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RESUMO 

 
 

O turismo cinematográfico é uma segmentação do mercado turístico, no qual o turista, 

ou set-jetter viaja motivado a conhecer um local após tê-lo visto em alguma produção 

audiovisual, em especial, no cinema. Essas produções podem ser filmes 

cinematográficos, minisséries, seriados ou ainda, as novelas, para o caso brasileiro. 

Nesse sentido, como objetivo geral desta pesquisa, a cidade de Niterói – RJ foi 

escolhida com o intuito de desenvolver a proposta do turismo cinematográfico na 

cidade, a partir da oferta dos atrativos existentes no município. Como objetivos 

específicos tem-se: fazer um estudo sobre a relação entre o turismo e o audiovisual, 

conceituando os temas no Brasil e no mundo; apresentar a cidade de Niterói como um 

destino cinematográfico, a partir do desenvolvimento do segmento no município; e 

construir um catálogo de locações, que contemple os atrativos que expressam a 

identidade da cidade. A metodologia da pesquisa consistiu de um levantamento 

preliminar de todos os atrativos da cidade e, após a delimitação do critério de seleção, 

foi feito o levantamento de informações sobre alguns atrativos da cidade e em seguida 

a visita a esses locais foi feita para a realização do registro fotográfico e também a 

observação de possíveis apropriações desses locais para locações de produções 

audiovisuais. Como principal resultado dessa pesquisa, tem-se a catalogação dos 

atrativos da cidade organizados na forma de um catálogo de locações, cujo objetivo é 

apresentar o potencial para produção audiovisual que a cidade tem. 

Palavras-chave: Turismo Cinematográfico. Turismo Cultural. Niterói. Locações. 

Audiovisual. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 
The film tourism is a touristic market segmentation in which the tourist or set- jetter 

travels motivated to know a site after seeing it in some audiovisual production, 

especially in a movie. These productions may be cinematographic films, miniseries, 

series or even soap operas, for the Brazilian case. Accordingly, as the objective of this 

research, the city of Niterói - RJ was chosen in order to develop a proposal of film 

tourism in the city, from the supply of the attractions in the county. The specific 

objectives are: to study the relationship between tourism and audiovisual, 

conceptualizing these themes in Brazil and around the world; presenting the city of 

Niterói as a film destination, from the development of the segment in the city; and build 

a locations catalog, that feature the touristic attractives that express the identity of the 

city. The research methodology consisted from a preliminary search of all the 

attractives of the city and, after the establishment of the selection criteria, the search 

was made for information on some of these touristic attractives and then visiting them 

in order to perform the photographic record and also to observe the possible allocations 

of these locations for audiovisual productions’s rentals. The main result of this research 

is the catalogation of the city’s touristic attractives organized as a locations’s catalog, 

which has as aim to present the potential for the city’s audiovisual production. 

Keywords: Film Tourism. Cultural Tourism. Niterói. Location. Audiovisual. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A segmentação turística é uma tendência no turismo mundial e observa-se a 

relevância do turismo cinematográfico como um fator de sucesso na divulgação e 

promoção de um destino turístico. Nesse tipo de segmento os turistas são conhecidos 

como set-jetters, termo designado para os viajantes motivados a conhecer locais que 

serviram como locação para alguma produção audiovisual, seja ela um filme, série de 

TV ou até mesmo uma novela.  

Dessa forma, optou-se por estudar o potencial audiovisual que a cidade de 

Niterói possui para este segmento, com a proposta de criação de um catálogo a partir 

dos atrativos que a cidade tem, delimitados pela Prefeitura da cidade, que possam ser 

usados em produções audiovisuais e propõe-se que este documento sirva como um 

banco de dados para produtores, diretores e demais interessados em locações do 

município. 

A importância da produção deste trabalho é visível na medida em que este 

segmento é uma tendência no turismo e observa-se um potencial ainda não 

desenvolvido na cidade de Niterói. O objeto de estudo deste trabalho, está localizado 

na região sudeste, a 13 km da cidade do Rio de Janeiro, possui atrativos naturais e 

culturais diversos que poderiam ser levantados para a criação de um catálogo cuja 

finalidade é a de mostrar as possibilidades existentes nesses locais para produções 

audiovisuais. 

Para a comunidade local da cidade, o desenvolvimento de novas produções 

audiovisuais e, consequentemente, do segmento turístico em questão podem ser uma 

futura oportunidade de emprego, pois quando existem produções audiovisuais na 

cidade, mão-de-obra local é requisitada pela produção. Sendo assim, é interessante 

perceber o quanto a comunidade local pode ganhar com esse segmento. Além disso, 

este trabalho pode ser percursor no segmento e influenciar outros trabalhos para 

regiões que queiram desenvolver este tipo de segmento. A viabilidade deste trabalho 

pode ser vista a partir da facilidade em coletar os dados de análise, sendo possível 

encontrar as informações em diversos sites pela Internet, até mesmo com as próprias 

entidades políticas ou pelas entidades responsáveis por alguns desses atrativos.  
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O turismo cinematográfico é um campo de estudo recente no meio acadêmico. 

Esse fato deve-se porque esse tipo de segmentação é mais novo que outras 

segmentações e somente há pouco tempo estão sendo desenvolvidos estudos para 

classifica-la e avaliar sua importância para os destinos turísticos. Tendo em vista esse 

pensamento, levantou-se o seguinte questionamento: em que medida o turismo 

realizado na cidade pode ser diversificado com a proposta do turismo cinematográfico, 

diante do seu potencial para o desenvolvimento de novas produções audiovisuais e a 

utilização das produções que já foram realizadas, sendo estas atrativos turísticos 

intangíveis do município? 

Partindo desse questionamento, levantou-se os seguintes pressupostos: 

pressupõe-se que a cidade de Niterói possui potencial para este segmento, porém ele 

ainda não é desenvolvido na cidade e supõe-se que algumas das produções que são 

feitas aqui não são suficientemente expressivas para gerar fluxo turístico para a 

cidade ou não se sabe se essas produções geram movimento turístico em virtude da 

falta de informações nesse aspecto. Entende-se que a formatação do segmento na 

cidade poderá aumentar o fluxo de turistas. 

O objetivo geral dessa pesquisa é desenvolver uma proposta de turismo 

cinematográfico para a cidade de Niterói, destacando algumas locações estratégicas 

que possam demarcar a identidade do município, bem como o desenvolvimento 

turístico local. Já como objetivos específicos, tem-se: realizar um estudo sobre a 

relação turismo e cinema com a finalidade de se conceituar o tema no mundo e no 

Brasil, entendendo esse segmento como relevante para o desenvolvimento de 

localidades turísticas. Apresentar a cidade de Niterói como um destino audiovisual do 

Estado. E finalmente, construir um catálogo de locações que possa servir como base 

de dados de informações dos atrativos que contribua para futura captação de 

produções audiovisuais e o consequente desenvolvimento do turismo cinematográfico 

na cidade.  

A construção teórica do presente trabalho se baseou em alguns autores da 

área de turismo e também em documentos oficiais do Ministério do Turismo. Dos 

documentos, destaca-se o Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre as Indústrias 

do Turismo e Audiovisual Brasileiras (2007a) do Ministério do Turismo. Desse 

documento utilizou-se os exemplos trazidos para expor o sucesso desse segmento 
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em outros mercados, pois nele estão presentes alguns estudos de caso como África 

do Sul, Argentina, França, Reino Unido entre outros países que viram nesse segmento 

uma tendência de mercado. Com esses exemplos será possível ter uma base sólida, 

permitindo uma reflexão sobre a relevância do turismo cinematográfico e seu potencial 

para a cidade de Niterói. 

Outro documento consultado foi a Cartilha do Turismo Cinematográfico 

Brasileiro, presente nos anexos do Estudo de Sinergia e Desenvolvimento entre as 

Indústrias do Turismo e Audiovisual Brasileiras na qual estão presentes os conceitos 

dos set-jetters, a denominação dos turistas nesse segmento. De acordo com a 

cartilha:  

 

 

[...] o desejo do expectador de viver as emoções e de se transportar 
para os cenários retratados na tela grande é tanto que já existe até um 
segmento de turistas que viajam para as paisagens que servem de 
pano de fundo de filmes: são os chamados set-jetters (BRASIL, 2007b, 
p.3). 

 

 

Além disso, na cartilha de Turismo Cinematográfico Brasileiro estão presentes 

algumas orientações para o trade turístico visando sensibilizá-los com relação à 

importância desse segmento para os destinos turístico. “Essa cartilha visa sensibilizar 

o trade turístico nacional sobre quanto o turismo pode se beneficiar ao disseminar 

seus destinos no mundo do entretenimento” (BRASIL, 2007b, p.3). 

O turismo cultural, visto como grande percussor do turismo, segundo a 

publicação do Ministério do Turismo, intitulada Turismo Cultural: Orientações Básicas, 

é definido como o segmento que,  

 

 

[...] compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do 
conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural 
e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais 
e imateriais da cultura (BRASIL, 2010, p. 15). 

 

 

A necessidade de se trazer essa definição é vista a partir do entendimento de 

que o turismo cinematográfico é uma vertente mais recente do turismo cultural, daí a 

explicação desse conceito baseado na cartilha oficial do Ministério do Turismo. 
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Finalmente, os autores escolhidos para o suporte teórico deste estudo abordam 

o tema com uma visão mais específica, trazendo conceitos variados que permitirão 

uma reflexão sobre o tema pesquisado. Um desses autores é o Flávio Martins e 

Nascimento (2009), com sua obra Cineturismo, que foi usada para contextualizar o 

termo, com destaque para a origem de seu uso na Itália. O autor trata esse segmento 

definindo que: “[...] é nada mais, nada menos, que uma forma de turismo que se baseia 

na visitação às locações onde são produzidos filmes e séries televisivas e 

cinematográficas.” (NASCIMENTO, 2009, p.12) Essa obra apresenta alguns conceitos 

básicos de compreensão, além de reflexões sobre a importância dessa segmentação. 

Sue Beeton (2005) em sua publicação Film-induced tourism, aborda o 

segmento de uma maneira mais específica ao caracterizá-lo como turismo induzido 

por filmes, em tradução livre. Na obra a autora faz uma série de discussões, dentre 

elas as mídias populares, sua relação com o turismo, os efeitos dos filmes no turismo, 

a promoção de destinos turísticos a partir de filmes, os efeitos dessas práticas nas 

comunidades locais, entre outros fatores. A utilização dessa obra é válida a partir dos 

conceitos que a autora traz sobre a abordagem, além das discussões e perspectivas 

para o segmento. 

A monografia defendida por duas alunas da Faculdade Cásper Líbero (2009) 

foi um outro aporte teórico usado, já que é feita uma abordagem teórica tanto sobre 

turismo quanto sobre o cinema e, posteriormente, o turismo cinematográfico. Elas 

também trazem um estudo sobre o cenário internacional para este segmento e um 

panorama do cenário nacional. E finalmente, trazem um estudo de caso da cidade de 

São Paulo que serviu como um exemplo para o estudo de caso nacional, pois fazem 

um levantamento sobre todas as produções audiovisuais que tiveram São Paulo ora 

como personagem principal, ora como locação para uma produção. 

A escassez de referencial teórico sobre o turismo cinematográfico em Niterói, 

fez com que a metodologia da presente monografia seja classificada como 

exploratória. Segundo Ada Dencker (1998, p. 139) as pesquisas exploratórias visam 

a familiariza-se com o fenômeno ou conseguir nova compreensão deste. Foi a 

primeira vez que uma pesquisa acadêmica para esse segmento foi realizada na 

cidade de Niterói com o objetivo de localizar e catalogar, dentro das regiões turísticas 

da cidade, os atrativos naturais e/ou culturais que podem servir ou que já serviram 
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como locação para produções audiovisuais e estimular o turismo cinematográfico para 

a cidade.  

O início da pesquisa foi com base no levantamento bibliográfico com o tema 

turismo e turismo cinematográfico. Foram estudados autores, artigos científicos, 

documentos oficiais que abordavam os temas citados. Essas informações foram úteis 

para construção teórica do projeto de pesquisa, a partir dos conceitos trazidos pelos 

autores. Ada Dencker (1998, p. 152) afirma que toda a pesquisa requer uma fase 

preliminar de levantamento e revisão da literatura existente para elaboração 

conceitual e definição dos marcos teóricos. 

A pesquisa de campo consistiu em um registro fotográfico feito nos principais 

atrativos da cidade de Niterói, com base em um estudo de demanda feito pela 

Universidade Federal Fluminense em parceria com a Neltur, cujo objetivo foi a 

caracterização do fluxo e da demanda turística do destino Niterói (NELTUR, 2011), 

identificando o perfil do turista que visita a cidade. Portanto, é entendido que os 

atrativos citados pelos turistas na pesquisa são aqueles que retratam a identidade de 

Niterói, portanto, os atrativos de maior potencial para o segmento estudado. 

 Finalmente o presente trabalho foi estruturado em três capítulos. No primeiro 

deles foi feita uma abordagem teórica dos conceitos de turismo e turismo cultural e, 

finalmente, do turismo cinematográfico. O segundo capítulo trabalhou a relação entre 

o audiovisual e o turismo, apresentando os efeitos positivos e negativos do turismo 

cinematográfico, além de estudos de caso que comprovam o sucesso para os destinos 

turísticos. Por último o terceiro capítulo transpôs Niterói para dentro do contexto do 

audiovisual, apresentando produções que já ocorreram na cidade, além de atrativos 

em potencial que a cidade possui que podem servir como cenário para outras 

produções. Consta também neste capítulo, o produto da pesquisa feita: o catálogo de 

locações para a cidade de Niterói. 
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1 CONTEMPORANEIDADE DO TURISMO E SEUS SEGMENTOS 

 

 

 Este capítulo trará, inicialmente, alguns números que revelam o papel do 

turismo no mundo pelo aspecto econômico. Será apresentado um panorama 

econômico geral do turismo mundial e também do turismo no Brasil. Em seguida serão 

abordados alguns conceitos básicos que versam sobre o turismo, ressaltando que o 

turismo vai além dos resultados econômicos, que culminará no turismo cultural e seus 

desdobramentos e, posteriormente, será apresentado o turismo cinematográfico. 

Sobre este último, objetiva-se mostrar como o turismo cinematográfico está ligado ao 

turismo cultural, tendo sua origem nesse segmento, apresentando os principais 

autores que fazem estudos na área.  

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TURISMO CONTEMPORÂNEO 
 

 

 O turismo é uma das atividades que vem crescendo mundialmente, batendo 

recordes a cada ano que passa. Em 2012, passou a marca de um bilhão de turistas 

(BRASIL, 2013, p. 9) viajando pelo mundo e movimentando cerca de US$1,075 bilhão 

(WTO, 2013, p.6). Esse número surpreendente teve em grande parte ligação com as 

economias emergentes, sendo associada a elas 4,3% da fatia dos viajantes 

internacionais (WTO, 2013, p.6). A expectativa é de que esses números continuem 

em crescimento, e segundo a previsão feita pela World Tourism Organization (WTO) 

(2013) a taxa de crescimento está prevista entre 3% e 4% para esse ano. Um número 

próximo à taxa de crescimento do último ano para este, mas que evidencia que o setor 

continua em expansão. É possível continuar afirmando que o turismo é o maior 

produto do mercado internacional, sendo uma grande força social e econômica no 

mundo (GOELDNER; RITCHIE; McINTOSH, 2002, p. 19).  

 No Brasil, os gastos de turistas internacionais caíram cerca de 0,16% em 

relação ao primeiro trimestre de 2012 e os gastos dos brasileiros no exterior cresceram 

11,6% em relação ao primeiro trimestre de 2012, mantendo o saldo da conta viagens 

internacionais ainda mais negativo, em torno de US$4,105 bilhões (BRASIL, 2013, p. 

10). A queda nos gastos dos turistas internacionais ainda está ligada à crise 

econômica que freou as economias norte-americanas e europeias, dentre outros 
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fatores econômicos e socioculturais. Entretanto é possível perceber uma tendência de 

crescimento de 3,6% para essas economias (BRASIL, 2013, p.9). 

 Esses dados econômicos revelam o quanto a atividade turística é rentável e o 

quanto vem se desenvolvendo, mesmo com a crise econômica que caiu sobre as 

economias dos países desenvolvidos. Ainda assim é uma atividade que se mantem 

em crescimento em todo o mundo, como confirmam Goeldner; Ritchie; McIntosh 

(2002, p.19) ao salientarem que o turismo cresceu e é uma atividade de importância 

e significado mundiais. Entretanto, não somente de números econômicos o turismo é 

feito. É uma atividade que tem o contato interpessoal como uma característica bem 

marcante, direcionando para a perspectiva sociocultural.  

 Economicamente, o turismo vem sendo medido há algum tempo, porém dentro 

da academia, como objeto de estudo, somente nos últimos 40 anos (FONSECA 

FILHO, 2013, p. 36) acadêmicos têm se dedicado em entender, não só 

economicamente, mas também socialmente o turismo e se proposto a construir 

conhecimento acerca desse fenômeno. Fato reafirmado por Goeldner; Ritchie; 

McIntosh (2002, p. 24) ao salientar que o turismo moderno, como disciplina, começou 

a chamar a atenção dos acadêmicos das diversas áreas há pouco tempo. 

Em virtude de seu recente campo de estudo acadêmico, o turismo carece de 

uma definição padronizada, o que dificulta o desenvolvimento de pesquisas na área. 

Como ressaltado pela OMT (2003, p. 18): “[...] dispor de definições de consenso 

possibilita as pesquisas de turismo apresentar hipóteses cientificamente mais 

criteriosas”. Essa ressalva feita pela OMT apresenta um problema encontrado no 

campo da pesquisa em turismo, visto que este é um campo de pesquisa recente, 

portanto rico em produção acadêmica, porém tem a barreira da falta de um consenso 

no que diz respeito às definições. Segundo Goeldner; Ritchie; McIntosh (2002, p. 24) 

alguns fatores são necessários para o desenvolvimento do campo de pesquisa, são 

elas: definições uniformes, descrição, análise, previsão e controle.  

O turismo carece, então, do item mais básico para esse desenvolvimento, 

dificultando assim, todo o processo de evolução do campo de pesquisa da área. Essa 

carência é percebida não ao se chegar a resultados cientificamente mais relevantes, 

como também no desenvolvimento de uma série de políticas públicas para a melhoria 

da prática turística de um destino, como no desenvolvimento de estratégias para as 



15 

 

 

empresas do setor privado. Portanto, é claramente visível o quanto a área depende 

de definições mais claras e aceitas sobre o turismo. 

