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RESUMO

Como forma de desvendar qual a imagem turística do Rio de Janeiro projetada nos
portais digitais internacionais de notícia, neste trabalho busca-se compreender quais
fatores contribuem para a construção da imagem da cidade carioca e como eles são
retratados nas reportagens divulgadas sobre o Rio de Janeiro. Utilizando a análise de
conteúdo como metodologia de análise, os veículos NY Times e El País ofereceram
120 publicações que foram coletadas com o intuito de averiguar, dentro do contexto
temporal entre 2017 e 2019, como a reputação do Rio de Janeiro se mantém no
cenário estrangeiro, gerando o questionamento de como isso influencia os turistas no
momento de eleger a cidade como destino turístico. Os resultados dessa análise
permitem afirmar que ao abordar a cidade do Rio de Janeiro, os veículos midiáticos
internacionais destacam os aspectos negativos da cidade, refletindo em uma imagem
turística desfavorável, reproduzida pelos portais digitais de notícia estrangeiros,
possivelmente influenciando na escolha do Rio de Janeiro como lugar a ser visitado.

Palavras-Chave: Imagem. Rio de Janeiro. Portais Digitais de Notícias

ABSTRACT

This work seeks to understand which factors contribute to constructing the image of
the city of Rio de Janeiro and how they are portrayed in the reports published about it
to discover the tourist image projected on the international digital news portals. Using
content analysis as the methodology of analysis, the NY Times and El País offered
120 publications that were collected in order to ascertain, within the temporal context
between 2017 and 2019, how Rio de Janeiro's reputation is maintained in the foreign
scenario, generating the question of how this influences tourists when choosing the
city as a tourist destination. The results of this analysis allow us to affirm that when
approaching the city of Rio de Janeiro, international media outlets highlight the
negative aspects of the city, reflecting on an unfavorable tourist image, reproduced by
foreign digital news portals, possibly influencing the choice of Rio de Janeiro as a place
to visit.

Keywords: Image. Rio de Janeiro. Digital News Portals.
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INTRODUÇÃO
A cidade do Rio de Janeiro, carinhosamente apelidada de “cidade maravilhosa”
é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Segundo dados do ministério do
turismo sobre a demanda turística internacional do país em 2018, o Rio de janeiro
aparecia em primeiro lugar como protagonista do turismo de lazer recebendo 29,7%
dos turistas que chegam ao Brasil. Ademais, a cidade possui interessante bagagem
histórica e cultural, uma vez que “A importância da cidade do Rio de Janeiro, na
história da formação do Brasil, contribuiu para que o estado do Rio de Janeiro
congregasse uma excepcional quantidade de bens culturais tombados: 231 no total”
(IPHAN,2014, s.p.).
Entre os grandes símbolos nacionais que a cidade do Rio de Janeiro abriga,
está a estátua do Cristo Redentor, cujo monumento é considerado uma das sete
maravilhas do mundo. eleita pela instituição Suíça New 7 Wonders Foundation, em
2007, recebendo grande fluxo diário de turistas (RIOTUR, 2020).
Os patrimônios imateriais e naturais possuem também

interessante

protagonismo na constituição do Rio de Janeiro, visto que a cidade é rica em
paisagens naturais que também são seus emblemas característicos, como a Baía de
Guanabara, o calçadão e a praia de Copacabana, contribuindo para que o local se
destaque como principal alvo do turismo de sol e praia, visto que 71,7% dos que
visitam o Brasil têm esse segmento como motivação de suas viagens (MINTUR,
2018).
A imagem do Rio de Janeiro, apesar de positiva, segundo comentários
daqueles que visitam a cidade, tem sido retratada na mídia de forma negativa nos
últimos anos. Mayer, Silva e Bárcia (2017) afirmam em seu artigo que a boa imagem
projetada no Rio de Janeiro pelos turistas tem relação direta com o notável privilégio
da cidade de possuir um vasto acervo de patrimônio natural e material.

Os turistas demonstram em seus relatos grande entusiasmo em relação à
beleza natural das paisagens do Rio de Janeiro, em especial quando visitam
atrativos como o Corcovado e o Pão de Açúcar. Mesmo sendo a beleza
natural a maior responsável pela experiência positiva, muitos comentários
também ressaltam a beleza arquitetônica do MAR e do estádio do Maracanã,
além da beleza estética dos desfiles das escolas de samba. (MAYER; SILVA;
BÁRCIA,2017, p. 279)
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Entretanto, estima-se que essa euforia e satisfação sobre a imagem da cidade
parece não se aplicar aos principais veículos de informação mundiais, que em com
frequência, publicam em maior quantidade matérias que enfatizam a imagem negativa
do Rio de Janeiro. Isso pode ser um dos fatores que contribuem para o fraco
desempenho turístico na cidade, que de acordo com o Ministério do Turismo, a
porcentagem de frequência de turistas no Rio de Janeiro varia minimamente entre os
anos, com 32,2% em 2016, 27% em 2017 e 29,7% em 2018, não conseguindo um
aumento expressivo nos números.
A imagem dos destinos turísticos, segundo Recuero (2009), é composta por
uma série de fatores, entre eles a identidade de seu povo, seus costumes e o índice
de violência daquele lugar, além da forma como a mídia jornalística os retratam.
Dessa forma, compreender como o Rio de Janeiro vem sendo representado
por portais de notícias internacionais, pode ampliar a visão sobre a construção da
imagem e sua possível influência na decisão de turistas internacionais, visto que um
dos motivos que podem interferir na escolha da cidade como destino turístico é como
a reputação do Rio de Janeiro é construída pelos veículos midiáticos estrangeiros,
levando em consideração quais fatores são relevantes para a representação da
imagem da cidade.
Com base nessas considerações, pergunta-se: Como os portais de notícias
internacionais têm representado a cidade do Rio de Janeiro em suas matérias? A partir
desta questão destaca-se o objetivo geral deste estudo: identificar como o Rio de
Janeiro é retratado em portais internacionais digitais de notícia, e avaliar se a imagem
projetada por este tipo de mídia tem sido favorável ou desfavorável para a cidade. Por
meio deste estudo, pretende-se levantar informações que futuramente poderão
colaborar para a evolução turística da cidade, e principalmente, para dar apoio a ações
que venham a melhorar da imagem do Rio de Janeiro.
Para atingir este objetivo geral delineiam-se como objetivos específicos:
apontar a atual situação da cidade perante o fator econômico social, o turismo, a fim
de possibilitar a utilização das informações que poderão colaborar na evolução
turística da cidade, e principalmente, contribuir para a melhoria da imagem do Rio de
Janeiro nos principais portais de notícias internacionais digitais.
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo estrutura-se na
pesquisa qualitativa, do tipo descritiva e na pesquisa documental. Para construir a
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fundamentação teórica faz-se uso da revisão sistemática da literatura, com busca nas
bases de dados dos portais capes, web Science, Scopus, por meio das palavraschave: destinos turísticos e imagem. Os artigos foram selecionados pelos títulos e
resumos e no total foram utilizados oito artigos nacionais e internacionais na
construção dos fundamentos teóricos.
O presente estudo estrutura-se em quatro capítulos. O primeiro aborda o
conceito de imagem de um destino e a influência da mídia desde a definição do
contexto de imagem turística até o processo de formação de imagem de um destino
explicando, por fim, como a mídia pode atuar persuadindo quem a consome,
interferindo na opinião final individual sobre um lugar. Já o segundo capítulo
contextualiza a cidade do Rio de Janeiro como destino turístico, apontando os
números sobre o fluxo de turistas na cidade, bem como ilustrando a segmentação
turística carioca, propondo o questionamento de por que apesar de possuir uma alta
atratividade, a cidade não consegue ter uma alta procura na demanda internacional.
Por sua vez, o terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada para elaboração da
pesquisa documental, assim como explicita o processo de coleta, armazenamento e
tratamento de dados, para que no quarto e último capítulo sejam apresentadas as
repostas da pesquisa aplicada, que irão resultar no diagnóstico da imagem turística
da cidade do Rio de Janeiro arquitetada nos veículos de notícia internacionais digitais.

CAPÍTULO I - A IMAGEM DE UM DESTINO E A INFLUÊNCIA DA MÍDIA
Neste capítulo, será discutida a questão da imagem turística em geral,
considerando o conceito de imagem turística, explorando ainda a mídia como
formadora de opinião. estendendo a abordagem do assunto para a área turística,
concluindo destacando os elementos e processo de formação da imagem de um
destino.
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1.1 DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE IMAGEM TURÍSTICA

Considerando que o tema deste trabalho é desvendar como a imagem turística
da cidade do Rio de Janeiro é projetada no contexto midiático digital internacional, é
fundamental compreender o conceito de imagem de um destino e sua relevância
dentro do cenário turístico. Inspirado nos conceitos de Almeida, Almeida e Miranda
(2012), com base nas palavras de Fakeye e Crompton (1991), Jenkins (1999), o
desenvolvimento da construção da imagem de um destino se dá por um conjunto de
elementos relacionados ao sentimento, opinião e ideais que uma pessoa possui sobre
um determinado local, acontecendo naturalmente, visto que “Este processo pode
decorrer da experiência vivida e da recolha de informação durante o processo de
escolha de um destino para visitar.” (ALMEIDA; ALMEIDA; MIRANDA,2012, p.66).
Dessa maneira, ao definir imagem, não se deve levar em consideração apenas
um aspecto emocional ou imaginário sobre um lugar. Sendo assim, considerando que
a imagem é formada por um compilado de atributos, é necessário aprofundar em como
ela pode ser produzida e desenvolvida pelos turistas. Logo, como um destino aparenta
entende-se como a representação real do que o lugar possui em termos de
infraestrutura e cotidiano, o que é fundamental para a construção da imagem que o
turista faz em sua mente, pois “a imagem é mais que uma simples crença, é um
conjunto completo de convicções sobre uma localidade e as imagens da gente sobre
um lugar não revelam a atitude deste” (KOTLER, HAIDER, REIN,1994 apud
GÂNDARA, 2008).
Isto posto, compreende-se que a imagem de um destino além de ser formada
por uma série de elementos, se constitui, também, por um grupo de ações que a pré
estabelecem e geram opinião sobre um lugar. “Ao falar da imagem de um destino
turístico devemos ter claro que, a imagem é a soma do produto global que se oferece
(todos os distintos produtos que possam oferecer um destino), mais o conjunto de
ações comunicativas de que é objeto este produto ou destino.” (GÂNDARA,2008, p.3).
Com isso, entende-se que a imagem a ser investigada deve ser interpretada pelo
ponto de vista daqueles que a expressaram e absorvem o que foi emitido. Assim,
destacando que em conjunto com as ações comunicativas, as particularidades do
produto em questão (destino) se conectam ao passo que o turista não somente
decifra, como forma a imagem de um determinado lugar. Pois no momento de escolha
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de um destino, a impressão e conhecimento que uma pessoa possui por tal local é
considerado fator determinante para optar por viajar para esse destino, conforme
Gândara (2008).
É importante destacar que esta percepção é uma simplificação das
informações e experiências que o turista tem com relação ao destino turístico.
Ainda que a imagem seja de fato uma representação verdadeira do que
oferece um destino turístico, o que é importante é a imagem que existe na
mente do turista. (GÂNDARA, 2008, p.3).

