uma população formadora de opinião e das universidades, geradoras de
pesquisa. Aqui, então, já se vislumbra o interesse da organização em se
servir do conceito de visitas de empresas e turismo industrial, como forma
de se promover perante seu público consumidor nacional e internacional. 

Santana  (2012)  posiciona  a  Rede  Globo  como  grande  publicitária  de

paisagens urbanas, que busca autenticidade de cenários para valorizar sua marca

por meio da diferenciação e, mesmo com instalações físicas grandiosas como o

Projac,  ela  se  dispõe  a  divulgar  bairros,  cidades  e  países  em  imagens

tridimensionais, reafirmando a importância do turismo de teledramaturgia.

Segundo Fois-Braga (2010, p. 93 apud SANTANA,  2012, p. 93)

O turismo de teledramaturgia, como sendo derivado do turismo midiático,



37

pode ser definido como a visita aos locais que serviram como locação para
as gravações de um produto televisivo ou que foram banhados pela aura
destas produções; neste sentido, tais espaços serão visitados através da
“reapropriação  da  apropriação”,  ou  seja,  o  que  se  torna  atrativo  são  os
símbolos e narrativas anteriormente presentes no território em diálogo com
aqueles que emergiram do universo diegético, do imaginário televisivo. […]
Um  turismo  midiático,  e  mais  especificamente  direcionado  para  as
teledramaturgias,  promove  uma  circularidade  no  desenvolvimento  do
imaginário  de  um  local  utilizado  como  locação  para  as  produções:  as
imagens que chegam à casa do telespectador seriam capazes de motivar a
partida  destes,  posicionando-os  como  turistas  nestes  espaços,  que  ao
transbordarem da tela se tornam experiências de viagens. (FOIS-BRAGA,
2010, p. 93 apud SANTANA,  2012, p. 93)

Esses  espaços  transbordados  da  tela,  com  afirmou  o  autor  citado,  são

registrados tanto em locações reais quanto em locais construídos pelo ser humano.

“Há  algum  tempo,  diversas  telenovelas  globais  são  gravadas  com  cenas  em

diferentes  países,  inclusive  naqueles  que  possuem modos  de  vida  –  culturas  –

estranhos  aos  olhos  e  padrões  dos  brasileiros.”  (POSTALI,  2013,  [s.p.])  e  as

gravações,  que  antes  aconteciam em estúdios  alugados  ou  nas  ruas,  hoje  são

gravadas em grandes centros de produção, mesmo mantendo capturas externas.

Um exemplo pioneiro a ser citado é o Projac, que em 1995 foi inaugurado, facilitando

o deslocamento de uma gravação para outra e agilizando o processo de produção,

inserido em um conceito que será abordado no subcapítulo seguinte: o off-location.

1.2 ON-LOCATION E OFF-LOCATION

O texto Film – Induced Tourism escrito por Sue Beeton (2005), contrapõe dois

pontos importantes:  on-location e  off-location.  O primeiro remete à locação natural

das  gravações,  onde  as  paisagens  e  os  pontos  turísticos  são  apresentados  ao

público.  Criados  pela  natureza  ou  pelas  mãos  humanas,  são  a  “moldura”  que

embeleza  a  cena  e  deixam  o  enredo  mais  inteligível  e  envolvente,  motivando

potenciais turistas a escolher seu destino e roteiro turístico.

No  on-location o  visitante  pode  sentir  a  realidade  local  dos  moradores  e

vivenciar um pouco da cultura disponível;  o  off-location endereça ao conceito de

visitação turística em estúdios de gravação onde a curiosidade está mais voltada à

tecnologia presente nas pré e pós produções, nas visitas guiadas, no conforto e

comodidade  do  passeio,  como por  exemplo,  na  inclusão  de  refeição  local  após

finalização  da  visita.  É  no  off-location que  o  mundo  das  novelas  podem  ser
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miniaturizados em “pequenos mundinhos”, transformados em lembranças reais que

cada  visitante  pode  levar  para  suas  casas.  Igualmente,  a  superficialidade  da

experiência pode ser percebida porque, como o nome já diz, no off-location existem

as fábricas de sonhos, onde muitos objetos são somente madeiras pintadas, a neve

é  falsa,  os  carros  são  carcaças  dentre  outros  exemplos  que  ilustram  “a  falsa

verdade”.

Beeton  (2005)  prossegue  seu  trabalho  abordando  questões  sociopolíticas

relacionando-as com o turismo, mostrando o poder econômico que este setor tem no

mercado.  Além disso,  o  turismo é  um grande  fenômeno capaz  de  unir  raças  e

credos,  gerações  e  comportamentos  e  mover  um  grande  fluxo  de  capital

influenciando  no  giro  econômico  positivo  para  este  mundo  globalizado  no  qual

vivemos. E o que é mais acessível ao grande público brasileiro, para mostrar novos

destinos, do que as novelas?

A novela  influencia,  conscientemente  ou  não,  a  mente  da  grande  massa

brasileira  – principalmente aquela que não tem acesso à TV por  assinatura – e

consequentemente,  no  seu  poder  decisório  de  escolha  e  compra  de  possíveis

pacotes  turísticos  baseados  em novelas  nacionais.  Os  folhetins  podem encurtar

distâncias  psicológicas,  podem criar  um “sonho  de  consumo”  para  aqueles  que

viram belos destinos reproduzidos nas telinhas.

 Se o turismo cinematográfico ainda “é uma criança aprendendo a andar”, o

turismo com roteiros baseados em destinos exibidos em novelas ainda precisa ser

“fecundado”.  Os autores  Rodriguez;  Brea;  González (2014)  discorrem sobre uma

pesquisa feita na Feira Internacional  de Turismo Cultural,  a respeito do potencial

turístico  que  o  mercado  audiovisual  possui,  principalmente  no  tangente  ao

cinematográfico. É um levantamento inteligente focado na demanda cada vez mais

meticulosa e rigorosa quanto à qualidade do serviço e o custo-benefício.

Alguns números são apresentados por Rodriguez; Brea; González (2014), tais

como  aproximadamente 54% dos entrevistados conheciam esta tipologia turística.

Esta é vinculada às locações por 32% dos participantes e 26% deles “confundem” o

endereço das locações, ou seja, um filme pode ter sua história enredada na França,

porém as cenas foram gravadas em estúdios de Nova Iorque e editadas na pós-

produção, onde paisagens da França foram inseridas no filme. Por ser uma tipologia

diferenciada e, às vezes, detentora de viagens mais caras, o turista se encontra na

faixa  etária  de  25  a  44  anos,  geralmente  independente,  com  alto  grau  de
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escolaridade, que costuma disponibilizar de 10 a 15 dias para cada viagem e muito

conectado às novidades que a internet  disponibiliza,  facilitando na aquisição dos

produtos turísticos sem intermediários do trade.

Rodriguez;  Brea;  González  (2014)  apontam a  necessidade  de  inovação  e

expansão  criativa  dos  produtos  turísticos  culturais,  o  que  auxiliará  no

desenvolvimento e na gestão dos destinos turísticos com um importante diferencial

no mercado, captando mais potenciais turistas para o local desejado. O turista da

atualidade não é o mesmo de anos atrás, quando viajar à Paris e conhecer a Torre

Eiffel era o suficiente. Hoje, ele busca uma nova vivência e experiência, algo novo

para  contar  e  compartilhar:  ele  quer  postar  no  facebook uma foto  que ninguém

tenha.  Segundo  o  Ministério  do  Turismo  (BRASIL,  2005,  p.  6): “[...]  turismo

cinematográfico  é  um  filme  que  toda  comunidade  quer  ver  passar.  A equação

turismo/cinema  fomenta  resultados  positivos  para  o  futuro  e  o  presente  de  sua

comunidade”.

Percebe-se  a  importante  influência  da  indústria  cinematografia  no  poder

decisório  do  consumidor  onde  a  comunicação  visual  atua  no  inconsciente,

embalando-o no enredo do filme, no contexto dos personagens e por quais lugares

eles  passam;  o  turismo  atua  na  concretude  desse  sonho  e  desta  vontade  de

conhecer o lugar visto nas telas.

A tipologia  turismo  cinematográfico  está  cada  vez  mais  forte  e  visível  no

mercado turístico, propiciando aos turistas cansados dos pacotes clichês fornecidos

por  agências,  opções  personalizadas  para  destinos  vistos  em sua  programação

audiovisual  favorita,  tanto em novelas quanto em filmes e séries.  O cinema e o

turismo  possuem  um  alto  nível  de  ligação  também  em  relação  às  sensações,

emoções e experiências, da mesma forma ocorre com as telenovelas, as quais, em

âmbito nacional, fazem parte de um mercado mais forte do que o cinema, devido ao

perfil  “noveleiro”  da  população  brasileira.  Por  este  motivo,  o  próximo  capítulo

apresenta uma “volta ao mundo” pelos destinos transmitidos por novelas brasileiras.
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2 VOLTA  AO MUNDO COM AS NOVELAS

Viajar é um verbo ligado diretamente às novas experiências, vivenciadas por

aqueles que têm a oportunidade de conhecer novos destinos e atrativos turísticos,

culturas inéditas e pessoas distintas do cotidiano, mas também pode ser um verbo

pensado  de  forma  figurativa,  onde  a  viagem é  mental,  a  qual  o  movimento de

imagens estimula as sensações e os desejos dos indivíduos que as viram. Assim

como nos filmes e seriados, a imagem é de extrema importância na produção de

telenovelas:  é  o  “pano  de  fundo”  da  história  dos  personagens;  é  o  enredo  que

envolve os telespectadores tornando-os potenciais turistas para a visitação do local

exibido.  Por  ter  maior  duração  do  que  os  filmes,  as  novelas  aprofundam  os

envolvimentos e as relações com os personagens e intensificam a divulgação dos

lugares.

Neste  capítulo  serão detalhadas vinte “novelas turísticas”,  as quais  deram

uma importância relevante29 na exibição dos destinos escolhidos para emoldurar a

trama principal e as tramas paralelas. Todos os folhetins descritos neste capítulo

foram gravados no Brasil, mas o parâmetro de organização dos subcapítulos é a

divisão por continentes dos destinos internacionais exibidos por elas. 

As produções utilizadas nesta pesquisa são as novelas Gabriela 1ª versão,

Por  amor,  Laços  de  família,  Um anjo  caiu  do  céu,  O  clone,  Começar  de  novo,

América, Belíssima, Bang Bang, Páginas da Vida, Eterna Magia, Duas caras, Três

irmãs,  Caminho  das  Índias,  Viver  a  vida,  Passione,  Salve  Jorge,  Amor  à  Vida,

Império  e  Os  dez  mandamentos.  A escolha  destas  tem  explicação  no  fato  de

apresentarem destinos de  diversos pontos  continentais,  proporcionando ao leitor

uma “viagem pelos  continentes”  da  Terra,  mostrando,  também, a importância do

alcance que um destino pode ter caso seja exibido em novelas. 

É valido ressaltar que as opções foram feitas de livre escolha da autora, por

fatores  como  gosto  pessoal,  disposição  geográfica  dos  destinos  transmitidos.  A

ordem  proposta  no  texto  foi  dividida  por  continentes  em  ordem  alfabética  e  a

disposição das telenovelas foi realizada de acordo com as datas de exibição.

29 Algumas novelas mostraram mais o destino internacional do que outras.
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2.1 AMÉRICA

2.1.1 Gabriela – 1ª e 2ª versão

O autor Walter George Durst adaptou para “o mundo das novelas”, no ano de

1975, a obra Gabriela, Cravo e Canela escrita por Jorge Amado. Em 135 capítulos –

dirigidos por Walter Avancini e Gonzaga Blota – exibidos às 22 horas daquele ano, o

público pôde acompanhar questões políticas e sociais discutidas na trama que foram

temperadas pela sensualidade da personagem principal.

Segundo o site oficial de memória Globo:

Uma réplica da cidade de Ilhéus (BA) foi construída em Guaratiba,  zona
oeste do Rio de Janeiro. Os cenógrafos Mário Monteiro e Gilberto Vigna,
apoiados  pela  Divisão  de  Engenharia  da  TV  Globo,  basearam-se  nos
desenhos do artista plástico Carybé para projetar os cenários. A construção
da cidade cenográfica exigiu o aterro de uma área de 1.200m² […] As cenas
na  caatinga  foram  realizadas  na  cidade  de  Maricá,  no  Rio  de  Janeiro.
(MEMÓRIA, 2015, [s.p.]).

A novela teve altos índices de audiência, divulgando Ilhéus para a população

brasileira e depois para a europeia pois ela  foi a primeira telenovela vendida para

Portugal,  fato este, segundo o Memória Globo (2015),  importante na abertura de

portas no tangente à exportação de novelas brasileiras para outros continentes. A

cidade mencionada possui um extenso litoral rodeada por belas paisagens, as quais

se tornaram mundialmente conhecidas após ambientarem obras do escritor ilheense

Jorge Amado, como por exemplo, aquela que serviu de inspiração para as duas

versões  de  teledramaturgia  e  diversas  peças  teatrais:  o  livro  intitulado  Gabriela,

Cravo e Canela.

De acordo com Brasilhéus30 (2015), Ilhéus/BA tem uma economia baseada no

turismo,  nas  indústrias  e,  principalmente,  na  agricultura  com  suas  famosas

plantações  de  cacau.  É  uma  das  cidades  mais  populosas  de  seu  Estado  e

homenageou o seu ex habitante mais ilustre31 nomeando o aeroporto da cidade com

seu nome. Com uma área de 1 840,991 km² a cidade disponibiliza ao turista uma

ótima infraestrutura para o desenvolvimento das atividades de lazer em seu tempo

de lazer e descanso. Segundo o site Encontra Ilhéus32, os visitantes contarão com

moradores hospitaleiros que farão o possível para garantir a qualidade dos serviços

30 Disponível em <http://www.brasilheus.com.br> Acesso em: 15 mai. 2015.
31 Jorge Amado.
32 Disponível em <http://www.encontrailheus.com.br/ilheus> Acesso em 15 mai. 2015.
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e da experiência que o viajante vivenciará em Ilhéus.

Localizada entre o Oceano Atlântico e a Mata Atlântica, Ilhéus oferece opções

de hospedagens para todos os bolsos. O turista que opta por se hospedar no centro

histórico,  no litoral  sul  ou no litoral  norte  da cidade,  escolherá entre os diversos

hotéis, pousadas ou resorts disponíveis no local. Segundo Brasilhéus (2015), quem

optar  por  acomodações  localizadas  no  literal  sul  contará  com  praias  melhores

estruturadas  para  a  recepção  turística,  pois  as  do  litoral  norte  estão  menos

desenvolvidas e as do centro carecem de melhorias.

Os  pontos  turísticos  mais  famosos  da  cidade,  de  acordo  com Brasilhéus

(2015), estão fixados em seu centro histórico, onde está localizada na Praça Dom

Eduardo e a Catedral de São Sebastião que é um dos principais atrativos da cidade,

com altura aproximada de 47 metros e 48 anos de idade33 desde sua inauguração

em 1967. Na mesma praça outro famoso ponto turístico se encontra: o bar Vesúvio –

inaugurado em 1910 e registrado no romance de Jorge Amado. O centro histórico

também contem o antigo cabaré Bataclan, que funcionou até 1940, hoje oferece aos

visitantes, dentre outras coisas, comida de qualidade e shows; o Teatro Municipal; a

Casa de Cultura Jorge Amado, que foi a antiga residência do escritor e a Igreja de

São Jorge, que é um museu de artes sacra, além de ser o edifício de ritos religiosos

mais antigo de Ilhéus. Na figura 1, estão dispostos, respectivamente da esquerda

para direita, os atrativos citados.

Figura 1: Pontos turísticos de Ilhéus.
Fonte: Portal Brasilhéus, 2015.

33 Idade referente ao ano de 2015.
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Segundo  Brasilhéus  (2015),  Ilhéus  possui  uma  gastronomia  com  pratos

saborosos, mas os amantes do chocolate poderão sentir-se privilegiados com os

passeios  disponíveis  aos  visitantes.  Existem  passeios  às  fazendas  de  cacau,  à

fábrica de chocolate artesanal e à CEPLAC34, que tem como um de seus principais

objetivos a realização de pesquisas sobre os avanços tecnológicos em relação ao

cultivo do cacau.

Segundo o artigo35 de Elton Silva Oliveira e Henrique Tomé da Costa Mata

(2015, [s.p.]):

[…] Analisando a variável idade, ocupação e grau de escolaridade, conclui-
se  que  o  turista  de  Ilhéus  é  conservador,  identificando-se  com  as
modalidades do turismo cultural,  gastronômico, lazer, de massa, segunda
residência e de terceira idade, […] Sobre a renda média, o turista de Ilhéus
recebe US$1.119 […] O gasto médio diário individual do visitante presente
em Ilhéus foi  de US$18,30 […] A razão deste  baixos gastos diários dos
turistas são atribuídos a fatores como: altos preços e ausência de diversão
noturna. Observou-se que em Ilhéus, a permanência média foi de 7,5 dias
[…] Concernente ao motivo da viagem, […] predominou o passeio, 59% […]
Com relação ao produto turístico, em Ilhéus o que mais agradou aos turistas
foram às praias 57,7% e […] 29% dos entrevistados criticaram a limpeza
pública. (OLIVEIRA; MATA, 2015, [s.p.]).

Em 2012, a TV Globo exibiu uma versão mais atual da novela Gabriela. Nos

77 capítulos transmitidos às 23 horas, Walcyr Carrasco escreveu uma trama também

baseada na  obra  de Jorge Amado,  porém com uma linguagem mais  próxima à

realidade atual.  A tecnologia mais avançada propiciou capturas de imagens com

qualidade muito superior, comparada às gravadas na primeira versão e a exibição da

novela reviveu a cidade de Ilhéus na lembrança de muitos e surgiu na mente dos

que não a conhecia. Não foram encontradas fontes afirmando que a primeira versão

de Gabriela mostrou panorâmicas reais de Ilhéus ou somente utilizou-se do nome da

cidade, porém na segunda versão, de acordo com Memória Globo36,  a produção

ficou 15 dias no nordeste brasileiro para captura de cenas. É válido ressaltar que a

modernidade tecnológica da segunda versão foi  de grande auxílio  para  tornar  o

destino ainda mais turístico.

34 Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira.
35 Disponível em <http://www.uesc.br/nucleos/turismo/artigos/perfil_ilheus_itacare_eltons.pdf>. 

Acesso em: 15 mai. 2015.
36 Disponível em http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/gabriela-2-

versao/producao.htm.  Acesso em 15 mai. 2015.
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2.1.2 América

O título da novela já denota o país que teve seus destinos divulgados por ela:

os  Estados  Unidos  da  América.  Esta  nação  desperta  o  interesse  de  muitos

emigrantes  de  diversos  países  que,  em  busca  do  “American  Way  of  Life”37,

enfrentam perigos de vida para entrar ilegalmente no país atravessando a fronteira

com o México. Glória Perez tem o gosto por escrever assuntos relevantes para a

sociedade moldurando a história em novas culturas e exibindo massivamente os

destinos dos países escolhidos como locações para as gravações.