 Goeldner; Ritchie; McIntosh (2002, p. 24) afirmam que a dificuldade em se ter 

uma definição significativa e amplamente aceita recai sob os aspectos 

multidisciplinares e as interações do turismo com outras atividades. Eles ainda 

explicam que as definições feitas eram para resolver problemas imediatos de uma 

situação específica, ou seja, definições eram construídas sob a análise de apenas um 

lado da situação, sendo desconsiderada, toda a multidisciplinaridade do turismo. 

Theobald (2002, p. 29) apresenta uma explicação que leva em conta os aspectos 

culturais que circulam em torno do turismo, sendo esses aspectos os responsáveis 

pela dificuldade na construção de uma definição aceita em diferentes culturas, uma 

vez que esses termos possuem percepções diferentes para cada grupo cultural. 

Segundo o autor: “É extremamente difícil definir com precisão os termos turista e 

turismo, porque têm significados diferentes para povos diferentes, e, além disso, ainda 

não foi adotada uma definição universal” (THEOBALD, 2002, p. 29). Questiona-se o 

fato de mesmo após tantos anos de pesquisa no campo do turismo, ainda não haver 

uma definição universal, como bem apontado por Theobald (2002) em seu discurso.  

Mas, mesmo com todas essas questões trazidas pelos autores, algumas 

definições básicas de turismo foram propostas e são descritas a seguir. Antes de 

apresentar a definição proposta pela Organização Mundial do Turismo (OMT), que é 

uma agência das Nações Unidas responsável pela promoção de um turismo 

responsável, sustentável e acessível a todos, faz-se necessário apontar a etimologia 

da palavra turismo que, de acordo com Theobalb (2002, p. 31) resulta da combinação 

de dois radicais. Segundo o autor: 

 
 
Etimologicamente, a palavra tour deriva do latim tornare e do grego 
tronos, significando ‘uma volta ou círculo; movimento ao redor de um 
ponto central ou eixo’. Esse significado mudou no inglês moderno, 
passando a indicar ‘movimento em círculo de uma pessoa’. O sufixo 
ismo é definido como ‘ação ou processo; comportamento ou qualidade 
típicos’, enquanto o sufixo ista denota ‘aquele que realiza determinada 
ação’. A combinação da palavras tour e dos sufixos ismo e ista 
sugerem a ação de um movimento em círculo. Pode-se argumentar 
que um círculo representa uma linha que partindo de um ponto retorna 
ao ponto inicial. Portanto, assim como um círculo, um tour representa 
uma viagem circular, ou seja, o ato de partir para posteriormente 
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regressar ao ponto inicial, e quem empreende essa jornada pode ser 
definido como turista. 
 
 

A etimologia da palavra comporta a ideia do fenômeno e do seu principal ator, 

o turista. É uma definição pura, na qual não existe delimitação de viés econômico, 

apenas explicando que o turismo é uma viagem circular, realizada pelo turista que sai 

de um ponto inicial, ou seja, seu entorno habitual, realiza um tour, uma viagem e 

regressa ao ponto inicial.   

Após esse entendimento, retoma-se ao conceito apresentado pelo principal 

órgão regulador da atividade, a OMT (2001, p. 3), que numa definição bem simples, 

caracteriza o turismo como uma atividade: 

 
 
[...] que compreende as atividades realizadas pelas pessoas durante 
suas viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, 
por um período consecutivo inferior a um ano, por lazer, negócios ou 
outros.  
 
 

Na definição dada pela OMT (2001) é possível identificar alguns aspectos dos 

quais o turismo se apropria, dentre eles as atividades realizadas, que vão desde a 

compra das passagens aéreas, reserva de hotel, passeios e gastos com presentes no 

destino à fruição da viagem em si. É possível também perceber que há um processo 

intrínseco nessa definição, podendo ser entendido como o momento no qual decide-

se viajar, passando pela compra até a volta para o local de residência permanente. 

Há também referência para o tempo de estada, que deve ser mais que 24 horas e 

menos que 365 dias, e finalmente, traz a questão da motivação ampliada para cada 

viagem.  

Outra definição que permite compreender o turismo é a trazida pelos autores 

Goeldner; Ritchie; McIntosh (2002, p. 23) que apresentam, inicialmente, uma definição 

bem simples do turismo, explicando que: 

 
 

[...] o turismo pode ser definido como a soma de fenômenos e relações 
originadas da interação de turistas, empresas, governos locais e 
comunidades anfitriãs, no processo de atrair e receber turistas e outros 
visitantes. 
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Os mencionados autores tratam o turismo a partir de fenômenos que surgem 

da interação entre os turistas e aqueles que prestam serviços a eles, ou seja, 

empresas, governos locais e os próprios residentes locais. Esses fenômenos 

compreendem os serviços que giram em torno do turista, como hospedagem, 

transporte aéreo, serviços de alimentação, lazer, saúde, entre outros que o turista 

pode precisar. As interações citadas pelos autores são o contato interpessoal que 

acontecerá no momento da prestação dos serviços. Os autores ainda falam do 

processo básico sem o qual o turismo não existe, o processo de atrair e receber 

turistas e outros visitantes, sendo estes últimos conhecidos como visitantes de um dia, 

de acordo com a definição mais conhecida, os excursionistas. 

Feita a análise dessa primeira definição, é possível identificar que o turismo 

compreende uma série de serviços que são prestados a um cliente, nesse caso, o 

turista e que é resultado a partir da prestação desses serviços e do contato que existe 

entre o cliente e o prestador desse serviço. Goeldner; Ritchie; McIntosh, (2002, p.23) 

complementam ao afirmar que: 

 
 

O turismo é um composto de atividades, serviços e setores que 
proporcionam uma experiência de viagem: estabelecimentos de 
transporte, hospedagem, alimentação, compras, entretenimento, 
locais para atividades e outros serviços de hospitalidade disponíveis 
para indivíduos ou grupos que estejam viajando para longe de onde 
vivem. Ele engloba todos os prestadores de serviços a visitantes e 
correlatos. O turismo é a soma de todo o setor mundial de viagens, 
hotéis, transporte e todos os outros componentes, incluindo promoção 
que atende às necessidades e aos desejos dos viajantes. Por fim, 
turismo é a soma total das despesas turísticas dentro das fronteiras de 
uma nação ou subdivisão política, ou uma área em torno de uma 
estrutura de transporte de estados ou nações contíguas. 

  

 

É interessante destacar que nessa definição, é citada a questão da experiência, 

até então não abordada. Afirma-se que o turista busca experiências e que o turismo, 

sendo um composto de atividades, proporciona ao turista algum tipo de experiência, 

à qual ele almeja. Dessa forma, os atores envolvidos no turismo irão atender às 

necessidades e aos desejos dos turistas de modo a superar suas expectativas e criar 

uma experiência final satisfatória. É retratado, ainda, o viés econômico do turismo ao 
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dizer que ele é tido como a soma das despesas turísticas dentro das fronteiras de uma 

nação ou subdivisão política. 

A experiência da viagem, como abordada por Goeldner; Ritchie; McIntosh 

(2002), faz pensar em uma outra questão: a motivação. A experiência que o turista 

terá durante sua viagem estará atrelada a uma série de fatores intrínsecos à viagem, 

como, por exemplo, os atrativos turísticos que ele visitará, o local onde ficará, a comida 

que comerá, o contato interpessoal que terá, mas também sua experiência é pré-

definida pela sua motivação em realizar a viagem, ou seja, pelo o interesse que o 

turista tem em realizar uma viagem para um destino, num determinado momento e 

não faze-la em outro momento. Essa discussão traz de volta a definição etimológica 

apresentada por Theoblad (2002) ao explicar o turismo como uma viagem circular e 

que nos permite entender que é realizada por algum interesse, ou seja, o turista viaja 

motivado por alguma razão qualquer.  

As motivações estão associadas ao desejo do turista em realizar a viagem. 

Estar motivado significa mover-se para realizar algo (RYAN; DECI, 2000, p.54; 

MACIONIS, 2004, p.88), havendo uma série de fatores capazes de motivar alguém a 

realizar algo. Ryan e Deci (2000, p.54) afirmam que as pessoas não têm apenas níveis 

diferentes, como também tipos diferentes de motivação. Essa é uma questão 

facilmente percebida nos turistas, onde podemos encontrar dois turistas visitando um 

mesmo destino, porém com motivações totalmente distintas: enquanto um deles está 

viajando a lazer o outro está a negócios.  

 Ainda segundo Ryan e Deci (2000) existe uma diferença entre a motivação 

intrínseca, aquela que está ligada ao fato de se fazer algo que é inerentemente 

interessante ao indivíduo e a motivação extrínseca, aquela na qual o indivíduo realiza 

algo que o leva a um resultado separado (RYAN; DECI, 2000, p. 55). Logo é possível 

perceber que a motivação é um assunto complexo e que possui formas diferentes de 

afetar o desejo do turista.  

 Dann (1981) afirma que a motivação turística pode ser definida como um estado 

significativo de espírito que dispõe de uma forma adequada um ator (indivíduo) 

disposto a viajar e que posteriormente é interpretável por outros como uma explicação 

válida para tal decisão. Associados a esse contexto, existem dois fatores que irão 

influenciar na decisão do turista, explicados pelo autor como “push” e “pull factors”. 
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Numa tradução livre, os “push factors” podem ser entendidos como fatores que 

impulsionam o indivíduo, e os “pull factors” os fatores externos que atraem o indivíduo. 

Os “push factors” seriam os fatores de atração interna, aqueles que vão agir dentro 

do indivíduo o predispondo a tomar a decisão, como por exemplo, fuga da rotina, 

escapismo, nostalgia etc. Os “pull factors” seriam aqueles fatores que atraem um 

turista para um determinado destino, por exemplo, sol, praia, etc. (DANN, 1981, p. 

191) 

 As motivações foram fatores que auxiliaram na criação dos diversos tipos de 

segmentos que existem atualmente para o turismo. Há uma tendência no turismo 

mundial, no qual o turismo de massa está dando lugar ao turismo segmentado, ou 

seja, cada vez mais os visitantes são motivados em conhecer locais específicos com 

características bem específicas, onde ele tenha contato mais natural com o morador 

local, cujo objetivo é ter uma experiência turística mais satisfatória. Fonseca Filho 

(2013, p. 41) aponta que os turistas estão em busca da exclusividade em suas viagens 

e seus roteiros, tornando-os mais pessoais, para que estes atendam exatamente aos 

seus desejos e preferências. 

O turista moderno está interessado na diferenciação e diversificação das suas 

viagens, optando por locais com características singulares em relação à paisagem, 

patrimônio cultural e histórico, preocupação e preservação do meio ambiente, além 

da percepção da qualidade dos serviços ofertados pelo país (BRASIL, 2007a, p. 4). 

Revela-se, então, o crescimento do turismo de nichos, um ramo mais sofisticado do 

turismo, que surge a partir das necessidades específicas desses turistas. 

 Um dos fatores que mais motivam os viajantes, ainda hoje, é o viés cultural que 

eles conhecerão no destino, é a cultura diferente da sua que ele irá encontrar ou, 

simplesmente, aquilo que difere do seu cotidiano. A OMT (1999) traz o viés cultural 

do turismo à discussão ao explicar que o perfil e motivação dos turistas atuais são 

caracterizados pela escolha de um destino a partir da sua sensibilidade, interesse pelo 

meio ambiente, pela cultura local e pela qualidade da experiência. Dessa forma, 

evidencia-se o turismo cultural como um dos principais segmentos de nicho 

motivadores do turismo mundial. 

O turismo por ser uma atividade que envolve a viagem no seu consumo, faz 

com que os viajantes entrem em contato, muitas vezes, com culturas diferentes da 
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sua. Dessa forma, o turismo e a cultura caminham juntos há bastante tempo, pois as 

sociedades sentem a curiosidade pelo o que lhes é diferente e, por isso, sentem-se 

impulsionadas a querer entender melhor essa diferença. As viagens de cunho cultural 

datam de muitos anos atrás, no Renascimento Italiano, onde a aristocracia fazia 

viagens aos sítios arqueológicos e históricos que inspiraram os artistas dá época 

(BRASIL, 2010, p.13). Pouco tempo depois essas viagens foram se tornando mais 

extensas e mais longas, passando a serem conhecidas como grand tour.  

Portanto, o primeiro segmento turístico a existir foi o turismo cultural, uma vez 

que as viagens de grand tour realizadas pelos aristocratas tinham um cunho 

educacional forte, e naquela época, educação era sinônimo de cultura. Até hoje a 

atração que a sociedade tem pelo desconhecido é um fator motivante, pois permite 

que pessoas de diferentes locais e países possam realizar o intercâmbio de ideias e 

conhecimento, abrindo caminho para uma melhor compreensão do outro e, 

consequentemente, construção de um mundo mais compreensível para todos 

(GOELDNER; RITCHIE; McINTOSH, 2002, p. 191). 

 Com o passar dos anos, muito mudou em relação à cultura e ao turismo. Os 

conceitos evoluíram, permitindo melhor compreensão da cultura e do patrimônio 

cultural que há por trás dela e também da relação com o turismo. Mas até hoje a 

cultura é dos principais motivadores para o turismo em todo o mundo (BRASIL, 2010, 

p. 14). Uma cartilha desenvolvida pelo Ministério do Turismo define o turismo cultural 

como um segmento que: 

 
 

[...] compreende as atividades turísticas relacionadas à vivênvia do 
conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural 
e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais 
e imateriais da cultura (BRASIL, 2010, p.15) 

 
 

 Nessa conceituação é possível perceber que há referências a elementos 

importantes, com os quais o turismo lida diretamente. O patrimônio histórico e cultural, 

no qual os turistas estão em contato direto no destino e os bens materiais e imateriais, 

no qual esses turistas também entram em contato quando eles estão em viagem. O 

mais importante dessa conceituação é ressaltar que todos esses aspectos devem ser 
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valorizados e preservados, sendo interessante que o turista os vivencie enquanto 

desfruta de sua viagem, para que ele possa ter conhecimento sobre aquela cultura.  

 Ainda segundo esse estudo, os patrimônios históricos e culturais podem ser 

entendidos como os bens de natureza material e imaterial que expressam ou revelam 

a memória e a identidade das populações ou comunidades. Seriam locais de valor 

histórico, artístico, científico que podem ser utilizados como atrativos turísticos. Os 

eventos culturais são todos os eventos que englobam atividades da comunidade local, 

na qual o turista pode vivenciar os costumes locais, podendo ser as feiras de 

gastronomia, de artesanato, exposições de arte, eventos musicais, teatro e cinema 

(BRASIL, 2010, p.16-17) 

 Cabe ainda explicar os conceitos de bem material móvel e imóvel e imaterial. 

Bens materiais móveis são, basicamente, os bens que podem ser transportados ou 

movidos, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, fotográficos, 

vidiográficos, documentais, cinematográficos e arquivísticos, enquanto que os bens 

imóveis são aqueles que estão fixos ou estáticos, não permitindo movimento, como 

núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais (BRASIL, 

2010, p. 48). A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura - UNESCO entende o patrimônio cultural imaterial como:  

 
 
[...] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e 
técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares 
culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, 
em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de 
seu patrimônio cultural. (UNESCO, 2013 [s.p.]) 
 
 

 Assim, pode-se compreender que o turismo cultural irá articular todos os 

componentes que fazem parte da construção mais primordial de um povo. Os 

elementos da cultura de uma sociedade são um reflexo complexo da forma como seu 

povo vive, trabalha e se diverte (GOELDNER; RITCHIE; McINTOSH, 2002, p. 191). 

Portanto, o turismo cultural colocará o turista em contato com todos esses elementos 

que fazem parte do modo de vida daquela sociedade. São eles que, muitas vezes, 

fazem do destino um local mais atraente. Como bem dito pelos autores, o turismo 

moderno bem sucedido não se faz somente de hotéis mais confortáveis e transporte 

mais velozes, pois esses estão presentes em qualquer lugar em virtude do 
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desenvolvimento tecnológico que o mundo vive. Os turistas estão em busca de fatores 

que sejam capazes de diferenciar um destino de outro, recaindo sobre os aspectos 

culturais essa responsabilidade. Goeldner; Ritchie; McIntosh (2002, p. 191-192) 

trazem, então, uma definição mais ampla sobre o turismo cultural levando em 

consideração o poder desse segmento em atrair turistas, ou seja, como a cultura pode 

trazer ao destino um aspecto diferenciado: 

 
 

O turismo cultural cobre todos os aspectos através dos quais as 
pessoas aprendem sobre as formas de vida e pensamento umas das 
outras. O turismo, assim, é um importante meio para promover 
relações culturais e cooperação intercultural. Por outro lado, o 
desenvolvimento de fatores culturais dentro de uma nação é um meio 
de aprimorar os recursos para atrair visitantes. Em muitos países, o 
turismo pode ser vinculado a uma política de ‘relações culturais’. Ele é 
utilizado para promover não apenas o conhecimento e o 
entendimento, mas também uma imagem favorável de uma nação 
entre estrangeiros no mercado turístico. Os canais através dos quais 
um país ou região se apresenta aos turistas podem ser considerados 
seus fatores culturais. Estes são: entretenimento, gastronomia, 
hospitalidade, arquitetura, produtos manufaturados e artesanais, e 
todas as outras características que marcam um modo de vida 
específico. 
  
 

 O turismo cultural é visto como um processo de conhecimento do 

desconhecido, sendo este fator um ponto importante na atração de turistas para um 

determinado destino. Os autores ainda citam que, por meio do desenvolvimento desse 

segmento, existe a possibilidade de se melhorar a imagem do destino perante o 

mercado turístico. Entretanto, é imprescindível que haja um estímulo ao 

desenvolvimento dos fatores culturais colocados pelos autores como, por exemplo, o 

entretenimento, a gastronomia, a hospitalidade, a arquitetura, produtos de origem 

artesanal ou manufaturados e todos os outros itens que evidenciam o estilo de vida 

de um povo, para que haja o verdadeiro desenvolvimento do segmento.  

 Alguns elementos culturais mais marcantes de uma localidade, como o estilo 

arquitetônico ou manifestações artísticas (GOELDNER; RITCHIE; McINTOSH, 2002, 

p. 192), podem e devem ser usadas de maneira a dar um toque especial ao destino, 

tornando-o único e singular frente a outros destinos. O importante é que “as atrações 

culturais de um país devem ser apresentadas de forma inteligente e criativa” 
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(GOELDNER; RITCHIE; McINTOSH, 2002, p. 192), tendo em vista toda a 

padronização trazida pela globalização mundial. 