Percebe-se, portanto, que a interpretação do turista sobre um local é
proveniente do conhecimento que cada turista possui a partir do que se é difundido
sobre um determinado destino. Desse modo, a opinião atribuída em um lugar desperta
sensações e emoções que podem ser de caráter agradável ou desfavorável de acordo
com o que é assimilado pelo indivíduo, baseado nas informações e imaginário sobre
um destino, desencadeando na eleição ou descarte daquele local para viagem.
Primordial destacar, então, que “Ainda que a imagem seja de fato uma representação
verdadeira do que oferece um destino turístico, o que é importante é a imagem que
existe na mente do turista” (GÂNDARA,2008, p.3). Logo, o conteúdo passado para o
turista é constituído a partir de um panorama geral para que a partir dessa base, possa
surgir a imagem específica sobre um local. Assim, subentende-se que a imagem de
um destino se divide em fases: imagem orgânica, imagem induzida e imagem
completa, demonstradas no quadro abaixo, segundo Shani e Wang (2011).

Figura 1 - Fases da imagem de um destino
Imagem Orgânica

Causada pela informação emitida de forma
consciente, proveniente dos livros, revistas,
jornais, comentários de outros turistas, etc.. A
formação da imagem resulta do resultado
assimilado nestas fontes de informação.

Imagem reduzida

Que se promove de forma deliberada por um
conjunto de empresas e instituições
relacionadas com o destino, com o fim de
alimentar correctamente a imagem mental
que se forma no turista.

Imagem completa

Uma vez visitado um destino turístico, o turista
desenvolve, com base na experiência real, uma
imagem mais completa e realista.

Fonte: Adaptado de Shani e Wang (2011)
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Nota-se, portanto, que o correspondente a imagem orgânica é o conteúdo
gerado por fontes informacionais e pela opinião de outros turistas, enquanto a imagem
reduzida é dada pelos fins promocionais e estratégias de divulgação elaboradas e
divulgadas por instituições ligadas ao destino. Em contrapartida, a imagem completa
condiz com a experiência que uma pessoa viveu ao visitar um destino específico, se
caracterizando por ser uma imagem verossímil.
Com base nos conhecimentos de Gândara (2008),pode-se constatar que a
imagem induzida se configura como um canal mais próximo ao consumidor de um
destino, pois pode ser administrada e contida facilmente, ao passo que é possível
controlar o que é publicado sobre um destino por uma instituição local. A imagem
orgânica, entretanto, não permite que essa interferência aconteça.
Como se pode identificar, existe a possibilidade de intervir na imagem que os
turistas têm de um destino turístico, e tal intervenção se pode dar em distintos
momentos da relação que se desenvolve entre eles. É fundamental ter
sempre presente que, ainda que seja mais normal interferir somente no
momento da promoção e distribuição, cada vez mais se deve buscar intervir
diretamente na produção, isto é, na qualidade do destino, pois desta maneira,
a comunidade local será também partícipe e beneficiária. (GÂNDARA, 2008,
p. 4).

É fundamental, portanto, evidenciar que a imagem de um destino precisa ser
factual, assemelhando-se com a verdade para ser legitimada, visto que uma imagem
deturpada e incomum causa estranhamento, impedindo que uma opinião seja
estabelecida. Com isso, é determinante e indispensável que a imagem seja
constituída por componentes que a torne interessante e chamativa, com finalidade de
atrair pessoas que em tal caso, sintam vontade de visitar o destino em questão,
apoiando-se em Gândara (2008) inspirado em Beerli (1999) e Kotler, Haider e Rein
(1994). Entende-se, consequentemente, que a imagem de um destino é fundamental
para a captação de turistas além de ser ferramenta de marketing, sendo considerada
a “porta de entrada” de um destino, pois é a partir dela que um turista se sente atraído
por um local.
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1.2 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA IMAGEM DE UM DESTINO

O processo de formação de imagem de um destino envolve alguns processos
até resultar no entendimento que uma pessoa tem sobre um lugar. Com isso , em
conformidade com Shani e Wang (2011), considera-se elementar o processo de
formação de imagem de um destino para êxito na manutenção e gestão do cenário
turístico, pois contribui para um entendimento mais claro sobre a atual imagem. Dessa
maneira, ocasiona-se uma investigação visando compreender quais são os princípios
que induzem a concepção dessa imagem. Ainda segundo os autores, é frisada a
importância de assimilar cada fator que constrói a imagem de um destino, pois como
fruto do entendimento dessas referências é dada a possibilidade de investimento em
ações de marketing e divulgação do destino, contribuindo para sua promoção no
mercado turístico.
Contudo, para compreender como a formação da imagem de um destino é
concebida, deve-se estudar a procedência que impulsiona tal ideia estabelecida, em
virtude de “A informação através dos diferentes canais é a fonte que alimenta a
imagem de um destino na mente de um turista.” (ALMEIDA; ALMEIDA; MIRANDA,
2012, p 66). Consequentemente, seguindo o pensamento dos autores, o trabalho de
marketing gera reações na formação de opinião dos visitantes sobre a imagem do
destino, portanto, essas tais reações são conduzidas de maneira a originar conclusões
positivas na mente dos turistas. Por isso, a informação compõe o que é notado e
divulgado não somente para os turistas como principalmente, para a mídia. Na figura
abaixo, pode-se observar como a imagem de um destino toma posse de seu conteúdo
informacional, segundo o conceito de Shani e Wang (2011):
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Figura 2 - Fontes informacionais da imagem de um destino 1
Fonte de informação

Descrição

Exemplos

Imagem clara I

Formas tradicionais de
publicidade que são geradas
por promotores de destino

Rádio, televisão e mídia
impressa, comerciais, folhetos
e outdoors

Imagem clara II

Fontes externas que possuem
um interesse em comercializar
o destino

Agentes de viagem,
operadores turísticos e
atacadistas

Imagem clara III

Porta-vozes conhecidos que
são pagos para endossar o
destino e participar do anúncio

Celebridades como estrelas de
filmes, atletas e modelos

Imagem disfarçada I

Fontes aparentemente
imparciais que são realmente
influenciadas pelos promotores
de destinos

Oferecendo passeios de
familiarização para escritores e
outros representantes da mídia
para projetar a imagem
desejada do destino

Imagem autônoma

Fontes genuinamente
independentes, principalmente
notícias e cultura popular

Reportagens e artigos,
documentários, livros e filmes

Não solicitado e orgânico

Indivíduos que visitam ou
reivindicam conhecimento
dos atributos de destino que
fornecer informações não
solicitadas

Informações voluntárias sobre
férias destinos gerados a partir
de conversa com amigos ou
negócios colegas

Imagem solicitada e orgânica

Fontes de conhecimento sem
investido interesse em
promover o destino fornecer
informações sobre seus
atributos, em resposta a
pedidos explícitos

Informações de boca em boca
geradas de amigos e parentes
que visitaram ou ouviu falar
sobre o destino

Imagem orgânica

Experiência pessoal

Visitas anteriores ao destino

Fonte: Shani e Wang (2011)

De acordo com a figura 2, percebe-se que os elementos nela citados são
bancos de dados fornecidos para se analisar o que deve ser utilizado e abordado para
potencializar as ações de marketing e publicidade sobre o destino. Portanto, a imagem
que o destino pode ser aprimorada e aproveitada em prol da melhoria ou desgaste da
divulgação do local, criando um imaginário baseado na realidade a partir do que é dito
pela mídia ou por turistas. Dessa maneira, é interessante destacar como as fontes de

1

Quadro adaptado de Gartner (1993)
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informação foram categorizadas, a fim de complementarem os elementos
mencionados na figura 2, são eles, de acordo com Shani e Wang (2011):

○ Estímulos simbólicos: Popularmente conhecidos como “método boca a
boca”, dado pelos autores como uma maneira de intercomunicação
social, impulsionando e divulgando o destino, através de indicações
feitas por parentes e amigos.
○ Estímulos informais: São incentivos dados que possuem como origem
consultas de princípio corporativo.
○ Estímulos de consultoria comercial: Baseados em procedências
sociais.
Ainda sobre a tipologia da figura 2, é necessário também enfatizar que os
agentes de informação trabalham de maneira autônoma ou em conjunto para formar
uma fonte de informação e eles podem variar de acordo com o que está sendo usado
a fim de promover o destino. Os elementos da imagem de um destino se definem por:
atrações turísticas, infraestrutura turística, facilidades turísticas, informação turística e
preço turístico, segundo Almeida, Almeida e Miranda (2012). Sendo assim, entendese que o processo de formação da imagem de um destino é composto por diversas
faces que juntas criam uma interpretação através de vários julgamentos refletindo na
reputação de um destino específico.
Lopes e Giraldi (2014) constituem que para analisar a construção de uma
imagem de um determinado destino deve-se levar em consideração os aspectos
físicos, sociais, inclusive os econômicos que um lugar possui. Esses aspectos, por
sua vez, transformam o destino num produto que instintivamente atrai consumidores
que ao terem contato com o destino acabam contribuindo para a estruturação da
imagem do mesmo, por estarem vivenciando a experiência de estar ali.

1.3 A IMAGEM DE UM DESTINO E INFLUÊNCIA DA MÍDIA COMO FORMADORA
DE OPINIÃO

O setor turístico evoluiu na era digital e seus componentes também, entre eles
o processo de formação de imagem de um destino. Com isso, a multiplicidade de
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informações disponíveis facilita o intercâmbio de conteúdo e interfere no pensar das
pessoas, visto que a mídia é um veículo poderoso para promover opinião em massa.
A partir disso, cria-se um cenário plausível de discussão e formação de pontos de
vistas influenciados pelo discurso midiático, já que o conteúdo gerado pelos portais
de notícia pode construir o imaginário de um lugar e seu povo. De acordo com os
autores Siqueira e Siqueira (2013), a difusão de informação é, portanto, protagonista
na composição ou restabelecimento de uma identidade e imagem afinal, as redes
sociais, segundo Recuero (2009), são o principal meio de formação de opinião
contemporâneo, por elas é possível se expressar e socializar através das plataformas
digitais.
Assim, alguns questionamentos surgem ao pesquisar a imagem de um destino
turístico, como por exemplo dúvidas sobre a cultura, povo e costumes sobre um lugar.
Tudo isso é respondido através dos veículos de comunicação que levam informação
para o mundo todo a todo instante. Entretanto, o poder informacional que a mídia
possui é cabível de interferir na opinião de um indivíduo sobre um determinado
destino.
A imagem refletida de um destino turístico é fruto, sim, do cotidiano daquele
espaço, entretanto, pode ser distorcida pela mídia, já que “enquanto nosso
olhar é dirigido àquilo que é posto em evidência e valorizado, todo um outro
universo desconhecido e que não integra os roteiros é mergulhado na
escuridão e no esquecimento (SIQUEIRA; SIQUEIRA, 2013, p. 167).