Segundo  Memória  Globo  (2015),  os  203  capítulos  dirigidos  por  Jayme

Monjardim,  Marcos  Schechtman,  Luciano  Sabino,  Marcelo  Travesso,  Teresa

Lampreia, Federico Bonani e Carlo Milani foram transmitidos no ano de 2005, no

horário  nobre  da  Rede  Globo  e  a  produção  contou  com  locações  nacionais  e

internacionais – naturais ou construídas. No Brasil,  alguns exemplos de locações

foram o morro Dona Marta, o mirante Mundo Novo, Guaratiba, Praça Tiradentes,

Minas Gerais, Mato Grosso, Barretos, São José do Rio Preto, Jaguariúna, Macaé,

Icém e Vila Isabel. No exterior, a novela registrou imagens das cidades de Terlingua,

Lajitas, Ghost Town, do Parque Nacional Big Bend. South Point Park, Ocean Drive,

Jardim Vizcaya, Watson Island, Liberty City, Little Havana, Little Haiti e Downtown.

O site oficial da emissora Globo discorre que foram cinco as cidades erguidas

no Projac somente para esta telenovela e, além das locações citadas no parágrafo

anterior, 60 cenários foram utilizados para as gravações em estúdio. Segundo o site

oficial  da  emissora,  até  aquela  data,  o  folhetim  foi  destaque  em construção  de

cenários e na metragem das cidades cenográficas usadas. América foi comprada

por países como Venezuela, Portugal, Bolívia, Canadá, Costa Rica e Índia, os quais

tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais dos destinos brasileiros que

foram mostrados  nesta  produção  e  também perceber  o  ponto  de  vista  de  uma

brasileira sobre a imigração ilegal.

O volume de pacotes  turísticos  vendidos,  tendo como destino  os Estados

Unidos já é grande a muito tempo. Suas paisagens são conhecidas mundialmente e

já  foram  divulgadas  em  diversos  filmes,  seriados,  documentários  e  reportagens

jornalísticas. A atratividade do local, não somente no que se refere ao turismo mas

37 Estilo de vida americano que ficou famoso no século XX. Disponível em: 
<http://www.klickeducacao.com.br/conteudo/pagina/0,6313,POR-1307-10082-,00.html>. Acesso 
em 15 mai. 2015.
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também  no  tangente  à  qualidade  de  vida,  é  tamanha  que  provoca,  em  alguns

indivíduos, o desejo de morar nesse país e não fazer apenas uma visita. Este desejo

é o que move a personagem principal da novela América e a faz viver aventuras em

cenas rodeadas por paisagens norte-americanas.

Figura 2: frames de vídeo da novela América.
Fonte: Youtube, 2015.

A figura acima mostra cenas captadas nos Estados Unidos da América. O

principal destino internacional exibido na obra de Glória Perez foi Miami, que é a

cidade da badalação à beira mar e aqueles que não curtem praias, podem encontrar

construções históricas e grandes museus para visitar.  De acordo com Viaje Aqui

(2015)38 a intensa vida noturna de Miami disponibiliza ao visitante ótimas opções de

restaurante  e  clubes  noturnos.  Viaje  Aqui  (2015) aponta  que  os  brasileiros  que

visitam a cidade dificilmente sentem-se como “peixes fora d'água” porque cerca de

60% da população local é composta por pessoas de origem latina. O turista que

gosta assistir  eventos esportivos vai encontrar opções de hóquei no gelo, futebol

americano, basquete, dentre outros: Miami tem alternativas turísticas para todos os

gostos e bolsos.

38 Disponível em <http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/estados-unidos-miami>. Acesso em: 16 mai. 
2015.
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2.1.3 Bang Bang

De acordo com Memória Globo (2015), a novela considerada um faroeste rico

em sátiras sobre o Brasil foi exibida entre os anos de 2005 e 2006 no horário das 19

horas e foi dirigida por José Luís Villamarin, Paulo Silvestrini, Carlos Boeckel, Ary

Coslov, Carlo Milani e Ricardo Waddington. Dentre os 173 capítulos, escritos por

Mário  Prata  e  Carlos  Lombardi  com a  colaboração  dos  escritores  Ana  Ferreira,

Antonio  Prata,  Reinaldo  Moraes,  Chico  Mattoso,  Filipe  Miguez  e  Márcia  Prates

alguns tiveram cenas gravadas no Chile, mais precisamente no deserto do Atacama,

no Vale da Lua, nas áreas próximas às cidades de São Pedro do Atacama e Calama.

Destinos brasileiros foram os mais aproveitados na trama como Campinas, Angra

dos Reis, Santa Cruz, e Pedra de Guaratiba.

Na Central  Globo de Produção, de acordo com Memória Globo (2015), foi

construída cenograficamente uma cidade que representava duas cidades fictícias,

Albuquerque e Santa Fé: a primeira conservadora e a segunda mostrando um pouco

da  modernidade  da  época.  As  construções  e  a  produção  em  geral  tiveram

inspirações nos filmes de Sérgio Leone, Era Uma Vez no Oeste (1969); de Lawrence

Kasdan, Wyatt Earp (1994); de Clint Eastwood, Os Imperdoáveis (1992), além de

pesquisas sobre os enquadramentos de Tim Burton, dos irmãos Cohen e de Quentin

Tarantino.

Figura 3: Salar do Tara, Deserto do Atacama.
Fonte: Viagem e Turismo por Kátia Arima, 2015.
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A produção de BANG BANG usou uma das regiões mais áridas do mundo

como cenário para algumas cenas da trama: o Deserto do Atacama. Segundo Arima

(2015)39,  neste local,  onde são grandes as altitudes e intensas as aventuras, os

visitantes podem passear por dunas e rochas, além de aproveitar a cidade de San

Pedro, Caracoles, belas praças e igrejas, museus, o Valle de la Luna e de la Muerta,

a  Géiseres del  Tatio,  as  Lagunas Altiplanicas,  a  Laguna Cejar,  o  Vulcão Lascar,

dentre outros atrativos que valem a visita. O Atacama está localizado no Chile, país

de turismo pluralizado com muitas opções de roteiros. É uma nação que tem uma

“geografia de extremos, espremida entre o Pacífico e as cordilheiras dos Andes,

garante a seus visitantes uma das viagens mais cenográficas de todo o continente.”

(VIAJE AQUI, 2015, [s.p])

2.1.4 Amor à Vida

Memória (2015) diz que, entre os anos de 2013 e 2014, foram exibidos 221

capítulos  de  uma novela  escrita  por  Walcyr  Carrasco em uma trama repleta  de

segredos e intrigas. A equipe de direção, composta por André Filipe Binder, André

Barros, Allan Fiterman, Marco Rodrigo, Marcelo Travesso e Mauro Mendonça Filho,

conduziram cenas gravadas no Peru que marcaram a primeira fase da novela.

Segundo site oficial da Rede Globo (2015, [s.p.]):

As gravações no Peru envolveram uma equipe de mais de 40 pessoas […]
Cerca  de 700 quilos  de equipamentos  […]  As  locações escolhidas  para
ambientar as cenas foram Cusco, Machu Picchu, Arequipa, Colca Canyon,
Ollantaytambo e Sacsayhuaman. […] Para simular São Paulo, duas cidades
cenográficas foram erguidas na Central Globo de Produção (Projac). […] Na
outra cidade cenográfica, foi erguido o fictício bairro paulistano onde ficavam
a casa  de  Bruno  (Malvino  Salvador)  […]  Entre  os  cenários  de  estúdio,
destacava-se a casa de Márcia (Elizabeth Savala). 

Para o site oficial da Rede Globo (2015, [s.p.]):

Segundo levantamento do site comparador de viagens Mundi, a busca por
passagens aéreas para Cusco cresceu 542% na semana passada, quando
estreou a novela, em relação à semana anterior. No dia 21, a procura foi
877% maior que na segunda-feira, data da estreia. Segundo a pesquisa, os
internautas do Rio de Janeiro foram os que mais procuraram pela cidade
peruana, com mais de 78% das buscas. São Paulo e Porto Alegre ocuparam
o segundo e terceiros lugares, respectivamente. (GLOBO, 2015, [s.p.])

39 Disponível em <http://viajeaqui.abril.com.br/materias/passeios-deserto-do-atacama-no-chile>. 
Acesso em: 16 mai. 2015.
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Figura 4: Elenco da novela Amor à Vida em gravação no Peru.
Fonte: Gshow, 2015.

As cenas internacionais da novela Amor à Vida ocorreram no Peru, país com

contrastes  culturais  e  uma  população  de  traços  indígenas.  Viaje  Aqui  (2015)40

comenta que o turista que lá visita pode apreciar monumentos históricos, desertos,

sítios arqueológicos, cordilheiras nevadas e etc. Sua capital é Lima, onde encontra-

se o atrativo peruano mais famoso, Machu Picchu. Esta, foi a locação mais aproveita

na  trama  de  Walcyr  Carrasco  e  proporcionou  ao  telespectador  cenas

impressionantes.  De  acordo  com  Viaje  Aqui  (2015),  para  chegar  às  lendárias

construções incas, os visitantes devem passar por uma cidade que é intitulada como

Patrimônio  Histórico  da Humanidade:  Cusco.  É um país  cercado de  mistérios  e

lendas que atraem,  dentre outras,  pessoas para um turismo exotérico,  as quais,

provavelmente, irão ao sul do país para conhecer as linhas enigmáticas de Nazca.

“Segundo o site Hoteis.com, a nova novela das 9, Amor à Vida, com poucos dias no

ar já provocou aumento de 170% nas buscas por hospedagem em Macchu Picchu.”

(GLAMURAMA UOL, 2015),  isto  prova que as novelas influenciam a escolha do

consumidor ao visitar um destino.

2.1.5 Império

Memória  Globo  (2015)  discorre  sobre  a  história  de  grande  ascensão

40 Disponível em <http://viajeaqui.abril.com.br/paises/peru> Acesso em: 16 mai 2015.
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financeira  que  foi  o  ponto  central  da  trama  escrita  por  Aguinaldo  Silva  com  a

colaboração de Márcia Prates, Nelson Nadotti, Rodrigo Ribeiro, Maurício Gyboski,

Renata  Dias  Gomes,  Zé  Dassilva,  Megg  Santos  e  Brunno  Pires.  Decepcionado

amorosamente, o personagem principal não desperdiçou a oportunidade que a vida

pôs em seu caminho. Na fase inicial da novela, foi exibido massivamente um destino

desconhecido  por  muitos  brasileiros,  o  Monte  Roraima,  e  mesmo  com  sua

localização geográfica de difícil acesso41, o tornou mais próximo ao telespectador,

gerando um aumento na curiosidade sobre o local e na quantidade de potenciais

turistas buscando pacotes para Roraima.

Figura 5: Alexandre Nero no Monte Roraima para a novela Império.
Fonte: Gshow, 2015.

O programa matinal Bom Dia  Amazônia,  do dia 30 de julho de 2014, exibiu

uma reportagem sobre o aumento da procura por pacotes ao Monte Roraima no

período da exibição da novela Império. Em entrevista ao programa, o empresário

Magno Souza da operadora Roraima Adventures, disse que houve um aumento, em

15  dias,  de  47%  na  procura  por  pacotes  os  quais  incluíssem  passeios  de

helicóptero,  o  qual  foi  o  veículo  muito  utilizado  pelo  personagem  principal  do

folhetim. Ele disse também que 34 pacotes foram vendidos somente no mês de julho

daquele ano.

Memória Globo (2015) conta que os primeiros dos 203 capítulos dirigidos por

Rogério Gomes, Pedro Vasconcelos, André Felipe Binder, Cláudio Boeckel, Luciana

Oliveira, Roberta Richard, Tande Bressane e Davi Lacerda, exibidos entre os anos

41 Localizado na fronteira do Brasil com a Guiana e a Venezuela.
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2014 e 2015, tiveram cenas iniciais também em Genebra, na Suíça, onde foram

gravadas mais de 30 cenas42 em duas semanas de gravações, logo após, utilizou-se

Petrópolis para a gravação de 25 cenas e o interior de Minas Gerais, o qual  foi

aproveitado para  a  captura das cenas de garimpo,  “ao todo,  Império  conta  com

cerca de 70 ambientes. A cidade cenográfica tem em torno de 20 prédios e duas

frentes de cenários: Santa Teresa e o camelódromo.” (MEMÓRIA, 2015).

A novela Império aproximou a isolada Roraima aos seus telespectadores e

trouxe uma opção de destino turístico ao conhecimento de muitos que nem sabiam

de sua existência: o Monte Roraima, o qual, de acordo com Viaje Aqui (2015)43, atrai

pessoas  ligadas  ao  esoterismo,  à  ciência  e  ao  turismo de  aventura.  Não  foram

encontradas  fontes  que  comprovem  o  patrocínio  dos  governantes  locais  para  a

exibição desse destino, mas seria inteligente pensar que existem muitos locais com

potencial turístico a serem divulgados para a grande massa brasileira e as novelas

são os meios mais fáceis de captar a atenção da população.

2.2 ÁFRICA

2.2.1 O Clone

Entre os anos de 2001 e 2002, Gloria Perez escreveu a novela O Clone para

ser exibida no horário nobre da Rede Globo. Memória (2015) diz que a autora possui

uma característica de misturar modernidade com tradição em suas obras e não foi

diferente  nesta  produção.  Envolta  em  uma  história  de  amor  proibido,  a  trama

aproximou  ao  público  brasileiro  a  cultura  árabe  e,  também,  trouxe  questões

importantes para a sociedade como a clonagem humana e a dependência química.

Jayme Monjardim, Marcos Schechtman, Mário Márcio Bandarra, Marcelo Travesso e

Teresa  Lampreia  dirigiram  221  capítulos  de  um  folhetim  bem-sucedido,  o  qual

conseguiu  estabelecer  uma boa conexão com os telespectadores,  ao ponto,  por

exemplo,  de  influir  na  escolha  dos  acessórios  de  modo  como  as  pulseiras  da

personagem Jade.

Segundo site oficial da Rede Globo (2015, [s.p.]):

As  primeiras  cenas  de  O  Clone  foram  gravadas  em  cinco  cidades  do
Marrocos, […]. Como locações, foram escolhidas as ruínas da kasbah Ait
Ben  Hadou,  em  Ouarzazate;  o  mercado  de  camelos  de  Marrakech;  a

42 A maioria das cenas foram gravadas no lago Léman.
43 Disponível em <http://viajeaqui.abril.com.br/estados/br-roraima> Acesso em: 16 mai 2015.
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cisterna portuguesa de El Jadida; e a medina de Fez, cidade do século VIII,
que  serviu  de  referência  para  a  construção  da  cidade  cenográfica
marroquina  no  Projac.  […]  Ouarzazate,  onde  foram  gravadas  cenas
românticas  de  Lucas  (Murilo  Benício)  e  Jade  (Giovanna  Antonelli),  é
considerada a "Hollywood do deserto", por ter servido de cenário para filmes
como Gladiador (2000),  de Ridley Scott;  A Jóia do Nilo (1985), de Lewis
Teague;  e  A Última  Tentação  de  Cristo  (1988),  de  Martin  Scorsese.  El
Jadida, construção subterrânea do século XVI, visitada pelos personagens
de Vera Fischer e Reginaldo Faria, foi usada por Orson Welles em algumas
sequências do filme Otelo (1965). (REDE GLOBO, 2015, [s.p.])

O mundo oriental foi reproduzido pela primeira vez na Emissora por meio da

novela O Clone, mostrando em duas ruas principais e seis transversais construções

que  imitavam  tijolos  e  pedras  típicas  das  casas  marroquinas,  além  delas,  São

Cristóvão44 também foi cenograficamente erguido junto a uma réplica da medina de

Fez em duas cidades cenográficas no Projac. Todo o cuidado da equipe de produção

com a coerência da história, a qualidade do material utilizado, a escolha dos efeitos

de pós-produção, dentre outros fatores, foram importantes na conectividade com o

público e de acordo com o site oficial da emissora:

Segundo  Geraldo  Casé,  então  diretor  artístico  da  área  internacional  da
Rede Globo, afirmou, em entrevista à revista Isto É Dinheiro de julho de
2003, que jamais uma novela influenciou tanto os costumes dos lugares
onde foi exibida. Segundo ele, muitos bebês norte-americanos nascidos em
2002 ganharam o nome de Jade,  e academias de Portugal  passaram a
oferecer aulas de dança do ventre. (MEMÓRIA, 2015, [s.p.]).

O Clone exibiu destinos turísticos belíssimos e uma cultura rica, instigante e

diferente  da  brasileira.  De  acordo  com Memória  (2015),  foi  comercializada  para

diversos  países  como  a  Argentina,  Chile,  Colômbia,  El  Salvador,  Espanha,

Moçambique,  Peru  e  Romênia  e  supõe-se  que  nessas  nações,  assim como no

Brasil,  o  desejo  de  conhecer  pessoalmente  os  locais  divulgados  pela  trama  do

horário nobre da Rede Globo aumentou após sua transmissão.

De  acordo  com  o  Diário  do  Comércio,  em  reportagem  divulgada  no  dia

17/08/2013, a novela O Clone despertou, em seu ano de exibição, o interesse dos

brasileiros a visitar Marrocos. Nessa mesma publicação o diretor comercial do grupo

Master,  Lenini  Lamounier,  afirma que desde então “O Marrocos já  é um destino

procurado pelos brasileiros que têm interesse em conhecer o norte de África, tudo

facilitado  por  ser  muito  próximo  à  Europa  e  ter  uma  situação  política  menos

conflituosa do que outros países da região.”. O foco da notícia é sobre a volta do

44 Bairro da cidade do Rio de Janeiro.

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/geraldo-case.htm
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/reginaldo-faria.htm
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/giovanna-antonelli.htm
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país africano a  ser  um  roteiro  atrativo  para  os  brasileiros  no  ano  de  2013,

principalmente para os torcedores do clube de futebol Atlético Mineiro, pois nesse

ano disputaria o campeonato mundial de clubes em Marrocos.

Segundo Benjamin (1980, p. 21):

As técnicas de reprodução aplicadas à obra de arte modificam a atitude da
massa com relação à arte. Muito retrógrada face a um Picasso, essa massa
torna-se bastante progressiva cinge-se a que o prazer do espectador e a
correspondente experiência vivida ligam-se, de maneira direta e íntima, à
atitude do aficionado. (BENJAMIN, 1980, p. 21)

A citação anterior fala sobre a ligação gerada entre a obra e seu espectador,

onde um por sua intimidade com o outro acaba o influenciando implicitamente, assim

como aconteceu com alguns telespectadores da novela O Clone. De acordo com a

reportagem de Paloma Cotes (2001, [s.p.]) para a Folha de São Paulo:

[...]  desde 1º  de outubro,  data  de estreia  da novela  global  O Clone,  as
academias paulistanas de dança do ventre tiveram um significativo aumento
na procura pelos cursos. Em alguns casos, a procura chegou a aumentar
80%. (COTES, 2001, [s.p.])