 É no contexto da busca pela diferenciação que se apresenta uma modalidade 

de turismo conhecida como “life-seeing tourism”, ou turismo vivencial em uma 

tradução mais apropriada do termo. Nesse tipo de segmento, os turistas têm um 

contato muito mais intimista com a cultura local, indo não somente aos pontos 

turísticos tradicionais como também vivenciando o modo de vida da sociedade que 

visita (GOELDNER; RITCHIE; McINTOSH, 2002, p. 192). Muitos dos turistas 

acreditam que, visitando os principais pontos turísticos de uma localidade já são 

conhecedores desse destino. Porém acredita-se que, nesse caso, os turistas possuem 

uma visão superficial do destino, indo aos locais que muitas vezes, são preparados 

somente para que os turistas os visitem, não tendo nenhum elemento da cultura local 

que dê algum significado de pertencimento daquele atrativo ao destino. 

Sendo assim, o turismo vivencial entra em cena para suprir essa necessidade. 

Nesse caso, o turista além de visitar os principais atrativos, tem a possibilidade de 

conhecer locais mais típicos, frequentados, em sua maioria, pela população local, 

havendo, então uma troca de conhecimento e ideias. O turista, dependendo do seu 

desejo, pode usufruir de serviços, ditos locais, para que ele possa construir um 

entendimento melhor acerca daquela sociedade. Por exemplo: um turista que chega 

à cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de estudar a língua portuguesa mais fundo, 

pode, nesse caso, ficar numa casa de família ao invés de ficar em meios de 

hospedagem mais tradicionais, como hotéis ou, até mesmo, os albergues. Desta 

forma, vivenciará todo o cotidiano de uma família tradicional carioca. Ele pode ainda 

frequentar eventos locais que ainda não tenham visibilidade turística e não sejam 

vistos como tal, apenas como eventos tradicionais daquela localidade. Portanto, a 

experiência turística obtida ao final da vivência é que é entendida como o atrativo 

desse tipo de turismo. 

 
 
O conceito de turismo vivencial foi criado pelo ex-diretor do órgão 
nacional de turismo da Dinamarca, Axel Dessau, cuja proposta é o 
acolhimento do turista por uma pessoa que tenha conhecimentos 
específicos que vão de acordo com o objetivo da viagem desse turista 
(GOELDNER; RITCHIE; McINTOSH, 2002, p. 192-193).  
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Outro ponto de interesse nessa modalidade é o fato do turista, como 

exemplificado acima, ficar na casa de uma família tradicional. 

 
 
Outro aspecto do turismo life-seeing é a oportunidade de ter contato 
social com famílias. Elas recebem o visitante, ou sua família, à noite, 
depois do jantar, para conversar e conviver. Ou ainda, o visitante pode 
ficar em uma casa familiar – uma excelente maneira de conhecer a 
cultura e o estilo de vida das pessoas e de uma localidade diferente 
(GOELDNER; RITCHIE; McINTOSH, 2002, p. 193). 
 
 

 Após esse passeio pelo turismo e seus conceitos, é fácil perceber que o turismo 

tem um poder econômico ainda muito forte, mesmo com a crise econômica que se 

abateu nos últimos anos, apresentando números bastante otimistas para um mercado 

financeiro em crise. Entretanto, cabe lembrar que a análise do turismo, a partir do viés 

econômico é apenas uma de suas inúmeras facetas, não podendo esquecer do seu 

viés cultural, que seja, talvez, o principal articulador desse fenômeno na atualidade.  

Como visto, o turismo cultural foi o primeiro segmento a surgir no mercado, e 

até hoje, está entre as principais forças motoras do turismo. Os turistas da atualidade 

estão em busca de fatores que chamem sua atenção para um destino e é na cultura, 

que muitos deles irão encontrar essa diferenciação. Porém, é importante que os 

fatores culturais, como apontados pelos autores, recebam um estímulo à criatividade 

e originalidade, para que então sejam capazes de se diferenciar em meio a tantos 

outros destinos. Pode-se dizer que não somente a expressão da sétima arte, o 

cinema, como também outras produções audiovisuais, como as novelas para o caso 

brasileiro podem ser um desses fatores culturais de diferenciação, e é nesse ponto 

que a seção seguinte irá versar, uma vez que os conceitos básicos que permeiam o 

turismo e o turismo cultural estão bem delineados e explicados. 

 
 
1.2 TURISMO CINEMATOGRÁFICO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

  
 

O turismo cultural como segmento percussor do turismo possui algumas 

tipologias específicas que surgiram em virtude de uma demanda exigida a partir das 

diferentes formas de expressão da cultura, que geraram uma motivação diferente nos 



25 

 

 

turistas (BRASIL, 2010, p. 17). É o caso do turismo cinematográfico, segmento 

derivado a partir do turismo cultural “[...] por considerar em sua essência recursos 

audiovisuais intrínsecos à área da cultura (BRASIL, 2010, p. 23)”. 

Outro argumento que sustenta que a raiz desse segmento no turismo cultural é 

que “os filmes, documentários, programas e seriados de TV funcionam como difusores 

da cultura, das paisagens e dos valores sociais das regiões e mesmo dos países onde 

foram produzidos” (BRASIL, 2007b, p.4). A relação que existe entre o turismo cultural 

e o cinematográfico é o fato dos turistas buscarem monumentos e locais culturalmente 

relevantes, enquanto que os turistas do segmento cinematográfico buscam também 

esses marcos, mas que os façam fazer a ligação entre o local e cena vista no filme 

(TANJA, 2012, p. 13).  

Nesse caso, não importa se o local ou marco carrega consigo um valor cultural 

para a comunidade e consequentemente para o turismo. O importante é que o turista 

consiga fazer a ligação entre o que ele está vendo in loco e o que ele viu no filme.  

O turismo cinematográfico é um segmento que lida diretamente com recursos 

audiovisuais, pois são esses recursos que originarão as produções audiovisuais, que 

irão, finalmente, motivar diversos turistas em suas viagens. Essa produções podem 

ser filmes, seriados de TV, novelas, entre outros. Para este trabalho, serão 

considerados esses três, principalmente as novelas, produto audiovisual amplamente 

consumido pelo mercado brasileiro 

Sabe-se que o audiovisual influencia espectadores a viajarem. Em 1998, os 

filmes vistos para além de objetos de diversão e discussão também induziam as 

pessoas a se deslocarem para conhecer as locações que foram vistas na tela de 

cinema (RILEY; BAKER; VAN DOREN, 1998, p.919). Porém, “[...] apenas 

recentemente esse segmento de negócios passou a ser amplamente explorado em 

várias regiões do mundo” (NASCIMENTO, 2009, p.12). 

Dessa forma, o turismo cinematográfico constitui-se um segmento recente no 

mercado turístico, e ainda mais no meio acadêmico. É um segmento novo e uma área 

pouco examinada do turismo (TANJA, 2012, p. 14) e seu estudo encontra-se, 

relativamente, em seu início (HUDSON; RITCHIE, 2006). Em se tratando de 

definições, Nascimento (2009, p.12) argumenta que o termo cineturismo foi elaborado 

pelos italianos, enquanto que os ingleses definiram como screentourism e movie 
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tourism para os americanos. Todavia, todos os termos fazem referência a um 

segmento que se baseia na visitação às locações onde são produzidos filmes 

cinematográficos e séries televisivas. 

Ainda nessa questão, o Ministério do Turismo desenvolveu em 2007 um estudo, 

cujo resultado foi uma produção intitulada “Estudo de sinergia e desenvolvimento 

entre as indústrias do turismo e audiovisual brasileiras” (BRASIL, 2007) no qual são 

abordadas algumas questões fundamentais da relação existente entre o audiovisual 

e o turismo. Além disso, esse estudo apresenta uma série de estudos de caso do 

segmento, mostrando os benefícios que o segmento trouxe para alguns países. Traz 

também algumas orientações estratégicas para o desenvolvimento do segmento. 

Nesse estudo, está presente, ainda, uma cartilha com o título “Cartilha do turismo 

cinematográfico brasileiro”, cujo principal objetivo é apresentar o segmento ao trade 

turístico, além de propor algumas orientações de seu desenvolvimento. Ainda na 

cartilha, pode-se encontrar algumas definições básicas do segmento, bem como a 

definição do seu tipo de turista, conhecido como set-jetters. De acordo com a cartilha,  

 
 
[...] o desejo do expectador de viver as emoções e de se transportar 
para os cenários retratados na tela grande é tanto que já existe até um 
segmento de turistas que viajam para as paisagens que servem de 
pano de fundo de filmes: são os chamados set-jetters (BRASIL, 2007b, 
p. 3). 
 
 

 A definição apresentada pelo Ministério do Turismo traz consigo a classificação 

quanto aos turistas desse segmento, conhecidos como set-jetters. Nesse caso, os 

turistas viajam motivados a conhecer aqueles locais que eles viram em uma produção 

audiovisual, podendo ser filmes, seriados ou até mesmo as novelas, para o caso do 

cenário nacional. Nascimento (2009, p. 15) afirma que os set-jetters, são os fãs de 

filmes, programas de TV e livros famosos que viajam o planeta em busca das locações 

onde foram realizadas filmagens para visitar esses locais. A proposta principal desse 

segmento é a de levar os turistas aos locais onde foram filmadas seus filmes ou séries 

de TV prediletos. Os turistas do segmento desejam fazer a ligação entre o real e o 

imaginário através dos locais reais que funcionam como ligações simbólicas entre o 

mundo real e o mundo imaginário (ROESCH, 2009 apud TANJA, 2012, p.14). Cabe 

ressaltar que a definição proposta aos turistas do segmento como set-jetters somente 
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foi encontrada em publicações do Brasil, como a Cartilha do Ministério do Turismo e 

a obra Cineturismo (2009) do Nascimento, não sendo encontradas referências sobre 

esse termo em publicações de língua estrangeira. Para essas publicações 

internacionais, os turistas do segmento são designados, apenas, como turistas 

cinematográficos.  

 Macionis (2004), por sua vez, apresenta uma definição de turismo induzido por 

filmes com base no momento da pós-modernidade no qual a atual sociedade se 

encontra. Ela afirma que: 

 
 
[...] este novo nicho de turismo definido refere-se a uma experiência 
pós-moderna de um lugar que foi retratado em alguma forma de 
representação midiática. Ou seja, uma experiência altamente 
personalizada e única para cada indivíduo baseado em sua própria 
interpretação e consumo de imagens midiáticas” (MACIONIS, 2004, p. 
87). 
 
 

Beeton (2005, p.9) expande a definição incluindo na definição a televisão, vídeo 

e o DVD. A inclusão desses outros produtos na definição explicam-se pelo fato do 

filme poder ser reproduzido e comercializado de diversas maneiras e em diversos 

canais, incluindo a TV, gerando um efeito em longo prazo da sua influência. 

O turismo induzido por filmes engloba ainda, duas vertentes: o turismo induzido 

por filmes on-location e off-location. Segundo Beeton (2005, p. 43), o termo on-location 

é utilizado para especificar o turismo praticado em locais onde cenas particulares ou 

elementos de filmes e séries de TV são filmados. A autora explica ainda que esse tipo 

de turismo é influenciado por alguns fatores pontuais, como a motivação recair, 

totalmente ou não, sobre o desejo de visitar as locações dos filmes; o desejo de 

conhecer os locais para prestar tributo aos filmes (peregrinação); o desejo de 

conhecer as casas das celebridades que interpretaram personagens nos filmes; e 

finalmente a vontade de visitar os locais que representam outras eras (nostalgia). Ou 

seja, apesar de existirem diversas formas desse turismo acontecer, todavia, o fator 

comum de todas elas é o desejo em conhecer os locais ou elementos filmados. Esses 

locais são reais e podem ser desde uma rua de um bairro de uma cidade pequena até 

um país com dimensões continentais. 
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Seguindo o raciocínio, Beeton (2005) apresenta o turismo induzido por filmes 

off-location, no qual atrações turísticas são construídas para uso turístico exclusivo. 

Essas podem ser visitas guiadas nos estúdios de filmagem de Hollywood ou então os 

parques de diversão temáticos dos filmes como os parques da Universal em Orlando 

– EUA ou os da Disney World, também em Orlando. A diferença primordial entre o on 

e off-location é que o primeiro se baseia em locais reais, preexistentes que não foram 

criados a partir de produções audiovisuais, enquanto que o segundo são locais criados 

com uma proposta já delimitada para esse uso. A seguir, a figura 1 elenca os 

elementos de cada tipo. 

 

 

On-location Off-location 

Descrição Exemplos Descrição Exemplos 

Prédios 
existentes 

Castelos, 
chalés, hotéis 

Set construído Estúdios de som de 
cinema fechados 

Paisagens 
construídas 

Ruas principais Separadas da disposição 
natural do filme, tais como 
sets de ruas genéricas nos 

estúdios de filmes. 

Fachadas externas 
construídas num local do 
estúdio (usadas, muitas 

vezes, representando uma 
rua principal 

Paisagens 
naturais 

Montanhas, 
campos, lagos 

e oceanos 

Representação de 
paisagens naturais por meio 

de computação gráfica, 
modelação 

computadorizada, etc. 

Vistas como a “Blue Sky 
Wall” da Paramount 

Studios (num 
estacionamento de 

funcionários) 
Figura 1 – Principais elementos do film induced tourism on e off locations 
Fonte: Beeton, 2005, p. 174 (tradução do autor) 

 

 

 A Scotland’s National Tourism Organisation define o film tourism (turismo 

cinematográfico, em tradução livre) como um ramo de negócios no qual os visitantes 

são atraídos para uma área através da história de um filme ou através da exposição 

de um determinado local num filme ou televisão, enquanto isso, turismo induzido por 

filmes é um termo amplo no qual os turistas viajam para um destino após tê-lo visto 

em uma tela antes (TANJA, 2012, p.14).  

 Apesar da referida autora não fazer nenhuma observação sobre as definições, 

percebe-se que ambas versam na mesma linha de raciocínio, tanto o turismo 

cinematográfico quanto o turismo induzido por filmes. A única diferença seria com 
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relação aos turistas, pois, de acordo com a autora, os turistas cinematográficos viajam 

motivados a conhecer um destino após o terem visto em alguma tela, enquanto que 

os turistas induzidos por filmes, viajam motivados a conhecer os locais aonde as 

filmagens foram feitas; eles buscam conhecer os sets de filmagens desses filmes. Ou 

seja, para ambos os turistas a motivação para viajar veio de um filme, porém o turista 

cinematográfico não tem intenção de visitar a locação (TANJA, 2012, p.14).  

 Ainda na questão da motivação, Macionis (2004) faz um estudo específico 

sobre a motivação dos turistas cinematográficos. Afirma que existem três tipos desses 

turistas: o turista cinematográfico por acaso, o turista cinematográfico geral e o turista 

cinematográfico específico. No primeiro caso, são os turistas que, por acaso, estão 

num destino que foi exibido num filme, no segundo caso, são turistas atraídos para 

um destino por causa de um filme, e que participam das atividades do segmento 

enquanto no destino, e por último, no terceiro caso, são os turistas que procuram, 

ativamente, locais que eles viram em filmes. Para cada um dos casos, existirão 

motivações específicas que irão atuar dentro do indivíduo de modo a fazer com que 

ele escolha um destino cinematográfico. Entretanto, no caso dos turistas 

cinematográficos específicos, as motivações serão muito mais específicas e amplas, 

pois, visto que este é um grupo característico do segmento, ele terá 

consequentemente motivações bem direcionadas. 

Finalmente, pode-se perceber a variedade de terminologias que existem para 

defini-lo, porém independentemente do termo que se utilize todos eles tem o mesmo 

objetivo geral: são adotados na definição de um segmento no qual os turistas são 

atraídos ou estimulados para um destino após tê-lo visto em alguma tela, seja ela a 

tela do cinema ou a tela da televisão de sua sala, por meio das mídias compactadas 

(DVD/ Blu-Ray), ou até mesmo nas mídias digitais. A preferência em utilizar um termo 

ou outro está ligada a questões culturais e geográficas (CONNELL, 2012, p. 1009). 

Emprega-se, contudo neste estudo o termo turismo cinematográfico, pois busca-se 

seguir um padrão apontado pelo próprio Ministério do Turismo no que se referem às 

segmentações turísticas e por acreditar que essa definição engloba todas as formas 

possíveis discutidas pelos autores.  

É grande a discussão em torno dos conceitos sobre o turismo cinematográfico, 

mas é chegado um momento em que é preciso delimitar quais são os benefícios desse 
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segmento para um destino turístico. Em linhas gerais, são três os grandes principais 

benefícios: o primeiro deles é o fato dos filmes aumentarem a atenção do turista 

cinematográfico; aumento do apelo do destino; e finalmente, contribuição para a 

viabilidade do turismo no destino (RILEY; VAN DOREN, 1992, p. 269). Esses três 

fatores estão interligados, ou seja, a partir do momento em que o turista tem sua 

atenção elevada em relação a um destino, automaticamente o destino passa a se 

tornar mais atraente para ele, e dessa forma a possibilidade do segmento acontecer 

no destino torna-se maior, mais palpável. Além disso, os filmes podem reduzir 

problemas de sazonalidade, uma vez que a locação pode ser usada como atrativo ao 

longo do ano, em qualquer clima (BEETON, 2005, p. 29).  

Outro aspecto positivo é o fato de tanto os filmes (cinema) como a televisão 

possuírem apelo socioeconômico mundial, aumentando potencialmente a base de 

visitantes (SCHOFIELD, 1996, p. 334). Mesmo após o lançamento do filme o “boom” 

inicial criado, o segmento consegue continuar atraindo turistas, tornando-o um 

segmento resistente (HUDSON; RITICHIE, 2006, p. 388). Um fato observado por 

Riley; Van Doren (1992) é que após a exposição de um destino num filme, o número 

de turistas aumenta e, o mais interessante é que, mesmo com quedas de visitantes 

após um tempo, ele continuará com um número maior de visitantes ao momento 

anterior ao da exposição do destino num filme.  

