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Resumo 

No atual contexto turístico nacional, quando o país se prepara para sediar a Copa do 

Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, ganham ênfase as pesquisas direcionadas a 

compreender o comportamento do consumidor/turista e os elementos que influenciam 

suas decisões. Pautado nessa premissa, este artigo trata da imagem do Brasil const ruída 

por estudantes europeus considerados potenciais consumidores de produtos turísticos. 

Na perspectiva da comunicação, procurou-se investigar como o país é visto por esse 

público, com ênfase em seis categorias de análise: receptividade, sexualidade, estrutura 

turística, meio ambiente, economia e proteção.  
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Introdução 

 

 Conhecer o consumidor e a imagem que ele tem sobre a empresa e seus produtos 

e serviços é uma das principais preocupações dos gestores de qualquer setor econômico, 

que utilizam diversas ferramentas de comunicação para divulgar sua marca e persuadir 

os consumidores. O turismo requer o mesmo tipo de informações para desenvolver 

estratégias que possam positivar a imagem do Brasil e consolidá- lo como importante 

destino turístico internacional. Portanto, investigar a visão dos estrangeiros sobre o país 

se torna relevante como contribuição nesse processo.  

 Com objetivo de obter vantagem competitiva no seu mercado de atuação, as 

organizações coletam, processam e analisam dados provenientes de pesquisas 

mercadológicas. Nesse contexto, a informação colhida diretamente dos consumidores é, 

segundo Fuld (1996), a que tem maior validade e qualidade, por representar uma fonte 
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original que comporta novas ideias e percepções sobre as quais se delineiam conceitos e 

interpretações e se constroem inferências.  

 As informações obtidas por meio de consulta a fontes primárias servem de guia 

para os gestores decidirem estrategicamente quais os melhores caminhos para a 

organização fazer frente à concorrência. Na área do marketing, eles podem usá- las para 

determinar preço, desenvolver, melhorar e distribuir produtos e serviços e orientar 

planos de comunicação com seus públicos-alvos e stakeholders. 

 Sobre essa questão, Marshall e Johnston (2009) salientam que o grande objetivo 

dos executivos de marketing com as campanhas de comunicação é gerar a propaganda 

boca-a-boca e que a maneira mais rápida para conseguir isso é integrar todas as forças 

da comunicação ― atividades na internet, propaganda, relações públicas, marketing 

direto, promoção de vendas ― a um bom produto e fazer tudo no tempo certo. 

 Cabe salientar que as informações podem ser geradas por atividades que fogem 

do controle da empresa, a exemplo das notícias produzidas pelos diversos veículos de 

comunicação e divulgadas nos telejornais, jornais impressos, revistas, internet e até 

mesmo em filmes e documentários. É o que Fodness e Murray (apud KIM; LEHTO; 

MORRISON, 2007) chamam de informações non-marketing-dominated — incluídas 

aquelas obtidas na convivência com amigos e familiares e nas experiências pessoais —, 

em oposição às denominadas marketing-dominate, que incluem propaganda na mídia, 

fôlderes, guias turísticos e portais turísticos. Os autores inserem ambas no mercado 

turístico, à medida que elas participam de um processo dinâmico, no qual os indivíduos 

usam várias fontes e tipos de informações para orientar o planejamento de suas viagens. 

 Exemplo interessante de informações non-marketing-dominated envolve a 

imagem do Brasil divulgada nos últimos anos pela mídia do mundo inteiro, a partir de 

múltiplas visões, nem sempre convergentes, expressas em matérias publicadas em 

veículos noticiosos, tais como jornais, telejornais e internet. Algumas mostram o Brasil 

como um país em desenvolvimento e importante para a economia mundial. Outras o 

descrevem como terra de futebol, carnaval e mulheres bonitas e parte delas se pauta na 

ideia de um país violento, irresponsável com o meio ambiente.  

 Os assuntos abordados em documentários e filmes têm, não poucas vezes, 

retratado a violência que ocorre em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. 