Isto só reafirma a influência que um folhetim pode exercer sobre a tomada de

decisão dos consumidores que o assistem, já que na novela em questão o costume

das danças árabes foi apresentado em muitos capítulos, além de enredar a cena na

qual os personagens principais apaixonam-se a primeira vista, o que pode aumentar

a ligação entre o telespectador e a trama.

De acordo com Alberto Chong; Suzanne Duryea;  Eliana La Ferrara (2008,

[s.p]), em seu estudo nomeado Novelas e Fertilidade: Evidências do Brasil45: 

[...] pessoas que vivem em áreas cobertas pelo sinal de emissoras de TV
são mais propensas a batizar seus filhos com nomes de personagens de
novelas, o que comprova que a televisão tem papel importante nas decisões
familiares. (CHONG; DURYEA, FERRARA, 2008, [s.p])

Provavelmente, muitas Jades foram assim batizadas após a exibição da vida

fictícia  da  personagem principal  da  novela  O  clone,  além de  muitas  passagens

aéreas vendidas para aqueles que desejaram conhecer o destino exibido.

45 O título do livro em inglês é Soap Operas and Fertility: Evidence from Brazil.
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Figura 6: Frames de vídeo da novela O Clone.
Fonte: Youtube, 2015.

Segundo Viaje Aqui  (2015), banhado pelas águas do Oceano Atlântico e do

Mar Mediterrâneo, Marrocos apresenta, ao seu turista, a aridez de um país desértico

contrastado  com  lagos  e  lindas  cachoeiras.  Suas  principais  cidades  são  Fez,

Marrakech,  Rabat  e  Meknés,  onde  podem  ser  encontrados  diversas  medinas

(construções  urbanas  em  muralhas), mesquitas,  palácios,  além  de  residências

humildes.  Marrocos  foi  escolhido  pelos  produtores  da  novela  O  clone  para

embelezar o amor exótico e proibido de um casal com culturas diferentes.

2.2.2 Os Dez Mandamentos

Ao contrário das novelas citadas anteriormente, esta não é uma produção da

TV  Globo  e  sim  da  Rede  Record  e  está  elevando  os  índices  de  audiência  da

emissora46. É a primeira novela baseada em uma história da Bíblia e tem previsão de

exibir 180 capítulos. A saga de Moisés é adaptada por Vivian de Oliveira e dirigida

por Alexandre Avancini, os quais conduzem a história passando pela cidade de Pi-

Ramsés, localizada no Egito, descendo pelo Rio Nilo até o Sudão. Além do Egito,

outros destinos estão sendo aproveitados como o Chile47, o vilarejo São Pedro do

Atacama e o município de Guarapuava, localizado no Paraná.

Segundo o prefeito Cesar Silvestri Filho (2015, [s.p.]):

Esse tipo de ação mostra que Guarapuava está inserida no cenário nacional
e para nós, receber esses profissionais é uma grande satisfação. Além da
oportunidade  de  apresentarmos  nossas  belas  paisagens,  é  uma
oportunidade para movimentar o comércio e o turismo.

46 Informação disponível em < http://otvfoco.com.br/os-dez-mandamentos-eleva-a-audiencia-da-
record-em-todo-o-pais-confira-os-indices>. Acesso em: 15 mai. 2015.

47 Onde o Rio Loa representa o Rio Nilo.
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Figura 7: Gravação da novela Os Dez Mandamentos.
Fonte: Facebook, 2015.

O Egito já é destino muito procurado pelos turistas, mas suas belezas foram

reapresentadas ao público  brasileiro  por  meio  da novela  Os Dez Mandamentos.

Segundo Viaje Aqui (2015)48 é um país fascinante com uma cultura muito destoante

da ocidental, que instiga a curiosidade e desperta o desejo do visitante a conhecê-lo.

Possui  atrativos  turísticos  deslumbrantes  como  o  Museu  do  Cairo,  as  grandes

pirâmides, esfinges, templos, o Vale dos Reis49 e diversos outros, como um passeio

no famoso Rio Nilo ou um mergulho no Mar Vermelho.

Figura 8: Pirâmides do Egito.
Fonte: Jornal das Tribos, 2015.

2.3 ÁSIA

2.3.1 Laços de Família

O autor  Manoel  Carlos  é conhecido por  não fugir  a  sua característica  de

escrever sobre o amor entre familiares, principalmente aqueles habitantes da zona

sul carioca. Isto não foi diferente o caso da novela Laços de família, que segundo

Memória (2015), teve em seus 209 capítulos a história de um amor materno sem
48 Disponível em <http://viajeaqui.abril.com.br/paises/egito> Acesso em: 16 mai. 2015.
49 Onde se encontra a tumba de Ramsés II, que é personagem de destaque no folhetim em questão.
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limites exibida no horário nobre da emissora. O produto televisivo foi dirigido, entre

os anos 2000 e 2001, por Moacyr Góes, Ricardo Waddington, Rogério Gomes e

Marcos  Schechtman  que  contaram  com  uma  equipe  de  25  pessoas  para  as

gravações dos primeiros capítulos nas cidades de Tóquio, Kyoto e Nikko, no Japão.

O Rio de Janeiro também foi  muito divulgado especialmente, o bairro do Leblon,

onde mora o autor.

Memória (2015) expõe que duas construções na cidade cenográfica foram

destaques  da  trama:  a  grande  livraria,  do  personagem  de  Tony  Ramos  e  uma

diversificada floricultura com flores artificiais de tamanha qualidade que pareciam

reais. A Helena de Manoel Carlos desta vez foi representada por Vera Fischer, que

também teve um belo cenário construído para ela: a clínica Naturallis. A união de

uma boa equipe de produção com um texto hábil  em conectar o telespectador à

trama auxiliou no fato da novela ser comprada por mais de 65 países, entre eles

Chile, Iugoslávia e Rússia.

Tóquio, Kyoto e Nikko foram as cidades internacionais escolhidas pela equipe

de produção da novela Laços de Família, porém a mais conhecida pelo público é a

capital  do  Japão.  Segundo Viaje  Aqui  (2015)50,  Tóquio  é  uma  das  maiores

megalópoles do planeta e aquele que deseja visitá-la deve se preparar para a longa

distância, o idioma complicado, preços elevados e uma multidão de olhos puxados

nos cruzamentos das ruas. É uma cidade que mostra um cinza uniforme do avanço

tecnológica misturado às cores vibrantes dos templos antigos: o passado e o futuro

estão conectados em um presente intrigante.

As  ruas  de  Shibuya,  o  templo  Sensoji,  as  baladas  de  Roppongi,  a  alta

gastronomia, a variedade de produtos tecnológicos de última geração, dentre outros

atrativos,  despertam a  curiosidade dos turistas  a  conhecer  a  terra  do  sushi  e  a

vontade dos produtores  em captar  as  contradições que existem ali.  Por  estes e

outros motivos, muitos filmes foram filmados em Tóquio tais como Kill Bill (2003),

Encontros e desencontros (2003), Babel (2006), Velozes e Furiosos – desafio em

Tóquio (2006), Jumper (2008), Emperor (2012), dentre outros.

50 Disponível em: http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/japao-toquio. Acesso em: 16 mai. 2015.
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Figura 9: Frames de vídeo da novela Laços de Família. 
Fonte: Youtube, 2015.

2.3.2 Caminho das Índias

Retratando pontos particulares da cultura indiana e contrapondo-os com a

brasileira, a novela Caminho das índias escrita por Glória Perez, foi  a primeira a

vencer o “Oscar da televisão” que é o Emmy Internacional. De acordo com Memória

(2015),  em  2009  no  horário  das  21  horas,  foram apresentados  ao  público  203

capítulos que contaram, no início, uma história de amor proibido pela divisão indiana

de castas e no decorrer da trama mostrou o amor construído após um casamento

arranjado51.  Com  direção  de  Fred  Mayrink,  Luciano  Sabino,  Roberto  Carminati,

Leonardo Nogueira, Marcos Schechtman e Marcelo Travesso, foram gravadas cenas

em Jaipur, nas suas famosas paredes cor-de-rosa, em Agra, onde está localizado Taj

Mahal, em Dubai, no Rio Ganges em Veranasi, em Mumbai e em Jodhpur.

Figura 10: Elenco da novela Caminho das Índias na Índia
Fonte: Gshow, 2015.

Segundo site oficial da Rede Globo (2015, [s.p.]):

Caminho das Índias contou com três cidades cenográficas, construídas na
Central Globo de Produção, em Jacarepaguá. Uma representando a Lapa e
as outras duas reproduzindo ambientes e elementos da Índia. […] A maior

51 Fato comum na Índia que diverge da cultura brasileira.
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cidade  cenográfica  da  novela,  montada  em  uma  área  de  6  mil²,  trazia
referências das cidades indianas de Jaipur, Jodhpur e Mumbai. […] Na outra
cidade cenográfica indiana, de 2.500 m², foram reproduzidos o Rio Ganges
e parte de sua escadaria. […] A Lapa foi representada em uma área de três
mil m², composta por um armazém, lojas, dois botequins e a pastelaria de
Ashima (Mara Manzan). 

De acordo com o site Ibobe TV Audiência (IBOPE, 2015, [s.p.]):

O número de buscas pela Índia cresceu 125% nos últimos 40 dias, segundo
um levantamento do buscador de viagens Mundi, informa o jornal O Globo.
O fato é atribuído a “Caminho das Índias”, já que não houve redução nem
nos  preços  das  passagens,  nem  dos  hotéis.  Agra,  Darjeeling,  Delhi,
Gangtok e Mumbai foram as cidades mais procuradas. 

O nome da novela em questão já é um estímulo implícito ao telespectador

para visitar o destino escolhido pela produção: a Índia. De acordo com a Revista

Turismo52 (2015),  o  turista  que  vai  em  sua  direção  encontrará  caminhos  que

contrastam beleza e pobreza no segundo país mais populoso do mundo e, por este

motivo, transitar pelas ruas indianas pode parecer um verdadeiro caos, mas cada

passo nessa nação vale a pena. Na terra de Buda e Gandhi, o turista pode meditar,

voar de balão com vista para os Himalaias, conhecer a modernidade da Índia em

Nova Délhi e sua antiguidade em Jaipur, no Rajastão, em Agra, em Khajuraho e em

Varanasi. Pesquisas comprovaram que o folhetim influenciou o aumento da procura

dos consumidores pela Índia como destino turístico.

2.3.3 Viver a Vida

Memória (2015) diz que em 209 capítulos, entre os anos de 2009 e 2010, o

autor Manoel Carlos escreveu a história de mais uma de suas Helenas. Esta, por

sua vez, era diferente das suas antecessoras, principalmente por sua cor de pele

negra. O escritor de novelas contou com a colaboração de  Angela Chaves, Claudia

Lage,  Daisy  Chaves,  Juliana  Peres  e  Maria  Carolina  Campos  de  Almeida  para

escrever uma trama que não fugiu da característica de falar sobre a superação em

famílias moradoras da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, assim, no horário das

21 horas,  Jayme Monjardim,  Fabrício  Mamberti,  Adriano  Melo,  Teresa  Lampreia,

Maria Rodrigues, Leonardo Nogueira, Frederico Mayrink e Luciano Sabino dirigiram

um  folhetim  sem  muito  suspense  e  ação,  porém  com  belas  cenas  que  foram

52 Disponível em <<http://www.revistaturismo.com.br/Dicasdeviagem/india.htm> Acesso em: 18 mai. 
2015.
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gravadas no Oriente Médio e na Europa.

Segundo site oficial da Rede Globo (2015, [s.p.]):

Israel  marcou o início dos trabalhos […] Além das ruas de Jerusalém, a
Basílica do Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações, o Mar Morto, a Igreja
das  Lágrimas  e  o  Monte  das  Oliveiras  serviram  de  cenário  para  as
gravações na Jordânia, […] realizadas durante 20 dias, sob um calor de 45º.
As gravações incluíram um desfile de moda realizado nos monumentos de
Petra, considerada Patrimônio da Humanidade, além de cenas no deserto
de Wadi Rum, nas ruínas do teatro de Jerash e nas ruas da capital Amã. O
final  da viagem foi  em Paris,  na França,  […]  Foram gravadas cenas no
Museu de Arquitetura, no bairro boêmio de Montmartre, no Grand Palais,
nas alamedas do Jardim das Tulherias, além de locações nos arredores da
cidade, como Giverny e Castelo de Courances. Em Búzios, no litoral do Rio
de Janeiro – um dos principais núcleos da novela –, a direção privilegiou
cenas  em  locais  turísticos  como  a  Orla  Bardot,  a  Rua  das  Pedras,
restaurantes,  boates,  a  Praia  Azedinha,  o  píer  e  a  marina.  Viver  a  Vida
também teve como cenário a favela Santa Marta. (MEMÓRIA, 2015, [s.p]).

Para as gravações em locações fictícias, foram construídas de acordo com

Memória (2015), na Central Globo de Produções, três cidades cenográficas sendo

duas representando Búzios e outra mostrando partes dos bairros cariocas Botafogo

Jardim Botânico e Leblon. Viver a Vida foi uma novela bem-sucedida em relação à

capitalização monetária por meio dos  merchandisings e, segundo o site oficial da

emissora,  “até a prefeitura de Lisboa negociou com a TV Globo a realização de

algumas ações, com a finalidade de incentivar o turismo na capital portuguesa. Na

trama, os personagens Felipe (Rodrigo Hilbert) e Renata (Bárbara Paz) viajaram à

cidade para participar de um editorial de moda.”(MEMÓRIA, 2015, [s.p]). Isto mostra

que existe  o conhecimento  de alguns governos sobre o poder  de influência das

novelas na tomada de decisão do consumidor telespectador, tornando-o um turista

em potencial.

Um dos destinos internacionais escolhidos para esta trama foi a Jordânia. A

quem  tenha  medo  de  visitar  lugares  do  oriente  médio  devido  ao  histórico  de

violência e guerras,  porém segundo o Estadão53 (2015),  o  turismo nesse país é

considerado seguro já que a região permanece em uma constante pacificação. O

atrativo  principal  é  uma  pequena  cidade  esculpida  em  pedra,  Petra,  a  qual  é

intitulada uma das sete maravilhas do mundo moderno. De acordo com o Estadão

(2015), a Jordânia tem muito a oferecer ao seu turista o qual pode imergir na cultura

local  ou curtir  os hotéis de luxo, é um destino ideal  para aqueles que procuram

53 Disponível em <http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,turismo-na-jordania-e-vitrine-segura-
do-oriente-medio,765755> Acesso em: 19 mai. 2015.
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pacotes diferenciados dos clichês do mercado.

Figura 11: Cena da novela Viver a Vida
Fonte: Gshow, 2015

Referindo-se ao ano de 2013, o site Terra aponta que:

De  acordo  com  o  Jordan  Tourism  Board,  órgão  oficial  do  turismo  na
Jordânia,  a  quantidade  de  viajantes  vindos  dos  Estados  Unidos  e  do
Canadá  caiu  10,5% e  13,6%,  respectivamente.  Já  a  visita  de  latinos  à
Jordânia  tende  a  crescer  pelo  incentivo  do  governo  jordaniano  às
operadoras de turismo brasileiras. Segundo o diretor regional de marketing
do Jordan Tourism Board, Ahmad Al-Hadid, 39% das operadoras de turismo
no  Brasil  organizam  viagens  para  o  país,  que  atualmente  recebe
principalmente brasileiros católicos em busca de cultura religiosa. O projeto
do órgão de turismo jordaniano é diversificar a imagem da Jordânia turística,
como  um  país  que  oferece  hotéis  de  luxo,  atrações  de  aventura  e
gastronomia rica. (ESTADÃO, 2015, [s.p]).

2.4 EURÁSIA

2.4.1 Salve Jorge

Caracterizada  por  ser  uma  obra  de  intervenção54,  a  novela  Salve  Jorge,

escrita por Glória Perez e exibida entre os anos de 2012 e 2013, segundo Memória

(2015), teve como tema principal o tráfico internacional de pessoas. Este é um tema

político e social que desperta sempre a atenção da população por ser um problema

que atinge inúmeras famílias. Os 179 capítulos desta produção, que foram dirigidos

por  Marcos  Schechtman,  Fred  Mayrink,  Luciano  Sabino,  Alexandre  Klemperer,

Adriano Melo, João Boltshauser e João Paulo Jabur, impulsionaram os brasileiros a

buscar conhecimento sobre meios de combate ao tráfico de pessoas.

Segundo Marcus Ribeiro (2011, [s.p.]):

54 São obras que abordam temas próximos à realidade do telespectador.
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O enfrentamento do tráfico de seres humanos deve se dar em 3 frentes:
prevenção, repressão e apoio às vítimas. A principal legislação repressiva
sobre  o  assunto  compreende  o  Protocolo  de  Palermo,  tratado  da  ONU,
ratificado pelo Brasil pelo Decreto 5.017/04, a Lei nº 11.106 de 28 de março
de 2005, que alterou o art. 231 do Código Penal (Tráfico Internacional de
Pessoas), […] além do próprio Código Penal, que prevê os crimes contra a
organização. 

Uma das vítimas do tráfico internacional de pessoas, na novela Salve Jorge,

foi a personagem interpretada pela atriz Nanda Costa, cujo o nome é Morena. Esta,

enganada  por  uma boa  proposta  de  emprego,  acaba  imigrando para  a  Turquia,

ficando sem dinheiro e documentos o que, concomitante às ameaças dos traficantes

contra  sua  família,  a  impossibilitou  voltar  ao  Brasil.  Por  mais  triste  que  fosse  o

ocorrido à personagem principal, feliz foi a escolha da produção no que se referiu às

locações,  proporcionando  imagens  de  um  lugar  desconhecido  para  muitos

brasileiros  e  possibilitando o  aumento  do  desejo  de  conhecer  destinos exóticos,

fugindo um pouco dos “clichês” nos pacotes oferecidos por agências de turismo.

Segundo o site oficial da Rede Globo (MEMÓRIA, 2015, [s.p.]):

Cerca de 50 integrantes de Salve Jorge,  entre  elenco e equipe técnica,
passaram 45 dias gravando na Turquia. A jornada começou pela Capadócia,
famosa por suas formações geológicas que lembram o território lunar,  e
pelos balões turísticos que sobrevoam o Vale do Amor, o Vale da Rosa e o
Vale Devrent. Istambul também serviu de cenário para a novela. Como pano
de fundo das  cenas,  cartões-postais  como a  Basílica  de Santa  Sofia,  a
Mesquita Azul  e o Palácio Topkapi.  Éfeso,  cidade turca situada na costa
ocidental  da Ásia  Menor,  foi  a  última parada da  equipe.  Ao todo,  foram
gravadas cerca de 600 cenas na Turquia.