A sociedade encontra-se hoje numa fase em que a publicidade e a propaganda 

estão em todos os lugares e momentos e dessa forma, cria-se uma espécie de 

bloqueio para toda essa elevada exposição de propaganda e publicidade. Assim, 

ações tradicionais de marketing de destinos podem não ser tão satisfatórias, pois o 

turista já terá um bloqueio e não irá absorver a mensagem. É nesse sentindo que os 

filmes entram, pois ao visualizar um destino no filme no conforto de sua casa, o turista 

está livre de qualquer bloqueio, estando apto a experimentar as atrações sem a carga 

das publicidades tradicionais pagas (RILEY; VAN DOREN, 1992, p. 270) e assim, 

poderá absorver a mensagem de maneira mais efetiva. As mensagens presentes nos 

filmes [...] “são memoráveis o suficiente para capturar a atenção e manter o interesse 

das pessoas que não podem viajar imediatamente” (RILEY; VAN DOREN, 1992, p. 

267). As mensagens nesse caso, são os desejos que poderão aflorar após a 

visualização do destino num filme, e esse desejo pode perdurar no indivíduo por 
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bastante tempo até que ele finalmente consiga atingir sua vontade e conhecer o local 

que ele outrora vira num filme.  

 Finalmente, ao final deste capítulo, foi trazida uma discussão que é extensa na 

academia. Muitos teóricos já discutem o turismo contemporâneo e suas principais 

fundamentações, porém o que foi apresentado aqui foi apenas um panorama geral 

sobre os principais conceitos que cercam o turismo, seus principais impactos, tanto 

em termos econômicos, mas também em termos sociais. Pode-se perceber que o 

turismo começou a ser avaliado, inicialmente, pelo seu lado econômico, contudo com 

o passar dos anos e o aumento do interesse da academia no segmento, o turismo 

passou a ser avaliado, também, por outras vertentes, incluindo a social.  

É sabido que os impactos econômicos do segmento são crescentes em todo 

mundo, em virtude de uma série de fatores, como o desenvolvimento tecnológico que 

o mundo vem passando, e os principais resultados desse desenvolvimento e a própria 

globalização que vem diminuindo as distâncias e tornando o mundo “menor”, em 

termos de facilidade de acesso. Contudo, o turismo, a partir do momento em que ele 

promove o encontro entre culturas diferentes, ele poderá gerar alguns problemas no 

aspecto social. Muitas vezes, essa é uma das faces do turismo a qual é menos dada 

valor, entretanto é uma das mais importantes. 

Seguindo na construção teórica, apresentou-se como o turismo foi sendo 

moldado com o passar do tempo, ganhando segmentações que variavam de acordo 

com a motivação dos viajantes. Um desses segmentos é o turismo cultural, entendido 

como a primeira segmentação do turismo a existir (BRASIL, 2010) e que surgiu a partir 

da motivação dos turistas em querer ter contato com a cultura local de forma mais 

intensa, na qual eles pudessem entender melhor sobre aquela cultura que estão 

conhecendo, seja a partir de marcos culturais importantes ou por meio da vivência 

mais intensa com a comunidade local e seus costumes. 

Levando-se em consideração o turismo como um segmento que está em 

constante e mudança, aonde novas segmentações passam a ser estudadas baseadas 

em motivações cada vez mais específicas, chegou-se então no foco deste estudo: o 

turismo cinematográfico. Entende-se que este segmento é fruto do turismo cultural a 

partir da cultura compreender a produção audiovisual como parte integrante da cultura 

local e também como difusora dela. Sobre o turismo cinematográfico, foram 
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abordados os principais conceitos, assim como a motivação principal desses turistas: 

conhecer locais que foram expostos em alguma mídia (filmes, televisão, DVD/Blu-ray, 

novela, etc).  

No capítulo seguinte será apresentada a relação entre o audiovisual e o 

turismo, apresentando alguns estudos de caso tanto internacionais quanto nacionais, 

assim como os efeitos positivos e negativos, para então abordar o trabalho realizado 

pelas film commissions no âmbito da atração de novas produções para um destino. 
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2 RELAÇÃO ENTRE O AUDIOVISUAL E TURISMO E O PAPEL DAS FILM 

COMMISSIONS 

 
 

Este capítulo trará os principais resultados obtidos a partir da relação entre o 

audiovisual e o turismo destacando os benefícios para os destinos turísticos assim 

como alguns pontos negativos que surgem quando não há um planejamento bem feito 

para o desenvolvimento sadio do turismo cinematográfico no destino. Algumas 

alternativas são apresentadas para que haja um melhor aproveitamento do segmento. 

São trazidos alguns estudos de caso com o objetivo de mostrar como que a relação 

entre essas duas atividades acontece no mundo e também no Brasil. Por último são 

apresentadas as film commissions, entidades responsáveis em vender os destinos 

para o mercado do audiovisual. 

 
 
2.1 PRINCIPAIS EFEITOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 
 

Filmes de grande repercussão internacional causam grande comoção entre os 

fãs, como por exemplo, quando o filme é resultado de uma obra literária aclamada, 

como é o caso da trilogia “Senhor dos Anéis” (2001-2003). A Nova Zelândia, país onde 

foram filmados os três filmes da saga soube aproveitar bem os benefícios trazidos 

pela exposição do país em produções audiovisuais, nesse caso, o cinema, tanto que 

o país tem alto nível de investimento no segmento. O imaginário criado em torno das 

paisagens medievais do país gerou um aumento de 300% no fluxo turístico depois do 

lançamento apenas do primeiro filme da trilogia (BRASIL, 2007b, p.4). Outro exemplo 

é o caso do Reino Unido, em que, segundo dados da Oxford Economics (2010, p. 1) 

estima-se que o segmento tenha contribuído com £1,9 bilhão em gastos de turistas e 

cerca de 10% das viagens realizadas para lá estão atribuídas, de alguma forma, ao 

segmento. 

O Brasil está começando a perceber os benefícios trazidos pelo segmento. O 

Rio de Janeiro, cidade com maior projeção internacional, está atraindo um número 

crescente de produções cinematográficas. Segundo uma matéria publicada no site da 

revista Exame em maio de 2011 (EXAME, 2011, p. 1), o Rio concentrou 50 das 92 
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produções naquele ano. Este referido ano foi de grande anúncio do Rio de Janeiro na 

mídia mundial, tanto em virtude dos megaeventos que a cidade fora escolhida para 

sediar, quanto nas produções internacionais de peso que tiveram o Rio de Janeiro 

como locação. Filmes como “A Saga Crepúsculo: Amanhecer Parte I” (2011), “Velozes 

e Furiosos 5: Operação Rio” (2011) e a animação “Rio” (2011) levaram as paisagens 

e costumes cariocas para as telas de cinema do mundo todo. O filme “Rio” (2011), em 

especial, foi o de maior repercussão no que se refere ao segmento de turismo 

cinematográfico, pois seu impacto teve reflexo em diversos pontos da cadeira turística. 

Ainda segundo a matéria da revista Exame (2011), o filme divulgou a cidade em 

diversas faixas etárias, tendo como principal consumidor os EUA. Lá, os agentes de 

viagem levavam os clientes para assistirem ao filme para promover os pacotes 

turísticos da cidade.  

De acordo com outra matéria publicada na RioMap.com, em maio de 2011, os 

turistas estão querendo realizar o mesmo roteiro feito pela arara azul “Blu”, 

protagonista principal do filme “Rio” (RIOMAP, 2011, [s.p]). O roteiro engloba os 

principais pontos turísticos vistos no filme: Cristo Redentor, Pão de Açúcar, além da 

Lapa, Santa Teresa, a Vista Chinesa e as praias cariocas. Segundo a matéria, 80 

marcas alinharam suas campanhas [ao filme], com apoio de marketing de US$100 

milhões. 

Ainda nesse âmbito, a TAM – Linhas aéreas, em parceria com a 20th Century 

Fox, desenvolveu duas promoções que tem a animação, e por extensão a cidade 

como tema, além de utilizarem os personagens em ações de marketing em seus voos 

comerciais pelo mundo e em revistas (ANAMAR TURISMO, 2013, [s.p]). Exemplos 

como esses demonstram a força que o segmento tem, em especial, no impacto 

econômico gerado. Em termos específicos, os exemplos demonstram os impactos 

indiretos causados pelo marketing promocional do filme são satisfatórios se 

comparados aos resultados de campanhas de marketing direcionadas. 

 
 

Em muitos casos, até 60% do orçamento de uma filmagem pode ser 
investido na contratação de serviços como hospedagem, alimentação 
e logística de todo o elenco e equipe. Um longa-metragem 
internacional, por exemplo, gasta, em média, entre cem e duzentos mil 
dólares por dia na região onde está sendo filmado, podendo levar até 
três meses para ser produzido. Isso sem falar do turismo que é feito 
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por artistas e outros profissionais envolvidos nas produções, o que é 
muito comum (BRASIL, 2007b, p.6). 
 
 

 É claro que tais valores não podem ser aplicados ao caso da cidade do Rio de 

Janeiro, visto que as produções não foram totalmente produzidas na cidade, como foi 

o caso dos filmes “Velozes e Furiosos 5: Operação Rio” (2011) e “A Saga Crepúsculo: 

Amanhecer Parte I” (2011), que tiveram somente algumas cenas rodadas na cidade, 

sendo a maior parte do filme produzida fora do país. A animação “Rio” (2011) não teve 

cenas filmadas na cidade, pois trata-se de uma animação, mas ainda assim, toda sua 

produção foi feita com base em fotografias e filmagens feita na cidade. A equipe de 

produção do filme esteve na cidade durante um tempo para poder aprender como são 

os costumes do carioca para poderem criar os personagens com traços mais 

próximos. Após o lançamento do filme nas salas de cinema mundiais, a cidade ganhou 

mais visibilidade. 

Entretanto, não se pode negar que, mesmo não tendo sido produzidos 

inteiramente na cidade, os filmes geraram impacto econômico no momento da 

produção, em virtude da mobilização necessária feita em torno da produção, até o 

momento posterior ao lançamento do filme nas salas de cinema. A cidade do Rio 

parece estar atenta à importância desse segmento, já que, segundo a matéria da 

revista Exame, o salto no investimento em cinema de 2008 para 2010 foi de R$1,1 

milhão para R$18,5 milhões (EXAME, 2011, p.1), ou seja, um número dezesseis 

vezes maior em apenas dois anos. Esse número retrata um importante papel que os 

órgãos públicos possuem no desenvolvimento de segmentos turísticos: o fomento a 

partir de investimentos nas políticas públicas.  

O turismo cinematográfico pode trazer também uma série de efeitos negativos 

ao destino se não for bem estruturado e planejado. Dentre eles, destaca-se o aumento 

dos preços de hospedagem, alimentação e outros serviços após a chegada da equipe 

de produção; falta de preparo da comunidade local para receber o fluxo de turistas; 

aumento no número de roubos de placas ou partes do cenário por parte daqueles que 

caçam souvenires, conhecidos como souvenirs hunters (RILEY; BACKER; VAN 

DOREN, 1998, p. 931). O aumento no fluxo de turistas pode não ser compatível com 

a capacidade de carga do destino (TOOKE; BAKER, 1996, p. 92), criando uma série 

de desdobramentos secundários, como aumento no tráfego de veículos, 
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congestionamento de pessoas, perda da privacidade e perda dos hábitos comuns da 

comunidade local. Esses desdobramentos são mais passíveis de ocorrer na medida 

em que o cinema, a partir do entendimento de que alcança um público de massa, ele 

poderá gerar, dependendo do grau de sucesso do filme associado ao destino, um 

turismo de massa.  

Existe também a constante preocupação com a degradação do ambiente 

natural (HUDSON; RITCHIE, 2006). Nesse caso, traz-se o exemplo da Tailândia no 

momento da filmagem do filme “A Praia” (2000), onde aparentemente parte da 

vegetação nativa da ilha de Phi Phi Lae foi reduzida e encurtada para a produção do 

filme (BEETON, 2005, p.30-31). Um aspecto negativo que diz respeito ao turista desse 

segmento é a diminuição da satisfação dele ao encontrar um local diferente daquilo 

que ele esperava encontrar quando viu no filme (RILEY; BAKER, VAN DOREN, 1998, 

p. 931), fazendo com que haja uma diminuição no fluxo de turistas.  

Para que esses efeitos negativos não ocorram no destino, existem algumas 

ações que podem ser tomadas para que as aspectos positivos sejam maximizados 

em virtude dos negativos, pois “[...] o turismo cinematográfico pode ocorrer muito 

rápido e ser muito imprevisível, dando assim pouco tempo de resposta a algumas 

comunidades para responder de forma planejada e sistemática” (CONNEL, 2012, p. 

1020). Por isso é interessante que essas comunidades estejam bem preparadas para 

a chegada do segmento e seus desdobramentos.  

No âmbito do poder público, o fomento de políticas públicas para o 

desenvolvimento do segmento, é visto como um fator de extrema importância. 

Associado a isso, os incentivos fiscais são importantes na hora de se decidir entre 

uma locação e outra. Muitas vezes, os custos são bem inferiores quando existe uma 

política de incentivo atraente aos olhos dos produtores. Um aspecto importante nesse 

quesito é a burocracia para que aconteça a produção no país. Portanto é importante 

que ela seja reduzida a fim de que não comprometa a produção. A alfândega é um 

outro ponto nessa história, já que muitos equipamentos são trazidos de fora do país e 

é importante que haja rapidez no seu despacho (BRASIL, 2007b, p.9).  

Algumas ações de marketing podem ser úteis na promoção correta do destino 

cinematográfico. O desenvolvimento dos “movie maps”, ou mapas de filmes, folhetos 

impressos ou online com o mapa da região no qual o turista pode encontrar o local 
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associado ao filme produzido ali. Esses mapas se mostraram ações bem sucedidas 

no desenvolvimento do segmento (HUDSON; RITCHIE, 2006, p. 391). Os tours 

guiados e “film walks” pelas locações utilizadas nos filmes também são outra opção 

de promoção, juntamente com a criação de um site na internet que permita ao turista 

fazer a ligação entre o filme e a locação e aos tours de locações (HUDSON; RITCHIE, 

2006, p. 392). Os destinos, ao serem divulgados por meio dos filmes, reduzem 

drasticamente as barreiras de distância, tempo e dinheiro, ao mesmo tempo em que 

a imagem dele é aprimorada (RILEY; VAN DOREN, 1992, p.270). Eles podem ser 

indiretamente vendidos para milhares de pessoas ao redor do mundo todas vezes que 

os filmes forem reproduzidos sem que haja nenhuma necessidade em se refazer 

ações de marketing tradicionais e específicas para um mercado, tendo seu poder de 

motivar novos viajantes, renovado. 

 
 
Viajantes podem visitar locais que costumavam ser locações de filmes 
no passado e ainda oferecer uma intrigante conexão com um filme 
específico, gênero ou programa de televisão. Esse fenômeno 
geralmente ocorre de mãos dadas com uma boa porção de nostalgia 
e pode perdurar por um longo período (ZIMMERMANN; REEVES, 
2009, p. 159). 
 
 

 Por último, a técnica de product placement, definida como a entrada planejada 

de produtos em filmes ou shows televisivos que podem vir a influenciar a opinião da 

audiência sobre o produto e/ou influenciar seu comportamento favoravelmente em 

relação a ele (BALASUBRAMANIAN, 1994 apud HUDSON; RITCHIE, 2006, p. 387) é 

uma das técnicas mais interessantes no sentindo de promover destinos turísticos de 

forma mais efetiva e menos agressiva que outras técnicas de marketing, ainda mais 

se a locação (o destino) tiver algum tipo de destaque no filme, essa influência será 

ainda maior sob o expectador e também sobre a imagem do destino (HUDSON; 

RITCHIE, 2006, p. 388). Essa relação poderá ocasionar um envolvimento contínuo 

entre o expectador e o destino, reforçando-o como atração turística que pode resultar 

num interesse turístico contínuo (RILEY; VAN DOREN, 1992, p. 269). Uma vez que a 

técnica for bem aplicada, o sucesso é inevitável e o resultado disso é a visualização 

do destino como uma grande atração turística aos olhos dos turistas. 
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Hoje, prédios, vizinhanças e até mesmo cidades inteiras são 
percebidas como sendo importantes e/ou únicas não só por sua 
arquitetura ou sua ligação com pessoas ou eventos famosos e cada 
vez mais por causa de sua ligação passada com a vida privada de 
pessoas ordinárias, mas também por causa da imagem particular que 
foi criada por meio das mídias (SCHOFIELD, 1996, p. 335). 

 
 

Ao final desta seção, é percebido que turismo cinematográfico gera impactos 

como qualquer outra atividade, alguns deles positivos e negativos. Recomendações 

foram feitas para que o fosse possível tirar o máximo do proveito do segmento, 

minimizando os impactos negativos; para tal, algumas alternativas de marketing foram 

apresentadas baseadas em exemplos trazidos pelos autores. A seguir estão alguns 

listados alguns estudos de caso que permitirão uma melhor visualização do segmento 

no âmbito nacional e internacional, em termos de incentivos fiscais e resultados 

obtidos. Importante ressaltar que os incentivos ficais são realizados pelas film 

commissions que existem em diversos locais, por isso, não pode-se deixar de 

perceber sua importância para o mercado do audiovisual e do turismo também. O 

trabalho dessas entidades será apresentado na seção seguinte. 

 
 
2.2. ESTUDOS DE CASO INTERNACIONAIS E NACIONAL 

 
 

 Os estudos de caso trazidos nesta seção fazem parte do material do Ministério 

do Turismo (2007a), intitulado “Estudo de sinergia e desenvolvimento entre as 

indústrias do turismo e audiovisual brasileiras”. São apresentados nove casos 

internacionais, nos quais são destacadas as ações de incentivo que os esses países 

adotam e quais são os principais resultados obtidos a partir dessa postura estratégica. 

É apresentado também um caso nacional baseado em uma monografia na área de 

Turismo da Faculdade Cásper Líbero (2009), cujo enfoque é a cidade de São Paulo.  

 Levando em consideração a importância das film commissions no sentido delas 

serem responsáveis na criação de recursos para atrair produções para o destino, 

optou-se por aprofundar o trabalho desses órgãos na última seção deste capítulo, 

focando-se no exemplo da film commission que atua no Estado do Rio de Janeiro, a 

Rio Film Commission. 

 



39 

 

 

 
2.2.1 África do Sul 

 
 

A África do Sul possui poder alto poder de atração de produções audiovisuais 

em virtude de sua oferta de incentivos, apesar dos problemas parecidos com os que 

existem no Brasil, se consolida como um destino no mercado do audiovisual. 