Na atualidade, com a globalização no ápice acompanhada da tecnologia, onde
as notícias circulam livre e rapidamente, a mídia é protagonista em propagar
informações, de acordo com Recuero (2009). Logo, os portais digitais internacionais
de notícia possuem fácil alcance no mundo inteiro e bem como os veículos de
informação tradicionais, são formadores de opinião, ou seja, o que é ilustrado nesses
veículos para as pessoas, possivelmente irá interceder na ideia que os turistas têm de
um destino turístico. Inspirado nos princípios de Gândara (2008) e Mayer, Bárcia e
Silva (2017), é fundamental que a opinião sobre um destino gerada por aqueles que
possuem a intenção de visitar um determinado lugar seja agradável, pois o contrário
pode causar uma sensação negativa sobre a qualidade turística do local, talvez
contribuindo futuramente para o descarte de uma localidade no momento de escolha
para onde viajar. Dessa maneira, a ideia de que os que usufruem do espaço para se
informar sobre os acontecimentos apenas, vai além, e se torna mais complexa, visto
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que os veículos de informação podem contribuir para a formação da identidade de um
local.
A rede da internet é formada por inúmeros componentes, entre eles, os atores
sociais, que de acordo com Recuero (2009), são caracterizados por serem o primeiro
elemento das redes sociais, singularizando os indivíduos ligados a rede, responsáveis
por delinear a infraestrutura social influenciando na organização de vínculos sociais.
Além dos atores sociais, que representam o todo da rede, as conexões das redes
sociais podem ser identificadas de diversas maneiras. Para isso, é preciso explicitar a
diferença entre mídias sociais e portais de jornalismo: embora ambos contribuem para
a formação de imagem, possuem características muito diferentes. Sehundo Fava
(2014) e Recuero (2009) mídia social tem conteúdo gerado por seus usuários; os
portais têm conteúdo desenvolvido por empresas jornalísticas e colunistas. Com o
conteúdo digital informacional em foco da atualidade, surgem então a geração e
propagação das informações, devido à rapidez e fácil acesso, refletindo-se no turismo,
quando, por exemplo, uma notícia sobre algum destino específico é anunciada
internacionalmente.
A partir dessas considerações, pode-se afirmar que a mídia é caracterizada por
influenciar na opinião da massa, em especial através dos veículos digitais,
contribuindo ativamente e diretamente no pensar daquele que consome tal conteúdo
midiático. Quando se trata do turismo, as informações que se tem de um lugar nunca
visitado é dada através do que se vê, ouve e lê, o que é passado por grandes portais
de notícia, que têm a função de informar a população. Portanto, o que é retratado ali,
é tomado na maioria das vezes como verdadeiro e absoluto, automaticamente
desenvolvendo uma determinada opinião por quem tem acesso àquele conteúdo,
essa opinião recém-formada pode interferir no julgamento precoce de um local sequer
visitado pelo usuário desses portais.
Com isso, fica explícito que “a imagem ajuda a segmentar um destino, mas
também ajuda, quando não cuidada, a esquecer o destino, fazendo-o desaparecer do
mercado.” (ALMEIDA; ALMEIDA; MIRANDA, 2012, p 66). Isto reforçando a ideia de
que uma imagem negativa é extremamente prejudicial para o tal, pois além de afetar
a atratividade local, inferioriza a promoção e até escolha do mesmo.
Entretanto, assim como a mídia pode prejudicar a imagem de um destino, ela
também possui o poder de influenciar qualquer local positivamente, atraindo turistas
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e contribuindo para uma boa intuição sobre o lugar a ser visitado. Dessa forma, é
preciso levar em consideração a notoriedade do poder da imagem de um destino, no
momento de eleger este, como destino (ALMEIDA; ALMEIDA; MIRANDA, 2012).
Logo, pode-se seguir adiante na percepção de como o turista desenvolve determinada
assimilação no momento em que cria em seu imaginário o perfil de um lugar, a fim de
identificar o que pode ser utilizado (elementos, recursos) com o intuito de futuramente
aprimorar a imagem do destino as estratégias de publicidade com o público, fazendo
com que o mesmo seja escolhido como próximo local a viajar, segundo Almeida,
Almeida e Miranda (2012).

CAPÍTULO II - O RIO DE JANEIRO COMO DESTINO TURÍSTICO
Este capítulo discute a composição da cidade como um destino turístico,
abordando não somente eu potencial turístico, mas sua reputação no cenário do
turismo como também a variedade de atividades e lugares que o Rio de janeiro possui
por ter uma ampla rede de segmentação no turismo Brasileiro.

2.1 O RIO DE JANEIRO COMO DESTAQUE NA DEMANDA TURÍSTICA
INTERNACIONAL DO BRASIL

O Rio de Janeiro possui grande protagonismo no turismo nacional. Segundo o
Boletim Informativo do Turismo receptivo disponibilizado pelo Ministério do Turismo
em 2019, a cidade está entre o líder e o quarto destino de turismo de lazer mais
procurados e visitados pelos viajantes dos principais países emissores do mundo para
o Brasil (2019, p.5). Entretanto, o Rio de Janeiro não se destaca apenas nessa
categoria, visto que ainda de acordo com o documento oficial do Ministério do Turismo,
o turismo de negócios também tem a cidade no topo do seu ranking, estando em
segundo, ficando atrás apenas de São Paulo (2019, p.5).
Conforme o estudo da demanda turística internacional feito em 2018 pelo
Ministério do Turismo, o Brasil recebe cerca de 6.621.376 de turistas por ano (2018,
s.p) entre eles, 29% escolheram o Rio de Janeiro como destino a ser visitado para
usufruir do turismo de lazer e 19,7% para desenvolver o turismo de negócios, eventos
e convenções (2018,s.p) em 2018. A cidade maravilhosa aparece também na segunda
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posição dos destinos mais visitados por outros motivos, com 18,4 %, os dados citados
podem ser observados com mais clareza de acordo com as imagens abaixo:

Tabela 1 – Destinos brasileiros mais visitados (2014-2018)

Fonte: Estudo da Demanda Turística Internacional - Brasil - 2018

De acordo com os dados da tabela 1, observa-se a predominância do Rio de
Janeiro como escolha de destino para o turismo de lazer no Brasil por quatro anos
seguidos. É notável, também o grande aumento percentual no número de visitantes
na cidade no ano de 2014 (45,2%), devido ao evento internacional Copa do Mundo de
Futebol, que ocorreu no país naquele ano. Igualmente, entram em destaque os anos
2015 e 2016, que ainda com queda no fluxo de turistas, obtiveram um número maior
de visitantes. O ano de 2015 por ser um ano de intervalo entre dois megaeventos
internacionais e 2016 por ter o Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos.
Tabela 2 – Principais destinos brasileiros para Turismo de Negócios (20142018)

Fonte: Estudo da Demanda Turística Internacional - Brasil - 2018
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Já na tabela 2, o Rio de Janeiro aparece na segunda posição e relação aos
principais destinos para turismo de negócios no Brasil, perdendo apenas para São
Paulo, que teve seu recorde de público em 2018, com 48,7% dos turistas desse
segmento. Ainda assim, a cidade maravilhosa continua no topo dos destinos mais
visados pelos visitantes nesse segmento.
Tabela 3 – Destinos brasileiros procurados por diversos motivos (2014-2018)

Fonte: Estudo da Demanda Turística Internacional - Brasil – 2018

Os dados da tabela 3 certificam mais uma vez a importância que o Rio de
Janeiro possui no cenário turístico nacional. Ainda que esteja uma posição atrás da
líder São Paulo, a cidade continua em destaque na procura como destino, com
percentual bastante similar ao de São Paulo, que assume a primeira posição com
apenas 1% de diferença como em 2014, por exemplo.
À vista disso, compreende-se a potencialidade do Rio de Janeiro como destino
turístico somado a sua ampla capacidade de atrair turistas para a cidade. Dita como
o cartão postal do Brasil, alguns símbolos que o lugar abriga como o Cristo Redentor,
Pão de Açúcar, praia de Copacabana e Maracanã encantam viajantes mundialmente,
despertando a curiosidade e desejo de conhecer a cidade, consolidando-a como uma
potência turística nacional e internacional.

2.2 A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E SUA IMPORTÂNCIA TURÍSTICA

Levando em consideração sua importância turística, é crucial assimilar os
fatores que fazem com que o turismo no Rio de Janeiro tenha tanta impulsão e
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notoriedade em contraste aos outros lugares do Brasil. Essa questão levantada pode
ser respondia pelo privilégio geográfico, histórico e cultural que a cidade possui,
acomodando não sementes paisagens naturais belíssimas, como também
monumentos e construções que contribuem para alta a segmentação turística que a
cidade comporta. Dessa maneira, suas atrações se diversificam, indo além do Cristo
Redentor, Pão de Açúcar e suas praias, estimulando a visita de pessoas. Esses
segmentos podem ser divididos em: turismo de sol e praia, turismo de negócios,
turismo cultural, turismo esportivo, turismo de aventura, ecoturismo e mais.
O protagonismo que a cidade possui no turismo de lazer nacional se sustenta
principalmente pelas atividades de sol e praia, uma vez que a região litorânea
metropolitana do Rio de Janeiro como Copacabana e Ipanema são estampas pátrias
que representam o país em termos de turismo. Além dessas, outras praias da zona
sul da cidade também recebem bastantes turistas, como praia do Leblon, e praia do
Leme e na zona oeste, a praia da Barra da Tijuca do mesmo modo, atrai um grande
número de pessoas. Entretanto, o turismo de sol e praia vai além de somente praias
na capital. Conforme o site do Ministério do Turismo (2010), localidades como Marina
da Glória, Lagoa Rodrigo de Freitas, Enseada de Botafogo, Arpoador e Aterro do
Flamengo compõem a parcela do turismo de sol e praia.
Todos esses pontos, além de seduzir viajantes por serem atrativos
naturalmente, são palco também de eventos culturais importantíssimos para a cidade,
como o tradicional e grandioso espetáculo de fim de ano na praia de Copacabana,
que reúne milhões de pessoas por ano, bem como o Aterro do Flamengo e Marina da
Glória que durante o carnaval, recebem inúmeros foliões que desfilam nos blocos de
rua e claro, a típica celebração natalina anual com a árvore de natal da Lagoa Rodrigo
de Freitas (Figura 3) que de acordo com a reportagem do G1 Rio (2020),teve o
investimento patrocinado por R$11 milhões, pela empresa Light, assegurado pela Lei
de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio
de Janeiro. Essas festividades ao longo do ano asseguram a movimentação de
turistas principalmente no período de alta temporada da cidade, enfatizando mais uma
vez, o enorme potencial turístico do Rio de Janeiro.
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Figura 3 - Árvore de natal da Lagoa

2

Fonte: Diário de Rio, 2019

Todavia, sol e praia não é o único segmento que assegura o forte turismo de
lazer no Rio de Janeiro. Outra seção que é de imenso destaque, é o turismo cultural,
já que o carnaval é um dos eventos culturais mais famosos do mundo e com isso,
“Milhares de turistas de todo o mundo reúnem-se no Rio para testemunhar o desfile e
festejar no verdadeiro estilo brasileiro” (RIO CARNAVAL, s.p, 2020). A grande festa
acontece em outro grande ícone cultural carioca: a Marquês de Sapucaí (Figura 4),
apelidada de “Sambódromo”, que se tornou um grande ícone arquitetônico do Rio de
Janeiro. Segundo o site Rio Carnaval (2020), o cenário oficial onde acontece o desfile
de escolas de samba foi planejado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer e desde
sua inauguração se tornou um monumento do samba, convidativo bastante para
receber visitantes ao longo do carnaval como também posteriormente.