Acordando com a afirmação acima, o marketing do lugar foi  realizado 600

vezes divididos em 179 capítulos, exibindo imagens reais para um possível visitação

on-location do potencial turista que acompanhou este folhetim. A parte  off-location

também foi  minuciosamente trabalhada, construindo três cidades cenográficas no

Projac,  “a  Istambul  de  Salve  Jorge  possuía  5,3  mil  metros  quadrados  de  área

construída. O grande destaque era a versão cenográfica do Grand Bazaar, um dos

maiores e mais antigos mercados do mundo” (MEMÓRIA, 2015, [s.p.]).

O site  oficial  da  Rede  Globo  detalha  a  cenografia  da  novela  (MEMÓRIA,

2015, [s.p.]):

Na  Istambul  cenográfica  havia  também  um  aqueduto,  inspirado  no  de
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Valente,  na  Turquia;  as  típicas  yalý,  casas  de  madeira  tradicionais
otomanas;  e  uma  área  inspirada  na  famosa  rua  Istiklal,  […]  Outros
destaques eram o restaurante 380º, inspirado no restaurante turco 360º […]
e o portão que reproduzia a entrada do Palácio Küçüksu, locação real […] A
cidade cenográfica da Capadócia tinha uma extensão de cinco mil metros
quadrados que se dividiam em duas áreas, a rural e a turística. […] Para a
ambientação turca, as produtoras de arte trouxeram da Turquia teares de
madeira maciça autênticos.  Eles foram usados pelas personagens Sarila
(Betty  Gofman)  e  Ayla  (Tânia  Khalil).  […]  O  Complexo  do  Alemão
cenográfico tinha 1,8 mil metros quadrados e 14 edificações, representando
casas e estabelecimentos comerciais. 

As  duas  locações  principais  foram  escolhidas  por  Glória  Perez,

respectivamente, por dois motivos: após ler as duas primeiras publicações de Kátia

Mindlin  Leite  Barbosa  e  de  Dalal  Achcar  sobre  a  Turquia;  após  a  ocupação  do

território  do  Complexo  do  Alemão  pelas  forças  de  segurança  no  trabalho  de

pacificação do Rio de Janeiro. Os destinos escolhidos são divergentes em diversos

pontos como, por exemplo, na cultura e na história, porém possuem semelhanças

como nas construções humildes das residências,  além de ter  proporcionado,  ao

telespectador,  cenas  de  extrema qualidade  técnica  e  criativa,  o  que  auxiliou  no

marketing do destino pois a imagem é muito importante no turismo. Segundo Viaje

Aqui55 (2015), o turista que decide ir a Turquia vai encontrar um povo caloroso que

acolhe seu visitante  o  qual  vai  se  esbaldar  em Istambul,  nas  praias  à  beira  do

Mediterrâneo, na culinária exótica da região, em uma cultura milenar e nas belas

paisagens da Capadócia.

Segundo o site G1 (2015, [s.p.]):

As belas imagens da Turquia exibidas na novela “Salve Jorge” ajudaram a
trazer  o país  ao imaginário dos brasileiros.  E,  mais do que isso,  já está
inspirando o interesse dos turistas daqui por viagens a esse destino. Um
levantamento  do  site  Hotéis.com mostra  que  a  busca  de  brasileiros  por
hospedagem em Istambul aumentou 66% na semana de estreia de Salve
Jorge  (de  22  e  28  de  outubro)  em relação  ao  mesmo período  do  ano
passado e 27% comparado com a semana anterior.[...] O site de busca de
viagens Mundi também constatou aumento no interesse – nesse caso, por
passagens aéreas para Istambul. O crescimento foi de 51,8% em outubro
deste ano comparado com o mês anterior.  Mais  da metade das buscas
foram feitas por internautas de São Paulo.

O segundo destino mais importante na trama de Glória Perez foi o Complexo

do Alemão que é uma comunidade localizada na zona norte da cidade do Rio de

55 Disponível em <<http://viajeaqui.abril.com.br/paises/turquia> Acesso em: 16 mai. 2015.
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Janeiro.  Local  que  possui  uma  história  de  superação  ao  crime  e  à  violência,

principalmente  após  sua  pacificação.  Seus  habitantes,  antes  acostumados  com

tiroteios  diários  e  alta  mortalidade,  hoje  enfrenta  uma  realidade  diferente  e  se

locomovem  mais  facilmente  após  a  construção  do  teleférico,  como  mostrou  a

reportagem do RJ TV56 (2012), a qual disse que a novela Salve Jorge é apontada

como a  suposta  responsável  pelo  acréscimo em três  mil  usuários  do  teleférico,

sendo muitos deles não moradores das comunidades. Esta notícia não foi embasada

em pesquisas oficiais, somente nos registros dos operados do transporte.

Figura 12: Gravação para a novela Salve Jorge na Turquia
Fonte: Estadão, 2015.

De acordo com Fortunato; Nefta (2014, p. 70-83):

O  turismo  no  Alemão  teve  início  depois  da  construção  do  teleférico  e
ganhou mais força depois do início do processo de pacificação, com vários
agentes  locais  se  mobilizando  para  desenvolver  a  atividade.  […]  O
Complexo do Alemão passa, atualmente, por um momento de transição com
a  implementação  de  novas  ações  que  contribuem para  a  melhoria  das
condições sociais e ambientais locais e para a reflexão sobre elas. Nessa
perspectiva, é possível constatar a atuação de várias entidades na região
com objetivo de promover sua imagem por meio da atuação no Complexo
do  Alemão,  visto  que  a  veiculação  midiática  aumentou  principalmente
depois da exibição da novela “Salve Jorge” e da produção de um vídeo pela
cantora Madonna. 

56 Disponível em <http://globotv.globo.com/rede-globo/rjtv-1a-edicao/v/cresce-o-movimento-no-
teleferico-do-complexo-do-alemao/2225435/> Acesso em: 18 mai. 2015.
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2.5 EUROPA

2.5.1 Por Amor

De acordo com Memória (2015), a pergunta “O que você seria capaz de fazer

por  amor?”,  foi  o  que  norteou  os  190  capítulos  escritos  por  Manoel  Carlos  em

colaboração  com  Maria  Carolina,  Vinícius  Vianna  e  Letícia  Dornelles.  Os  dias

fictícios de uma classe média carioca foram dirigidos por Paulo Ubiratan, Ricardo

Waddington, Alexandre Avancini, Ary Coslov e Edson Spinello e, entre os anos de

1997 e 1998, conduziram a produção de uma novela urbana ambientada na zona sul

do Rio de Janeiro, algumas cenas registradas em Angra dos Reis e “teve cenas

gravadas no Expresso Oriente, famoso trem que liga a Europa ocidental ao Sudeste

asiático, […] foram utilizadas 15 locações externas no Rio de Janeiro, duas fora da

capital, e uma cidade cenográfica no Projac.” (MEMÓRIA, 2015, [s.p.]).

As  cenas  mais  marcantes  de  Por  Amor  foram  as  gravadas  em  Veneza,

mostrando  a  característica  romântica  deste  destino  já  bastante  conhecido  no

mercado turístico e os seus canais, que já foram exibidos também em filmes como O

Turista (2010). Foi uma novela vendida para mais ou menos 40 países dentre eles

Camarões, França, Portugal, República Tcheca, Romênia, Rússia, Togo, Turquia e

Venezuela.

Veneza ambientou as cenas iniciais  da novela Por  Amor e,  segundo Itália

(2015)57,  está localizada no nordeste italiano, na região do Vêneto, a 530 km de

distância da capital Roma. É rodeada por 177 canais famosos mundialmente pela

beleza e pelos passeios românticos que lá acontecem. Itália (2015) diz que a cidade

exala cultura com sua história, museus e monumentos, proporcionando aos seus

visitantes  um  misto  de  conhecimento  e  romance.  É  uma  das  cidades  mais

conhecidas  da  Europa  e,  consequentemente,  um  dos  destinos  turísticos  mais

visitados do continente europeu.

De acordo com Itália (2015), a cidade possui umas das praças mais notáveis

do mundo, a Piazza San Marco, onde acontece o famoso Carnaval que surgiu no

governo do doge Vitale Faleir58, o qual exibe luxuosas máscaras por meio de seus

habitantes e visitantes. Esses acessórios eram utilizados no passado para permitir

aos ricos uma aproximação à população de classe inferior  e mais desfavorecida

economicamente. Outros pontos turísticos interessantes são a Torre do Relógio, a
57 Disponível em <http://venezaitalia.com.br/> Acesso em 19 mai. 2015.
58 Governou no período de 1084 a 1096.
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Ponte dos Suspiros, o Palazzo Ducale, a Basília di San Marco, dentre outros que

unidos  fazem  de  Veneza  o  destino  ideal  para  os  casais  apaixonados  os  quais

também irão ser privilegiados com a gastronomia de temperos suaves.

Seu nome rima com beleza e parece uma cidade cenográfica de tão bonita

que é. Muitos produtores concordam com essa afirmação pois, além da novela Por

Amor,  diversos  longas-metragens  foram  filmados  em Veneza  gerando  cenas  de

altíssimo bom gosto.  A exemplo disto  se encontram os filmes Morte em Veneza

(1971),  Só Você (1994),  Asas do Amor  (1997),  Uma saída de mestre (2003),  O

mercador de Veneza (2004), O senhor dos ladrões (2006), Cassino Royale (2006), o

Turista  (2010),  dentre  muitos  outros  de  produtores  que  souberam reconhecer  o

poder cênico da cidade.

Figura 13: cena da novela Por Amor.
Fonte: Google, 2015.

2.5.2 Um Anjo Caiu do Céu

O universo da moda foi o eixo central do folhetim de Antonio Calmon, que,

segundo  Memória  (2015),  escreveu  uma  novela  divertida  em  colaboração  com

Eliane  Garcia,  Lilian  Garcia,  Marcia  Prates,  Maria  Helena  Nascimento  e  Álvaro

Ramos  e  direção  de  Dennis  Carvalho,  José  Luiz  Villamarim  e  Amora  Mautner.

Memória  (2015)  diz  que em 2001 foram exibidos,  no  horário  das 19 horas,  185

capítulos  que  teve  os  seus  primeiros  gravados  na  República  Tcheca,

especificamente em Praga. A coerência ao enredo da trama se mostra nos cenários

que foram construídos, como por exemplo a escola de estilismo e uma boate onde

os personagens frequentavam vestindo figurinos alternativos. Esta boate, nominada

LZ–129 não foi construída no Projac e sim no Armazém 6, o qual está localizado na
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região portuária  carioca.  Um Anjo Caiu do Céu foi  uma telenovela  inspirada em

filmes como A Felicidade Não se Compra (1946) e Do Mundo Nada se Leva (1938) 59

e foi vendida para Portugal, tendo boa repercussão popular.

Praga foi cenário para uma das cenas mais bonita da novela Um anjo caiu do

céu,  possui  segundo  Viaje  Aqui60 (2015),  possui  uma  arquitetura  histórica,  que

transita entre o barroco, o rococó, o neoclássico e o gótico, além dos edifícios que

mostram  os  padrões  da  modernidade.  A  cidade  é  um  atrativo  por  si  só,

principalmente na parte central, nos bairros de Josefov, Staré Mesto, Malá Strana e

Nové Mesto.

Viaje Aqui (2015) discorre sobre um dos maiores castelos do mundo, o qual

se encontra nessa cidade de vida noturna movimentada. Diversos filmes como Van

Helsing (2004) e Wanted (2008) já o exibiram junto com a famosa ponte Carlos, a

alameda Pariszka,  o  museu de Franz Kafka,  o  Museu do Comunismo,  além de

outros atrativos que só Praga pode oferecer.

Figura 14: frames de vídeo da novela Um anjo caiu do céu.
Fonte: Youtube, 2015.

2.5.3 Começar de Novo

Baseada em O Conde de Monte Cristo, do autor Alexandre Dumas, a novela

Começar de Novo conta a história de encontros e desencontros de amor. De acordo

com Memória  (2015),  Antonio Calmon e Elizabeth Jhin,  em parceria  com Álvaro

Ramos, Eliane Garcia, Lílian Garcia,  Mauro Wilson, Leandra Pires, Maria Helena

Nascimento  e  Márcia  Prates,  escreveu  uma  novela  romântica  mostrando  que  é

59 Os dois filmes são assinados por Frank Capra.
60 Disponível em <http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/republica-tcheca-praga> Acesso em: 16 mai. 

2015.
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possível recuperar um amor do passado.

Memória (2015) conta que os primeiros dentre os 197 capítulos tiveram por

cenas iniciais as que foram gravadas na Rússia, particularmente em Moscou e São

Petersburgo, e exibiram nos anos de 2004 e 2005 paisagens lindíssimas tornando-

as conhecidas para um público que nunca as tinham visto.  A equipe de direção

composta  por  Luís  Henrique  Rios,  Carlos  Araújo,  Marcelo  Travesso,  Gustavo

Fernandes,  Edson  Spinello  e  Paulo  Silvestrini  conduziram  as  gravações  de

aproximadamente 80 cenas.

A equipe de cenografia e arte se inspirou em Quissamã61 para ambientar os

cenários da cidade fictícia da novela que tinha “um complexo com lanchonete, bistrô,

livraria, locadora, boate e lojas de roupa e telefonia, construído em uma área de

quatro mil m² na Central Globo de Produção” (MEMÓRIA, 2015, [s.p]). Para esta

produção até uma nave espacial  foi  construída e “viajou” para diversas casas de

todos os países que compraram a novela, como por exemplo, a Armênia, Geórgia,

Turcomenistão, Rússia e Portugal.

Moscou,  segundo Viaje  Aqui62 (2015),  é  a  enigmática  capital  da  Rússia  e

possui  o  tom  intimidante  de  sua  história  embalando  atrações  turísticas

representativas. Um de seus pontos turísticos mais procurados é Kremlin, a qual

dispõe de grandes muralhas, domos dourados, igrejas, palácios e jardins. Possui

uma rede de metrô bastante eficiente porém, a exemplo da França, os habitantes

não costumam falar inglês e isto dificulta a comunicação com os turistas porque a

sinalização predominante está  em idioma local  –  muito  difícil  à compreensão de

pessoas ocidentais.

São Petersburgo, de acordo com Viaje Aqui63 (2015), tem uma urbanização

sofisticada,  rodeada  por  belos  canais  e  construções  luxuosas.  Um dos  atrativos

turísticos  mais  procurados  são  o  Museu  Hermitage,  o  Palácio  de  Catarina,  a

Catedral  de  Pedro  e  Paulo,  o  Balé  Mariinsky e  o  famoso  crepúsculo  do  verão.

Niévski é a avenida mais conhecida da cidade e segundo o livro Noites Brancas

escrito por Fiódor Dostoiévski, já “serviu de cenário para uma novela Avenida Niévski

(1835), de N. V. Gogól (1809-1852)”. São Petersburgo já foi utilizada em diversas

obras da literatura russa e emprestou um pouco de seus cenários para a novela

61 Cidade do Estado do Rio de Janeiro.
62 Disponível em <http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/russia-moscou> Acesso em: 16 mai. 2015.
63 Disponível em <http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/russia-sao-petersburgo> Acesso em: 16 mai. 

2015.
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começar de novo.

Figura 15: frames de vídeo da novela Começar de novo.
Fonte: Youtube, 2015.

2.5.4 Belíssima

A “escravidão” ao padrão de beleza imposto pela sociedade, a qual é regida

por aparências, é, segundo Memória (2015), a crítica principal da telenovela escrita

por Silvio de Abreu, Sérgio Marques e Vinícius Vianna. Entre os anos de 2005 e

2006, Denise Saraceni, Carlos Araújo, Luiz Henrique Rios, Flávia Lacerda, Gustavo

Fernandez e Natália Grimberg dirigiram 209 capítulos de uma trama de muita ação e

suspense. Algumas cenas mostraram imagens míticas e paradisíacas da Grécia e

durante 30 dias,  as equipes da novela ficaram nesse país detentor  de uma rica

história e de destinos deslumbrantes.

Segundo site oficial da Rede Globo (MEMÓRIA, 2015, [s.p.]):

A ideia de gravar na Grécia foi do autor Silvio de Abreu, que tinha a intenção
de mostrar ao público um pouco da beleza e da história do lugar que foi
berço  da civilização europeia,  um dos  maiores  patrimônios  históricos  da
humanidade. […] Foram escolhidas a capital, Atenas, mais as ilhas de Milos
e Santorini, que pertencem ao aquipélago das Cíclades, com mais de 200
ilhas no sul do Mar Egeu. 

Uma cidade  cenográfica  foi  construída  no  Projac:  a  que  representou  São

Paulo.  Memória  (2015)  aponta  que  em  cerca  de  10  mil  m²  foram  mixados  a

arquitetura contemporânea com construções antigas.  Outra cidade foi  erguida na

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/silvio-de-abreu.htm
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Ilha de Guaratiba com o objetivo de reproduzir a cidade grega de Santorini. A equipe

de cenografia e arte, responsável pela telenovela, criou e construiu cerca de 120

cenários para gravações internas em estúdio.

Segundo site oficial da Rede Globo (MEMÓRIA, 2015, [s.p.])

Em julho de 2006, Belíssima estreou no Alpha-Channel […] Em agosto de
2007, estreou na Costa Rica, exibida pelo canal Teletica, substituindo outra
produção  da  TV  Globo,  a  novela  América,  que  obteve  altos  índices  de
audiência no país. Belíssima foi vendida para 22 países, entre eles Portugal,
Chile, Venezuela, Argentina, Equador e Uruguai. 

A novela Belíssima exibiu umas das ilhas mais lindas da Grécia: Santorini.

Local que, segundo Vendrame64 (2015), beleza e arquitetura harmonizam-se melhor

do que queijo e goiabada. Sua geografia imperfeita causa a experiência perfeita aos

seus  visitantes,  que  podem ter  o  privilégio  de  observar  de  perto  essa  obra  da

natureza. Seu centro parece uma meia-lua, mas o que brilha é o sol  ao se pôr,

proporcionando uma vista impecável  ao olhar de quem se encontra no cume do

penhasco. Santorini possui atividade para todos os gostos, desde vinícolas a clubes

de dança, mas só ao passear por suas vielas já tornam o destino a escolha certa.

Figura 16: Frames de vídeo da novela Belíssima
Fonte: Youtube, 2015.