 
 
A África do Sul é um dos [...] países mais procurados por produtores 
de locação para cinema, publicidade e televisão da atualidade por ter 
um conjunto privilegiado e variado de locações, por ser um destino 
competitivo economicamente, e por ter um pólo de infraestrutura de 
alto nível tecnológico (BRASIL, 2007a, p. 17). 
 
 

 O país apresenta alguns incentivos fiscais para atração de novas produções no 

país, sob o comando do seu órgão oficial, a National Film and Video Foundation 

(NFVF). Neste aspecto o país fornece capital e/ou empréstimos subsidiados para 

indivíduos, companhias e organizações; participa de projetos como investidor, 

portanto seus investimentos são convertidos em renda para as produções; e, 

disponibiliza recursos para investidores estrangeiros, exigindo em contrapartida que 

as empresas comprovem como aquela produção irá beneficiar o país econômica e 

culturalmente.  

 Levando-se em consideração a diversidade de locações que o país possui, ele 

dispõe de um banco de informações disponível para os produtores com alta qualidade 

de imagem e vídeo, que permitem que seja feito um passeio virtual tanto nas locações 

internas quanto nas externas.  

 Os resultados não puderam ser diferentes, com tamanha demanda para 

produções, o governo construiu um enorme complexo de estúdios para atender aos 

inúmeros pedidos, a Dreamworld Film City, perto da Cidade do Cabo. Em números, 

esse complexo deverá injetar na economia local R$ 510 milhões aproximadamente, 

gerando 8.300 empregos. Outro dado interessante obtido pela NFVF mostra que o 

incentivo de 15% sobre os impostos gerados por uma produção internacional gera um 

aumento de 20% na renda da economia setorial global, resultando em um benefício 

fiscal 241% maior aos cofres públicos. 
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2.2.2 Argentina 

 
 
 O caso da Argentina é outro caso de crescente sucesso. O país vem investindo 

em produções audiovisuais, consequentemente a qualidade de seu produto é maior, 

obtendo uma série de resultados positivos. Dos anos 2000 para cá, o país passou de 

28 produções anuais para uma média de 46 filmes, marco considerado histórico para 

o país. Um dos principais motivos para esse sucesso está no fato dos custos de 

produção serem relativamente mais baixos comparados aos concorrentes diretos, 

além de suas características geográficas e seu parque de produção.  

A consolidação da Comisión Argentina de Filmaciones (CAF) demonstra o 

entendimento que país tem sobre a importância do segmento para sua economia. 

Diferentemente de outras entidades, a CAF não oferece incentivos fiscais, mas 

trabalha na atração de novas produções a partir de ações de marketing de suas 

locações, principalmente de San Luiz. Os resultados obtidos demonstram o aumento 

no número de coproduções internacionais com a Argentina e melhoria constante na 

qualidade do produto.  

 
 

2.2.3 Austrália 
 
 
O caso australiano demonstra a consolidação de um país com uma série de 

atrativos e uma política de incentivos fiscais agressiva para o mercado. Suas 

vantagens são: língua nativa inglesa, mão-de-obra técnica competente e mais barata 

que a norte-americana, câmbio favorável, incentivos fiscais agressivos e a oferta de 

um excelente parque industrial de equipamentos. Essas vantagens demonstram o 

quanto o país está atento ao seu poder de atração e desenvolvimento de produções. 

 
 
A Austrália é um país de dimensões continentais como o Brasil e 
explora com inteligência tática sua grande variedade de locações, 
incluindo suas praias, florestas, desertos e montanhas (BRASIL, 
2007a, p. 20). 
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Dos incentivos fiscais, pode-se dizer que são altamente competitivos no 

mercado pois podem chegar a 100% para obras com orçamentos maiores. O país 

conta com dois órgãos atuantes nesse mercado, a Australian Film Commission (AFC), 

que atua no desenvolvimento de incentivos nas esferas federais e estaduais e a 

AusFilm que faz o trabalho de expor toda a oferta que país tem mundialmente. Além 

disso, as estados australianos também competem no mercado do audiovisual, 

oferecendo incentivos fiscais e serviços variados, o que torna o país ainda mais 

competitivo e mais bem preparado para captar produções. Assim a procura por 

filmagens no país aumenta cada vez mais, ao ponto da Fox ter construído um 

complexo de estúdios para filmagens e algumas franquias conhecidas mundialmente 

terem sido produzidas lá: os filmes da série “Matrix” (1999-2003), “Missão Impossível 

II” (2000), entre outros títulos. Com tantos investimentos no segmento (R$ 2,55 bi em 

2002/2003), há uma melhora percebida na qualidade do produto final, o que aumenta 

a fama do país no mercado e, por consequência, a procura para filmagens. 

 
 
2.2.4 Canadá 
 
 
 O Canadá com tantos incentivos fiscais nas esferas federais e regionais, torna-

se um dos maiores pólos de produção audiovisual do mundo. Fatores como a 

proximidade com os EUA, a facilidade com as línguas inglesa e francesa, mão-de-

obra qualificada e equipamentos  modernos, fazem do país um dos mais competitivos 

no mercado. Em termos de incentivo, os produtores podem ter benefícios de até 16% 

pelo governo federal, além dos benefícios regionais que podem gerar uma economia 

de até 27% sobre o valor investido. 

 Tantos incentivos geraram bons resultados tanto para o segmento do 

audiovisual quanto para a economia local. O faturamento anual, somente com 

prestação de serviços de produção audiovisual, foi de R$ 3,4 bilhões no ano fiscal 

2003/2004. O número de canadenses empregados direta e indiretamente no setor 

chega a quase 120 mil. No âmbito federal existem diversos incentivos fiscais 

oferecidos aos produtores, dentre eles destaca-se: Film Production Service Tax Credit 

(PSTC), crédito fiscal igual a 16% dos salários pagos a residentes canadenses, sem 

teto no valor do crédito concedido; Canadian Television Film Fund (CTF), programa 
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de investimentos em participação com orçamento de 20 milhões de dólares 

canadenses (R$ 35,5 milhões) ao ano, para investir na produção e distribuição de 

programações televisivas nas duas línguas oficiais. Já no nível regional, das 

províncias, a estrutura funciona de acordo com cada política regional, destaca-se 

contudo, as províncias de Ontário e British Columbia, que oferecem reduções de até 

50% se combinados com os incentivos fiscais federais. 

Em virtude dos investimentos feitos pelo governo no segmento, a indústria do 

audiovisual canadense está cada vez mais qualificada com mão-de-obra mais técnica, 

oferta de equipamentos de altíssima tecnologia e uma ampla oferta de locais de 

produção, colocando o país numa posição privilegiada no mercado audiovisual. 

 
 
 
2.2.5 Estados Unidos 
 
 

É sabido que os Estados Unidos são os principais produtores e receptores de 

produções audiovisuais do mundo. As cifras que este segmento gera no país são da 

ordem dos bilhões e é de deixar qualquer um assustado. O PIB setorial ficou em torno 

de US$ 60,4 bilhões (R$ 126,84 bilhões) no ano de 2005. A indústria do audiovisual é 

a maior empregadora no país, possuindo 1,3 milhões de americanos residentes 

trabalhando e outros um milhão ligados ao setor indiretamente, ou seja são quase 2,5 

milhões de pessoas envolvidas com a indústria. 

 
 
Os Estados Unidos apresentam-se como o mais robusto mercado de 
audiovisual do mundo, sendo a produção de programas de televisão e 
filmes de longa-metragem considerada um dos mais vitais e 
valorizados recursos da nação (BRASIL, 2007a, p. 24). 
 
 

Mesmo com o crescimento das film commissions ao redor do mundo, a criação 

de incentivos fiscais cada vez mais atraentes e a migração de produções para fora do 

país, os Estados Unidos continuam sendo o centro de produções audiovisuais e 

tenderão a ser assim, pois são o centro financeiro do mundo, além do principal difusor 

da atividade.  
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Em se tratando de incentivos fiscais, os Estados Unidos são mestres. Com 173 

diferentes film commissions regionais, o país possui uma oferta de incentivos 

altamente convidativos. Nesse sentido a film commission que mais se destaca, é a 

New York Film Commission. A agência oferece diversas opções de incentivos, dentre 

as quais, destacam-se: marketing incentivado de 1% a partir de parceria em marketing 

com o programa “Made in NY”; facilidades e desburocratização para a liberação de 

licenças para filmagens; serviços públicos gratuitos como polícia e bombeiros. 

Dentre os resultados já citados, destaca-se ainda, a marca de 31.570 diárias 

de filmagens ao ano em 2005 somente em Nova Iorque. Geração de 170 mil empregos 

diretos e indiretos no setor, além de resultados financeiros na casa dos US$ 5 bilhões 

(R$ 10,2 bilhões). Associado a todo esse sucesso, as produções rodadas na cidade 

exportam a marca de Nova Iorque para todo o mundo aumentando ainda mais o 

desejo de produzir lá e em outras cidades dos Estados Unidos. 

 
 
2.2.6 França 
 
 
 Apesar de ser o país que mais recebe turistas no mundo (75 milhões visitaram 

a França em 2006) e um dos locais mais filmados e retratados na tela, o país 

apresenta dificuldade em se consolidar no segmento audiovisual. Algumas barreiras 

recaem, principalmente, na língua francesa, já que todos os filmes são forçados a 

serem traduzidos para o idioma local. Ainda assim, o país elevou os investimentos em 

4,6% de 2004 para 2005, chegando a US$ 933 milhões (R$ 1,96 bilhões). Esse salto 

pode ser explicado, majoritariamente pelo aumento nas coproduções feitas no país, 

sobretudo com as regiões de língua francesa do Canadá. 

 O país apresenta um sistema complexo de incentivos, com mais de 20 

mecanismos, porém aparentemente eles não são ou suficiente ou talvez sejam muito 

burocráticos, pois muitas empresas do audiovisual não conseguem se estabelecer no 

país, trabalhando a beira da falência até conseguirem receber o pagamento, que 

muitas vezes é o lucro da empresa na produção que é pago pelo governo como 

reembolso.  

 Entretanto, pelo seu desempenho turístico ser excepcional, associada a sua 

importância história e alguns dos eventos mais importantes do audiovisual ocorrerem 
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no país, a França consegue se firmar no mercado, porém ainda carece de 

competitividade em frente aos outros países. 

 
 
2.2.7 Irlanda 
 
 
 A Irlanda consolida-se como um dos dez destinos mais procurados pelos norte-

americanos para produção, mesmo que o país seja um dos mais caros do mundo. 

Isso porque a Irlanda não pertence à Zona do Euro, por isso, não possui quotas de 

produções internacionais que a Comissão Europeia mantém. Além disso, a Irish Film 

Board (IFB) desenvolve incentivos fiscais bastante atraentes: empréstimos e fundos 

para produções irlandesas, que podem ser liberados já no primeiro dia de produção. 

Estes benefícios são retornados aos produtores em forma de reembolso e chegam a 

20% dos gastos com serviços e produtos irlandeses. Esses exemplos mostram como 

é a estratégia da Irlanda em termos de competitividade e os resultados têm sido bons 

e vem colocando a Irlanda a frente no mercado de produção internacional. 

 
 
2.2.8 Nova Zelândia 
 
 
 A introdução da New Zealand Film Commission (NZFC) vem dando ao país 

espaço e confiança no mercado internacional. A NZFC é responsável pela criação de 

incentivos e regulamentos da indústria do audiovisual neozelandeses, investindo no 

desenvolvimento e treinamento da indústria, ajuda na comercialização e marketing, 

oferece empréstimos e financiamentos e investe em participação nos filmes que 

precisam de parceiros.  

 No campo dos incentivos a NZFC oferece um esquema de concessão de 

isenções fiscais (conhecidas como Tax Rebates) para produções de grande valor 

orçamentário. Por exemplo, para produções com com orçamento entre NZD 15 

milhões e NZD 50 milhões (R$ 21,6 milhões e R$ 72 milhões, respectivamente), a 

produção precisa ter pelo menos 70% do total gasto com empresas e empregados na 

Nova Zelândia para usufruir dos incentivos. 

 Ou seja, além de oferecer incentivos, o país ainda faz com que seja gerado 

renda e trabalho para a comunidade local. Esse benefício gerou bons resultados no 
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momento da gravação da trilogia “O Senhor dos Anéis” (2001-2003), por exemplo, no 

qual foram gerados quase US$ 3 bilhões (R$6,3 bilhões) em bilheteria global, três mil 

pessoas foram empregadas na produção dos filmes, sendo 90% desses, 

neozelandeses. Além disso, o filme gerou benefício turístico global, pois as mais de 

150 locações utilizadas na filmagem foram transformadas em roteiros turísticos. 

Associado a isso, houve um aumento de 9,6% de turistas norte-americanos que 

visitaram o país após o lançamento do primeiro filme em 2002. 

 Dessa forma, a Nova Zelândia soube utilizar de forma inteligente sua oferta de 

produtos e serviços, transformando o país num grande centro produtor de filmes, 

altamente competitivo, gerando interesse para produtores filmarem seus filmes lá 

como também alto interesse turístico em virtude das paisagens mitológicas do país. 

 
 
2.2.9 Reino Unido 
 
 
 Apesar de ser um dos países com custos de produção mais elevados, o Reino 

Unido investe constantemente no setor do audiovisual, registrando no ano de 2003 

um valor de £ 1,16 bilhão (R$ 4,75 bilhões) em investimento. O resultados obtidos 

pela indústria do audiovisual britânicas também tiveram reflexos no turismo, no qual a 

retenção de impostos chegou ao equivalente de R$ 3,36 bilhões. 

 No Reino Unido os incentivos são financiados através do programa de loteria 

do país que são geridos por diferentes órgãos. Um desses é a UK Film Council que 

promove uma série de benefícios para a produção audiovisual sem deixar de lado a 

cultural britânica que deve estar sempre presente, seja retratada nas telas, seja na 

operacionalização da produção. Oferece também esquemas de isenção fiscal que 

podem chegar até 100% se atenderem algumas especificações que são, por exemplo, 

utilização de pelo menos 70% de mão-de-obra nacional e/ou residentes do Reino 

Unido e União Europeia; estúdios de companhias locais; e/ou menos de 50% de 

equipamentos de empresas do Reino Unido para suprir produções. 

 O British Screen Finance e o British Film Institute são dois outros órgãos que 

investem em produções voltadas para a difusão da cultura britânica e educação da 

população do Reino Unido. Outro órgão é New Cinema Fund que investe em longas 

metragens e tem conta com um orçamento anual de £ 5 milhões (R$ 20,5 milhões). 
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 Com tantas instituições e fundos financiadores do segmento do audiovisual, 

não seria diferente que o Reino Unido tivesse uma constante melhora tanto nas suas 

técnicas de produção e mão-de-obra, quanto na promoção da cultura inglesa pelo 

mundo. O turismo também tira lucro dessa relação, pois os filmes que retratam a 

região agregam uma renda estimada em £ 800 milhões (R$ 3,28 bilhões) ao ano. O 

cinema é um fator motivacional altamente reconhecido por todos, o que faz muitas 

pessoas quererem conhecer a região após terem visto um dos filmes da franquia 

“Harry Potter” (2001-2011) ou do filme “O Código Da Vinci” (2006). Um outro ponto 

forte para o país é o fato de sua história ser um fator motivacional alto para muitos 

turistas. E disso, o Reino Unido tem sabido lidar bem e colher os frutos, ao mesmo 

tempo em que trabalha constantemente para trazer novas produções para o país com 

suas políticas de incentivos. 

 
 
2.2.10 Brasil: o caso de São Paulo 

 
 
 O caso da cidade de São Paulo é um exemplo de que as cidades nacionais já 

possuem produções que podem ser usadas para o desenvolvimento do turismo 

cinematográfico. A cidade é repleta de contrastes, onde diversas culturas fazem parte 

da construção da cidade, tornando-a única em termos de diversidade cultural. Esse 

aspecto somado às características históricas e geográficas da cidade, faz com que 

ela se torne ainda mais atrativa aos olhos dos produtores.  

O filme “Ensaio sobre a cegueira” (2008) foi um filme de grande repercussão 

no cenário internacional que foi filmado em diversos pontos da cidade de São Paulo. 

Há uma carência no fomento de incentivos para a atração de novas filmagens na 

cidade. Situação que não é diferente com outras cidades do país, que em muitos 

casos, não possuem nem uma film commission que atue na relação entre o destino e 

os produtores audiovisuais. O que acontece é que a cidade acaba atraindo as 

filmagens de forma passiva, sem que haja uma venda efetiva da cidade, 

principalmente através das film commissions locais, o que seria ideal no sentido de 

aumentar a portfólio de produções da cidade, tornando-a cada vez mais competitiva 

no mercado internacional. 
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2.3. ATRIBUIÇÕES DAS FILM COMMISSIONS 
 
 
 Muitos dos estudos de caso apresentados acima trazem resultados 

expressivos, tanto em termos de incentivos fiscais quanto nos resultados obtidos por 

meio desses incentivos. Esses incentivos são articulados pelas film commissions 

regionais de cada um desses locais. Países como os Estados Unidos, por exemplo, 

apresentam uma quantidade considerável de film commissions regionais, o que não 

seria diferente para o país o mais ativo em termos de produção audiovisual e, 

consequentemente, um dos mais atrativos em virtude da variedade de incentivos que 

existem.  

 Mas afinal, o que são as film commissions? Quais são suas principais 

atribuições? De acordo com a Association of Film Commissioners International (AFCI) 

(2013), as film commissions são órgãos que podem ser operados pelo governo e/ou 

pela iniciativa privada e cuja principal responsabilidade é atrair a produção de filmes 

e vídeos para sua respectiva área de atuação e então, auxiliar na produção da 

filmagem. Os serviços oferecidos pelas film commissions são muitos e foram se 

expandindo na medida em que esses órgãos foram crescendo. 

 As film commissions oferecem serviços variados para as equipes de produção 

que vão desde a oferta de locações para produção até a resolução de problemas com 

as autoridades locais e agilidade na burocracia. Algumas oferecem incentivos 

econômicos, como descontos de impostos e tarifas hoteleiras reduzidas durante a 

filmagem, ou até serviços de pesquisa para roteiristas e escritores. Outro ponto 

presente na estrutura desses órgãos é a possibilidade de atrair turistas para o turismo 

local a partir de locações que se destacam na produção. Assim, 

 
 
[...] No mundo inteiro existem birôs que centralizam a informação 
sobre filmagens numa região e que tem por objetivo não apenas 
facilitar o trabalho dos produtores, como também de promover o 
potencial da região no meio audiovisual: são as famosas Film 
Commissions (BRASIL, p. 12, 2007b). 
 