São exemplos disso os filmes ―Tropa de elite‖, do cineasta brasileiro José Padilha, e 

―Turistas‖, dirigido pelo estadunidense John Stockwell, este tematizando a violência 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9R-4JYKMJM-1&_user=646791&_coverDate=04%2F30%2F2007&_alid=551566532&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5905&_sort=d&_docanchor=&_artOutline=Y&view=c&_ct=40&_acct=C000034779&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646791&md5=120477f7f515a74f9e196360b9f55f7f#bib23#bib23
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9R-4JYKMJM-1&_user=646791&_coverDate=04%2F30%2F2007&_alid=551566532&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5905&_sort=d&_docanchor=&_artOutline=Y&view=c&_ct=40&_acct=C000034779&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646791&md5=120477f7f515a74f9e196360b9f55f7f#bib23#bib23
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direta contra o turista, com ênfase em crimes como roubos, furtos e até mortes, que 

vitimaram visitantes norte-americanos. Já as informações marketing-dominate têm 

mostrado um Brasil como um país de futuro, hospitaleiro, seguro e com natureza 

exuberante que as pessoas devem conhecer. Os vídeos promocionais sobre o Rio de 

Janeiro na disputa pelos jogos olímpicos de 2016 revelam claramente essa abordagem. 

 Assim, o que a mídia veicula, associado ao relato de amigos, contribui para a 

formação da imagem que as pessoas constroem a respeito de produtos, serviços, 

organizações e destinos turísticos. Como observa Aaker (2002), uma associação e uma 

imagem representam as percepções que podem ou não refletir a realidade objetiva. 

―Uma associação de marca é algo ligado a uma imagem na memória. A associação não 

somente existe, mas tem um grau de força [...] será mais forte quando for baseada em 

muitas experiências ou exposições à comunicação.‖ (AAKER, 2002, p. 114). 

 No que se refere a uma destinação turística, Kotler et al. (1994) consideram que 

a imagem se constrói a partir da soma de crenças, ideias e impressões que uma pessoa 

tem do lugar. No caso do Brasil, Perez-Nebra (2005) chama a atenção para o fato de os 

turistas estrangeiros alimentarem a imagem de um país exótico, com povo hospitaleiro, 

natureza exuberante, dentre outros aspectos positivos, porém perigoso.  

 O principal objetivo deste estudo é identificar a imagem que os estudantes 

europeus da Universidade de Halmstad (Suécia) possuem sobre o Brasil como destino 

turístico, analisando seis categorias de informação: receptividade da população, 

sexualidade, estrutura turística, meio ambiente, economia e proteção. Importa 

considerar que essa abordagem do tema pode estimular debates a respeito de questões 

primordiais no campo da comunicação e do marketing, propiciando reflexões sobre 

competitividade e sustentabilidade de negócios no setor turístico. 

 

Ferramentas de comunicação 

 
Na busca da melhor maneira de se comunicar com seu público-alvo, os 

profissionais da área da comunicação têm tentado encontrar estratégias eficientes para 

efetivar esse processo. Para isso, eles têm usado a combinação das diversas ferramentas 

de comunicação que Marshall e Johnston (2009) chamam de comunicação integrada de 

marketing (CIM). De acordo com os autores, a CIM é uma abordagem estratégica de 

comunicação que as empresas utilizam para trabalharem suas marcas e enviarem 

mensagens para seu público-alvo de maneira clara, concisa e consistente.  
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Para a American Association of Advertising Agencies (apud KOTLER ET AL., 

2009), a CIM avalia a função estratégica das diversas ferramentas de comunicação, tais 

como a propaganda, as relações públicas, a promoção de vendas e o marketing direto, 

para integrá- las aos seus planos. Doyle e Stern (2006) salientam que os gerentes de 

marketing devem alocar recursos entre o marketing direto, a propaganda, a promoção de 

vendas e as relações públicas e devem seguir a abordagem da comunicação integrada de 

marketing. Já Marshall e Johnston (2009), além das ferramentas citadas pelos outros 

autores, acrescentam as vendas pessoais e o marketing interativo e chamam esse 

conjunto de mix tradicional de comunicação.  

 Considerada por Ferrel e Hartline (2005) como um componente-chave para a 

promoção e geralmente um dos mais visíveis de um programa de comunicação 

integrada de marketing, a propaganda é uma comunicação paga, não-pessoal, 

transmitida por meio de mídias de massa como rádio, televisão, jornais e outdoors — 

definição também adotada por Kotler et al. (2008).  

Os autores salientam que os gerentes de marketing precisam tomar quatro 

decisões importantes ao pretenderem usar a propaganda: definir seus objetivos, 

determinar seu orçamento, desenvolver a estratégia de mensagem e avaliar os resultados 

da atividade. Egan (2007) enfatiza que a propaganda é importante para levar 

informações para os consumidores, compensar qualquer ponto fraco dos intermediários, 

alavancar as vendas, atacar as marcas concorrentes e ajudar a mantê- los fora de seus 

mercados. 