Santorini, da figura acima, é somente um dos inúmeros destinos e atrativos

que a Grécia dispõe ao seu turista,  até o jeito  expansivo da população grega é

interessante conhecer. Não existem diminutivos ao se referir a esse país, lá tudo é

grande, tudo é muito, tudo é intenso: até a dificuldade do idioma, vide a expressão

64 Disponível em <http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/grecia-santorini> Acesso em: 16 mai. 2015.
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“falando  grego”65.  Viaje  Aqui  (2015)  discorre  sobre  o  país  de  belezas  naturais,

história fascinante e cultura admirada no cenário mundial, a Grécia. Esta, é a casa

das montanhas do Peloponeso, das rochas de Meteora, das praias de Mykonos, de

Atenas, da Creta dos minotauros, da Delos dos deuses, dentre outros lugares que

são o “sonho de consumo” de muitos indivíduos.

2.5.5 Páginas da Vida

O autor Manoel Carlos, em parceria com Fausto Galvão e colaboração de

Maria Carolina, Juliana Peres, Ângela Chaves e Daisy Chaves, escreveu uma trama

que,  segundo  Memória  (2015),  discutia  a  síndrome  de  Down,  mostrando  o

preconceito de alguns indivíduos da sociedade e/ou a falta de conhecimento deles

sobre o tema abordado. Jayme Monjardim e Fabrício Mamberti dirigiram, entre os

anos  de  2006  e  2007,  203  capítulos  sendo  alguns  deles  gravados  cidades  da

Holanda, principalmente em Amsterdam. No Brasil, o cenário principal foi o bairro do

Leblon,  localizado na zona sul  da cidade do Rio de Janeiro,  onde muitas cenas

externas  foram  gravadas,  além  daquelas  captadas  na  cidade  cenográfica  que

reproduzia estabelecimentos residenciais e comerciais do bairro.

Segundo site oficial da Rede Globo (MEMÓRIA, 2015, [s.p.])

Os canais que cortam a cidade, as construções seculares, as praças e os
museus da capital holandesa serviram de cenário para os capítulos iniciais.
O parque Keukenhof, onde são cultivadas tulipas das mais variadas cores e
espécies,  e  o  Zaanse  Schans,  uma  típica  vila  holandesa  onde  são
encontrados os moinhos e alguns dos mais antigos diques do país, também
fizeram parte da paisagem da novela. 

Memória  (2015)  aponta  curiosidades  da  trama  como  o  diretor  do

documentário  Do  Luto  à  Luta,  Evaldo  Mocarzel,  que  se  aprofunda  no  tema  da

síndrome de Down, ser pai da atriz Joana Mocarzel, que interpretou a personagem

Clara66 e o fato de, em 2008, a telenovela ter estreado no horário nobre do canal

venezuelano Televen.  Após isto,  Páginas da Vida foi  vendida para outros países

como  Portugal,  Argentina,  Romênia,  Bolívia,  Equador,  Bulgária,  Panamá,  Costa

Rica, Nicarágua e Peru.

65 Usada quando não se compreende algo que outrem diz.
66 Filha da personagem principal da telenovela.
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Figura 17: Frames de vídeo da novela Páginas da Vida
Fonte: Youtube, 2015

Abaixo  do  nível  do  mar  encontra-se  Amsterdam,  segundo  o  Manual  do

Turista67 (2015), é uma cidade que instiga a curiosidade e está localizada em um

país de muitos atrativos turísticos. É a capital68 turística da Holanda devido a fama e

a beleza de seus canais, aos diversos museus que lá existem, além da divulgação

quanto  ao  pensamento  liberal  sobre  sexo  e  drogas.  É  pequena  em dimensões

geográficas mas grandiosa em cultura, oferecendo aos turistas diversas opções de

lazer e entretenimento.

Para a novela Páginas da Vida, o país emprestou cenários lindíssimos dignos

de uma pintura, principalmente nas cenas que ocorreram em Keukenhof, local onde

segundo Abril69 (2015), quase tudo são flores e não é metaforicamente falando. Lisse

é  a  cidade  de  um  dos  maiores  parques  de  flores  do  mundo  com  32  hectares

preenchidos com centenas de variedades de tulipas, fora diversas outras espécies.

Há uma cena, na novela em questão, na qual o casal principal passeia de bicicleta

por entre os campos floridos de Keukenhof,  isto não é exclusividade da equipe de

produção e dos atores porque, de acordo com Ducs70 (2015), os visitantes podem

67 Disponível em <http://manualdoturista.com.br/holanda/> Acesso em: 18 mai. 2015.
68 Haia é a capital política da nação.
69 Disponível em <http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/holanda-amsterda-atracao-

keukenhof-em-lisse> Acesso em: 16 mai 2015
70 Disponível em <http://www.ducsamsterdam.net/keukenhof-como-visitar-parque-flores-holanda/> 
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alugar esses veículos e aproveitar o mesmo trajeto dos personagens.

Figura 18: Keukenhof
Fonte: Thousand Wonders, 2015

De acordo com Abril  (2015),  a Holanda oferece ao turista muito mais que

museus, cervejarias, mercados de rua, bares, boates, cafés e restaurantes. É uma

nação que ensina a seus visitantes lições de organização em sociedade, respeito

pelas  leis  e  pela  natureza,  pontualidade  dos  serviços  e  sustentabilidade,

caracterizada principalmente por seus muitos quilômetros de ciclovias, devidamente

sinalizadas. Seus atrativos ultrapassam os limites apresentados na novela Páginas

da Vida e os de Amsterdam. Esta, é somente o coração pulsante de uma nação

deslumbrante.

2.5.6 Eterna Magia

Caracterizada como novela de época em que sua história ocorria nos anos de

1938 e 1946, Eterna Magia, de acordo com Memória (2015), teve a Irlanda como

pano  de  fundo  para  as  suas  primeiras  cenas.  No  ano  de  2007,  Elizabeth  Jhin

escreveu  148  capítulos  de  teor  místico,  com  a  colaboração  de  Elianne  Garcia,

Fernando  Rebello,  Lilian  Garcia  e  supervisão  de  texto  por  Silvio  de  Abreu,  que

contaram ao telespectador lendas e magias do país escolhido. O foco das gravações

internacionais  foi  em Dublim,  onde  os  diretores  Ulysses  Cruz,  Federico  Bonani,

Edson Erdmann e Natália Grimberg conduziram cenas com elenco e outras sem a

presença  de  atores,  acumulando  conteúdos  de  vídeo  para  uso  intercalar  entre

cenas.  O destino  brasileiro  bastante  citado  na  novela  é  Minas  Gerais,  porém a

cidade apresentada tem o nome fictício de Serranias, a qual teria sido fundada por

imigrantes irlandeses.

Acesso em: 16 mai. 2015.
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Memória (2015) conta que a trama das 18 horas possuiu 51 cenários para

gravações em estúdio e uma grande cidade cenográfica, foi inovadora no uso da

técnica do uso do metal no lugar da madeira para a construção de alguns cenários,

além de optar por locações também fora do Projac como em Barra de Guaratiba que

foi utilizada nas capturas do sítio da personagem de Irene Ravache. Para chegar às

conclusões das escolhas para a novela,  a  produção realizou diversas pesquisas

sobre a característica mística da Irlanda, além de sua história em si.

Figura 19: Malu Mader em gravação na Irlanda.
Fonte: Site Terra, 2015

Cenários de Dublin  foram usados na novela Eterna Magia e o turismo lá,

segundo Abril71 (2015), é banhado à cerveja nos pubs locais. Na capital da Irlanda

pode-se encontrar muitos atrativos turísticos e locomover-se entre eles é simples:

por meio da planejada rede de transporte que lá existe. Dentre as opções de lazer

estão a via de pedestres Grafton Street, a antiga loja Brown Thomas, a extensa área

verde de St. Stephen’s Green, a universidade Trinity College, o Castelo de Dublin e a

St. Patrick Cathedral  que homenageia o padroeiro da Irlanda. É o destino perfeito

para produções de época como foi a da novela Eterna Magia.

Figura 20: Biblioteca Trinity College, na Irlanda.
Fonte: Viaje aqui Abril, 2015.

71 Disponível em <http://viajeaqui.abril.com.br/materias/48-horas-em-dublin-irlanda> Acesso em: 16 
mai. 2015.
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2.5.7 Duas Caras

A primeira  novela  da  Globo  transmitida  em HD,  de  acordo  com Memória

(2015),  exibiu  as  cenas  de  suspense  e  ação  escritas  por  Aguinaldo  Silva  em

colaboração  com  Gloria  Barreto,  Izabel  de  Oliveira,  Maria  Elisa  Berredo,  Filipe

Miguez, Nelson Nadotti, Sergio Goldenberg. A trama principal contou a história da

vingança de uma mulher traída emocional e financeiramente e foi concluída com a

redenção do vilão e a vitória do amor por meio do perdão. Os 210 capítulos dirigidos

por Wolf Maya, Claudio Boeckel, Ary Coslov, Gustavo Fernandez, Miguel Rodrigues

e Pedro Carvana,  foram transmitidos no horário  nobre no final  do ano 2007 até

meados de 2008 e “teve cenas gravadas em externas no Rio de Janeiro e em São

Paulo, São Bento do Sul (Santa Catarina), Canela (Rio Grande do Sul), Olinda e Ilha

de Itamaracá (Pernambuco), além de Paris, na França.” (MEMÓRIA, 2015, [s.p])

Com base nas informações do site oficial da Rede Globo (2015), o folhetim

contou  com  uma  grande  cidade  cenográfica  de  6  mil  m²  foi  nomeada  como

Portelinha  e  sua  construção  foi  inspirada  na  comunidade  de  Rio  das  Pedras,

localizada na cidade do Rio de Janeiro.  Fachadas de um shopping da Barra da

Tijuca foram usadas para as tomadas externas no que se referiu às gravações da

fictícia Universidade Pessoa de Moraes. Uma curiosidade sobre Duas Caras – que

foi vendida para Portugal – é que seu último capítulo, ao contrário do que ocorre

com as demais novelas, foi transmitido em um sábado, e não em uma sexta-feira.

Figura 21: Aline Moraes e Mateus Solano para a novela Duas Caras.
Fonte: Clube JP FM, 2015.

Paris dispensa comentários quanto ao seu turismo porque é uma das cidades

mais visitadas no mundo. Segundo o site  inspiration travel,  a cidade Luz “recebe

13.92 milhões de turistas, e é reconhecida como um dos locais mais importante do
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mundo quando se refere a cultura, gastronomia e arte com seus famosos museus e

monumentos  históricos.”  (INSPIRATION,  2015,  [s.p]).  A lista  de  seus  atrativos  é

grande, mas para ilustrar alguns, é válido citar os mais importantes, os quais são a

Torre Eiffel, a Catedral de Notre Dame, o Arco do Triunfo, a Ponte Neuf, a Basílica

Sacré  Couer,  o  Museu  do  Louvre,  o  Rio  Sena,  o  Moulin  Rouge,  o  Palácio  de

Versalhes e o Jardim de Luxemburgo. Paris sempre será o destino perfeito para

produtores do mercado audiovisual, como também para os turistas.

2.5.8 Passione

A novela Passione, já pelo nome, indica o local escolhido para ambientação

da história: a Itália. Destino este já escolhido outras vezes, em outras produções da

Rede Globo, mas o país é sempre uma escolha acertada porque, segundo Toscana

(2015)72 é lindíssimo, rodeado de construções históricas de diversos períodos da

arquitetura e da arte, além da natureza disposta em belas paisagens que instigam os

olhos, motivam o coração e propulsionam o desejo de visitação.

Memória (2015) conta que a produção de autoria de Silvio de Abreu teve o

interior da Itália escolhido para essa obra e, também, a cidade de São Paulo para

ser o cenário dos personagens brasileiros. Teve como eixo central o reencontro de

mãe e filho, o qual tinha sido dado como morto após o nascimento, representados

respectivamente por Fernanda Montenegro e Tony Ramos. O folhetim apresentou

tramas complementares que abordaram sobre bigamia  e sobre  amor na terceira

idade.

A novela de horário nobre, dirigida por Denise Saraceni, Carlos Araújo, Luiz

Henrique Rios,  Natalia  Grimberg,  Allan Fiterman e André Câmara teve,  segundo

Memória (2015), 209 capítulos que foram exibidos entre o ano de 2010 e 2011. O

site oficial da emissora revela que a telenovela foi gravada em muitos lugares de

São Paulo, tanto nos reais quanto nos fictícios – construídos no Projac. A região da

Toscana,  Florença e Siena foram as opções de destino da Itália escolhidas pela

produção,  fora  os  primeiros  capítulos  que  utilizaram  as  belezas  de  Roma  nas

gravações.

O site oficial da Rede Globo (MEMÓRIA, 2015, [s.p.]) detalha a cenografia:

Montepulciano, Monticchiello, San Quirico, Pienza, San Galgano, Igreja San

72 Disponível em <http://passeiosnatoscana.com/> Acesso em 18 mai. 2015.
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Giovanni Battista, Montechiaro, Monteriggioni, Hotel Locanda dell’Amorosa
e Stazione Di Buonconvento foram algumas das 50 locações da Toscana
que serviram de cenário à trama. Mais de 40 profissionais da TV Globo,
entre figurinistas, cenógrafos, diretores, produtores e atores, passaram mais
de um mês na Itália para as gravações, que contaram com a parceria de
uma produtora italiana.  Somando as equipes do Brasil  e da Itália,  havia
quase 100 pessoas trabalhando diariamente no set, além dos mais de 200
figurantes italianos selecionados em Siena. Em São Paulo, foram usados
como  locações  os  bairros  do  Morumbi,  Jardins  e  Tatuapé;  a  Fundação
Armando Alvares Penteado (Faap); a Av. Paulista; a Universidade de São
Paulo (USP); e a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo (Ceagesp).

A atmosfera bucólica da Toscana,  segundo Memória  (2015),  foi  criada em

uma das cidades cenográficas do Projac por meio de uma cidade fictícia chamada

Laurenza-in-Chianti,  a  qual  misturava  características  das  comunas  italianas  de

Montalcino,  San  Gimignano,  Montepulciano,  San  Quirico  d'Orcia  e  Siena.

Sobressaíam-se na novela cores com tons bem característicos da Itália como as

tonalidades terrosas, vinhos, verdes e amarelas. Outras construções também foram

realizadas na CGP, como o Caegesp73 construído para ambientar o local de trabalho

de alguns personagens,  uma pequena versão de Tatuapé – bairro  localizado na

cidade de São Paulo, fora cerca de  4.000 m² de cenários para as gravações em

estúdio. Duas curiosidades interessantes, disponíveis no site oficial de memórias da

Globo, são: o filme inglês  O Escocês Voador (2006), de Douglas Mackinnon, foi a

inspiração na ousada captura das cenas de Stock Car e o filme  Os Girassóis da

Rússia  (1970),  de  Vittorio  de  Sica,  estrelado  por  Sophia  Loren  e  Marcello

Mastroianni, teve imagens exibidas no primeiro capítulo da trama.

Toscana (2015) aponta que o turismo na região tem o aroma do vinho e o

sabor  da  cultura,  da  arte  e  da  natureza.  A região  dispõe  de  seis  patrimônios

mundiais como o “centro histórico de Florença (1982); o centro histórico de Siena

(1995),  a praça da Catedral de Pisa (1987) e o Val d´Orcia (2004).”  (TOSCANA,

2015, [s.p]). É um destino turístico conhecido popularmente em esfera mundial  e

está localizado a cerca de 295 km da Veneza de Por Amor74. “Foi na Toscana onde

surgiram os mais  influentes  personagens da ciência  e das artes  como Petrarch,

Dante, Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Americo Vespucio,

Luca Pacioli e Puccini.” (TOSCANA, 2015, [s.p])

A TAM Viagens se  inspirou  nas belas  paisagens  da Toscana  e  criou,  em

73 Grande centro atacadista hortifrutigranjeiro do país.
74 Descrita na letra neste subcapítulo.
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parceria com a Globo Marcas, um pacote de viagem baseado na novela, e tinha

como  slogan  a  frase  “Descubra  a  Toscana  com Passione!”.  Segundo  entrevista

realizada via  telefone com o Sr.  Carlos Santos  – agente de umas das filiais  da

empresa  –  os  pacotes  temáticos  inspirados  em  produções  de  televisão

proporcionava  ao  público  algumas  palestras  sobre  a  história  local,  além  da

apreciação dos destinos exibidos. A empresa percebeu que os telespectadores da

novela poderia se inspirar nos destinos exibidos pelo folhetim e criou um roteiro

adequado à Passione.

A TAM Viagens elaborou o seguinte roteiro (TAM VIAGENS, 2015, [s.p.]):

1º  Dia  (Segunda  –  15/10/2012)  -  BRASIL  /  MILÃO.  Apresentação  no
Aeroporto  com  pelo  menos  02  horas  de  antecedência  do  voo  para
embarque com destino a Milão em vôo regular TAM. Noite e refeições a
bordo. 2º Dia (Terça – 16/10/2012) –MILÃO/ FLORENÇA. Desembarque no
aeroporto  de  Milão  e  embarque  em  ônibus  com  destino  a  Florença.
Chegada a Florença. Check-in no Hotel. Jantar no hotel. Hospedagem. 3º
Dia  (Quarta  – 17/10/2012) –  FLORENÇA. Café da manhã.  Pela  manhã,
visita panorâmica na parte alta da Cidade para visitar a Abbadia de San
Miniato al Monte e Piazzale Michelangelo, com duração aproximada de 2
horas. Parada para almoço no restaurante La Loggia. À tarde, city tour a pé
pela  cidade  de  Florença,  para  conhecer  a  Ponte  Vecchio,  Piazza  della
Repubblica, Duomo e a Estação Santa Maria Novella. A noite jantar especial
de “Boas Vindas”. 4º Dia (Quinta – 18/10/2012) – FLORENÇA/SIENA. Café
da manhã. Check-out no hotel de Florença e saída com direção a Siena
com parada em San Gimignano, onde foram gravadas várias “tomadas” da
novela  Passione com os belos campos de oliveiras e parreiras.  Almoço.
Visita a Tenuta di Corsano, uma antiga olaria transformada em residência de
agricultores ao longo dos anos,  onde foram gravadas cenas da casa da
família Mattoli. Em seguida iremos a San Galgano, onde foi gravada a cena
nas ruínas da Abadia de San Galgano o encontro do Totó com sua mãe
Bete Gouveia.  Check-in  no hotel  em Siena.  Noite  livre.  5º  Dia  (Sexta  –
19/10/2012) – SIENA. Café da manhã. Saída pela manhã com destino a um
acolhedor agriturismo Poder Espedalone que fica em uma das regiões mais
bonitas  da  Toscana,  próximo  a  cidade  de  Pienza.  Neste  local  foram
gravadas cenas no aniversário do Totó. Após esta parada, iremos conhecer
Pienza,  uma  charmosa  cidade  medieval.  Almoço  em  Pienza.
Prosseguiremos  a  San  Quirico  d´Orcia,  vilarejo  medieval  com  um  hotel
muito  charmoso,  chamado  Palazzo  del  Capitano  onde  também  foram
gravadas  algumas  cenas  da  novela.  Próxima  parada  será  na  cidade
Montepulciano para visitar  a Praça Central  com parada em uma cantina
típica para degustação de vinhos, queijos e frios. Retorno ao Hotel. Noite
livre. 6º Dia (Sábado – 20/10/2012) – SIENA/ MILÃO. Café da Manhã. City
tour a pé pela cidade de Siena, visitando a Piazza del Campo, a Catedral
(entrada inclusa) entre outros. Check-out. Saída com direção a Milão com
parada para  almoço  em um típico  agroturismo.  Chegada a  Milão.  Noite
Livre.  Sugerimos  jantar  no  restaurante  do  hotel.  7º  Dia  (Domingo  –
21/10/2012)  –  MILÃO.  Café  da  manhã.  City  tour  pela  cidade  de  Milão,
conhecida como a capital do designe. Em seguida, visita a Última Ceia de
Leonardo da Vinci  (sujeita  à disponibilidade).  Almoço livre.  À tarde,  para
aqueles que querem fazer compras teremos uma visita ao Foxtown Outlet.
Noite livre. 8º Dia (Segunda – 22/10/2012) – MILÃO. Café da manhã. Dia
livre. Check-out. Traslado hotel aeroporto com destino ao Brasil. 
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Figura 22: Atores em gravação na Toscana para a novela Passione
Fonte: Apicius, 2015

Figura 23: Toscana
Fonte: Os mais, 2015

2.6 OCEANIA

Ainda  não  foram  encontradas  novelas  brasileiras  com  cenas  gravadas

especificamente no continente em questão. Algumas notícias já foram divulgadas

sobre a próxima novela das 19 h, nomeada Totalmente Demais, que será produzida

pela Rede Globo e, segundo site RD175, terá cenas gravadas na Austrália. O folhetim

que teve imagens captadas mais próximo à Oceania foi Três irmãs, gravada em Bali,

a qual está localizada em um arquipélago entre a Ásia e a Oceania e será descrita a

seguir.