 

 Esses órgãos se estabelecem como importantes agentes dentro do mercado 

de produção audiovisual, pois são responsáveis em atrair novas produções para a 

região na qual estão localizadas por meio de uma série de mecanismos, como 
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incentivos fiscais e serviços de auxílio para a produção. Dessa forma, evidencia-se 

também sua importância para o turismo cinematográfico, pois a partir da atração de 

novas produções, as film commissions irão transmitir a imagem do destino para o 

mundo afora, e assim, estarão gerando interesse turístico para o destino, que poderá 

vir a se consolidar como um turismo cinematográfico. 

 Ao redor do mundo existem mais 300 cadastradas junto a AFCI, espalhadas 

pelos seis continentes (AFCI, 2013). O Brasil possui atualmente, três film commissions 

cadastradas junto à entidade: Amazonas Film Commission, São Paulo City Film 

Commission e a Rio Film Commission, entretanto em uma busca pela internet foram 

encontradas outras film commissions não cadastradas à AFCI, mas que atuam em 

suas respectivas áreas. Alguns exemplos desses órgãos foram encontrados nos 

Estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, no Distrito Federal, além de 

municípios do Estado de São Paulo: Santos, Paulínia e da cidade de São Paulo, todas 

as três atuando sobre o comando da São Paulo Film Commission (SÃO PAULO FILM 

COMMISSION, 2013).   

 Outra entidade do segmento que atua dentro do país é a Aliança Brasileira de 

Film Commissions (ABRAFIC). Esta entidade atua, entre outras vertentes, 

promovendo as locações nacionais para o mercado internacional através de ações de 

marketing, além de ajudar o desenvolvimento socioeconômico das áreas turística e 

audiovisual brasileiras, por meio do fortalecimento das film commissions em território 

nacional. 

 No caso estadual, existe a Rio Film Commission, cujo objetivo é atrair 

produções audiovisuais, nacionais e estrangeiras, de todos os formatos e conteúdos, 

tanto para o município do Rio de Janeiro quanto para o Estado (RIO DE JANEIRO, 

2013c). O órgão, criado em 2009, é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado 

de Cultura e a Prefeitura do Rio junto com a RioFilme. Foram definidas algumas 

atribuições para que esse objetivo fosse alcançado, dentre eles está o apoio aos 

produtores em suas necessidades, a divulgação de locações disponíveis para 

gravação tanto na capital quanto nos outros municípios. Além disso, outras atribuições 

do órgão são: auxiliar no fomento a incentivos fiscais para atração de produções 

audiovisuais, reduzir a burocracia para locação, construir de parcerias e acordos com 

instâncias governamentais e também da sociedade civil, estimular o desenvolvimento 
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da mão-de-obra audiovisual, apoiar a logística de produções audiovisuais, representar 

o Rio de Janeiro em eventos nacionais e internacionais da indústria audiovisual e, por 

fim, estimular o desenvolvimento de estudos sobre a economia e a indústria do 

audiovisual. 

 Como pode ser observado, a finalidade é a mesma para todas as film 

commissions, sendo o que vai variar é o desenvolvimento de incentivos para atrair 

produções para o destino, a oferta de serviços aos produtores e, obviamente, o 

catálogo de locações. A cidade de Niterói não possui uma film commission específica 

para a cidade. Para tanto, dois motivos podem ser citados: a cidade não possui uma 

produção audiovisual relevante a ponto de haver necessidade de um órgão para 

mediar a relação entre o audiovisual e o governo local e, além disso, a Rio Film 

Commission é responsável por todo o Estado do Rio, portanto, ela tem os mesmos 

objetivos para a cidade de Niterói. 

 Visto o papel das film commissions é possível prosseguir para o capítulo 

seguinte no qual será apresentada a cidade de Niterói como um destino em potencial 

para o desenvolvimento do seguimento pela oferta de atrativos que a cidade tem e 

por já terem acontecido produções na cidade, sendo algumas delas, produções com 

repercussão na mídia. 
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3 NITERÓI COMO DESTINO CINEMATOGRÁFICO 

 
  

Este capítulo visa inserir a cidade de Niterói no contexto do turismo 

cinematográfico, sendo a proposta principal de mostrar o seu potencial para o 

desenvolvimento desse tipo de segmento. Inicialmente será feita uma apresentação 

da cidade, em termos históricos e geográficos, depois uma apresentação turística da 

cidade, com destaque aos principais atrativos da cidade, para finalmente, apresentar 

a potencialidade da cidade em termos de turismo cinematográfico. Como argumento 

para este último, alguns exemplos de produções audiovisuais são trazidos para expor 

que na cidade já ocorrem produções, algumas de grande visibilidade para o público 

brasileiro, e que poderiam ser apropriadas para o segmento. 

Em seguida é trazida a proposta do catálogo de locações, que segundo o 

Ministério do Turismo (2007b, p. 11) é um banco de informações que reúne as 

principais maravilhas do destino em termos de cenários naturais e urbanos. Dessa 

forma, tentou-se agrupar os atrativos culturais e naturais que a cidade tem, com base 

em produções que já ocorreram e no potencial de outras. 

A construção desse produto foi necessária, uma vez que não há nenhum tipo 

de documento disponível que contemple as informações sobre as produções que já 

aconteceram na cidade e em quais locais elas aconteceram. O Ministério do Turismo 

entende que a criação de portfólios de produção, guias de locações, e catálogos de 

locações são itens importantes no momento do destino se vender no mercado 

cinematográfico (BRASIL, 2007b, p. 9-13). Portanto estes seriam itens primários para 

um destino que queira se inserir nesse mercado e desenvolver o segmento. 

É válido destacar que houve a intenção de se realizar uma entrevista junto à 

Rio Film Commission, cujo objetivo consistia em entender algumas questões relativas 

ao segmento, como por exemplo, entender como aconteceu a construção do catálogo 

online para a cidade de Niterói, explicando os critérios estabelecidos para a escolha 

dos atrativos desse catálogo, saber se existe parceria entre o órgão e a prefeitura da 

cidade ou a Neltur, e como funciona essa parceria, caso exista, e finalmente, saber 

qual a opinião do órgão sobre o turismo cinematográfico e se ele acredita que Niterói 

possui potencial para esse segmento. Algumas tentativas de contato, via email e 

telefone foram feitas, porém em nenhuma delas houve êxito em se conseguir as 
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informações, pois a pessoa responsável não se encontrava e também não respondia 

às solicitações. 

  
 
3.1 NITERÓI INSERIDA NO CONTEXTO DO AUDIOVISUAL 
 
  
 Niterói é um dos 92 munícipios que compõem o Estado do Rio de Janeiro. 

Fundada em 1573, o município possui, atualmente, uma área de, aproximadamente, 

134 mil km² e uma população estimada em 494.200 habitantes, de acordo com os 

dados do IBGE (2013). Faz parte de Região Metropolitana do Rio de Janeiro e está 

localizado a 13 km da capital (NELTUR, 2011). Em termos de acesso, Niterói pode 

ser acessada pela ponte Rio-Niterói, que a separa do Rio de Janeiro pela Baia de 

Guanabara e pelas cidades limítrofes: São Gonçalo e Maricá. Possui importância 

histórica desde o período de descoberta do país, chegando a ser capital do Estado da 

Guanabara até o ano de 1974. 

 Atualmente, em termos turísticos, o município faz parte da Região Turística 

Metropolitana no Estado do Rio de Janeiro, que compreende além dele o município 

do Rio de Janeiro (NELTUR, 2011, p. 6) e é considerada um dos destinos indutores 

pelo Ministério do Turismo. Dessa forma, Niterói está localizada na região turística de 

maior relevância para o turismo nacional e internacional do país.  

 Niterói possui uma oferta turística expressiva, devido ao fato da cidade ter tido 

um peso histórico para a região na qual ela se encontra. Além disso, possui o segundo 

maior conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer, ficando atrás somente de 

Brasília. Segundo informações do site da Neltur, Niterói possui oito museus, oito 

praias da Baía e cinco praias oceânicas, possui cinco fortes e uma fortaleza, cinco 

parques, sendo um deles, um parque estadual e 14 igrejas históricas. Além disso, 

possui teatros, cinemas, ateliês, bibliotecas, centros culturais, galerias de arte e 

diversas outras opções de lazer espalhadas pela cidade.  

Os museus da cidade são: o Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Museu 

Antônio Parreiras, o Museu de Arte Sacra, o Museu do Ingá, o Museu de Arqueologia 

de Itaipu ou Museu Arqueológico de Itaipu, o Solar do Jambeiro, a Casa de Oliveira 

Vianna e o Museu de Arte Popular Janete Costa. As praias da Baía são: Praia de 

Gragoatá, da Boa Viagem, das Flexas, de Icaraí, de São Francisco, de Charitas, de 
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Jurujuba e de Adão e Eva. As praias oceânicas são: de Piratininga, do Sossego, de 

Camboinhas, de Itaipu e de Itacoatiara. O conjunto de fortes e fortalezas da cidade é 

formado pelos fortes da Boa Viagem, do Gragoatá, do Imbuí, do Barão do Rio Branco, 

do Pico e de São Luis, e pela Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Os parques da cidade 

são: o Parque da Cidade, o Campo de São Bento, o Parque Ecológico Darcy Ribeiro, 

o Parque Municipal Eduardo Travassos e o Parque Estadual Serra da Tiririca. As 

igrejas históricas são formadas pela Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, pela 

Capela de Santa Bárbara, de São Pedro do Maruí, pela Catedral de São João Batista, 

pelas igrejas de Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Conceição da 

Cidade, Nossa Senhora da Conceição de Jurujuba, Nossa Senhora do Bonsucesso, 

de Santa Rosa do Viterbo, de São Domingos, de São Francisco Xavier, São Lourenço 

dos Índios, São Sebastião de Itaipu e São Lourenço. Das outras opções de lazer, 

destaca-se o Teatro Municipal João Caetano, por ser a casa de espetáculos mais 

antiga da cidade e a mais ativa culturalmente. 

Tratando-se das produções audiovisuais, Niterói já serve como locação para 

produções diversas, majoritariamente produções da Rede Globo, que é responsável 

pelo maior número de produções rodadas na cidade, entre novelas e minisséries, além 

de coproduções de filmes e documentários. Dessas produções, destaca-se a novela 

“Beleza Pura” (2008), na qual Niterói e suas belezas foram destaque em diversos 

momentos da novela, pois os protagonistas eram da cidade. Nessa novela foram feitas 

cenas no MAC de Niterói, na estação hidroviária de Charitas, no Solar do Jambeiro, 

que foi transformado em orfanato, no Museu do Ingá, que foi transformado em escola, 

além de cenas aéreas da cidade. A fachada de um hospital oftalmológico também foi 

utilizado durante as gravações e na novela assumia o papel de uma clínica de estética.  

Uma outra produção que teve Niterói como locação foi a minissérie “As Brasileiras” 

(2012), que teve um episódio inteiro dedicado à cidade. Entretanto, poucas foram as 

cenas gravadas na cidade, sendo a maior parte das cenas eram aéreas, mostrando 

sobrevoo sobre os principais pontos turísticos, como o Parque da Cidade, o MAC de 

Niterói e as principais praias da baía. 

  Recentemente a cidade também foi destaque em um filme nacional de grande 

repercussão e sucesso: “Minha mãe é uma peça” (2013). O filme teve cenas rodadas 

em alguns locais até então não mostrados em outras produções, como o Campo de 
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São Bento e a orla da Praia de Icaraí. Além desses locais, os atrativos mais 

conhecidos da cidade também foram mostrados em cenas aéreas. Acredita-se que 

ela tenha sido escolhida porque o ator principal do filme é da cidade, portanto, nada 

mais natural que esta escolha como local de moradia dos personagens. 

A novela “Lado a Lado” (2012) também teve cenas rodadas em Niterói, no 

Teatro Municipal João Caetano, onde foi feita uma apresentação musical do início do 

século XX e a novela “Escrito nas Estrelas” (2010) gravou uma cena de apresentação 

de teatro no local. Uma cena do filme “Tropa de Elite 2” (2010) foi gravada em uma 

rua da cidade. O estacionamento da empresa de energia elétrica da cidade e a rua 

que dá acesso a esse estacionamento foram usadas para a gravação de uma cena 

de tiroteio entre os personagens do filme. O filme “Nosso Lar” (2010) gravou diversas 

cenas do hospital nas instalações da Fortaleza Santa Cruz e outras no MAC, a novela 

“Amor a Vida” (2009) gravou algumas cenas no MAC, na qual uma personagem fazia 

um ensaio fotográfico na rampa que dá acesso ao museu.  

Finalmente uma cena de acidente de carro foi gravada dentro do túnel que liga 

os bairros de Icaraí e São Francisco para a novela “Amor Eterno Amor” (2012). Em 

2010, a novela “Avenida Brasil” gravou algumas cenas na praia de Itacoatiara e seu 

entorno. Nas cenas foi retratada uma festa que acontecia em algum local próximo a 

praia e, posteriormente, uma das personagens saia dessa festa pela praia de 

Itacoatiara. A novela “Salve Jorge” (2012) gravou uma cena no Solar do Jambeiro, 

onde uma das salas do palacete foi transformada em um leilão turco. Mais 

recentemente a novela “Joia Rara” (2013) gravou algumas cenas nos Fortes do Pico 

e São Luis.  

O maior número de produções levantadas são da Rede Globo, pois a empresa 

é líder do mercado audiovisual do país com a produção de novelas, minisséries e 

filmes em grande escala. Associado a isso, torna-se mais fácil encontrar informações 

sobre suas produções, visto que estão todas disponíveis em meio online. Produções 

de caráter educativo ou documentários não foram encontradas, porém sabe-se que já 

ocorreram produções desse tipo mediante contato com uma representante do Parque 

Estadual Serra da Tiririca (PESET). 

É perceptível, portanto, que a cidade de Niterói já possui alguma expressão em 

termos de produção audiovisual que ocorreram na cidade e foram responsáveis em 



54 

 

 

aumentar a exposição dela na mídia. Acredita-se que sua atuação dentro do segmento 

de turismo cinematográfico não é expressiva, uma vez que a produção audiovisual da 

cidade ainda é pequena e somando-se a esse fato, não é possível afirmar se existem 

turistas do segmento na cidade pela carência de pesquisas de demanda que 

identifique esse perfil.  

Espera-se que após a produção do filme “Minha mãe é uma peça” (2013), a 

cidade possa ter um fluxo de turistas motivados pelo cinema, já que o filme teve 

grande repercussão na mídia, arrecadou R$ 45,8 milhões e foi a principal bilheteria 

nacional desse ano (UOL ENTRETENIMENTO, 2013). Na tentativa de facilitar o 

desenvolvimento do segmento na cidade, foi feita a construção de um catálogo para 

a cidade de Niterói, no qual constam os principais atrativos da cidade, e também locais 

que poderiam ser adaptados para locações. A descrição desse catálogo encontra-se 

na seção seguinte, juntamente com informações gerais dos locais e algumas das 

possibilidades de uso deles. Está disponível, em forma de apêndice (ver Apêndice A), 

um modelo de catálogo de locações formatado de forma promocional de acordo com 

o catálogo descrito a seguir. Nele, constam informações gerais dos atrativos, 

endereço e contato e algumas fotos para que se possa ter uma ideia desses locais. 

E, além disso, foi feito uma versão digital para que a atualização das informações 

contidas seja feita mais rápida e facilmente e para que novas locações possam ser 

inseridas no catálogo.  

 
 
3.2. CATÁLOGO DESCRITIVO DE NITERÓI 
 
 

A pesquisa começou a partir de um levantamento prévio feito no site da Neltur, 

onde foram encontrados todos os atrativos da oferta da cidade. Em seguida, o mesmo 

levantamento foi realizado no site da Rio Film Commission, sendo que somente as 

informações que não constavam no site da Neltur foram incluídas no levantamento 

final. Como critério de definição para a entrada dos locais no catálogo, definiu-se que, 

de todos os atrativos levantados, constariam na lista somente os que foram abordados 

numa pesquisa realizada pela Neltur e a UFF em 2011. Essa pesquisa teve como 

principal objetivo a caracterização do fluxo e da demanda turística do destino Niterói 

(NELTUR, 2011), identificando o perfil do turista que visita a cidade. Portanto, é 
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entendido que os atrativos citados pelos turistas na pesquisa são aqueles que 

retratam a identidade da cidade, portanto, os atrativos de maior potencial para o 

segmento estudado. 

Sendo assim, os atrativos que constarão no catálogo são: os edifícios do 

Caminho Niemeyer (Teatro Popular, o Museu Oscar Niemeyer, o Memorial Roberto 

Silveira/ Centro da Memória da História e da Literatura Fluminense, Centro de 

Atendimento ao Turista (CAT), praça JK, Centro Petrobrás de Cinema e o Museu de 

Arte Contemporânea (MAC), com destaque para o Teatro Popular e o MAC, a estação 

hidroviária de Charitas, o Museu do Ingá e o Arqueológico de Itaipu, o complexo de 

Fortes da cidade, com destaque para a Fortaleza Santa Cruz, as praias da baia e 

oceânicas, o Parque da Cidade, o Parque Estadual Serra da Tiririca, os polos 

gastronômicos, o Solar do Jambeiro, o Teatro Municipal, o Campo de São Bento e o 

Mercado São Pedro.  

Em todos esses locais foram feitos registros fotográficos e levantamento de 

informações referentes ao contato, endereço, algumas informações históricas de 

alguns desses atrativos e proposições de possíveis apropriações que esses locais 

poderiam servir para produções audiovisuais para constar no catálogo final de 

locações da cidade de Niterói. Alguns locais foram inseridos por se entender que são 

locais de potencial para a produção audiovisual na cidade, já que o principal objetivo 

é mostrar que a cidade de Niterói possui potencial para esse segmento com base na 

oferta de atrativos da cidade.   