2

Acesso em: https://diariodorio.com/historia-da-arvore-de-natal-da-lagoa-3/
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Figura 4 - Marquês de Sapucaí

3

Fonte: Santa Tereza Hotel RJ – Mgallery, 2020

Entretanto, ainda que o Carnaval seja predominante no âmbito turístico cultural
carioca, o Rio de Janeiro conserva uma riquíssima bagagem histórica cultural. De
acordo com o site oficial da prefeitura da cidade (2010), ao todo são seis museus
relevantes (Museu casa do Pontal, Museu da Arte Moderna, Museu Chácara do Céu,
Museu histórico Nacional, Museu do Primeiro reinado e Museu Internacional de Arte
Naif) porém, inaugurado no ano de 2015, o Museu do Amanhã também se tornou um
símbolo cultural e turístico da cidade, segundo seu o site oficial.
Entre os atrativos culturais do Rio de Janeiro encontram-se da mesma forma
que os museus e o carnaval, de acordo com o site oficial da prefeitura a cidade (2010),
o Monumento aos Pracinhas, Jockey Club, Palácio do Catete, Ilha Fiscal, Palácio
Gustavo Capanema, Ponte Rio Niterói, Praça Quinze de Novembro, Theatro
Municipal, Feira de São Cristóvão, Copacabana Palace, Confeitaria Colombo, Centro
Cultural Light e Centro Cultural Banco do Brasil. Há também espaço para fortalezas
como Forte Duque de Caxias( Forte do Leme),Forte de Copacabana e Fortaleza de
São João/ Forte de São José.

3

Acesso em: https://www.santateresahotelrio.com/pt-br/arredores/marques-de-sapucai-sambodromo/
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O turismo religioso também se ressalta através da Catedral Metropolitana,
Mosteiro de São Bento, Igreja de Nª Sª da Glória do Outeiro, Igreja da Candelária,
Igreja Nª Sª de Bonsucesso e Igreja de Nossa Senhora da Penha.
Outro segmento bastante relevante é o turismo esportivo, já que a cidade
acomoda um dos estádios de futebol mais emblemáticos no âmbito mundial: o
Maracanã. Além de ser naturalmente chamativo por sediar partidas de futebol, o
Maracanã é significativo porque possui sua própria atividade turística, o Tour do
Maracanã (Figura 5), sendo um dos entretenimentos mais visados da cidade “O Tour
é uma das atrações mais procuradas pelos turistas que passam pelo Rio e pelos
moradores da cidade“ (TOUR MARACANÃ, s.p). O passeio permite os visitantes
explorarem o interior do estádio, tendo acesso aos vestiários, salas de aquecimento
dos jogadores e de coletiva de imprensa, de acordo com o site Tour Maracanã.
Promovendo a mais incrível experiência para os amantes do futebol, chegar a beira
do gramado e experimentar o banco de reservas, além de também visitar o museu
próprio do Maracanã.

Figura 5 - Tour do Maracanã4

Fonte: Como Viaja, 2015
4

Acesso em: https://comoviaja.com.br/maracana-tour-visita-estadio-rio/
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A notoriedade da cidade no turismo nacional provém, em sua grande parte,
além do setor sol e praia e eventos culturais como o carnaval, também da vasta
movimentação na área de ecoturismo. Exemplo disso são pontos turísticos visitados
com frequência como o Jardim Botânico, Sítio Roberto Burle Marx, Mirante Dois
Irmãos, Parque Guinle, Quinta da Boa Vista e a Floresta da tijuca, que possui em seu
parque desde atividades esportivas como skate, ciclismo, corrida, rapel até atividades
radicais como rapel, escaladas e voo livre. O banho de cachoeira, trilhas,
contemplação da vista e observação de aves também entram para ampla lista de
atividades possíveis que o Parque nacional da Tijuca oferece, de acordo com
informações constantes em seu site oficial (2020).
Diante disso, a grande estrela do ecoturismo carioca é o Pão de Açúcar,
“Primeiro teleférico instalado no Brasil e terceiro no mundo, é um dos mais importantes
ícones do turismo carioca, tornando-se uma das principais marcas registradas da
cidade do Rio de Janeiro” (RJ GOV, 2010, s.p). Podendo ser acessado pelo tradicional
“bondinho”, o local também possui uma trilha que chega até o topo do morro da Urca,
onde pode-se embarcar no segundo teleférico e desfrutar da vista no segundo morro
que compõe o Pão de Açúcar. Segundo dados do site oficial da prefeitura do Rio de
Janeiro, no ano de 2010 o número de visitantes no local chegou a 31 milhões de
pessoas, ressaltando que nos meses de alta temporada, a quantidade de turistas
atinge cerca de três mil pessoas diariamente.
A maior atração turística do Rio de Janeiro, sem dúvida, é o Cristo Redentor.
Além de ser o cartão postal não somente da cidade, como do Brasil no cenário turístico
internacional, a estátua é reconhecida também como uma das sétimas maravilhas do
mundo. Segundo o site oficial da prefeitura do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor é o
grande símbolo da cidade, eleito pela organização suíça New 7 Wonders Foundation
como uma das sétimas maravilhas do mundo moderno, por votação popular,
concorrendo com outros 21 monumentos mundiais.
Entretanto não é somente a estátua que atrai turistas do mundo inteiro, o trem
do corcovado, localizado no bairro do Cosme Velho, aos pés do Cristo Redentor, é o
meio mais utilizado para transportar os turistas até a estátua. O Cristo Redentor é o
ícone nacional mais famoso mundialmente, e para chegar até ele, o popularmente
apelidado “trenzinho” conduz cerca de 600 mil turistas anualmente até o monumento,
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pela estrada de ferro do Corcovado, inaugurada há centenas de anos, tornando esse,
o primeiro passeio turístico do país a receber visitantes.
Consequentemente, compreende-se a liderança turística carioca, que por
desfrutar de tantas segmentações no ramo do turismo, se destaca dos demais
destinos do país e se torna referência para turistas nacionais e principalmente
internacionais. A multiplicidade de atrativos da Cidade Maravilhosa atende às
diferentes demandas do público, como acontece com o Cristo Redentor que é incluído
no turismo religioso, cultural e ecológico (Trem do Corcovado) o mesmo acontecendo
com o Pão de Açúcar e até mesmo com o Estádio do Maracanã, por exemplo, que
pertencem a mais de um segmento. A harmonia dessas misturas seduz a maioria dos
visitantes. A diversidade do Rio de Janeiro, portanto, é o diferencial que consagra a
cidade como escolha relevante de destino para viajar.
No setor de turismo de negócios, o Rio ainda se destaca pelos inúmeros
empreendimentos hoteleiros que abrigam grande salões de convenção e possuem
toda infraestrutura para sediar eventos corporativos, como é o caso dos hotéis
situados na área da Barra da Tijuca, um bairro localizado na zona oeste da cidade,
com uma configuração urbana totalmente diversa da que se observa na zona sul, onde
costumeiramente se hospedam os turistas de lazer.

2.3 ALTA ATRATIVIDADE X BAIXA PROCURA COMO DESTINO INTERNACIONAL

Com toda essa atratividade, a cidade do Rio de Janeiro, mesmo em época dita
normal, isto é, antes da disseminação da pandemia, não desfrutava do seu status de
destino internacional, em termos de percentuais de escolha por turistas estrangeiros,
conquistado por outros lugares de renome mundial. De acordo com a pesquisa sobre
o perfil dos países no turismo internacional feita pela Organização Mundial do Turismo
em 2018, 215,9 milhões de turistas optam pela América do Sul como destino e entre
eles, apenas 6,6 milhões escolhem o Brasil para visitar. Com isso, o Rio de Janeiro
se destaca somente como alvo de viajantes internacionais no âmbito do cenário
turístico nacional.
Assim, entende-se que essa baixa procura pelo Rio de Janeiro como destino
internacional é relativa dentro do cenário estrangeiro, pois quando se fala de Brasil, a
cidade é referência como destino. Entretanto, a análise em questão, está seguindo os
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índices de mercado internacionais da cidade, que não progridem como o esperado,
com capacidade atrativa de atingir números de turistas mais expressivos do que
acontece na realidade turística do Rio de Janeiro, que atinge números de forma lenta
e não crescente, de acordo com os dados do Ministério do Turismo (2018).
Diante desse baixo volume de turistas internacionais, algumas questões podem
justificar a relativa baixa procura da cidade. Pelo fato do Brasil atrair tão poucos
turistas, seria o Rio de Janeiro prejudicado pelos reflexos do país?
A fim de compreender os motivos do porquê a cidade não consegue aumentar
seu fluxo de turistas, é necessário contextualizar o processo histórico do Rio de
Janeiro, pois o contexto histórico do local pode refletir na maneira como a cidade é
retratada e vista. Baseado nas palavras de Osório e Versiani (2013), é evidenciado o
destaque nacional que o Rio de Janeiro possui desde o surgimento da cidade. Isso se
justifica pelo território carioca ter abrigado o porto brasileiro mais importante, o centro
militar e também, em seguida, ser consagrado como a capital do país. Essa série de
acontecimentos fez do Rio de Janeiro, referência nacional nos âmbitos políticos,
culturais e principalmente, econômicos, já que “Com essa trajetória singular, a cidade
do Rio de Janeiro apresentou, até o início do século XX, o maior produto interno bruto
(PIB)

do

país,

como

também

o

maior

parque

industrial”

(OSORIO;

VERSIANI,2013,p.189).
Entretanto, com o crescimento de São Paulo, a posição de protagonista da
cidade do Rio de Janeiro foi ameaçada, visto que os dados de 1919 apontam a
crescente paulista, que embora já possuísse o PIB industrial que ultrapassava o do
Rio de Janeiro, a importância econômica carioca continuava se destacando, devido
seu posto de capital do Brasil, de acordo com Osorio e Versiani (2013). Sendo assim,
a partir de 1960, com a mudança da capital do país para Brasília, a cidade do Rio de
Janeiro é abalada com o deslocamento da capital, e assim, surge sua primeira crise,
ainda em conformidade com Osorio e Versiani (2013).
O segundo momento de crise da cidade que interfere até os dias atuais na
reputação do Rio de Janeiro foi o domínio do tráfico de drogas nas comunidades da
cidade, que inspirado nas informações da reportagem do portal G1 (2010), surgiu no
início da década de 80, com muita agilidade. A partir de então, com a década de 90,
as facções começaram a manifestar seu poder e controle sob as favelas da cidade e
desde então, o domínio do poder do tráfico elevou os índices de violência da cidade.
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Ainda que em 2008,com o projeto de UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) houve a
tentativa de pacificar as favelas, muitas ainda continuam ou retomaram o comando
das facções, o que não aliviou a segurança da cidade do Rio de Janeiro, persistindo
com esse problema até os dias atuais, segundo o portal G1 (2010).
Tendo em vista o contexto histórico da cidade, é notável que os acontecimentos
no Rio de Janeiro influenciam o que as pessoas têm de opinião sobre a cidade, o que
consequentemente, pode afastar o interesse dos turistas em escolher a capital carioca
como destino. Porém, esse baixo estímulo dos turistas não se resume apenas ao
histórico de violência do Rio de Janeiro.
De acordo com a reportagem da revista Super Interessante (2020) com base
nos estudos do World Travel & Tourism Council (WTTC) em 2016, embora o grupo
pertencente do Brasil (países subdesenvolvidos) obtiveram um aumento expressivo
ininterrupto de 5 anos, o país não acompanhou o mesmo ritmo de desenvolvimento,
recebendo desde 1998, cerca de 5 milhões de turistas internacionais anualmente.
Excluindo os anos 2014,2015 e 2016 que apresentaram uma ligeira dilatação no
número de visitantes devido os mega eventos ocorridos entre esse período, segundo
os dados apresentados, o Brasil não alcança sequer os 40 países mais visitados do
mundo.
A reportagem destaca, também, que apesar do PIB brasileiro relevante no setor
do turismo aparece em décimo lugar mundialmente no ranking da WTTC, apenas 6%
é referente ao turismo internacional, enquanto 94% condiz com o turismo doméstico
(NEVES, 2020, s.p). Consequentemente, a cidade maravilhosa acaba sendo afetada
diretamente pelos efeitos da baixa busca do Brasil como destino a ser visitado. Com
isso, pode-se justificar que o investimento precário na divulgação do país como
destino causam reflexos na sua reputação como um todo, resultando na baixa
demanda. Ainda de acordo com a reportagem da revista Super Interessante (2020),
embora o Brasil possua um órgão com a proposta de promover o território brasileiro
exclusivamente como destino internacional, na prática, isso não ocorre como o
planejado. Ainda com a enorme exposição gerada pela sequência dos megaeventos
sediados no país, houve mau aproveitamento das campanhas de marketing, deixando
de ser uma excelente oportunidade para investimento na divulgação do destino já que
“A vinda de grandes eventos esportivos deveria turbinar o turismo, mas a Copa acabou
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tendo um efeito apenas pontual (um salto para 6,4 milhões de visitantes em 2014 –
30% mais do que a média)” (NEVES,2020,s.p).
Visando a impulsão e aumento da atração turística internacional para o Brasil,
em 2015 o órgão obteve um apoio monetário de US$ 17 milhões para investir nas
estratégias de marketing e publicidade do destino, bem como além de ações de
marketing e elaboração de conteúdo audiovisual e atuação em feiras seguindo as
informações disponibilizadas por Neves (2020). Assim, é notório a importância da
mídia para destacar o potencial turístico de um destino, visto que foi disponibilizado
um fomento para recrutar jornalistas internacionais para tratarem do Brasil no cenário
de viagens (NEVES,2020). Entretanto, o incentivo financeiro recebido pela
EMBRATUR não é aproveitado de maneira produtiva e correta, reforçando um
estereótipo maléfico para o conceito da realidade brasileira, dessa maneira,
sucedendo no resultado oposto: o que era para tornar a imagem do país sadia, a torna
prejudicial.
A imagem do Brasil no exterior acaba manchada pelo noticiário negativo: em
vez de praias, cachoeiras ou cidades históricas, o que mais se vê lá fora sobre
nós tem a ver com violência, crise econômica desastres como o de Mariana.
(NEVES, 2020, s.p)