75 Disponível em <http://rd1.ig.com.br/proxima-novela-das-19h-da-globo-tera-gravacoes-na-
australia> Acesso em: 30 mai. 2015.
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2.6.1 Três Irmãs

A juventude e o surfe, de acordo com Memória (2015), foram os eixos de uma

comédia romântica escrita  por  Antonio Calmon e Guilherme Vasconcelos,  com a

colaboração  de  Ângela  Carneiro,  Adriana  Chevalier,  Duba  Elia,  Lícia  Manzo  e

Leandra Pires. O pano de fundo da história foi um balneário fictício onde a maioria

dos 179 capítulos foram gravados e exibidos entre os anos de 2008 e 2009 às 19

horas. Dennis Carvalho, José Luiz Villamarim, Amora Mautner, Cristiano Marques e

Vinícius Coimbra foram os responsáveis pela direção da telenovela, a qual teve suas

primeiras cenas gravadas em Bali – localizado na Indonésia – por ser um local de

bela natureza e famoso por suas ondas perfeitas, ideais para as cenas de surfe.

Segundo site oficial da Rede Globo (MEMÓRIA, 2015, [s.p.]):

As pesquisas para a seleção das locações começaram dois meses antes
das gravações,  e  a  preocupação era  mostrar  não  só  as  praias,  mas a
cultura e o povo daquele país. As praias de Uluwatu, Balangang, Padan-
Padang e o templo de Tanah Lot foram alguns dos locais escolhidos […]
Para mostrar um pouco da vegetação local – a floresta equatoriana –, da
arquitetura e do artesanato balinês foram feitas sequências em um arrozal
e na floresta dos Macacos, na região de Ubud. Roberto Moura, diretor dos
documentáriosSurf Adventure – O Filme  (2002) e  Surf Adventures 2 – A
Busca  Continua  (2009),  supervisionou  a  captação  dessas  cenas,  que
contaram  com  a  utilização  de  duas  câmeras  subaquáticas  e  uma
convencional. O litoral do Rio de Janeiro ambientou as cenas de todo o
restante da novela. As sequências eram gravadas nas praias de Grumari,
Macumba e Reserva, na Zona Oeste do Rio, e também em Saquarema, na
Região dos Lagos, quando a direção queria ondas maiores. 

A  inspiração  para  a  construção  da  cidade  cenográfica  fictícia,  segundo

Memória  (2015),  foi  Paraty,  onde  as  residências  dos  personagens  tinham

características  das  casas  de  pescadores  e  a  vegetação  permanente  do  Projac

auxiliou na realidade do cenário.  Alguns destes, possuíram interiores construídos

para cenas,  ao  contrário  do  que ocorre na maioria  das novelas,  onde as cenas

internas são gravadas em estúdios de gravação. A novela Três Irmãs foi teve como

inspirações os filmes  Surf Adventure  e Fabio Fabuloso (2004), dirigidos por Pedro

Cezar, Ricardo Bocão e Antonio Ricardo.

Bali foi o destino internacional escolhido pela produção de Três Irmãs. Local

onde,  segundo  a  revista  Seasons76 (2015),  existem  praias  paradisíacas,  trilhas,

montanhas e selvas tropicais, oferece aos turistas opções de lazer que vão desde

massagens  relaxantes  à  beira  das  águas  límpidas  até  o  turismo  de  aventura.
76 Disponível em <http://www.revistafourseasons.com.br/destinos/bali/> Acesso em: 19 mai. 2015.
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Seasons (2015) afirma que a experiência do visitante será regada a frutos do mar,

ondas  perfeitas  para  profissionais  do  surfe,  butiques,  galerias  de  arte,  templos,

Spas, danças ritualísticas, passeios em elefantes, dentre outros atrativos que farão

de Bali um destino inesquecível para quem a visitou.

Figura 24: Rodrigo Hilbert em Bali para a novela Três Irmãs.
Fonte: Viaje aqui Abril, 2015.

Figura 25: Bali.
Fonte: VD Tours, 2015.

Este capítulo mostrou a importância dos folhetins na divulgação de lugares,

exemplificando com vinte produções da teledramaturgia,  além de mostrar  alguns

exemplos  de  sucesso  em  relação  ao  crescimento  da  procura  pelos  locais

transmitidos.  A novela é um novelo de um título que se desenrola em capítulos,

exibindo histórias fictícias ambientadas em destinos reais, seja em horário noturno

ou vespertino, é apresentada a todas as classes sociais. A influência destas nas

escolhas do consumidor,  será  discutida  no próximo capítulo,  o  qual  apresentará

dados de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, realizada por meio de formulários

e  questionários  aplicados  nas  proximidades  das  Barcas  S.A  e  online,

respectivamente.
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3 A NOVELA E A INFLUÊNCIA NAS ESCOLHAS DOS DESTINOS

Nos  capítulos  anteriores  foram  discutidas a  importância  dos  folhetins  na

sociedade  brasileira  e  a  relação  mútua  de  influência  entre  a  telenovela  e  o

telespectador.  Um dos sinônimos da palavra influência é atuação e isto é o que

acontece nas telinhas, tornando ficcional a realidade, porque a partir do momento

que o real é representado, se torna irreal. Porém, entre fatos e fantasias, é notável o

trabalho  das  novelas  no  imaginário  da  população  que  as  assiste.  Relatos  e

observações sobre uso de bordões, aquisição de roupas e acessórios, procura por

destinos exibidos em novelas, dentro outros, já ocorrem entre o público brasileiro. O

foco  de  influência  populacional  desta  monografia  é  em  relação  aos  destinos

turísticos transmitidos na teledramaturgia. Com intuito de verificar na prática a teoria

apresentada, fez-se necessária a realização de pesquisa quantitativa e qualitativa

exploratória, detalhada no tópico a seguir.

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para  se  atender  aos  objetivos  deste  trabalho,  foi  realizada  uma pesquisa

bibliográfica tendo em vista noções de telenovela, comportamento do consumidor e

Indústria  audiovisual,  utilizando  como referências  artigos  acadêmicos  publicados,

dissertações,  livros  e  conteúdo online.  Em seguida foi  elaborada a  redação dos

capítulos  anteriores,  nos  quais  foram  analisadas  questões  sobre  turismo,

audiovisual, história das novelas e sua influência na decisão do telespectador na

procura por uma destino turístico.

Posteriormente, foram elaborados e aplicados, nos dias 23 de maio de 2015 a

28/05/2015, questionários online, na plataforma Google Forms, caracterizando uma

pesquisa  quantitativa  e  qualitativa  exploratória.  Formulários  também  foram

administrados na entrada das Barcas nos dias 25 e 27 de maio de 2015, na praça

XV, a fim de colher dados com o objetivo de investigar se as telenovelas influenciam

as escolhas dos consumidores. A decisão de obter essa amostra de tráfego foi para

não  basear  este  estudo  somente  em  uma  pesquisa  online  de  conveniência.  A

localização da pesquisa foi escolhida porque é um local democrático, onde passam

pessoas  de  diversas  classes  sociais  e  para  diferentes  finalidades.  A  pequena

amostra serviu como apoio empírico para as conclusões desta pesquisa, uma vez
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que não foi possível pesquisar uma amostra mais significativa.

O  questionário  online  e  o  formulário  foram  estruturados  igualmente,  em

segmento primário de coleta de dados, divididos em quatro partes, sendo a primeira

representada  por  uma  pergunta  filtro77 com  objetivo  de  focar  a  pesquisa  nos

indivíduos  que  acompanham  telenovelas.  Nos  formulários,  só  continuaram

respondendo aqueles que responderam afirmativamente, já no questionário todos

continuaram  pondo  suas  respostas.  A segunda  seção  foi  composta  com  cinco

perguntas fechadas com intuito de traçar o perfil socioeconômico dos respondentes,

registrando o local de origem, gênero, grau de instrução, faixa etária e renda mensal

familiar dos participantes.

A fração terceira do questionário e do formulário é constituída por uma única

pergunta78,  com o propósito de analisar se o telespectador que tem TV paga em

casa assiste menos novelas do que os que não possuem. A quarta e última divisão é

formada por seis questões específicas ao tema abordado nesta pesquisa, o qual é a

influência das telenovelas na escolha dos destinos exibidos por elas. Em seguida, foi

feita uma análise das respostas dos participantes, figuradas por meio de gráficos.

De acordo com Pádua (2004, p. 72-73):

[…]  os  questionários  são  instrumento  de  coleta  de  dados  que  são
preenchidos  pelos  informantes  sem  a  presença  do  pesquisador.  […]
Formulário  é  o  nome geralmente  usado  para  designar  uma  coleção  de
questões  que  são  perguntadas  e  anotadas  por  um  entrevistador,  numa
situação face a face com o entrevistado.

A  entrada  das  Barcas  foi  escolhida  como  ponto  para  a  aplicação  dos

formulários, primeiro, para não basear este trabalho em somente uma pesquisa de

conveniência e, segundo, por ser um lugar democrático onde passam pessoas de

diversas classes sociais, com motivações empregatícias79 e turísticas. A abordagem

da pesquisadora  foi  educada  e  respeitosa,  coletando  uma  pequena  amostra  de

tráfego,  buscando  convergências  ao  tema  e  divergências  causadas  pela

individualidade do ser humano.

Como afirma GIL (2010, p. 8):

Para  que  um  conhecimento  possa  ser  considerado  científico,  torna-se
necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a

77 Costuma assistir as novelas? Se sim, em qual horário?
78 Possui TV a cabo?
79    Conceito disponível em <http://www.dicio.com.br/empregaticio/> Acesso em: 30 mai. 2015.
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sua  verificação.  Ou  em  outras  palavras,  determinar  o  método  que
possibilitou chegar a esse conhecimento. 

Foi utilizada a pesquisa quantitativa testando, de forma precisa, as hipóteses

levantadas nesta pesquisa, por meio de um questionário com perguntas fechadas,

clara  e  objetivas,  porém  a  pesquisa  também  tem  caráter  qualitativo  descritivo

exploratório, pois estimulou o indivíduo a pensar sobre a influência das novelas em

relação aos destinos desejados pelos entrevistados por  meio  de uma motivação

implícita. Os dados obtidos foram reunidos em categorias a fim de serem analisados

à luz da questão problema.

O tema apresentado na presente pesquisa é um assunto relativamente novo

no Brasil,  na área de turismo e possui poucos serviços relacionados à venda de

roteiros  inspirados  em  produções  da  teledramaturgia.  O  tema  abordado  neste

trabalho  possui,  também,  poucas  produções  bibliográficas  e  científicas,  para  a

composição deste estudo, porém desde o primeiro momento encetou-se uma busca

bibliográfica com os temas turismo e audiovisual, turismo e novela e influência no

comportamento do consumidor nas decisões de compra.

Houve uma pesquisa telefônica realizada com base no contato com a agência

TAM Viagens,  abordando  seu  interesse  em pacotes  relacionados  ao  tema  e  os

roteiros já realizados por ela. Uma pesquisa de campo aconteceu no Projac, na qual

foi observada a movimentação local e a estrutura, além de sondar se acontecem

eventos turísticos no local.

Ao todo são 13 perguntas fechadas, rápidas e diretas a fim de estarem de

acordo com a questão problema desta pesquisa, sendo assim, esta pesquisa tem

caráter  social  informativo  e  visa  mostrar  a  relevância  das  novelas  no  turismo

brasileiro e internacional. A amostra captada por meio dos questionários on-line pode

ser caracterizada por acessibilidade ou por conveniência, causada pela comodidade

na  realização  das  pesquisas,  para  as  quais  o  pesquisador  não  precisa  sair  do

conforto de sua residência, além de que a internet é uma meio acessível à boa parte

da  população  e  atinge  mais  pessoas  do  que  uma  pesquisa  de  campo.  No

subcapítulo seguinte serão dispostos os dados coletados e seus resultados serão

discutidos.

3.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO ESTUDO E DISCUSSÃO

Os resultados são de amostras das 50 perguntas dos formulários respondidos
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nas proximidades das Barcas na região da Praça XV e das 158 respostas obtidas

online por  meio dos dados gerados pela plataforma  Google Forms. As questões

eram as mesmas, tanto para o questionário quanto para os formulários, a diferença

foi que só responderam os formulários quem assiste telenovelas, já os questionários

também foram respondidos por que não acompanha folhetins.

A primeira pergunta80 teve como objetivo principal filtrar as respostas dos que

assistem  novelas  em  relação  àqueles  que  não  assistem.  40  respondentes  dos

formulários acompanham as produções das 21 horas, considerado o horário nobre

da televisão, nome dado pela elevada audiência e disponibilidade dos indivíduos em

suas casas. Os folhetins das 18 e 19 horas são assistidos por 5 respondentes, cada.

Nos questionários, 19 pessoas assistem o horário das 18 horas, 17 as novelas das

19 horas,  81 os folhetins das 21 horas  e 41 indivíduos não marcaram horários,

podendo  significar  que  não  assistem  telenovelas.  As  representações  abaixo

mostram as diferenças entre as duas aplicações.

Gráfico 1: Formulários Barcas – Costuma assistir as novelas? Se sim, em qual horário?

Gráfico 2: Questionário online – Costuma assistir as novelas? Se sim, em qual horário?

80 Costuma assistir as novelas? Se sim, em qual horário?
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Ao serem indagados sobre o hábito de assistir ou não telenovelas, no que se

refere aos formulários,  80% dos respondentes  assistem o horário  das 21 horas,

ficando  10%  para  as  18  e  19  horas,  cada.  No  tangente  às  respostas  dos

questionários  online,  o  horário  nobre também venceu nas estatísticas,  ocupando

mais da metade da preferência popular e totalizou 51,27% das respostas. Já sobre

os horários das 18 e 19 horas as porcentagens correspondem a 12,03% e 10,76%,

respectivamente. Como já dito, nos formulários houve a opção de não preencher o

horário  aqueles  que  não  são  telespectadores  de  folhetins,  isto  gerou  25,95%

respostas.

O segundo  questionamento  foi  sobre  o  local  de  origem das  pessoas.  Na

amostra de tráfego coletada a partir dos formulários, dentre as 50 pessoas, 28 são

originárias da cidade do Rio de Janeiro, 16 de Niterói, 4 de São Gonçalo e 2 de São

Paulo capital. Os valores absolutos referentes às respostas do questionário online

correspondem a 97 indivíduos nascidos na cidade do Rio de Janeiro, 13 em Niterói,

11 em São Gonçalo, 6 em São Paulo, 3 em Duque de Caxias, 2 em Goiânia e 1 em

Brasília,  Maricá,  Belo  Horizonte,  Valença,  Mangaratiba,  São Miguel  do  Araguaia,

Nilópolis, Nova Iguaçu, Curitiba, Videira, Belford Roxo, Itaboraí, Salto, São João de

Meriti,  Natal,  Salvador,  Belém,  Trindade,  Porto  Alegre,  João  Pessoa,  cada.  Os

gráficos auxiliam na visualização dos números citados.

Gráfico 3: Formulário Barcas – Local de origem        Gráfico 4: Questionário online – Local de origem

Sobre  as  fontes  de  informações  dos  locais  de  origem  daqueles  que

responderam aos formulários, 56% nasceram na cidade do Rio de Janeiro, 32% em

Niterói, 8% em São Gonçalo e 4% na capital do Estado de São Paulo. No tangente

aos questionários respondidos online, 61,39% pessoas são originárias da cidade do

Rio de Janeiro, 3,80% da capital de São Paulo, 8,23% de Niterói, 1,898% de Duque
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de  Caxias,  0,63%  de  Brasília,  São  Gonçalo,  Maricá,  Belo  horizonte,  Valença,

Mangaratiba,  São  Miguel  do  Araguaia,  Nilópolis,  Nova  Iguaçu,  Curitiba,  Videira,

Belford Roxo, Itaboraí, Goiânia, Salto, São João de Meriti, Natal, Salvador, Belém,

Trindade,  Porto  Alegre,  João  Pessoa,  cada.  3,797%  dos  respondentes  não

responderam a essa questão.

A pergunta  seguinte  teve  o  objetivo  de  saber  qual  gênero  assistia  mais

telenovelas. 40 pessoas que responderam ao formulário são do sexo feminino e 10

do  masculino.  121  mulheres  e  36  homens  deram seu  feedback no  questionário

online e 1 pessoa não respondeu a terceira questão. Os gráficos abaixo mostram a

expressiva diferença entre os gêneros.