O registro das imagens foi feito no mês de Setembro de 2013 a partir da visita 

aos locais e em alguns foi feito contato pessoal e por email com monitores dos 

museus, guias de turismo e oficiais do exército do complexo de fortes e fortaleza, além 

de outros funcionários a fim de levantar informações mais consistentes sobre as 

produções que já haviam ocorrido nesses locais1. Nos parágrafos seguintes é feita 

uma descrição sobre cada atrativo selecionado, ressaltando sua potencialidade com 

base em produções de destaque que já tenham ocorrido no local ou com base nas 

                                       
1 Locais nos quais foram feitos contato presencial e por email: Fortaleza de Santa Cruz da Barra, Solar do Jambeiro, 

Forte São Luis e do Pico, Caminho Niemeyer, o Museu Janete Costa de Arte Popular, o Museu do Ingá e o Parque 
Estadual Serra da Tiririca (PESET) 
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características do local. Além disso, está disponível uma mapa (ilustração 1), no qual 

estão sinalizados os atrativos que estão contemplados no catálogo. 

Niterói possui diversos atrativos culturais conhecidos, alguns deles conhecidos 

internacionalmente por terem sido projetados por Oscar Niemeyer. A cidade possui 

tantas edificações do arquiteto que possui uma área turística denominada “Caminho 

Niemeyer”, no qual fazem parte todas as construções projetadas pelo arquiteto, com 

exceção da estação hidroviária de Charitas. No total são sete obras: o Teatro Popular, 

o Museu Oscar Niemeyer, o Memorial Roberto Silveira/ Centro da Memória da História 

e da Literatura Fluminense, Centro de Atendimento ao Turista (CAT), praça JK, Centro 

Petrobrás de Cinema e o Museu de Arte Contemporânea (MAC) (NELTUR, s.d).  

Existem outras edificações que ainda não foram construídas, mas que fazem 

parte do projeto. Todos os edifícios seguem a mesma linha de raciocínio do arquiteto 

brasileiro, portanto os prédios possuem estruturas curvas e sinuosas, com o uso 

Ilustração 1 – Localização dos atrativos presentes no catálogo 
Fonte: acervo pessoal 
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constante do branco em contraste com cores fortes, o vidro e o metal. A região onde 

se encontra o Teatro Popular foi reinaugurado recentemente e já atrai atenção dos 

visitantes pelo seu formato que contrasta com a paisagem e pela fama do arquiteto. 

É um local com potencial para produção audiovisual variada, pois conta com um 

espaço amplo para gravação, possui edificações diversas que podem assumir vários 

papéis, além de sua localização no centro da cidade, que permite fácil acesso e tem 

uma bela vista para a cidade do Rio de Janeiro.  

O MAC é um museu em formato circular que recebe obras contemporâneas e 

está localizado no bairro da Boa Viagem. O local é bastante conhecido pelo seu 

design, sua localização e pelo arquiteto que o projetou. Nele já foram filmados diversas 

produções, das mais conhecidas destacam-se as novelas da Rede Globo. “Beleza 

Pura” (2008) e “Viver a Vida” (2009) são dois exemplos que usaram o MAC como 

locação para alguns de seus capítulos, sendo a novela Beleza Pura responsável por 

diversas cenas no local, em virtude da trama acontecer em Niterói.  

 O Museu do Ingá está localizado no bairro do Ingá na região sul da cidade. O 

museu foi a antiga sede do governo na época em que Niterói foi capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Atualmente é composto por obras que revelam a identidade política e 

artística fluminenses (RIO DE JANEIRO, 2013b). O palacete apresenta características 

arquitetônicas marcantes que remetem ao período de construção dele. O local já foi 

usado em algumas produções, sendo a novela “Beleza Pura” (2008) responsável pela 

maior exposição do local na mídia e nessa produção o local foi usado como uma 

escola. Por suas características arquitetônicas, o local permite variadas possibilidades 

de apropriação para filmagens, como foi o caso dessa novela.  

 O Solar do Jambeiro é outro museu que fica localizado também no bairro do 

Ingá na região sul da cidade. É um palacete português do século XIX, em perfeito 

estado de conservação, cujas características arquitetônicas demonstram toda a 

austeridade burguesa daquela época, com o uso de azulejos portugueses, madeira 

importada da Europa, entre outros elementos (NITERÓI, 2013b). Apresenta espaços 

amplos todos repletos de elementos que fazem referência ao luxo da época em que 

foi construído. O local já possui bastante atividade em termos de produção 

audiovisual, destacando-se mais uma vez a novela “Beleza Pura” (2008) e mais 

recentemente a novela “Salve Jorge” (2012). Nesses casos, o local foi usado como 
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um orfanato e como um leilão, podendo-se perceber, portanto, que o local apresenta 

diversas possibilidades de utilização para gravação. 

 Logo em frente ao Solar do Jambeiro encontra-se o recém inaugurado Museu 

Janete Costa de Arte Popular. Com arquitetura externa neoclássica, o casarão é um 

típico sobrado português, nos mesmos moldes do Solar do Jambeiro. O local abriga, 

hoje, um conjunto de obras de arte popular, cujo objetivo é mostrar a produção artística 

dos artistas populares e dos amantes da cultura popular. Um fato interessante desse 

local é que as paredes internas foram descascadas, revelando o material original 

utilizado na sua construção (NITERÓI, 2013a). De acordo com um dos funcionários, 

devido a sua recém inauguração, o museu não recebeu ainda nenhum tipo de 

produção audiovisual no local, somente um ensaio fotográfico. Ainda assim, 

apresenta-se como um local de potencial, uma vez que toda sua arquitetura original 

foi restaurada, o que permite ao local voltar a 1862 e servir novamente, como uma 

residência portuguesa, ao mesmo tempo em que o seu interior permite outros formas 

de apropriação. 

O Museu de Arqueologia de Itaipu fica localizado no bairro de mesmo nome na 

região oceânica da cidade e funciona nas ruínas do antigo Recolhimento de Mulheres 

de Santa Teresa do século XVIII. O museu abriga uma exposição com itens do antigo 

prédio, além de achados arqueológicos da região e da cultura do povo indígena da 

região (MUSEUS DO RIO, 2013). Com relação às possibilidades de produção, 

acredita-se serem muitas em virtude da própria construção que tem aspecto de ruína 

e sua localização geográfica (próxima da praia de Itaipu e da reserva ecológica da 

Serra da Tiririca). Não foram encontrados registros de produções audiovisuais de 

grande exposição. 

O Teatro Municipal de Niterói localiza-se na região central da cidade. A primeira 

data na qual existe referência ao teatro foi em 1827, onde no local funcionava uma 

pequena casa de espetáculos. No ano de 1842, João Caetano adquire o local e o 

transforma em teatro. Somente em 1900 o teatro passa a ser conhecido como Teatro 

Municipal João Caetano. Externamente o teatro possui arquitetura eclética e, 

internamente, é ornamentado com decoração do século passado, com elementos 

florais e estilo campestre (NITERÓI, 2013c). O local já foi utilizado para algumas 

produções de grande exposição, destaque para as novelas “Escrito nas Estrelas” 
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(2010) e “Lado a Lado” (2012). Em ambos os casos, o teatro foi usado como um teatro, 

porém em épocas diferentes.     

Niterói, por ser uma cidade localizada às aguas da Baia de Guanabara e por 

ter tido um importante papel político na história do país, possui um complexo de fortes 

e fortalezas, construídos para proteger a cidade de possíveis ataques e invasões. 

Dessas fortificações destacam-se a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, que está 

localizada no bairro de Jurujuba, no ponto mais extremo da cidade em direção à 

cidade do Rio de Janeiro e ainda é uma unidade militar ativa. Possui características 

marcantes da arquitetura militar, apresentando celas, armamentos, canhões e outros 

elementos representativos dessa dimensão. No local já foram feitas algumas 

filmagens, dentre elas a novela “Amor Eterno Amor” (2012) da Rede Globo e, mais 

recentemente, o filme “A Casa da Mãe Joana 2” (2013). Destaque para o filme “Nosso 

Lar” (2010), que utilizou diversas instalações da fortaleza para gravação de algumas 

cenas do filme. 

Os Fortes São Luís e do Pico também são outras duas construções militares 

que estão localizadas próximas a Fortaleza Santa Cruz da Barra, porém foram 

construídas em uma construção rochosa da cidade, conhecido como Morro do Pico. 

A entrada desses fortes é feito através do Forte Barão do Rio Branco, também 

localizado no bairro de Jurujuba. Os Fortes São Luiz e do Pico estão desativados 

atualmente, recebendo somente a visitação de turistas. O Forte São Luís apresenta 

somente ruínas da época em que recebia armamentos e os comandantes dos fortes, 

por isso restam somente as ruínas dessas construções no local, enquanto que o Forte 

do Pico apresenta uma estrutura mais bem conservada em virtude de principalmente, 

ter sido construído dentro da rocha. Alguns equipamentos também se encontram em 

bom estado de conservação. Ambos os fortes já receberam gravações, e dessas, 

destaca-se a novela “Joia Rara” (2013). O aspecto de ruínas do Forte São Luís pode 

ser considerado um potencial para a gravação de produções que tenham essa 

característica. Já o Forte do Pico apresenta uma vista panorâmica das cidades de 

Niterói e também do Rio de Janeiro. Os fortes do Gragoatá e do Imbuí são outras duas 

construções militares que completam o complexo dos fortes da cidade, porém essas 

duas unidades militares não estão abertas ao público geral.  
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A cidade conta com praias oceânicas e também praias da Baía de Guanabara.  

Das praias oceânicas das quais foram encontrados registros de produções, destaca-

se a praia de Itacoatiara, localizada na região oceânica e no bairro com o mesmo 

nome da praia. Nela foi filmada uma cena da novela “Avenida Brasil” (2012). A praia 

possui um visual bonito composto pela união da areia, do mar e também da vegetação 

da região. As outras praias do município são: a Praia de Itaipu, Praia de Piratininga e 

Praia de Camboinhas e a Praia do Sossego. Todas elas ficam nos bairros com os 

respectivos nomes das praias e a Praia do Sossego fica também no bairro de 

Camboinhas.  

Não foram encontrados registros de filmagens expressivos nessas outras 

praias, porém acredita-se que todas possuem potencial, principalmente devido a 

características específicas de cada uma delas: a praia de Itaipu possui uma 

composição mais tradicional, com a comunidade pesqueira que vive próxima a praia; 

a praia de Camboinhas já possui um outro visual, sendo uma praia mais calma devido 

a sua construção geográfica em formato de bacia e a pequena Praia do Sossego, 

localizada entre as praias de Camboinhas e Piratininga, com uma pequena extensão 

de areia, com acesso feito por meio da vegetação nativa, fica isolada e adquire um 

aspecto de praia paradisíaca; e a praia de Piratininga que possui semelhanças com 

praias mais urbanizadas com calçadão extenso e quiosques ao longo da orla. Todavia, 

todas elas constituem uma bela paisagem. 

Das praias da Baía, destaca-se a Praia de Icaraí, que talvez seja a praia mais 

conhecida da cidade. Localiza-se no bairro de mesmo nome na região sul de Niterói. 

É uma praia urbanizada, onde o banho não é frequente devido principalmente a 

poluição. Ainda assim, a extensão da praia é bastante utilizada pelos moradores para 

prática de esportes no dia-a-dia. Recentemente, foi filmada no calçadão da praia uma 

cena do filme “Minha mãe é uma peça” (2012).  

As praias de São Francisco e de Charitas são outras duas praias conhecidas 

da região, mas que também não são utilizadas devido à poluição e estão localizadas 

nos bairros com os respectivos nomes dessas praias. A praia de São Francisco conta 

com um extenso calçadão, onde há circulação de pessoas, sobretudo à noite, quando 

a vida gastronômica na orla do bairro é mais ativa. O mesmo acontece em Charitas, 

entretanto, neste bairro está localizada a estação hidroviária do catamarã, projetada 
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por Oscar Niemeyer. A estação se tornou um atrativo devido ao arquiteto que a 

projetou. Nela já foram filmadas da minissérie “As Brasileiras” (2012), tanto no 

restaurante que existe na parte superior da estação, quanto na plataforma de 

embarque.  

Existem ainda as praias de Gragoatá, localizada no bairro de mesmo nome, 

próximo ao Forte do Gragoatá, a praia possui uma extensão de 80m, segundo 

informações da Neltur (2013b) e conta com areias claras e águas escuras. Em 

seguida, há a praia da Boa Viagem, na qual se encontra uma ilha com mesmo nome 

e também o MAC. A praia possui uma extensão de 450m e sofre ação da maré alta e 

baixa, sendo possível chegar a ilha da Boa Viagem a pé, quando a maré é baixa. A 

praia das Flechas está localizada entre a praia da Boa Viagem e a praia de Icaraí, 

possui uma pequena extensão de areia e é nela que se encontram as pedras do Índio 

e a de Itapuca, ambas consideradas de valor histórico para a cidade. Finalmente, a 

praia de Adão e Eva são duas praias gêmeas que juntas, somam 400m de extensão 

e estão localizadas bem próximas à entrada da Baia de Guanabara, próximas também 

da Fortaleza de Santa Cruz da Barra.  

Com relação aos parques, destaca-se o Campo de São Bento, localizado no 

bairro de Icaraí, na região sul da cidade. O parque possui uma área de 36 mil m² e é 

o principal jardim público da cidade. Conta com canteiros, um grande lago artificial, 

brinquedos para as crianças, um coreto, um pequeno parque de diversões e uma feira 

de artesanato que acontece nos finais de semana. A composição do jardim é inspirada 

no romantismo inglês (RIO DE JANEIRO, 2013a). No parque aconteceram algumas 

produções, e dessas, destaque para o filme “Minha mãe é uma peça” (2012). Devido 

ao seu estilo inglês, o parque possui diversas áreas diferentes que podem ser 

utilizadas independentemente para filmagem, o que o torna ainda mais atraente na 

hora de filmar. Além disso, é possível recriar diversos ambientes nele justamente pela 

sua composição variada. 

Outro parque conhecido na cidade é o Parque da Cidade, localizado no Morro 

da Viração, de onde é possível ter uma vista panorâmica da cidade e avistar o Rio de 

Janeiro. No local existem rampas para prática de voo livre e parapente. Além da bela 

vista que o local proporciona é possível admirar o pôr-do-sol sob a cidade do Rio de 

Janeiro.  
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O Parque Estadual Serra da Tiririca (PESET) é outro parque da cidade. Este 

parque está no limite de mais dois municípios: São Gonçalo e Maricá, além de Niterói 

e é uma unidade de conservação. Em Niterói, o PESET abrange o Costão, de onde é 

possível ter uma vista de toda a praia de Itacoatiara e também das praias de 

Camboinha, Piratininga e ao fundo é possível ver a silhueta da cidade do Rio de 

Janeiro. Algumas filmagens já foram feitas em diversos pontos do parque, segundo 

contato feito com a administração, porém nenhum deles com muita expressão na 

mídia, sendo de caráter educativo e documental. 

Os polos gastronômicos são: Arte e Cultura, Jardim Icaraí, Jurujuba e 

Oceânico. É importante ressaltar que não foram encontradas maiores informações a 

respeito do primeiro polo, sendo este apenas citado na pesquisa de demanda da 

Neltur. Após um contato telefônico feito com o órgão, acredita-se que estas 

denominações estejam em constante alteração, por isso a dificuldade em se obter 

informações precisas. Ainda assim, sobre os outros polos foi possível descrever em 

virtude de levarem o nome dos bairros ou regiões onde se encontram, dessa forma, 

com exceção do polo gastronômico oceânico que está localizado no bairro de 

Piratininga, os outros estão nos bairros de mesmo nome. Todos os locais possuem 

movimento maior ao cair da noite, quando os diversos bares e restaurantes da região 

abrem suas portas. Durante o dia, as regiões adquirem outra função, sendo mais 

utilizadas para passagem, já que grande parte dos bares e restaurantes não 

funcionam de manhã. Esse fato dá as localidades duas possibilidades distintas de 

filmagem, que vai variar de acordo com o objetivo da produção. Se o objetivo for 

mostrar como é a vida noturna em um polo gastronômico de uma cidade, o ideal é 

fazer a filmagem à noite, ao passo que caso a vontade é mostrar o cotidiano de um 

bairro residencial, o ideal é filmar no período da manhã. Ainda no quesito gastronomia, 

o Mercado de São Pedro é o mercado de peixes e frutos do mar mais tradicional da 

cidade. Fundado há 40 anos, o mercado é constituído de 39 boxes, nos quais os 

visitantes podem adquirir produtos raros e de qualidade (RIOSHOW, 2013). Os 

visitantes tem a possibilidade levar o produto para preparar em casa ou pedir para 

prepara-lo em um dos restaurantes da parte superior do mercado.  

Uma outra categoria que não foi abordada na pesquisa da Neltur, mas que 

acredita-se ter um grande potencial, são as igrejas da cidade. Niterói possui 14 igrejas 
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históricas espalhadas pelo munícipio (NELTUR, 2013a), algumas delas com peso 

histórico que remonta aos primórdios da colonização do país, como é o caso da igreja 

de São Lourenço dos Índios, do século XVI, a igreja mais antiga da cidade, exemplo 

da arquitetura jesuíta e considerada o monumento de fundação da cidade. Outro 

exemplo é a igreja Nossa Senhora da Conceição da Cidade, situada na região central 

da cidade, onde funciona o único Museu de Arte Sacra, com peças que datam do 

século XVIII, dentre elas uma pia de mármore, pratarias do século XIX, dentre outras 

peças que somam valor histórico ao local. Essas são apenas duas igrejas de maior 

expressão, existem outras localizadas em outros pontos da cidade com qualidades 

únicas e potencial para produção audiovisual que ainda não são utilizadas para essa 

finalidade.   

Ao final deste capítulo, conclui-se que há uma diversidade de paisagens e 

atrativos turísticos passíveis de compor a oferta de potenciais locações para 

produções audiovisuais na cidade. Associado a isso, pode-se perceber que a cidade 

já possui algum tipo de expressão nesse sentido, apresentando algumas produções 

cinematográficas rodadas nos principais atrativos da cidade. Como afirmado 

anteriormente, ainda não se sabe se estas produções foram capazes de gerar algum 

tipo de fluxo de set-jetters para a cidade, já que não existem estudos nessa área. 

Assim, espera-se que este material auxilie na captação de novas produções e que, no 

futuro essas novas produções gerem fluxos turísticos mais consistentes para o 

município, auxiliando na consolidação do destino como um destino de turismo 

cinematográfico e gerando recursos para toda a cadeia produtiva do município.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 Entendendo a segmentação turística como um novo caminho de 

desenvolvimento do turismo mundial, percebe-se o turismo cinematográfico como um 

segmento recente que está em expansão em diversos países. A principal discussão 

que permeia esse segmento está relacionada à motivação desses turistas em 

conhecer novos destinos. Diferentemente da maioria dos turistas, os set-jetters são 

motivados a conhecer destinos através da exposição desses locais em produções 

audiovisuais, como filmes, minisséries ou nas novelas, aproximando da realidade 

brasileira.  