Apoiando-se ainda na reportagem publicada pela revista Super Interessante
(2020), a má administração da promoção do país como destino somada com o lapso
de conteúdo informacional digital sobre o panorama turístico brasileiro resulta no baixo
interesse de estrangeiros no momento de escolha do Brasil como lugar para viajar.
Ainda que o Rio de Janeiro seja líder na recepção de turistas de lazer, sua
expressividade turística poderia ser ainda maior se houvesse um avanço nos métodos
de divulgação nacional.
Visando compreender o motivo pelo qual existe uma baixa procura pelo Rio de
Janeiro como destino para viajar mesmo a cidade possuindo potencialidade turística
é questionar como os portais internacionais de notícia contribuem para intervir na
decisão do turista em optar pelo Rio de Janeiro como futuro destino turístico, e a partir
disso, buscar desvendar e aprofundar os princípios sobre a cidade tratados pelos
veículos informacionais digitais estrangeiros.
Logo, entende-se que não basta ter uma alta atratividade se a demanda é
considerada baixa. E para reparar isso, deve-se não somente investir, mas saber
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como investir na promoção de um destino, a fim de impulsioná-lo como alvo de
turistas. Disponibilizar conteúdo de informação em outras línguas (como inglês e
espanhol) nos sites oficiais do Rio de Janeiro relacionados ao turismo, explorar mais
as redes sociais com postagens interativas sobre a cidade a fim de despertar interesse
de consumir o destino por parte dos turistas e reformular as formas de publicidade
pode ser ferramentas implementadas pelo governo do estado e prefeitura do Rio de
Janeiro a fim de aprimorar e fortalecer a imagem da cidade para seu público alvo: os
viajantes.

CAPÍTULO III - METODOLOGIA DA PESQUISA
Este capítulo apresenta a metodologia da pesquisa utilizada neste trabalho,
bem como explicita quais seus objetivos principais e como o estudo foi realizado,
desde a abordagem do tema até o procedimento de exação dos dados e
processamento desempenhado a fim de obter resultados para análise.

3.1 COLETA DE DADOS

Considerando que o Rio de Janeiro é um destino importante para o turismo
nacional e com potencial para sobressair no cenário estrangeiro, visando
compreender como a cidade está sendo retratada pela mídia internacional, aplicou-se
uma pesquisa com o intuito de averiguar qual a ótica exibida no contexto jornalístico
fora do Brasil em relação à “cidade maravilhosa.”
Tendo isso em vista que o objetivo deste estudo é verificar o conteúdo midiático
do Rio de Janeiro. Para tal fim, foi feita uma análise de conteúdo, que segundo Prasad
(2008), a análise de conteúdo é identificada por ilustrar o estudo do conteúdo na área
de comunicação, tendo em conta a periodicidade do aparecimento dos dados de um
texto, com amplitude quantitativa, consequentemente ditando a análise de conteúdo
como a inspeção do que está incluso em uma mensagem.
Entretanto, posto que engloba inúmeras definições, a análise de conteúdo é
construída por itens que atuam como apoio ao seu fundamento, conforme a
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mensagem que será passada. Esses itens se configuram como: sistema, objetividade,
quantificação, contexto e validade, tendo essa expressividade por ser responsável por
legitimar qualquer possível interferência sobre a mensagem passada, como observa
Prasad (2008).
Considerando o assunto discutido, compreende-se a vastidão da análise de
conteúdo. No entanto, justamente por se dar de maneira tão ampla, alguns
questionamentos podem surgir, como: onde encontrar material para realizar o estudo
da análise de conteúdo? Sendo assim, ele pode ser obtido em qualquer reprodução
de mensagem que revele uma ideia, seja em cartas, textos em jornais, televisão,
documentos e até mesmo, em músicas, conforme discute B Devi Presad em sua
publicação: Content Analysis: A method in Social Science Research (2008).
Contudo, assim como todo processo de análise, para executá-lo, é necessário
obedecer a métodos obrigatórios dados em pesquisas, com o propósito de ter um
estudo claro e objetivo. Dessa forma, alguns procedimentos devem ser seguidos ao
realizar a investigação do conteúdo de uma pesquisa. São eles, apoiando-se em B
Devi Presad (p.3,2008):
1- Ter objetividade: O que significa que a análise é feita com baseamento em
regras explícitas, o que facilita diferentes pesquisadores a terem acesso aos mesmos
resultados nos documentos e mensagens procurados;
2- Sistematização: Os conteúdos podem ser incluídos ou excluídos, de acordo
com algumas regras sempre aplicadas resultando na não possibilidade de incluir
apenas materiais com base no pensamento do pesquisador;
3- Generalização: Os resultados obtidos pelo pesquisador podem ser aplicados
em situações similares.
Em função disso, conclui-se que uma vez que informações em pesquisa são
coletadas, é fundamental seguir uma lógica de raciocínio e técnicas pretendendo
examinar o estudo de forma imparcial, regular e universal, como previamente
mencionado no texto, para que assim, o resultado da pesquisa não seja afetado, e o
processamento dos dados ocorra de maneira coesa, autêntica e factual.
Conhecendo os processos que concebem a fonte de “ferramentas” que
possibilitam a composição da análise de conteúdo que se encontra inserido na
comunicação, é preciso assimilar qual a posição de um analista de conteúdo ao longo
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do sistema de comunicação (PRESAD,2008). A figura abaixo representa qual o lugar
que o analista ocupa durante o processo de comunicação:

Figura 6 - Onde o analista de conteúdo se encontra?

Fonte: Adaptado de Presad.

Observando-se a figura 6, é possível perceber que a posição que o analista
ocupa se caracteriza por estar inserido na mensagem, absorvendo o conteúdo oriundo
da fonte bem como decifrando as particularidades da mensagem, mediando possíveis
intervenções desde a fonte, até o interior da mensagem e a finalidade do recado a ser
passado para quem a recebe. Isto é: o analista contribui para revelar ao público sua
perspectiva sobre o conteúdo da mensagem com o objetivo de expor as propriedades
do público ou de suas decorrências (PRESAD,2008).
É primordial, portanto, estar ciente sobre a função da análise de conteúdo no
meio da comunicação, se configurando precisamente após a fonte, dentro da
mensagem e anterior ao canal de transmissão. A aplicação da análise se dá de
maneira ampla e versátil, por abranger diversas áreas, não somente a comunicação,
se estendendo pelas ciências humanas, políticas e até mesmo nos estudos de
linguagem, se destacando nas ciências sociais e comunicação. Seu uso mais
frequente, por conseguinte, acontece na abordagem do estudo do conteúdo teórico e
metodológico, além de se configurar também no conteúdo de jornais e o restante dos
elementos da comunicação, em conformidade com B Devi Presad (2008).
A análise de conteúdo se inicia explicitando os objetivos a serem estudados
pelo pesquisador, que em primeira instância reconhece uma fonte de comunicação
para que a pesquisa possa obter uma série de quesitos a serem questionados e
possíveis de encontrar sua resolução através da análise de conteúdo. Dessa forma,
os dados (ainda não examinados) obtidos pela pesquisa aplicada, são catalogados de

36

modo a serem tratados cientificamente com o intuito de erigir uma estrutura de
conhecimento. Logo, comprova-se que a análise de conteúdo se solidifica como um
método eficaz a fim de resolver e solucionar objetivos propostos em trabalhos
acadêmicos, cujas propostas são investigar e verificar dados provenientes em textos,
documentos e materiais do tipo se aplicando em diversas áreas. Sendo assim, é
plausível concluir que a análise de conteúdo é a ferramenta ideal para ser aplicada a
esse estudo em questão.
Nesse trabalho, a análise de conteúdo foi utilizada com foco maior no momento
posterior à coleta de dados, a fim de estudar profundamente as informações que a
pesquisa proporcionou. Ao interpretar os dados, uma série de questões foram
levantadas e levadas em consideração para que se chegasse a um resultado final.
Assim, com a coleta de dados feita, foi necessário dispor as informações e categorizálas para que o objetivo principal da pesquisa fosse alcançado e a questão problema
do trabalho em questão, fosse respondida.
Atentando para a metodologia da pesquisa aplicada, com o propósito de
analisar profundamente os dados coletados, foi estipulado um período temporal para
delimitar os estudos que foram realizados, assim, apenas os conteúdos informacionais
de 2017 até 2019 foram recolhidos para inspeção. Com isso, os periódicos escolhidos
para atuarem na pesquisa foram o NY Times e El País, com objetivo de selecionar
reportagens referentes ao Rio de Janeiro publicadas em tais veículos. Estes, portanto,
eleitos como objeto de estudo devido suas grandes expressividades no ambiente
informacional. Segundo um estudo feito pelo International Press Institute (IPI)
divulgado pelo jornal El País em janeiro de 2000, assegurou que ambos veículos
possuem excelência no âmbito jornalístico internacional, por se caracterizarem como
imprensa de qualidade ao propagarem para seus leitores informações com seriedade
e veracidade sobre diversos assuntos, entre eles: política, arte, cultura, economia e
até mesmo ciência, entre outros.
Desejando cumprir com a temática optada, as reportagens procuradas sobre o
Rio de Janeiro foram atribuídas nas seguintes seções dos jornais estudados:
Internacional e Américas, resultando no aparecimento de reportagens em outras
seções como: blogs, esportes, opinião, fotografia, cultura, entre outras, contribuindo
para o enriquecimento da pesquisa durante o processo de coleta de dados.
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3.2 ORGANIZAÇÃO DE DADOS