      Gráfico 5: Formulário Barcas – Gênero

               Gráfico 6: Questionário online – Gênero

Observa-se que o gênero feminino é maioria relevante dentre os que assistem

novelas,  ou  que  assumem  que  acompanham  diariamente  os  folhetins.  Nos

formulários aplicados nas proximidades das Barcas, 80% dos que responderam a

terceira questão foram mulheres e 20% homens. Nos questionários online 76,582%

são do gênero feminino, 22,784% do masculino e uma pessoa não respondeu, o que

corresponde a 0,632%.
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No quarto questionamento foi levantado o grau de instrução dos respondentes

e, dentre os que responderam o formulário, 21 possuem nível superior de ensino, 18

médio, 5 são pós-graduados e 3 cursaram até o ensino fundamental. Daqueles que

disponibilizaram respostas  por  meio  do questionário,  90  têm ensino  superior,  35

apresenta  nível  médio,  19  cursaram  pós-graduação,  6  possuem  mestrado,  3

alegaram ter doutorado, 2 pós-doutorado e teve 1 resposta para as opções ensino

fundamental e sem educação formal cada, somado a 1 pessoa que não sinalizou

seu  nível  de  instrução.  As  representações  abaixo  é  possível  observar  a

disponibilização dos dados.

Gráfico 7: Formulário Barcas – Grau de instrução

Gráfico 8: Questionário online – Grau de instrução

Ao avaliar os gráficos é possível perceber que a maioria das pessoas, tanto

os formulários quanto os questionários, possui ensino superior, caracterizando 42%

para o primeiro e 56,96% para o segundo. Calculou-se para o  ensino médio 36%

nos formulários e 22,15% nos questionários. Para as opções de ensino fundamental,

pós-graduação  e  mestrado  foram  levantadas  as  porcentagens  6%,  10%,  6%
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respectivamente, relacionadas aos formulários e 0,63%, 12,03% e 3,797% no que

compete aos questionários. Nestes, ocorrem respostas nas opções sem educação

formal,  doutorado  e  pós-doutorado,  o  que  não  aconteceu  nos  formulários,

determinando para elas 0,63%, 1,90% e 1,27%, além de 0,63% contabilizado por

meio de uma pessoa que não respondeu o questionamento.

No tocante a quinta pergunta que foi sobre a faixa etária dos respondentes,

23 pessoas tem idade entre 18 a 28 anos, 16 se encontra entre 29 a 39 anos, na

idade de 40 a 50 anos 6 indivíduos responderam, na de 21 a 59 anos foram 4 e 1

pessoa disse ter 60 anos ou mais. Seguindo essa ordem de raciocínio, os valores

absolutos referentes aos questionários foram: 110, 30, 11, 4 e 2, fora uma pessoa

que não marcou a opção de número cinco. O esquema abaixo mostra graficamente

os dados apresentados.

Gráfico 9: Formulário Barcas – Faixa etária

Gráfico 10: Questionário online – Faixa etária

As divisões das duas representações anteriores equivalem respectivamente a

46%, 32%, 12%, 8% e 2% para as faixas etária 18 a 28, 29 a 39, 40 a 50, 51 a 59 e

60 anos ou mais em relação aos formulários. Já para os questionários, seguindo a

mesma  ordem  do  anterior,  os  níveis  de  porcentagens  foram  69,62%,  18,987%,
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6,962%, 2,531%, 1,265% e 0,632% não responderam.

A questão  sexta  foi  referente  à  renda  mensal  dos  respondentes,  dividida

entres as opções 0 a 2 SM, 3 a 4 SM, 5 a 7 SM, 8 a 10 SM e acima de 10 SM,

contabilizando na devida ordem 4, 21, 20, 4 e 1 para os formulários e 35, 50, 40, 20,

11 e para os questionários, além dos 2 que não responderam. Esses dados estão

esboçados nos gráficos abaixo.

Gráfico 11: Formulário Barcas – Renda mensal

Gráfico 12: Questionário online – Renda mensal

Sobre  a  renda  mensal  salarial,  referindo-se  aos  formulários,  8%  dos

respondentes alegam receber entre 0 a 2 salários-mínimos (SM), 42% dizem obter

rendimentos na faixa de 3 a 4 SM, 40% afirmam embolsar cerca de 5 a 7 SM, 8%

atestam auferir por volta de 8 a 10 SM e 2% declaram ganhar mais de 10 SM. Na

mesma ordem de disponibilização dos dados, no que concerne aos questionários, o

percentual é 22,15%, 31,65%, 25,32%,12,66%, 6,96% e 1,27% não respondeu.

A questão de número seis finaliza o levantamento do perfil socioeconômico

dos perguntados. Na questão de número sete, o objetivo era saber quantas pessoas

possuem TV a cabo para depois ser feita uma análise sobre se o fato de ter ou não
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esse  aparelho  diminuiria  o  numeral  daqueles  que  assistem  novelas.  Dentre  a

amostra de tráfego do formulário, 34 pessoas responderam sim e 16 disseram que

não,  correspondendo  a  68%  e  32%  em  respectivo.  Já  no  competente  ao

questionário  online,  132  cidadãos  marcaram  a  opção  sim  e  26  selecionaram  a

alternativa não, equivalendo o percentual de 83,54% e 16,46%. Todos os resultados

estão representados graficamente abaixo.

Gráfico 13: Formulário Barcas – Possui TV a cabo?

Gráfico 14: Questionário online – Possui TV a cabo?

A oitava  indagação  teve  o  propósito  de  perceber  se  alguma  telenovela,

exemplificada  no  capítulo  dois  desta  pesquisa,  marcou  o  telespectador

principalmente em relação aos destinos exibidos pelos folhetins apresentados neste

estudo. Nos formulários todos escolheram uma opção, em ordem decrescente, 11
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pessoas foram marcadas pela novela O Clone, 10 por Salve Jorge, 7 por Império, 6

por Páginas da Vida, 6 por Caminho das Índias, 3 por Amor à Vida, 2 pela Belíssima,

2  por  Os  Dez  Mandamentos  e  1  por  América,  Viver  a  Vida  e  Passione,  cada.

Seguindo essa ordem, os termos percentuais foram 22%, 20%, 14%, 12%, 12%, 6%,

4%, 4%, 2%, 2% e 2%. No gráfico abaixo é possível perceber melhor a divisão dos

dados.

Gráfico 15: Formulário Barcas – Qual das novelas mais te marcou?

As  respostas  do  questionário  online  apresentaram  maiores  variações  em

relação as escolhas dos folhetins mais marcantes para os respondentes. Em valores

absolutos, 41 pessoas optaram pela novela O Clone, 16 por Laços de Família, 13

por salve Jorge e o mesmo valor para a novela Por Amor, 12 por Império, 11 por

Páginas da Vida, 9 por Caminho das Índias, 7 por Os Dez Mandamentos, 4 por

América e Belíssima cada, 3 por Amor à Vida, 2 por Viver a Vida e Passione cada, 1

por Gabriela, além dos 20 indivíduos os quais afirmaram que nenhuma novela citada

os  marcaram.  Seguindo  essa  ordem,  os  valores  percentuais  correspondem  a

25,949%, 10,126%, 8,227%, 8,227%, 7,594%, 6,962%, 5,696%, 4,430%, 2,531%,

2,531%, 1,898%, 1,265%, 1,265%, 0,632% e 12,658%. O gráfico abaixo permite

uma melhor visualização dos dados apresentados.

Gráfico 16: Questionário online – Qual das novelas mais te marcou?



91

As questões 9, 10 e 12 foram norteadas a fim de saber se os respondentes

conversam sobre novelas com outras pessoas, se algum folhetim já os influenciou

no desejo de conhecer um local retratado por elas e se já visitou algum destino

turístico  transmitidos  em  telenovelas.  As  três  perguntas  tiveram  apenas  duas

opções: sim e não. Nos formulários 40 pessoas responderam sim à nona pergunta e

10 disseram que não. Para a décima questão todos foram afirmativos e na pergunta

de  número  doze  houve  um  empate  nas  respostas.  Os  dados  equivalem

respectivamente a 80% e 20%, 100% e 25% cada.

Gráfico 17: Formulário Barcas – Discute novelas?

Gráfico 18: Formulário Barcas – Já visitou algum destino exibido em novelas?

Em relação às respostas dos questionários online 91 pessoas responderam

sim à nona pergunta e 67 negaram, caracterizando em respectivo 57,60% e 42,40%.

No tangente ao décimo questionamento 95 indivíduos afirmaram e 63 responderam

que não,  totalizando 60,17% e 39,87%. Já para a décima segunda pergunta 69

cidadãos  responderam  sim  e  89  negaram,  em  uma  totalidade  de  43,670%  e

56,329%, respectivamente.

                 

 Gráfico 19: Questionário online – Discute novelas?
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 Gráfico 20: Questionário online – Alguma novela já influenciou sua decisão?

Gráfico 21: Questionário online – Já visitou algum destino de novelas?

A questão de número onze teve o objetivo de saber se algum destino exibido

em novelas despertou o interesse dos telespectadores. Dentre os respondentes dos

formulários 11 disseram Marrocos, 10 Turquia, 7 Monte Roraima, 6 Holanda, 6 Índia,

4 Peru, 2 Egito, 2 Grécia, 1 Itália e Estados Unidos cada.

Contabilizando em respectivo 22%, 20%, 4%, 12%, 8%, 2%, 4%, 4% e 2%. Já

em relação ao questionário  online,  4,430% escreveram Estados Unidos,  1,265%

Paris, 10,126% Marrocos, 8,860% Turquia, 0,632% África, 6,329%Holanda,  0,632%

Fortaleza,  Ilhéus,  Natal,  Pantanal,  Dublim e  Dubai,  3,797% Peru,  2,531% Monte

Roraima, 2,531% Índia, 2,531% optaram por Egito e o mesmo valor corresponde aos

que responderam por vários destinos, 1,265% Japão, 3,796% Itália, 3,796% Grécia

e 1,898% Rio de Janeiro, além dos 39,240% que alegaram não desejar conhecer

nenhum local retratado por telenovelas.
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Gráfico 22: Formulário Barcas – Qual destino você desejou conhecer após tê-lo visto na novela?

Gráfico 23: Questionário online – Qual destino você desejou conhecer após tê-lo visto na novela?

O último questionamento foi uma escala  likert  que dividiu entre ótima, boa,

regular,  ruim  e  péssima  a  experiência  dos  visitantes  nos  locais  retratados  em

telenovelas.  Dentre os respondentes dos formulários, os quais visitaram destinos

que já  foram exibidos em folhetins,  32% avaliaram como ótima a vivência,  14%

definiram como boa e 4% regular.

50% dos que responderam disseram ainda não ter visitado nenhum destino

transmitidos em novelas e dos que visitaram nenhum avaliou a experiência como

ruim  ou  péssima.  Já  dentre  os  respondentes  do  questionário  online  26,58%

avaliaram como ótima, 14,56% boa, 2,53% regular e 56,33% não visitaram locais

retratados em folhetins.
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Gráfico 24: Formulário Barcas – Escala Likert

Gráfico 25: Questionário online – Escala Likert

Ao analisar os dados foi possível perceber que, dentre os respondentes do

questionário online, 5,063% apresentaram contradição nas respostas das perguntas

de número 10 e 11, dizendo na primeira não ter sido influenciado por novelas, porém

na segunda escreveram o nome do destino que desejou conhecer após tê-lo visto

em novelas. Isto pode ser explicado por vergonha em admitir que assiste novelas,

como afirma Pina Coco81 (2013, [s.p]) “As pessoas ainda têm muita vergonha de

assumir que assistem à novela.”.

Foi constatado também que 21 dos indivíduos que não possuem TV a cabo

assistem novelas, 37 dos que tem TV a cabo não assistem novelas, 93 dos que

possuem TV a cabo assistem novelas e 7 dos que não possuem TV a cabo não

assistem novelas, isto em porcentagem significa dizer 13,291%, 23,417%, 58,860%

e 4,430%, respectivamente.

81 Disponível em <http://petletras-pucrio.blogspot.com.br/2013/05/entrevista-com-pina-coco.html> 
Acesso em: 18 mai. 2015.
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A pesquisa  confirmou  o  que  foi  apresentado  nas  literaturas  estudadas  e

apresentadas  neste  trabalho.  O  presente  estudo  mostrou  a  visão  da  amostra

coletada  em relação  à  influência  das  telenovelas  na  escolha  do  consumidor  na

compra de destinos turísticos, tornando-o um potencial turista. Dentre a análise das

questões  é  possível  destacar  conclusões  afirmativas  significativas  quanto  ao

problema proposto nesta pesquisa. No geral compreende-se que os telespectadores

se envolvem com a trama disponibilizada por emissoras de televisão.

A informação mais importante para esta averiguação é a respeito de como o

imaginário da população, a qual acompanha telenovelas diariamente, é afetado de

forma implícita por meio da divulgação dos destinos apresentados por elas e se isto

influencia o turismo. Questões como esta já foram respondidas afirmativamente ao

longo desta pesquisa,  porém para  entender  melhor  os centros  de produções de

telenovelas  e  descobrir  se  eles  possuem alguma relação  com o  turismo,  fez-se

necessário uma visitação ao centro de produção mais conhecido no Brasil, o Projac,

o  qual  também  é  nominado  Central  Globo  de  Produção  (CGP).  Um  relatório

detalhado desta visita será apresentado no próximo subcapítulo.

3.3 RELATÓRIO DA VISITA AO PROJAC

No dia 25 de abril  de 2015 foi realizada uma visitação à Central Globo de

Produção  (CGP),  mais  conhecida  como  Projac,  com  o  objetivo  de  conhecer  o

funcionamento dessa grandiosa indústria televisiva brasileira, em especial a cidade

cenográfica, com a finalidade de identificar o potencial turístico do local, buscando

saber se existe “o produto novela” referente ao turismo ou se há algum interesse

nessa  segmentação.  A visita  foi  guiada  pelo  engenheiro  Hélio  Kuwabara  o  qual

mostrou alguns procedimentos e resultados com base nas cidades cenográficas e à

produção em geral,  além de conversar  sobre  o  acervo  da  empresa,  a  visitação

turística  no  local,  parcerias  externas,  dentre  outros  assuntos  pertinentes  a  esta

pesquisa.

Foi  realizada,  no  dia  anterior  à  visita,  uma  entrevista  on-line com  o

engenheiro, citado no parágrafo anterior, em que foram levantadas questões sobre a

faixa  etária  predominante,  o  nível  de  escolaridade  e  a  quantidade  média  de

visitantes ao ano no Projac. Perguntas sobre a existência de parcerias envolvendo a

Rede Globo e agências de turismo também foram feitas, além de outras referentes



96

ao acervo,  às cidades cenográficas após término das novelas,  às  limitações,  às

pesquisas já existentes sobre influência das novelas no turismo, aos patrocínios e à

política de relacionamento da empresa com seu público.

Em respostas, Hélio contou que o Projac é um centro de produção de escala

quase industrial e, mesmo possuindo belas construções e paisagens internas, não

percebe  a  visitação  turística  como  negócio  financeiro.  Atores  e  atrizes  famosos

nacionalmente, alguns até internacionalmente, despertam o desejo de muitos fãs em

conhecê-los  pessoalmente  e  a  probabilidade  de  vê-los  caminhando  no  Projac  é

grande, porém ali não é permitido nem aos funcionários pedirem autógrafos ou tirar

fotos  com  eles.  Na  CGP  todos  devem  ser  imparciais  e  não  há  espaço  para

“tietagens”.

Apesar  de  haver  certas  limitações  quanto  às  visitas,  elas  não  deixam de

acontecer,  porém  são  institucionais  e  coordenadas  pela  Central  Globo  de

Comunicação (CGCOM). Esta, não possui parceria com agências de turismo, são as

instituições que entram em contato com a empresa manifestando o desejo de visita

e após análise de disponibilidade, ocorre a liberação de entrada dos visitantes, com

dia e hora agendados, devendo todos mostrar identificação com foto na portaria. Em

outras palavras,  até o momento não há previsão de explorar  o Projac como um

atrativo  turístico  porque  seria  muito  complicado  gerenciar  o  grande  número  de

visitantes  com  o  alto  fluxo  de  funcionários,  carrinhos,  equipamentos  e  outros

utensílios utilizados nas produções televisivas.

Após o término das novelas, as cidades cenográficas são aproveitadas ou

remodeladas para futuras produções, as quais utilizam peças fictícias e de figurinos

que estão em um grande acervo da TV Globo. Há uma divisão de setores para que

as partes se encaixem perfeitamente ao todo e que estejam de acordo com o desejo

dos  produtores,  escritores  e  diretores.  Certas  vezes,  os  responsáveis  pelas

produções  estabelecem parcerias  com as  prefeituras  dos  locais  escolhidos  para

exercer o papel de pano de fundo das novelas.

Como permuta, as prefeituras facilitam os acessos e os bloqueios, às vezes,

oferecem acomodações e isenções fiscais. Em retorno, a emissora exibe o destino

nas  televisões  de  milhões  de  telespectadores,  podendo  gerar  potenciais  turistas

para o local divulgado, mas é válido ressaltar que, em geral, quem escolhe e define

a locação são os responsáveis pela escrita e direção da obra em questão e não o

contrário, porém ocorrem algumas exceções como a que foi citada, na página 60
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desta pesquisa, sobre a novela Viver a Vida, do autor Manoel Carlos.

A visitação ao  Projac teve entrada pela portaria dois, às onze horas, onde

foram apresentados os documentos de identificação dos participantes da visita e,

após confirmação de agendamento, aguardou-se o engenheiro Hélio Kuwabara para

o acompanhamento e guia do grupo. Assim que o visitante pega a credencial pode

passar a roleta, onde visualiza uma grande maquete do Projac contendo todos os

detalhes  da  Central  Globo  de  Produção  e  protegida  por  superfície  de  vidro,

tornando-a  intocável  e,  ironicamente,  esta  é  a  sensação  daqueles  que  somente

conhecem as novelas por meio dos aparelhos televisores: produto além do alcance

com atores e atrizes postos em um “pedestal” imaginário. É importante ressaltar que

não há maquete tátil para deficientes visuais, como já é comum em museus, como o

caso do Museu de Arte do Rio, Pinacoteca do estado de São Paulo e outros. Isso

comprova  que  não  há  interesse  na  visitação,  muito  menos  na  possibilidade  de

atender pessoas com deficiência física/necessidades especiais.

Figura 26: Maquete da Central Globo de Produção.
Fonte: Arquivo pessoal, 2015.

Na figura acima o Projac pode dar a impressão de não ser tão grande quanto
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o esperado,  mas a realidade é  que aqueles  que desejam conhecê-lo  devem se

preparar  para  uma  longa  caminhada,  calçando  sapatos  confortáveis  e  vestindo

roupas  adequadas.  Artistas  podem  ser  vistos  andando  em  carrinhos  elétricos

dirigidos por  funcionários,  os quais também transitam com equipamentos,  dentre

outras coisas. O produto final transmitido nas casas das pessoas passa por mãos

calejadas de pegar equipamentos pesados, martelar, serrar, pintar e etc. Também

passa  pelo  manuseio  sem  calos  daqueles  que  fazem  parte  do  processo  de

elaboração, criação, edição, direção, dentre outros setores que não exigem trabalho

braçal,  mas intelectual.  Todos são importantes na produção,  desde o auxiliar  de

limpeza ao detentor  do  mais  alto  cargo gerencial,  são respeitados como tal.  Na

entrada há um lago artificial (exibido na figura abaixo), que emoldura a passagem de

artistas, funcionários e visitantes, “dando” boas-vindas.