 Já as relações públicas (RP) essencialmente constituem uma ferramenta de 

comunicação usada para promover a boa imagem da organização como um todo. Como 

observam Pelsmacker, Geunens e Bergh (2007), ela projeta a personalidade da empresa 

e administra sua reputação, representando um esforço planejado para estabelecer e 

manter boas relações, compreensão mútua, simpatia e boa imagem com os stakeholders. 

Em síntese, busca influenciar positivamente a opinião pública sobre a empresa.  

Holensen (2006) diz que criar uma boa relação com a mídia popular e outros 

tipos de mídia ajuda as empresas a levar suas mensagens aos seus consumidores. Eles 

acrescentam que a função do RP não consiste somente em encorajar a mídia a veicular 

histórias positivas da organização, mas também administrar rumores, comentários e 

eventos negativos sobre ela. Vale salientar que em algumas organizações que não 
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possuem um departamento de RP, a função de se relacionar com a mídia é assumida 

pelas assessorias de imprensa. 

 Quanto à promoção de vendas, Wood (2007) a define como uma ferramenta 

controlada pelo marketing e que pode ser usada para alcançar consumidores, empresas, 

intermediários e vendedores. Ela é particularmente aplicada para acelerar as vendas em 

curtos períodos, combater a pressão competitiva, provocar a experimentação do 

produto, construir conhecimento de marca, reforçar as outras atividades da CIM, 

incentivar os consumidores a continuarem comprando e usando.  

Ferrel e Hartline (2005) mencionam que a maioria das empresas utiliza a 

promoção de vendas como apoio à propaganda, RP ou às atividades de venda pessoal e 

não como um elemento promocional isolado. Afirmam que as técnicas são 

diversificadas e destacam os cupons, os reembolsos, a amostras grátis e os prêmios.  

 Ao abordar o marketing direto, Kotler et al. (2009) definem essa atividade como 

o uso de uma variedade de canais diretos com o consumidor para oferecer produtos e 

serviços sem utilizar intermediários de comunicação; compreende estratégias dirigidas 

para atingir individualmente consumidores atuais e em potencial. Eles citam a mala 

direta, o catálogo, o telemarketing, a TV interativa, web sites e equipamentos móveis de 

comunicação (celular, iphone, ipods) como exemplos dessa atividade.  

 Egan (2007) comenta que a atividade de marketing direto foi acrescentada no 

mix de comunicação devido à sua associação com o desenvolvimento de bancos de 

dados, a partir da chegada das novas tecnologias e mais tarde com o poder da internet.  

 Outras aliadas importantes no processo comunicativo de marketing são as feiras 

e exibições. Nelas os profissionais das empresas se encontram com produtores e 

intermediários e alguns setores se reúnem para falar de negócios, apresentar e 

demonstrar seus produtos e serviços, trocar ideias, fazer seus networks, praticar vendas 

e compras. Pelsmacker, Geunens e Bergh (2007) argumentam que, além de permitir 

interação entre as pessoas, elas possuem a vantagem de estimular todos os sentidos do 

ser humano. 

 Importa considerar que, nos últimos anos, muitas maneiras de comunicação 

humana têm sido desenvolvidas com ajuda das novas tecnologias. Atualmente, as 

pessoas possuem acesso a vários equipamentos eletrônicos que as tornam facilmente 

localizáveis. Para as organizações, os avanços tecnológicos trazem benefícios porque 

facilitam o contato com seus públicos, impulsionando o marketing interativo.  
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Doyle e Stern (2006) mencionam que o marketing interativo pode ser provedor e 

respondedor de informações usando computadores, telefone e outros mecanismos, 

porém, indicam que as formas mais significantes dessa mídia são a internet e a TV 

interativa, porque oferecem conveniência e são fontes objetivas e compreensivas de  

informações. Ao se referir à rede mundial de computadores, Gefter apud Ranchhod e 

Gurau (2007, p. 352) ressalta que  

 

se a web foi uma vez uma biblioteca enorme, é agora uma grande 
conversação. Transmitir informação de uma pessoa para outra nunca 
foi tão fácil. Todos podem participar. Os jovens agora se comunicam 
mais através de redes sociais do que e-mail. Ao invés de manterem 
seus diários eles mantém blogs. Enquanto os adultos vão para a 
internet procurar informações, os jovens vão para a internet para 
viver. As fronteiras entre o off-line e o online estão confusas.  

 

Marshall e Johnston (2009) reforçam que a internet permite o controle do fluxo 

de informação e encoraja a interação entre empresa e consumidores.  