Dando sequência a etapa de coleta de dados, visando qualificar o estudo, a
organização de dados se deu por mecanismos que auxiliam na disposição dos dados,
colaborando de maneira organizada e coesa em prol do futuro tratamento das
informações obtidas.
Tendo isso em vista, a ferramenta escolhida para armazenar e distribuir os
dados foi o excel, pois agrupar as referências base em tabela facilitou não somente a
visualização do processo, como também contribuiu para segmentação dos dados, e
até mesmo formação de gráficos e outras tabelas que somaram para a análise. Na
tabela 4, pode-se contemplar uma disposição de dados ao longo do processamento
dos dados frutos da pesquisa realizada:
Tabela 4 - Disposição de dados das reportagens coletadas
TEMA DA REPORTAGEM

NÚMERO DE REPORTAGENS

PERCENTUAL

Turismo

14

11,66%

Violência e crimes

38

31,66%

Cultura

12

10%

Acidentes graves

16

13,33%

Corrupção

10

8,33%

Política

9

7,50%

Economia

4

3,33%

Pobreza

5

4,16%

Homofobia

2

1,66%

Racismo

3

2,50%

Desastre Natural

5

4,16%

Outros

2

1,66%

Fonte: Elaboração própria

Baseando-se na tabela 4, verifica-se que a amostra final da pesquisa possui
120 reportagens que trataram sobre a cidade do Rio de Janeiro de alguma maneira,
independentemente do tema. As informações provenientes da pesquisa aplicada
foram categorizadas em “tema da reportagem”, “número de reportagens” e
“percentual” se referindo aos assuntos reproduzidos nas reportagens selecionadas
bem como a quantidade de reportagens correspondentes a tais assuntos e o
percentual que elas representam entre as 120 coletadas. Além disso, foram
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contabilizadas, também, com o auxílio do excel, quantas reportagens cada portal
jornalístico ofereceu para o atual estudo.

Tabela 5 - Quantidade de reportagens referentes ao NY Times e El País
PORTAL JORNALÍSTICO

NÚMERO DE REPORTAGENS

NY Times

53

El País

67

TOTAL

120

Fonte: Elaboração própria

Se fundamentando na tabela 5, observa-se que das 120 reportagens
recolhidas, a maioria provém da pesquisa realizada no periódico El País, com 67
reportagens. O restante, se deu ao NY Times, que disponibilizou 53 reportagens. Não
houve critério a respeito da quantidade de reportagens que cada veículo jornalístico
cedeu, entretanto, o El País tinha um acervo maior de publicações referentes ao Rio
de Janeiro.

3.3 TRATAMENTO DE DADOS

Uma vez tendo a pesquisa executada e suas informações captadas, a próxima
etapa a ser seguida é proceder com todo material coletado durante a pesquisa. Para
isso, foi necessário categorizar a análise feita, com a finalidade de filtrar de forma mais
eficaz os dados para se alcançar, então, o resultado do que foi pesquisado. Por essa
razão, os itens das publicações selecionadas previamente na pesquisa foram
setorizados de acordo com o estipulado no período de organização de dados. Tendo
isso em vista, as duas categorias pré estabelecidas, foram: teor da reportagem e tipo
de assunto.
Com o intuito de compreender como a imagem turística do Rio de Janeiro se
projeta na mídia internacional, foi indispensável analisar o teor das reportagens
reunidas, a fim de verificar se o conteúdo informativo mencionado se configura como
negativo ou positivo em relação ao prestígio da imagem da cidade. Dessa maneira,
pode-se averiguar se a palavra midiática influencia na opinião daqueles que visam o
Rio de Janeiro como possível destino a ser visitado.
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Entretanto, o teor da reportagem não é o único fator atribuído na categorização
da análise dessa pesquisa, visto que a divisão dos tipos de assunto necessitou,
também, ser empregada. Com um volume considerável de reportagens coletadas,
para um aprofundamento preciso e colaborativo para a futura interpretação do
resultado, identificar quais assuntos mais citados são relevantes para entender em
conjunto com o teor da reportagem, a reputação em vigor do Rio de Janeiro no cenário
internacional.
Para caracterizar o que define um tema específico foi analisado o que possuía
mais destaque nas reportagens: quais as palavras mais repetidas ao longo do texto?
qual a intenção do título da reportagem? quais as palavras chaves associadas à
reportagem? Perante essas perguntas, pode-se avaliar em qual temática cada
reportagem se adequaria melhor, originando, portanto, 12 temas: turismo, violência e
crimes, cultura, desastres naturais, acidentes graves, corrupção, política, economia,
pobreza, homofobia, racismo, transporte privado e outros. Importante explicitar que a
categoria “acidentes graves” se refere aos incêndios em estabelecimentos que
aconteceram frequentemente na cidade nos anos de 2018 e 2019, bem como no
Museu Histórico Nacional, como até no centro de treinamento do Clube de Regatas
do Flamengo, já a categoria “outros” se diz respeito aos itens que apareceram apenas
uma vez, como reportagens sobre tecnologia e transporte privado, agrupados para
facilitar a disposição dos dados da pesquisa feita. Sendo assim, baseando-se nos
critérios de estipulação temática, as palavras chaves relacionadas à reportagem foram
o fator determinante para dividir em dois o enfoque do material coletado: negativo ou
positivo. Dessa forma, pode-se preparar o material para além de sua análise a fim de
obter seus resultados.

CAPÍTULO IV - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A finalidade deste capítulo é apresentar e discutir os resultados provenientes
da pesquisa realizada que visou estudar o que e como é repercutida a imagem
turística do Rio de Janeiro nos portais de notícia internacionais, bem como responder
aos questionamentos surgidos ao longo do processo de análise de dados, que
resultou da pesquisa realizada envolvendo os veículos jornalísticos NY Times e El
País. A partir dessa coleta, pode-se observar o que é em levado em consideração ao
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abordar o Rio de Janeiro em uma reportagem, esses itens serão debatidos neste
capítulo.

4.1 A REPUTAÇÃO TURÍSTICA DO RIO DE JANEIRO COMO DESTINO
INTERNACIONAL

Questões mencionadas anteriormente foram colocadas a respeito de uma
relativa baixa procura da cidade do Rio de Janeiro como destino turístico, originando
suposições como: a maneira como o Rio de Janeiro está retratada em alguns portais
de notícias internacionais poderia ter alguma influência negativa na escolha da cidade
como destino. A partir disso, questionamentos foram levantados: quais são os
principais aspectos abordados por determinados meios de comunicação da imprensa
internacional a respeito da cidade maravilhosa?

A classificação do conteúdo expressado nas reportagens estudadas se deu
como negativo ou positivo a partir das palavras chaves ligadas à procura das
publicações em seus respectivos endereços eletrônicos. Nesse caso, o referente ao
Rio de Janeiro de maneira otimista tinha em seu banco de palavras chaves vocábulos
como: “cultura”, “carnaval”, viagem”, “turismo”, “arte”, “música”, “dança”, entre outros,
sempre vinculados a parte cultura, artística e até mesmo turística da cidade. Em contra
partida, os termos negativos ligados a busca do Rio de Janeiro se davam por
“violência”, “favela”, “milícia”, “política”, “crime”, “morte”, “corrupção”, “Rio de Janeiro”,
“Brasil”, “América latina”, “turismo” e assim por diante, tendo um peso grave em
relação a mensagem repassada para aqueles que pesquisam sobre a cidade e em
sua busca, se deparam como conteúdos nocivos em maior quantidade em
comparação aos conceitos benéficos ligados ao Rio de Janeiro.
Buscando entender a reputação da cidade carioca retratada nos veículos
digitais internacionais de notícia, ao longo da apuração de dados da pesquisa, alguns
itens foram listados a fim de desvendar se de fato há influência negativa da mídia na
opinião de quem enxerga o Rio de Janeiro como possível destino turístico. Sendo
assim, com a intenção de obter uma resposta para a imagem projetada do Rio de
Janeiro na mídia estrangeira, levou-se em consideração os enfoques positivos ou
negativos da cidade previamente relatados nas reportagens estudadas, a partir disso,
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a figura 7 reúne os percentuais relativos aos assuntos noticiados sobre a cidade,
tratados predominantemente de maneira positiva ou negativa.

Figura 7 - Percentual sobre o enfoque das reportagens sobre a cidade do Rio de Janeiro

Fonte: Elaboração própria

De acordo com os dados numéricos constantes na figura 7, entre as 120
reportagens coletadas, 79,2% possuem teor negativo sobre o Rio de Janeiro,
correspondendo a 95 reportagens, enquanto apenas 20,8% cerca de 25 reportagens,
abordam a cidade de forma positiva. Os resultados avaliados demonstram, portanto,
que majoritariamente, o que é dito em respeito ao Rio de Janeiro, de forma
generalizada, ressalta o lado desfavorável da cidade, podendo distorcer sua imagem
como destino turístico, originando um estereótipo de que a conhecida “cidade
maravilhosa” se resume a apenas fatores negativos, cobrindo imediatamente o
potencial da cidade para se destacar como lugar a ser visitado.
Assim, implica-se que a cidade é retratada como um lugar ruim já que de acordo
com a figura 7, 79,2% das reportagens analisadas tiveram o enfoque negativo perante
o total de notícias recolhidas para pesquisa. Além disso, de acordo com as palavras
chaves das reportagens coletadas, o percentual negativo refere-se à demanda de
publicações classificando o Rio de Janeiro como destino violento e perigoso, por
atribuir a sua imagem assuntos desagradáveis, incluindo violência contra turistas
como na figura 8:
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Figura 8 - Polícia mata uma turista espanhola em uma favela do Rio de Janeiro

Fonte: El País

Consequentemente, percebe-se que de acordo com a pesquisa realizada, as
questões abordadas sobre a cidade do Rio de Janeiro se configuram maléficas para
sua consideração internacional perante os acervos informacionais publicados sobre a
capital. Tendo em vista que a mídia é um canal formador de opinião, embora aborde
o Rio de Janeiro favoravelmente em alguma de suas reportagens, contribui
dominantemente para salientar de maneira prejudicial a reputação da cidade.