Muitos desses países já perceberam os benefícios que esse segmento pode 

trazer ao destino, auxiliando na consolidação da atividade turística local, por meio dos 

efeitos positivos causados por ele. Desses, destaca-se, principalmente, a 

possibilidade de geração de fluxo turístico em períodos de baixa procura pelo destino, 

a partir da fidelização do público por meio das produções. Entretanto, se não for bem 

planejada, alguns efeitos negativos podem surgir, relacionados, principalmente, à 

capacidade de carga do destino e a falta de preparo da comunidade local para receber 

os novos visitantes. Algumas medidas podem ser tomadas para que os efeitos 

negativos sejam minimizados, como por exemplo: o desenvolvimento de movie maps, 

film walks e a técnica do product placement, podem ser úteis na hora da formatação 

do segmento, além de um trabalho de sensibilização da comunidade e trade locais. 

Voltando à questão problema desta pesquisa, pode-se afirmar que, com base 

nos resultados obtidos, a cidade de Niterói possui capacidade em diversificar o seu 

turismo a partir da formatação do turismo cinematográfico, sustentado pela variedade 

de atrativos que podem ser usados como locação na cidade, pelas produções que já 

ocorreram em diversos desses atrativos, algumas de grande expressão na mídia e, 

finalmente, pela construção do catálogo de locações da cidade, que servirá de apoio 

à futuras produções. 

Dessa forma, a cidade pode oferecer um novo segmento ao mercado, atraindo 

turistas, dando a possibilidade de sair do tradicional turismo de sol e praia e negócios. 

Associado a este fato, o desenvolvimento do segmento na cidade, poderá gerar fluxo 

turístico na baixa temporada, auxiliando possíveis problemas de sazonalidade. Outro 
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ponto de ressalta é o fato do segmento trazer benefícios antes mesmo da vinda dos 

set-jetters, com a utilização dos serviços básicos e turísticos por parte da equipe de 

produção que estiver filmando na cidade durante o processo de produção e também 

a possibilidade de criação de postos de trabalho para a comunidade local em virtude 

da necessidade da produção, que pode precisar de mão-de-obra local para algum 

trabalho específico. 

Todavia, para alcançar o desenvolvimento desse segmento é preciso que 

sejam feitas produções audiovisuais na cidade, de modo a projetar a imagem dela 

para um público maior. Uma boa maneira de conseguir captar produções audiovisuais 

é através da criação de incentivos fiscais associada a outras ferramentas de grande 

relevância. O catálogo de locações é considerada como uma dessas ferramentas de 

importância para a captação de destinos, pois é nele que irão constar os locais 

passíveis de apropriação para filmagem que são, muitas vezes, os atrativos turísticos 

da cidade. 

Sabendo-se que a cidade de Niterói ainda não possui um catálogo de locações 

próprio que exponha toda sua potencialidade para produção audiovisual, buscou-se 

catalogar os atrativos da cidade que expressassem a identidade da cidade, junto com 

possibilidades de apropriação deles para produções. Foi criado então, um modelo de 

catálogo contendo esses atrativos e também outros atrativos que acredita-se ter 

potencial. Nesse catálogo foram levantadas algumas informações a respeito da 

localização desses atrativos, fotos, descrição, algumas possibilidades de uso 

audiovisual e, em alguns casos, foram elencados produções que já tenham ocorrido 

nesses locais. 

É importante ressaltar que alguns problemas foram encontrados durante o 

processo de construção desse catálogo, sendo o primeiro deles o desencontro de 

informações confiáveis e o dificuldade de obter as informações junto ao órgão oficial 

responsável pelo segmento do audiovisual no Rio de Janeiro. Ainda assim, a 

construção do catálogo foi importante, pois apresenta-se como um documento 

importante para o segmento, ao facilitar a exposição dos atrativos para futuras ofertas 

de produção na cidade, aumentando então cada vez mais a transmissão da imagem 

de Niterói pelo imaginário das pessoas, para finalmente, gerar fluxo turístico para a 

cidade.  



66 

 

 

Tendo em vista toda a potencialidade da cidade em termos de produção 

audiovisual e também o importante papel das film commissions nesse cenário, por 

que não então, Niterói ter a sua própria film commission? Seria interessante a 

articulação de uma entidade que fosse responsável em reunir todo o material da 

cidade para produção associado às possibilidades de incentivos para atrair novas 

produções para a cidade. Os frutos dessa criação seriam de grande valia para a 

formatação do segmento na cidade.  

A parceria com a Escola de Cinema da UFF seria uma associação de grande 

interesse para Niterói, já que o principal objetivo seria aumentar o número de 

produções que tenham a cidade e suas paisagens como foco, aumentando, assim, 

sua visibilidade em termos de produção audiovisual, expandindo as possibilidades de 

atração de novos visitantes para o segmento.   

Como sugestão, fica o apelo para que novas pesquisas acadêmicas no 

segmento sejam desenvolvidas, principalmente na área de demanda turística, 

identificando os turistas cinematográficos. Por ser um campo recente de pesquisa 

acadêmica, poucas pesquisas foram desenvolvidas no segmento, ainda mais em 

território nacional. Os resultados obtidos nessas pesquisas irão auxiliar no melhor 

planejamento do segmento por meio da obtenção de informações recentes. 

Igualmente, o catálogo de locações é apenas um modelo e está aberto a adaptações 

e melhorias, sempre que essas forem necessárias. Dessa forma, com a produção de 

pesquisas na área, espera-se expandir o níveis de conhecimento dessa área que 

ainda é tão pouco estudada no país.  
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 APÊNDICE A – CATÁLOGO DE LOCAÇÕES DE NITERÓI  
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APRESENTAÇÃO 

 

Este catálogo foi construído com o intuito de apresentar o potencial 

audiovisual, destacando o cinema, as séries, minisséries e as novelas, da 

cidade de Niterói – RJ baseada na oferta variada que a cidade possui de 

lugares com atrativos naturais e culturais que podem ser utilizados como 

locação para produções audiovisuais. 

  

Ao longo do catálogo são apresentadas fotos e informações de contato 

sobre os locais. A proposta do catálogo é que ele seja digital, pois 

permitirá uma distribuição mais rápida e eficiente, além de permitir a 

constante atualização das informações. 

 

Espera-se que, ao final, a cidade consiga atrair mais produções para 

então ser capaz de gerar fluxo turístico de set-jetters, ou seja, visitantes 

que venham à Niterói, após tê-la vista em alguma produção audiovisual e, 

finalmente, que a cidade consiga se estabelecer como um destino de 

turismo cinematográfico. 

 

Niterói já serviu como locação para algumas produções que merecem 

destaque. Majoritariamente, a cidade já foi destaque em algumas das 

novelas da Rede Globo, sendo a novela “Beleza Pura”, a novela de maior 

destaque em virtude da trama acontecer na cidade e por isso, diversos 

atrativos da cidade foram utilizados como cenário. No cinema, Niterói 

teve grande destaque no filme “Minha Mãe é uma Peça”, na qual, 

novamente, a trama se desenvolve na cidade. Um ponto interessante 

dessa produção é que foram expostos locais que diferente dos 

tradicionais, aumentando a percepção sobre a oferta de produção 

audiovisual na cidade. 
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CAMINHO NIEMEYER 

O caminho Niemeyer compreende os edifícios projetos pelo famoso 

arquiteto Oscar Niemeyer. O caminho começa na região central da 

cidade, onde estão o Teatro Popular, o Museu Oscar Niemeyer, o 

Memorial Roberto Silveira/ Centro da Memória da História e da Literatura 

Fluminense e o Centro de Atendimento ao Turista (CAT). Em seguida, 

encontra-se a praça JK e o Centro Petrobrás de Cinema e, finalmente, o 

Museu de Arte Contemporânea – MAC.  

 

 

 

 

Ilustração 1 – Teatro Popular 
Fonte: acervo pessoal 

 



75 

 

 

Apesar de não compor oficialmente do caminho Niemeyer, a Estação 

Hidroviária de Charitas é outra obra projetada pelo arquiteto e que 

também merece destaque. 

 

Endereço (MAC): Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem. Tel.: 2620-2400 / 2620-2481 
Endereço (Teatro Popular): Av. Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº - Centro. Tel.: 2611-1462 
Endereço (Praça JK): Av. Visconde do Rio Branco, 612 - São Domingos 
Endereço (Estação Hidroviária de Charitas): Av. Quintino Bocaiúva, s/nº - Charitas - Niterói - RJ 

 

Ilustração 2 – Museu de Arte Contemporânea 
Fonte: acervo pessoal 
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MUSEU DO INGÁ 

O museu foi a antiga sede do governo na época em que Niterói foi capital do 

Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é composto por obras que revelam a 

identidade política e artística fluminenses. O palacete apresenta 

características arquitetônicas marcantes que remetem ao período de 

construção dele. 

 

Endereço: Rua Presidente 
Pedreira, 78 – Ingá. Telefones: 

(21) 2717-2893 / 2717-2919 / 
2717-2903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3 – Museu do Ingá 
Fonte: acervo pessoal 

Ilustração 4 – Museu do Ingá (lateral) 
Fonte: acervo pessoal 
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MUSEU DE ARQUEOLOGIA DE ITAIPU 

Funciona nas ruínas do antigo Recolhimento de Mulheres de Santa Teresa do 

século XVIII. O museu abriga uma exposição com itens do antigo prédio, além 

de achados arqueológicos da região e da cultura do povo indígena da região. 

 

Contato: Praça do Canhão, s/nº, Itaipu, 

Niterói 

Telefone: (21) 3701-2994 / 3701-2966 

 

 

SOLAR DO JAMBEIRO 

É um palacete português do século XIX, em perfeito estado de conservação, 

cujas características arquitetônicas demonstram toda a austeridade burguesa 

daquela época, com o uso de azulejos portugueses, madeira importada da 

Europa, entre outros elementos. Apresenta espaços amplos todos repletos de 

elementos que fazem referência ao luxo da época em que foi construído. 

 
 
 
 
 
Endereço: Rua Presidente 
Domiciano, 195 – São 
Domingos. Tels.: 2109.2222 
/ 2109.2223  

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 – Solar do Jambeiro 
Fonte: acervo pessoal 
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Ilustração 6 – Museu de Arte Popular Janete Costas (interior) 
Fonte: acervo pessoal 

MUSEU JANETE COSTA DE ARTE POPULAR 

Com arquitetura externa neoclássica, o casarão é um típico sobrado 

português, nos mesmos moldes do Solar do Jambeiro. O local abriga, hoje, um 

conjunto de obras de arte popular, cujo objetivo é mostrar a produção artística 

dos artistas populares e dos amantes da cultura popular. Um fato interessante 

desse local é que as 

paredes internas foram 

descascadas, revelando 

o material original 

utilizado na sua 

construção. 

 
Endereço: Rua Presidente 

Domiciliano, 178-182 - Boa 

Viagem. 

Tel.: 2705-3929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustração 7 – Museu Janete Costa de Arte Popular (fachada) 
Fonte: acervo pessoal 
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TEATRO MUNICIPAL DE NITERÓI 

A primeira data na qual existe referência ao teatro foi em 1827, onde no local 

funcionava uma pequena casa de espetáculos. No ano de 1842, João Caetano 

adquire o local e o transforma em teatro. Somente em 1900 o teatro passa a 

ser conhecido como Teatro Municipal João Caetano. Externamente o teatro 

possui arquitetura eclética e, internamente, é ornamentado com decoração do 

século passado, com elementos florais e estilo campestre. 

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro  

Tels.: 2620-1624 / outros: 2613-0098 / 2613-

0106 / 2621-8462  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8 – Teatro Municipal de Niterói 
Fonte: acervo pessoal 
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FORTALEZA DE SANTA CRUZ DA BARRA 

Fortaleza de Santa Cruz da Barra está localizada no bairro de Jurujuba, no 

ponto mais extremo da cidade em direção à cidade do Rio de Janeiro e ainda é 

uma unidade militar ativa. Possui características marcantes da arquitetura 

militar, apresentando celas, armamentos, canhões e outros elementos 

representativos dessa dimensão. 

 

Endereço: Estrada Eurico 

Gaspar Dutra, s/nº - Jurujuba 

Tel.: 2710-2354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 9 – Fortaleza de Santa Cruz da Barra (entrada) 
Fonte: acervo pessoal 

Ilustração 10 – Fortaleza de Santa Cruz da Barra (interior) 
Fonte: acervo pessoal 
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FORTES SÃO LUIS E DO PICO 

Os Fortes São Luis 

e do Pico também 

são outras duas 

construções 

militares que estão 

localizadas 

próximas a 

Fortaleza Santa 

Cruz da Barra, 

porém foram 

construídas em 

uma construção 

rochosa da cidade, 

conhecido como Morro do Pico. A entrada desses fortes é feito através do 

Forte Barão do Rio Branco, também localizado no bairro de Jurujuba. Os 

Fortes São Luiz e do Pico estão desativados atualmente, recebendo somente a 

visitação de turistas. 

Ilustração 11 – Vista para o Forte São Luis do Forte do Pico 
Fonte: acervo pessoal 

Ilustração 12 – Forte São Luis 
Fonte: acervo pessoal 
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 O Forte São Luis apresenta somente ruínas da época em que recebia 

armamentos e os comandantes dos fortes, por isso restam somente as ruínas 

dessas construções no local, enquanto que o Forte do Pico apresenta uma 

estrutura mais bem conservada em virtude de principalmente, ter sido 

construído dentro da rocha. Alguns equipamentos também se encontram em 

bom estado de conservação. 

 

Endereço: Al. Marechal Pessoa Leal, 265 – 

Jurujuba 

Tel.: 3611-1207 

 

PRAIAS DA BAIA E OCEÂNICAS 

Niterói possui praias da Baía de Guanabara e também praias oceânicas. Ao 

todo são oito praias da Baía e cinco praias oceânicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 13 – Praia do Sossego 
Fonte: acervo pessoal 
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Ilustração 14 – Ilha da Boa Viagem na praia que leva o mesmo nome  
Fonte: acervo pessoal 

As praias costumam se localizar nos bairros de mesmo nome das praias, com 

exceção da praia das Flechas, localizada no bairro do Ingá, a praia Adão e Eva, 

localizada no bairro de Jurujuba e a praia do Sossego, localizada em 

Camboinhas. Cada uma das praias possuem características geográficas 

únicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE ESTADUAL SERRA DA TIRIRICA - 

PESET 

O Parque Estadual Serra da Tiririca - PESET é um parque da cidade. Ele está 

no limite de dois municípios: São Gonçalo e Maricá, além de Niterói e é uma 

unidade de conservação. Em Niterói, o PESET abrange o Costão, de onde é 

possível ter uma vista de toda a praia de Itacoatiara e também das praias de 

Camboinha, Piratininga e ao fundo é possível ver a silhueta da cidade do Rio 

de Janeiro. 

Endereço (Centro de Atendimento ao 

Visitante): R. das Papoulas, 173-309 - 

Itacoatiara 

 



84 

 

 

 

CAMPO DE SÃO BENTO 

O parque possui uma área de 

36 mil m² e é o principal jardim 

público da cidade. Conta com 

canteiros, um grande lago 

artificial, brinquedos para as 

crianças, um coreto, um 

pequeno parque de diversões e 

uma feira de artesanato que 

acontece nos finais de semana. 

A composição do jardim é 

inspirada no romantismo 

inglês. 

 
Contato:  Entre as ruas Lopes Trovão, 

Domingues de Sá, Gavião Peixoto e Av. 

Roberto Silveira.  Tel: (55 21) 2711-3266 

(Fundação Parques e Jardins)  

 

 

 

 

PARQUE DA CIDADE 

Está localizado no Morro da Viração, de onde é possível ter uma vista 

panorâmica da cidade e avistar o Rio de Janeiro. No local existem rampas para 

prática de voo livre. Além da bela vista que o local proporciona é possível 

admirar o pôr-do-sol sob a cidade do Rio de Janeiro. 

 

Contato: Estrada da Viração, s/n° - São 

Francisco. Tel: (55 21) 2610.3157 / 

0800.282.77.55  

 

Ilustração 15 – Lago do Campo de São Bento 
Fonte: acervo pessoal 
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POLOS GASTRONÔMICOS E O MERCADO DE 

SÃO PEDRO 

Os polos gastronômicos são regiões onde a gastronomia da cidade é mais 

expressiva. São regiões repletas de bares e restaurantes que oferecem 

gastronomia variada aos visitantes. Geralmente são mais ativas à noite, 

quando a maior parte dos estabelecimentos abre. Esses polos estão 

concentrados no bairros de Jardim Icaraí, São Francisco, Charitas, Jurujuba e 

Piratininga. Ainda no assunto gastronomia, Niterói possui um mercado popular 

de frutos do mar, no bairro da Ponta D’Areia. Conhecido como Mercado de São 

Pedro, é o mercado de peixes e frutos do mar mais tradicional da cidade. 

Fundado há 40 anos, é constituído de 39 boxes, nos quais os visitantes podem 

adquirir produtos raros e de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

IGREJAS HISTÓRICAS 

Niterói possui 14 igrejas históricas espalhadas pelo munícipio, algumas delas 

com peso histórico que remonta aos primórdios da colonização do país, como 

Ilustração 16 – Polo gastronômico de Jardim Icaraí (logo) 
Fonte: http://fabiocarvalho.art.br/design/polo/index.htm 
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Ilustração 18 – Igreja Nossa Senhora da Conceição da Cidade (fachada) 
Fonte: http://www.catedraldeniteroi.com.br/index.php?refid=15 

é o caso da igreja de São Lourenço dos Índios, tida como a igreja mais antiga 

da cidade, do século XVI, é um exemplo da arquitetura jesuíta e considerada o 

monumento de fundação da cidade. Outro exemplo é a igreja Nossa Senhora 

da Conceição da Cidade, situada na região central da cidade, onde funciona o 

único Museu de Arte Sacra de Niterói, com peças que datam do século XVIII, 

dentre elas uma pia de mármore, pratarias do século XIX, dentre outras peças 

que somam valor histórico ao local.  

 

 

Ilustração 17 – Igreja São Lourenço dos Índios (fachada) 
Fonte: http://mapadecultura.rj.gov.br/niteroi/igreja-de-sao-lourenco-dos-indios/ 

http://www.catedraldeniteroi.com.br/index.php?refid=15