Figura 27: Lago artificial do Projac.
Fonte: Arquivo pessoal, 2015.

A ideia do engenheiro Hélio era fazer uma visita usando o ônibus de rota

interna da empresa até a última cidade cenográfica e depois voltar caminhando e

visualizando tudo o que fosse possível e permitido pela equipe de segurança. Assim,

a visita foi  realizada desta forma, tendo a igreja82 permanente com três lados de

82 Foi a primeira referência a espaços cenográficos durante a visitação.
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diferentes  estilos  de  construção  e  decoração,  como  o  primeiro  item cenográfico

conhecido pelos participantes da visitação. Construída em 2006, ela já foi cenário

para diversas cerimônias da ficção e, com certeza, ainda será o palco de muitos

batizados  e  casamentos  da  teledramaturgia,  e  somente  eles,  pois  não  são

permitidos quaisquer eventos cerimonialistas reais. Uma das laterais e a frontal da

igreja  pode  ser  observada  na  figura  abaixo  e  um  detalhe  interessante  são  os

extintores de segurança, que não aparecem nas gravações, mas que estão sempre

por perto com intuito de, em caso de incêndios, auxiliar no controle das chamas.

Figura 28: Igreja de três lados localizada no Projac.
Fonte: Ari Fonseca Filho, 2015.

De  acordo  com  O  Globo83,  o  projeto  de  José  Cláudio  Ferreira  e  Raul

Travassos para criar uma única igreja com um lado gótico e dois no estilo barroco

surgiu  após  muitas  dificuldades  com  a  arquidiocese  do  Rio  de  Janeiro  nas

gravações de cerimônias para a ficção. Construída em alvenaria e pisos de azulejos

quadriculados este cenário pode ser alterado a qualquer momento, principalmente

no  tangente  às  fachadas,  dependendo  somente  do  desejo  dos  produtores  das

próximas obras. Para as gravações na igreja ou em qualquer cenário da Central

Globo de Produção são utilizados os PAs, que são os pontos de apoio e servem

como camarim para os profissionais que aparecem diante das câmeras. O Ponto de

83 Disponível em <http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/com-tres-entradas-diferentes-igreja-
do-projac-cenario-de-cerimonias-ficticias-2706610> Acesso em: 18 mai 2015
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Apoio mostrado na figura abaixo está localizado próximo à igreja citada.

Figura 29: Ponto de Apoio
Fonte: Arquivo pessoal, 2015

Como  escrito  em  reportagem  do  Diário  de  Pernambuco84 (2013,  [s.p]),  o

Projac  é  um “ultramoderno  centro  de  produção  televisiva  e  o  útero  de  ideias  e

processos, a encubadora de inúmeras novelas recém-nascidas e o berço de novos

talentos”.  Lá  foram  geradas  obras  transmitidas  para  milhões  de  brasileiros  e

estrangeiros,  as quais influenciaram o uso dos acessórios,  das vestimentas,  dos

bordões e etc.

Supõe-se que os desejos de conhecer  os destinos exibidos pelas novelas

surgiram ou foram intensificados após suas transmissões, vistas diariamente pelo

telespectador  “invadindo”  a  intimidade do seu lar.  Mesmo que implicitamente,  as

novelas influenciam o comportamento do consumidor, seja no esmalte azul da atriz

Giovana Antonelli, no aumento da procura do tom ruivo dos cabelos da atriz Marina

Rui Barbosa, nos acessórios usados pela personagem Jade da novela O Clone, o

desejo de conhecer as locações exibidas e etc. É de conhecimento da maioria que é

praticamente impossível encontrar o diamante rosa do Comendador José Alfredo da

novela Império, mas a vontade de conhecer as belas paisagens do Monte Roraima

exibido por esse folhetim existe em muitas pessoas.

A  qualidade  do  trabalho  desenvolvido  nesse  megacentro  de  produção

audiovisual foi percebida pelos participantes da visitação ao Projac. O realismo das

cidades e  dos cenários  é  evidente  até  para  o  olhar  mais  crítico.  A maioria  das

operações de teledramaturgia da TV Globo estão centralizadas nesse local, desde a

criação dos cenários até as salas de edição. É interessante observar uma cidade

cenográfica finalizada e a mesma em processo de desconstrução, como mostram as

figuras 30 e 31 sobre a novela Meu Pedacinho de Chão (2014).

84 Disponível em 
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/12/13/internas_viver,479532/proja
c-e-a-fantastica-fabrica-de-sonhos-da-rede-globo.shtml>. Acesso em: 18 mai. 2015.
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Figura 30: Cidade cenográfica pronta.
Fonte: Site círculo, 2015.

Figura 31: Cidade cenográfica em desconstrução.
Fonte: Arquivo pessoal, 2015.

A  curiosidade  acerca  do  processo  de  desenvolvimento  das  produções

audiovisuais  torna  o  Projac  mais  atrativo  ao  público  que  o  deseja  conhecer.  É

provável que o turismo  off-location regular nesse local ainda demore a existir85 e

aqueles que optam por visitar  a Central  Globo de Produção precisam entrar  em

contato com a Central Globo de Comunicação para obter maiores informações. As

pessoas que conseguem visitar  os lugares mostrados por meio das novelas são

85 Segundo o engenheiro Hélio, talvez nunca aconteçam visitas no Projac por motivos já explicados 
anteriormente.
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indivíduos que, em maioria, buscam sentir as mesmas emoções daqueles que ali

atuaram.  Por  outro  lado,  existe  a  vontade  de  saber  como  a  máquina  industrial

televisiva funciona e o Projac é o local ideal para isso.

Os profissionais atuantes no mercado audiovisual  conseguem transmitir  ao

público as mensagens desejadas por meio de seus cenários impecáveis, coerentes

a  proposta  projetada.  A  exemplo  disto,  há  o  conglomerado  de  construções

decoradas de acordo com a temática do programa matinal da apresentadora Ana

Maria Braga. O Mais Você é um programa que está no ar desde 18 de outubro de

1999  e  neste  ano  de  2015  completará  16  anos  nos  quais  o  cenário  já  mudou

algumas vezes. O atual é aconchegante, com uma grande construção onde paredes

de vidro dão um ar de elegância, exibindo com sua transparência uma vista arbórea

de muita natureza, como mostram as figuras abaixo.

Figura 32: Cenários do programa Mais Você.
Fonte: Arquivo pessoal, 2015.

Nem tudo acontece em gravações externas: os estúdios são fundamentais no

processo.  Na visita  ao  Projac  teve-se  a oportunidade de conhecer  o  estúdio  do

Superstar86 e  foi  percebido  como  o  aparelho  televisor  dá  a  sensação  de

grandiosidade, contrária ao tamanho real que o estúdio possui. Foi-se, também, às

salas de captura e edição de imagens e sons que é onde todo o esforço das equipes

fica registrado: a precisão é fundamental.

86 Programa de realidade (reality show), exibido aos domingos.
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Figura 33: Estúdio do programa Superstar
Fonte: Arquivo pessoal, 2015

Figura 34: Heliporto e Eixo 300 no Projac
Fonte: Arquivo Pessoal, 2015

Toda empresa de grande porte recebe, ocasionalmente, visitas importantes no

cenário político, econômico, artístico, dentre outros: com a TV Globo não é diferente.

A CGP possui  um heliporto  ao  lado  do  eixo  300,  o  qual  é  uma via  de  grande

circulação de pessoas, equipamentos e carrinhos elétricos. Geralmente, é o caminho

que os funcionários percorrem da engenharia para a produção e vice e versa. Nele,

há  uma  sinalização  dividindo  as  faixas  de  pedestres  e  uma  vista  para  o

heliporto,mostrados nas figuras acima.
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Segundo Vilson (2012, [s.p]):

A Rede Globo é a que melhor simboliza a concentração da mídia no país. A
empresa detém metade de toda a verba de anúncios comerciais  para a
mídia em geral,  além de garantir  aos seus cofres quase 80% de todo o
dinheiro destinado para a TV aberta comercial (o restante é dividido entre as
outras  cinco  redes  de  televisão).  A  TV  Globo  é  a  principal  fonte  de
informação  e  entretenimento  para  a  grande  maioria  da  população.  Sua
programação  alcança  praticamente  todo  o  Brasil,  chegando  a  5.482
municípios  (ou  98,53%  do  território  nacional  e  99,47%  da  população).
(VILSON87, 2012, [s.p])

Teoricamente  suas  produções,  no  Brasil,  têm  maior  quantidade  de

telespectadores do que em filmes bem-sucedidos. No turismo cinematográfico, as

visitações turísticas nos centros de produções já acontecem, como por exemplo, as

que  ocorrem  nos  estúdios  da  Universal,  localizados  em  Los  Angeles.  Lá  foram

gravados filmes conhecidos em esfera internacional e existem tours que mostram

aos visitantes  o  processo  de gravação  das cenas.  Não é  difícil  acessar  o  local

porque o transporte nos Estados Unidos é eficiente e há disponível um ônibus do

parque integrado ao metrô.

Steven Spielberg é um diretor de cinema conhecido mundialmente e foi ele

quem planejou as  atividades disponíveis  aos  turistas  nos  estúdios  da  Universal,

tornado atrativos os estúdios dos filmes King Kong, Jurassic Parc, A múmia, dentre

outros.  Séries  e  animações  de  TV  também  estão  dentro  do  pacote,  como  os

Simpsons,  por exemplo.  O avanço da tecnologia auxilia na qualidade das visitas

tornando as experiências mais próximas, dimensionalmente, aos visitantes – com o

uso do 3D e 4D.

Outras opções de passeio também existem como as visitas aos centros de

efeitos  especiais,  sessões  de  cinema,  opções  de  lojas  para  compra  de

lembrancinhas e jantares sofisticados. Dito isto, percebe-se a diferença na relação

do cinema com o turismo e a da novela como tal: existe um mercado a ser explorado

de  grande  potencial  turístico.  Deixa-se  de  aumentar  a  receita  em  relação  ao

mercado turístico, não aproveitando a tipologia turismo e audiovisual,  a qual que

está em crescente no mercado internacional.

Segundo  o  site  Falando  De  Viagem “o  parque  pode  ser  dividido  em três

grandes áreas: O  Upper Lot, que fica logo após a entrada, o  Lower Lot, que só é

87 Disponível em <http://vilsonjornalista.blogspot.com.br/2008/04/rede-globo-histrias-muito-alm-do-
plim.html> Acesso em: 30 mai 2015
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acessível por meio de vários lances de escada rolante ou de elevador, e o  Studio

Tour,  que é  o  passeio  de trem pelos  estúdios  da Universal  Pictures.”  (VIAGEM,

2015). Todas essas áreas são facilmente explicadas em um mapa detalhado que é

disponibilizado a todos os visitantes, como mostra na figura abaixo.

Figura 35: Mapa dos estúdios da Universal.
Fonte: Site Falando Viagem, 2015.

Segundo Meleiro (2007, [s.p.])

[…]  Hollywood  tem  um  sistema  internacional  bem  desenvolvido  para
distribuir seus próprios filmes e os de outros países. Há muitos anos que os
distribuidores  de  filmes  americanos  observam  atentamente  o  mercado
global. 

O mercado norte-americano possui um alto grau de influência nos mercados

de outros países e é possível que este motivo influencie no baixo número de pacotes

temáticos  utilizando  destinos  de  novelas.  Nos  Estados  Unidos  da  América  as

novelas, conhecidas como  soap operas,  não são valorizadas e muitas vezes até

desprezadas.  Se  ocorresse  o  contrário,  talvez  outros  países  se  espelhassem  e

criassem pacotes do “turismo de novelas”.

Contudo, o Brasil possui um segmento turístico pouco explorado: o turismo

audiovisual  baseado  em  novelas,  também  conhecido  como  turismo  de

teledramaturgia.  Os  profissionais  de  turismo,  os  grandes  estúdios  de  TV  e

municípios  que  ambientaram  produções  de  teledramaturgia  podem  utilizar  essa

pesquisa para se inspirar na elaboração de pacotes, roteiros turísticos, aproveitar

atrativos que foram exibidos nas novelas. O povo brasileiro já está acostumado a

assistir  a  estes tipos de produções,  as quais oferecem não só um novo tipo de
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turismo em ascensão, mas também outras vertentes que elevam a atratividade dos

locais exibidos. Tanto a pesquisa quantitativa e qualitativa, quanto a visita ao Projac,

confirmaram o interesse do telespectador de telenovelas a conhecer locais exibidos

em folhetins,  além do mercado turístico,  desperdiçado pela Rede Globo,  ao não

aproveitar seus estúdios como atrativos, ao contrário do que ocorre em Hollywood.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O turismo e o audiovisual são mercados que se conectam no exercício de

tornar  turístico  ou  aumentar  o  potencial  de  regiões  transmitidas  por  ferramentas

midiáticas, seja internet, cinema ou televisão. Em nenhum período antes se falou

tanto sobre esse assunto e, por este motivo, cabem às empresas interessadas no

setor investir em pacotes dentro da temática de teledramaturgia.

A  presente  pesquisa,  junto  com  as  referências  usadas  para  embasá-la,

comprovou que a ficção produzida por emissoras de televisão é o mais importante

meio  de  divulgação  de  destinos  no  Brasil,  sendo  assim,  afirma-se  como  um

instrumento de grande significância no que se refere à influência nas escolhas dos

seus telespectadores, os quais são consumidores de seus produtos e turistas em

potencial.

O consumo já está inserido na cultura capitalista na qual vivem os brasileiros

e a maioria da população mundial.  É ele que move a economia no mundo e as

telenovelas  atuam  como  vitrine  de  um  mercado  com  potencial  de  crescimento.

Folhetins divulgam imagens e o consumidor  as compra por  meio de pacotes ou

organizam-se por conta própria. Fato este, que mostra a necessidade da criação de

novos pacotes turísticos com essa temática e o Bacharel em Turismo, por ser um

cientista social, deve atentar-se a esse mercado que vende imagens que alimentam

o  imaginário  de  quem  as  assiste,  disponibilizando  ao  seu  futuro  cliente  a

oportunidade de realizar uma viagem real  e não somente imaginária.  Outrossim,

algumas empresas do ramo já perceberam o potencial desse mercado, como por

exemplo a TAM, a qual criou três pacotes baseados em produções televisivas.

O objetivo geral desta pesquisa, o qual foi realizar uma análise da influência

das telenovelas no turismo na decisão do consumidor por destinos divulgados por

elas, foi atingido no primeiro capítulo deste estudo, o qual apresentou referências

que  confirmam  a  influência  das  telenovelas  em  seus  telespectadores,  que  são

consumidores e potenciais turistas. Também foi alcançado o objetivo específico de

número  um,  o  qual  analisou  a  relação  entre  o  perfil  “noveleiro”  da  população

brasileira, o turismo e o mercado audiovisual, sua influência no comportamento de

compra e na tomada de decisão dos brasileiros, reconhecendo os motivos que os

levam a visitar os cenários das novelas.

O segundo objetivo específico, o qual identificou os locais e atrativos com
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fluxo  turístico  aumentado  após  exibição  em  telenovelas  e  analisou  dados  que

confirmaram esta elevação no fluxo turístico, foi obtido no capítulo de número dois

do  presente  trabalho,  no  qual  foram  apresentados  vinte  novelas  que  exibiram

destinos internacionais – distribuidos por continentes – e nacionais apresentando,

em  alguns  tópicos,  dados  de  real  elevação  da  procura  por  locais  que  foram

transmitidos por essas produções audiovisuais

O terceiro objetivo específico deste estudo, o qual apresentou o potencial da

tipologia  abordada  nesta  pesquisa  para  o  setor  turístico,  após  aplicação  de

questionários  online  e  formulários  nas  proximidades  das  Barcas  e  que  foram

direcionados ao público, foi atingido no capítulo de número três deste trabalho, o

qual  confirmou  o  desejo  das  pessoas  em  conhecerem  lugares  retratados  em

telenovelas, além de apresentar dados de indivíduos que visitaram os locais exibidos

por elas.

A presente pesquisa abordou a problemática da influência das telenovelas

nas  escolhas  do  consumidor  e,  a  fim  de  solucionar  esse  questionamento,  foi

realizada  uma  pesquisa  quantitativa  também  com  características  qualitativas  na

proximidade das Barcas e por meio de uma plataforma online, além da visitação ao

Projac.  A partir  dos  resultados  obtidos  com  a  aplicação  dos  formulários  e  dos

questionários,  entende-se  que  é  afirmativa  a  resposta  para  a  questão  problema

proposta neste estudo, visto que é real a influência das telenovelas nas escolhas

dos consumidores que as assiste, logo pode-se concluir que este trabalho chegou

ao  objetivo  apresentado,  abrindo  espaço  para  futuras  pesquisas  sobre  turismo,

audiovisual, telenovelas, consumidores e a conexão entre os temas.
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APÊNDICE A

Apêndice A: Questionário online
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APÊNDICE B

A NOVELA E A INFLUÊNCIA NAS ESCOLHAS DOS DESTINOS

1) Costuma assistir as novelas? Se sim, em qual horário?

( ) 18h; ( ) 19h; ( ) 21h

2) Local de origem _______________________________________________

3) Gênero

( ) Feminino; ( ) Masculino

4) Grau de Instrução

( ) Sem educação formal

( ) Fundamental

( ) Médio

( ) Ensino Superior

( ) Pós-graduação

( ) Mestrado

( ) Doutorado

( ) Pós-doutorado

5) Faixa etária

( )18 a 28 anos

( ) 29 a 39 anos

( )40 a 50 anos

( ) 51 a 59 anos

( )60 ou mais

6) Renda mensal familiar

( ) 0 a 2 SM
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( ) 3 A 4 SM

( ) 5 A 7 SM

( ) 8 A 10 SM

( )Acima de 10 SM

7) Possui TV a cabo?

( ) Sim; ( ) Não

8) Qual novela mais te marcou em relação a seus destinos? ___________________

9) Você discute novelas com outras pessoas?

( )Sim; ( ) Não

10) Alguma novela já influenciou a sua decisão de conhecer o lugar retratado ou no
desejo em visitá-lo?

( ) Sim; ( ) Não

11) Qual destino você desejou conhecer após tê-lo visto na novela? _____________

12) Já visitou destino(s) turístico(s) retratado(s) em novelas?

( ) Sim; ( ) Não

13) Em caso afirmativo para a pergunta anterior, como avalia a experiência?

( ) Ótima

( ) Boa

( ) Regular

( ) Ruim

( ) Péssima

Apêndice B: Formulário Barcas