4.2 TEMAS TRATADOS PELA MÍDIA SOBRE O RIO DE JANEIRO

Com o interesse de aprofundar a discussão levantada no tópico anterior
referente à reputação do Rio de Janeiro no cenário internacional midiático, a temática
das reportagens coletadas na pesquisa feita foi, também, levada em consideração,
visando ao diagnóstico da imagem turística do Rio de Janeiro projetada em portais de
notícias internacionais. Para melhor compreensão, os assuntos das reportagens
foram categorizados, como elencados na figura 9.
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Figura 9 - Percentual da temática das reportagens coletadas

Fonte: Elaboração própria

Apoiando-se na figura 9, de acordo com os dados dos materiais analisados,
destacam-se os percentuais encontrados, indicando 31,7% matérias sobre violência
e crimes, 13,3% sobre acidentes graves, 8,3% sobre corrupção enquanto apenas
11,7% sobre turismo e 10% abordando cultura. Embora assuntos intitulados como
benéficos apareçam com o percentual maior do que os assuntos ruins para a cidade
como por exemplo, turismo e cultura correspondem a 11,7% e 10% respectivamente,
ao passo que pobreza, corrupção, racismo e homofobia representam, em ordem,
4,2%, 8,3%,2,5% e 1,66%, sendo que a quantidade de temas com teor pejorativos
sobre a cidade é maior do que os positivos.
O contraste de imagem da cidade ocorre no conflito estabelecido entre as
qualidades versus os defeitos sobre o Rio de Janeiro. Quanto às qualidades, a parte
cultural e turística se destaca, exaltando a cidade como um bom lugar a ser visitado,
ilustrando as características festivas e turísticas cariocas, como nas manchetes
“Carnaval começa no Brasil” e “Nova maravilha em 360 graus: Cristo Redentor” ambas
publicadas pelo jornal NY Times, que cativam o leitor e o instigam a desejar conhecer
o Rio de Janeiro. Entretanto, ao passo que o turismo contribui para enriquecer a
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reputação da cidade, pode também, causar o contrário, quando são publicadas
notícias sobre violência contra turistas. Esse confronto de ideias persiste ao longo do
que é posto como conteúdo sobre a cidade.
A contraposição da reputação do Rio de Janeiro dado por como seu codinome
famoso diz “cidade maravilhosa” concomitantemente a uma cidade desordenada e
hostil é claramente representada na canção “Rio 40 graus” de autoria da Fernanda
Abreu:
“Rio 40 graus
Cidade maravilha
Purgatório da beleza
E do caos
Capital do sangue quente do Brasil
Capital do sangue quente
Do melhor e do pior do Brasil
Cidade sangue quente
Maravilha mutante
O Rio é uma cidade de cidades misturadas
O Rio é uma cidade de cidades camufladas
Com governos misturados, camuflados, paralelos
Sorrateiros, ocultando comandos (...)”
-

Fernanda Abreu
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Ao contextualizar o Rio de Janeiro como “cidade maravilha”, “purgatório da
beleza e do caos”, é construído um conflito paradoxal de opiniões sobre a cidade que
é explicado logo em seguida nos versos “capital do sangue quente”, “do melhor e do
pior do Brasil” explicitando que embora o Rio de Janeiro seja um lugar repleto de
encantos, consegue também, ser caótico. Os trechos “O Rio é uma cidade de cidades
camufladas”, “Com governos misturados, camuflados, paralelos” e “Comando de
comando, submundo bandidaço” subtende-se que a administração política e
segurança pública da cidade são um problema que a capital carioca enfrenta.
Diante disso, matérias referentes à política, podem causar indagações sobre o
teor do seu conteúdo, como: a política da cidade do Rio de Janeiro causa bom impacto
ou atrapalha a imagem da cidade? Conforme as reportagens usadas para a pesquisa,
a influência causada no leitor é desfavorável, pois todas debatem sobre os escândalos
do governo carioca e também, sobre os protestos populares contra os absurdos da
política da cidade. Isso não ocorre somente com a política, os tópicos mais abordados
sobre o Rio de Janeiro se dão sobre violência e crimes, corrupção, acidentes graves,
desastres naturais, racismo, homofobia e pobreza, revelando um cenário de uma
cidade caótica, cercada de transtornos não somente sociais como a violência e
pobreza, mas também políticos.
Tais temas são retratados constantemente pelos veículos de notícia estudados,
causando automaticamente um paradigma prejudicial à cidade do Rio de Janeiro. Isso
se confirma a partir da observação de que os aspectos positivos são ligados apenas
à cultura e turismo e em alguns casos, economia, ao mesmo tempo que os negativos
são correlacionados a mais temas, como os já citados anteriormente. Em tal caso,
isso indica que há um interesse maior da mídia em propagar temas prejudiciais sobre
a cidade, visto que a maioria das publicações estudadas é sobre os assuntos
maléficos em questão. Diante disso, entende-se que o assunto de predominância
retratado pela mídia em suas matérias jornalísticas são a violência acompanhado de
assuntos desagradáveis como pobreza e corrupção, entre outros, que podem causar
uma impressão negativa àqueles que leem as reportagens sobre o Rio de Janeiro.
Em relação aos demais assuntos discutidos no cenário midiático internacional
representam a cidade do Rio de Janeiro, a figura 10 visa auxiliar a visualização e
compreensão de como as publicações pode despertar naqueles que as consomem a
construção de sentimentos e ideias sobre a cidade maravilhosa.
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Figura 10 - Manchetes impactantes sobre o Rio de Janeiro
TEMA DA REPORTAGEM
Turismo
Violência e crimes
Cultura
Acidentes fatais
Corrupção
Política
Economia
Pobreza
Homofobia
Racismo
Desastre Natural
Outros

MANCHETES IMPACTANTES
“Novas sete maravilhas em 360: Cristo Redentor”
“Estudante brasileira morta por fogo cruzado aumenta o
número de vítimas do Rio”
“Conheça a ‘Orquestra de Rua’ que leva música clássica às
favelas do Rio”
“Incêndio no dormitório mata 10 jovens jogadores no Brasil,
causando arrepios no mundo do futebol”
“Governador do Rio de Janeiro é detido no ‘caso Lava Jato’”
“O novo governador do Rio de Janeiro: “O certo é matar o
criminoso””
“Brasil atrai amplo interesse em direitos de perfuração de
petróleo”
“Sem viver no Rio”
“Prefeito do Rio de Janeiro ordena retirada de gibi com beijo
gay”
“Se você é negro, não faça exercício em público": dicas virais
para lidar com a polícia brasileira”
“Tempestade no Rio de Janeiro mata 6, transformando
estradas em rios e enterrando ônibus na lama”
“YouTube chega ao Rio de Janeiro para se tornar a referência
do vídeo digital da América Latina”

Fonte: Elaboração própria

Interpretando o conteúdo da figura 10, percebe-se que diante do que é
publicado pelos veículos de notícia estudados, poucas manchetes transmitem
positividade, se restringindo apenas a três assuntos em questão: turismo, cultura e
outros, se referindo à chegada de uma empresa renomada no ramo da tecnologia ao
Rio de Janeiro. Com isso, tendo em vista que a manchete é uma prévia do que está
na reportagem, pode-se antecipar o decorrer do conteúdo escrito, isso colabora para
a construção de uma imagem ruim para a cidade.
Mayer, Bárcia e Silva (2017) caracterizam a imagem de um destino como a
soma de dois aspectos em relação a como uma pessoa elege um determinado
destino, compreendendo que imagem de um destino é o imaginário de que se tem
sobre um lugar em conjunto com a parte emocional e conhecimentos sobre um lugar.
Mayer, Bárcia e Silva (2017), reforçam, ainda, que acreditam que imagem do destino
se dá no momento da escolha, com as opiniões sobre o local a ser visitado que fazem
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como que o possível turista tome sua decisão e também no período posterior à visita,
que implica em planos e avaliações futuras de acordo com relação daquele turista
com o destino.
Ressalta-se, portanto, que a percepção que se tem sobre um determinado
destino influencia na sua escolha, percepção essa, formada por pontos de vista,
considerações e suposições sobre um local, originando opiniões, categorizadas pelo
que se tem de informação sobre o possível destino. Para isso, o turista precisa
absorver o que se tem de informação além do que se imagina sobre um lugar, sendo
assim, o que é propagado pela mídia possui importância para fortalecer ou denegrir a
imagem de um destino. No caso do Rio de Janeiro, as notícias em vigor sobre cidade
enfatizam seus aspectos negativos bem como proporcionam sentimentos ruins sobre
a cidade a quem consome tais conteúdos, tendo contato com mais incidências
negativas em comparação ao que é divulgado beneficiando a cidade.
Abaixo, observa-se algumas das manchetes de mais impacto referentes às
reportagens sobre a cidade do Rio de Janeiro selecionadas de acordo com a pesquisa
feita nos jornais El País e NY Times:

“Rio de Janeiro abandona Maracanã”

Fonte: El País, (2017)

“O legado olímpico do Rio de Janeiro até agora é uma série de promessas não
cumpridas”
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Fonte: NY Times, (2017)

“Estudante brasileira morta por fogo cruzado aumenta o número de vítimas do Rio”

Fonte: NY Times, (2017)

“Entendendo a beleza e a tragédia do Rio”

Fonte: NY Times, (2018)

"Eu quero que Deus abençoe quem atirou no meu filho"

Fonte: El País, (2018)

“Brasil cede o controle do Rio ao Exército para enfrentar a crise de violência”
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Fonte: El País, (2018)

“Ocupação no Rio: quem disse que pobre não vive no centro”

Fonte: El País, (2018)

“Kauan, morto aos 12 anos no Rio com um registro de mortes nas mãos da polícia”

Fonte: EL País, (2019)

“‘É o caos completo’: a tempestade livra jacarés na favela do Rio onde as autoridades
não vão”

Fonte: NY Times, (2019)

“Os 80 tiros da polícia contra uma família no Rio de Janeiro geram diversos debates”
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Fonte: El País, (2019)

As manchetes, por sua vez, provocam um pressentimento naqueles que
pretendem fazer a leitura das reportagens, deixando subentendido que o conteúdo
informacional contido nas respectivas publicações, desenvolvendo desde a pré leitura,
a construção de uma imagem prejudicial para a cidade do Rio de Janeiro. Diante disso,
os conceitos de Mayer, Bárcia e Silva (2017) reforçam que a imagem é constituída por
diversos fatores, e por possuir várias faces, entre elas, a opinião que uma pessoa tem
sobre um determinado destino, que é formada pelo o que se tem de informação e
conhecimentos sobre um lugar, sendo assim, o que é dito pela mídia contribui para o
que se tem como percepção individual sobre um destino.

4.3 A IMAGEM DO RIO DE JANEIRO PROMOVIDA PELA MÍDIA INTERNACIONAL

Considerando a suposição inicial de que a escolha do Rio de Janeiro como
destino turístico poderia ser afetada de forma inconveniente devido influências de
acordo com o que é publicado sobre a cidade nos portais de notícias internacionais,
averiguou-se, portanto, como a cidade é retratada e quais aspectos sobre ela são mais
comentados no contexto midiático internacional.
Partindo desse pressuposto, analisando a amostragem final de 120
reportagens coletadas, puderam ser comprovadas as seguintes afirmações: a cidade
do Rio de Janeiro têm vinculados a ela ,majoritariamente, conteúdos informacionais
expressando violência e crimes, representando 31,7% das matérias estudadas, além
de que 79,2% das publicações recolhidas abordam com teor negativo a capital
carioca, segundo as figuras 9 e 8, respectivamente. Consequentemente, na presença
dos resultados discutidos, pode-se concluir que a imagem do Rio de Janeiro em
concordância com os portais digitais internacionais de notícia é danosa à reputação
da cidade.
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À vista disso, cria-se outra indagação: de que maneira a imagem
desprestigiada do Rio de Janeiro pode refletir no turismo da cidade? A fim de
investigar e obter respostas para tal questionamento, foi apurado em uma nuvem de
palavras os termos que mais sobressaem nas manchetes dos periódicos NY Times e
El País.
Figura 11 - Nuvem de palavras das manchetes do jornal NY Times sobre o Rio de
Janeiro

Fonte: Elaboração própria

A nuvem de palavras revela as palavras que se repetiram mais nas manchetes
das reportagens sobre o Rio de Janeiro no jornal NY Times, colhidas de acordo com
a pesquisa aplicada. Entre elas, deve-se destacar além de “Rio de Janeiro” e “Brasil”,
os termos: Mortal, polícia, corrupção, genocídio, incêndio e suborno. Palavras fortes,
que complementam o que fora analisado, correlacionadas a alta expressividade das
notícias publicadas associadas à violência e crimes.
Por outro lado, o vocábulo “carnaval” também se sobressai, sendo a única
palavra em destaque fazendo alusão a algo positivo, visto que “museu” está vinculado
ao incêndio que destruiu o Museu Nacional, pondo em risco um acervo com cerca de
20 milhões de itens, em 2018 segundo a reportagem do G1 (2018). Além disso, devese dar relevância para o nome “Marielle”, conectada com a expressão também
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aparente na figura 13, “assassinato”, referente a morte da vereadora Marielle Franco,
em 2018 (ESTADÃO,2018).

Figura 12 - Nuvem de palavras das manchetes do jornal El País sobre o Rio de Janeiro

Fonte: Elaboração própria

Assim como na figura 12, a nuvem de palavras inspirada nas manchetes das
publicações sobre a cidade do Rio de Janeiro retiradas do periódico El País aponta os
vocábulos mais aparentes nos títulos das reportagens analisadas na pesquisa feita.
Pode-se destacar além do nome da cidade e do país, praticamente o mesmo conteúdo
expressado na figura 12, com os termos “mortos”, “polícia”, “museu” e “incêndio”
destacados, além de novamente o aparecimento do nome de Marielle Franco.
Observa-se também, “brasileiros” enfatizado, ligado diretamente ao povo e
“Flamengo” e “futebol”, referenciando a terrível tragédia ocorrida em 2019, um
incêndio no centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, resultando na
morte de 10 meninos da categoria de base do clube (G1,2019).
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Importante

ressaltar

também,

os

vocábulos

“favela”,

“segurança”,

“sambódromo”, “carnaval”, “pobre” e “exército” mais uma vez tendo apenas o evento
cultural carioca de maior relevância, o carnaval, representante de um ideal positivo
sobre a cidade.
A análise das figuras 12 e 23, confirma, portanto, que as palavras enfatizadas
reforçam que o conteúdo informacional divulgado pelos veículos de notícia
internacionais é de teor prejudicial a imagem do Rio de Janeiro, tendo seu nome
associado a aspectos de caráter violento e criminoso. A cidade está representada,
portanto, como um local caótico, onde o crime e perigo predominam em mais de uma
vertente, seja socialmente ou politicamente, externalizando para o mundo estrangeiro
que o Rio de Janeiro se configura como um cenário deprimente cujo único prestígio
da cidade se dá pelo carnaval.
Contudo, como essa imagem deteriorada reflete no turismo da cidade do Rio
de Janeiro? Embora a cidade do Rio de Janeiro seja retratada ligada aos ses aspectos
violentos, entre as 14 reportagens analisadas referentes ao turismo carioca,
exclusivamente 2 abordaram o assunto de forma pejorativa, que relatou o assassinato
de uma turista espanhola e protestos contra violência em blocos de rua, ao passo que
as demais tratam sobre os aspectos turísticos da cidade. Abaixo, estão ressaltadas
as manchetes dos jornais El País e NY Times sobre o turismo no Rio de Janeiro.

“Para onde no mundo você mais gostaria de viajar?”

Fonte: NY Times, 2017

“O carnaval do Rio de Janeiro desfila no sambódromo”
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Fonte: NY Times, 2017

“Carnaval abre no Brasil”

Fonte: NY Times, 2017

“Madonna visita uma favela no Brasil”

Fonte: El País, 2017

“Brasil: a polícia mata uma turista espanhola em uma favela do Rio de Janeiro”

Fonte: El País, 2017

“Umas férias de luxo no Brasil por menos”

Fonte: NY Times, 2017

“Novas sete maravilhas em 360: Cristo Redentor”
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Fonte: NY Times, 2017

“Desfiles de carnaval do Rio de Janeiro no sambódromo”

Fonte: El País, 2018

“Carnaval começa com samba, blocos e movimento #EuTambém”

Fonte: NY Times, 2018

“Assim vivi o carnaval do Rio de Janeiro”

Fonte: El País, 2018

“10 ícones do Rio de Janeiro”

Fonte: El País, 2018

“Um guia para a parte costeira legal do Rio de Janeiro”
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Fonte: NY Times,2018

“36 horas no Rio de Janeiro”

Fonte: NY Times, 2019

“O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em imagens”

Fonte: El País,2019

Tendo em vista as manchetes dos portais EL País e NY Times, percebe-se que
a maioria ressalta a beleza natural do Rio de Janeiro bem como valoriza a estética da
cidade, e sua bagagem cultural, apontando o potencial turístico da “cidade
maravilhosa”.
Ainda que as publicações com a temática sobre o turismo na cidade
predominantemente abordam o Rio de Janeiro positivamente, não é suficiente para
limpar a reputação da cidade, embora ajude a despertar o desejo do possível turista
a visitar a capital carioca. Conforme Almeida, E. Almeida e Miranda (2012), a imagem
de um destino turístico é um dos critérios cruciais para não somente instigar a pessoa
a utilizar serviços turísticos como também os bens com potencial turístico de um local,
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assim como impulsiona a escolha de um destino. Diante disso, “A imagem que se cria
na mente de um turista é o reflexo da capacidade de oferta de um destino turístico.”
(ALMEIDA, E.ALMEIDA, MIRANDA, 2012,p.65) o que implica diretamente no caso do
Rio de Janeiro mediante as reportagens de teor turístico analisadas. Embora o turismo
carioca tenha uma boa reputação, o processo de eleger o Rio de Janeiro como destino
turístico é levar em consideração uma soma de fatores que constroem sua imagem,
entre elas, a violência, crimes, corrupção, entre outros mencionados previamente.
A mídia, por sua vez, possui influência no imaginário construído pelo turista
sobre a cidade do Rio de janeiro. A imagem de um destino é construída por fases,
entre elas, atua o conceito de imagem orgânica, que se resume em ser a imagem
desenvolvida por meio das resoluções nessas fontes informacionais específicas:
opiniões alheias de outros turistas, conteúdos de livros, jornais, revistas e por fim, o
ponto de vista individual sobre determinado lugar, de acordo com as palavras de
Almeida, E.Almeida e Miranda (2012). Pode-se considerar portanto, a mídia como
veículo de manipulação de massa, resultando no momento de escolha do Rio de
Janeiro como destino, que se torna difícil por encontrar na mídia publicações
pejorativas sobre a cidade, comprovando mais uma vez que a mídia influencia no
processo de decisão em eleger o Rio de Janeiro como destino a ser visitado.

CONCLUSÃO
Para alcançar o resultado final, o primeiro capítulo ilustra e define os conceitos
de formação de imagem de um destino e influência da mídia, desde a formação da
imagem turística, até a explicação do processo de formação da imagem de um
destino, desenvolvendo a construção de raciocínio que resulta na correlação entre a
imagem de um destino e a mídia como formadora de opinião. Assim, apresenta-se a
mídia como veículo de manipulação em massa, expondo o porquê que a mídia pode
possuir grande peso no momento de escolha de um destino, revelando que a imagem
de um destino é multifacetada.
Com isso, o segundo capítulo contextualiza o Rio de Janeiro como destino
turístico, abordando a notoriedade que cidade possui dentro do cenário turístico
brasileiro, por ser o destaque na demanda turística internacional em relação às demais
cidades nacionais. Entretanto, ao apresentar o Rio de Janeiro e sua importância

58

turística, contrapontos são levantados, em busca de aprofundar o confronto de ideias
posto pela alta atratividade da cidade e sua baixa procura como destino internacional.
O terceiro capítulo, por sua vez, introduz a metodologia utilizada no trabalho e
apresenta o conceito da análise de conteúdo, explicitando como essa ferramenta foi
usada para que uma investigação ocorresse buscando responder as questões
problemas do trabalho. Sendo assim, mostrou-se como procedeu a disposição de
informações provenientes da pesquisa aplicada nos veículos digitais NY Times e El
País, explicando o processo de coleta, armazenamento e tratamento de dados, a fim
de possibilitar a compreensão das respostas finais. Consequentemente, o quarto
capítulo aborda a apresentação e discussão de resultados, revelando qual a
reputação turística do Rio de Janeiro como destino internacional, expondo os dados e
resultados da pesquisa feita, debatendo, também, quais os temas tratados pela mídia
estrangeira sobre a cidade e por fim, mostrar como a imagem turística internacional
do Rio de Janeiro é promovida, ampliando a discussão para os impactos que essa
imagem possui para o contexto turístico da cidade
O objetivo deste trabalho foi conhecer a imagem da cidade do Rio de Janeiro
retratada nos portais internacionais digitais de notícia, a fim de diagnosticar se tal
imagem projetada por essas mídias favorece ou prejudica a capital carioca. Os
resultados principais foram o teor negativo sobre a cidade expressado nas
reportagens analisadas assim como a imagem de um destino ruim e violento
desfavorece a reputação turística internacional do Rio de Janeiro.
O significado da apuração dos dados da pesquisa feita para o turismo carioca
não apresenta um cenário otimista para a questão. Com a realidade atual da pandemia
no novo coronavírus, o estilo de vida foi completamente alterado e diversas áreas
foram abaladas pelos efeitos do COVID-19. Ainda que a situação presente mude e o
contexto turístico retorne para a normalidade, para quem estuda turismo, esse
trabalho aponta como a cidade do Rio de Janeiro é enxergada no ponto de vista
estrangeiro, refletindo no turismo da cidade, que pode ser examinado, com o intuito
de aprofundar estudos nos problemas que insistem em assombrar a imagem turística
do Rio de Janeiro em prol de uma melhor reputação.
Com isso, os profissionais da área podem se apropriar do trabalho em questão
para aprimorar as atividades presente na atual conjuntura turística do Rio de Janeiro,
pois uma imagem negativa sobre um destino como o caso da cidade interfere
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diretamente no fluxo de turistas da cidade. O estudo presente, então, pode auxiliar no
desenvolvimento de estratégias de marketing, propaganda a fim de melhorar a
imagem da cidade, além de elaborar formas de captação de turistas para impulsionar
o turismo na cidade e elevar a reputação do Rio de Janeiro, contribuindo para um
contexto melhor do turismo carioca.
Ao longo da escrita, as dificuldades encontradas durante a elaboração deste
trabalho surgiram especificamente no momento da pesquisa documental. Os portais
utilizados como objetos de estudo permitem ao público apenas 10 acessos ao mês as
suas respectivas reportagens, o que inicialmente limitou a pesquisa, que fora passível
de continuação perante a assinatura dos veículos midiáticos El País e NY Times.
Entretanto, as adversidades do presente estudo não se restringiu apenas ao não
acesso livre e gratuito a esses portais à proporção que as ferramentas de buscas em
seus respectivos endereços eletrônicos não possibilitaram a busca das notícias por
data, criando obstáculos e dificultando a atividade da pesquisa de coletar reportagens
sobre a cidade do Rio de Janeiro. Contudo, a confecção deste trabalho pode inspirar
e conduzir estudos futuros com o propósito de investigar o imaginário sobre a cidade
do Rio de Janeiro constituída pelos turistas estrangeiros, além de buscar compreender
quais serviços turísticos cariocas se destacam no contexto atual da cidade e como
encontrar uma maneira de utilizá-los para impulsionar e e lapidar a imagem turística
do Rio de Janeiro.
Conclui-se, portanto, que o objetivo do trabalho foi alcançado ao passo que a
pesquisa aplicada nos jornais El País e NY Times atendeu a questão problema de
desvendar a imagem turística da cidade projetada nos portais digitais de mídia
internacionais,

caracterizando

o

Rio

de

Janeiro

como

automaticamente prejudicando a imagem turística da cidade.

um

lugar

hostil,
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