 

Imagem de marca e destino turístico 

 
A imagem de marca é a maneira como o consumidor a percebe. De acordo com 

Kotler et al. (2009), o posicionamento de marca se traduz pelas expressões verbais e 

visuais que levam os consumidores a associações psicológicas e emocionais. Eles 

enfatizam que, para criar a imagem correta na mente do consumidor, as empresas 

devem expor a personalidade da marca no seu mix promocional. Para Aaker (2002), as 

associações representam as bases para as decisões de compra e para lealdade à marca.  

À afirmação de Egan (2007) de que construir associações à marca é fundamental 

para desenvolver a imagem a e personalidade da marca, Kotler et al. (2009) acrescentam 

que a imagem da marca deve aparecer em todas as ações executadas pela organização, 

desde a maneira como os funcionários se comportam até a forma de apresentação de 

catálogos, embalagem e elementos decorativos. Doyle e Stern (2006) sentenciam que a 

marca e sua imagem são o coração do marketing e a estratégia da empresa.  

No que se refere ao turismo, Chagas (2009) comenta que um destino turístico 

que almeja ser competitivo em escala internacional, em meio a tantos concorrentes que 

surgem a cada dia, deve desenvolver uma imagem destacada e atrativa junto ao seu 

mercado consumidor, seja potencial e/ou efetivo, adequada aos seus interesses e 

coerente com os princípios de sustentabilidade turística. Sobre a importância dessa 
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imagem, ele frisa que ela é reconhecida como o principal fator responsável pela escolha 

de um destino em especial, em detrimento a outros, em grande número, oferecidos 

atualmente.  

Para Joly (2005), a imagem de um destino turístico é a impressão que temos 

quando escutamos ou lemos a descrição de um lugar ou de objetos. Nesse sentido, 

conforme Kotler, Haider e Rein (1994), a imagem de destino pode ser concebida como 

um tipo de representação geral de um consumidor turístico em relação a algum destino. 

As imagens representam um número de associações e informações ligadas àquela 

localidade; são produtos da mente que o turista processa com as informações do lugar.  

 

Metodologia 

 
 Para cumprir o objetivo proposto, foi desenvolvida pesquisa descritiva com 

abordagem quantitativa que, segundo Bryman e Bell (2007), constitui método adequado 

para analisar estatisticamente dados primários. Aaker, Kumar e Day (2006) mencionam 

que essa modalidade de investigação organiza características de uma população e as 

mensura, determinando a frequência com que elas acontecem; permite medir a reação 

de muitas pessoas por meio de um número limitado de perguntas, facilitando a 

comparação estatística dos dados e a generalização dos resultados da pesquisa.   

 A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista, com uso de 

questionário autoaplicável, composto de perguntas fechadas, de múltipla escolha, e uma 

aberta. A seleção dos candidatos para responder o questionário foi feita aleatoriamente. 

Bryman e Bell (2007) mencionam que, em pesquisas quantitativas, as amostras 

aleatórias são amplamente usadas e prevêem que todos os elementos pertencentes à 

população possuem a mesma probabilidade de fazer parte do estudo. 

 Os entrevistados foram abordados em maio de 2009 nos corredores, cantinas e 

salas de aula da universidade e em dormitórios. Foram aplicados 419 questionários, 

porém, 27 foram invalidados por não pertencerem à amostra. A eliminação desses 

questionários se pautou em duas perguntas-filtro que foram elaboradas para identificar 

respondentes que não eram alunos da Universidade de Halmstad e aqueles com origem 

em outro continente que não a Europa.  

 Com relação ao tamanho da amostra, foi estabelecida uma margem de erro de 

4,8% para mais ou para menos, considerando-se um número total de 392 questionários 

válidos e grau de confiabilidade de 95%. 
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 Para organizar as respostas relativas às questões específicas sobre a imagem do 

Brasil foi usada a Escala Likert com quatro níveis de valoração, entre ―muito‖ e ―muito 

pouco‖. Para análise dos dados, categorizou-se o tema em quatro grupos de 

informações, conforme mostra o quadro a seguir.  

 

 Categoria das informações Informações coletadas 
Receptividade da população Simpatia, hospitalidade e educação 

Sexualidade Grau de conservadorismo ou liberalismo e promiscuidade 
Estrutura turística Hospedagem, alimentação, divertimento 

Meio ambiente Grau de preocupação com a natureza 
Economia Nível de desenvolvimento econômico 

Proteção Grau de segurança e violência  

 

Resultados da pesquisa 

 

Esta investigação procurou responder ao seguinte problema de pesquisa: Qual a 

imagem que os estudantes europeus da Universidade de Halmstad (Suécia) possuem 

sobre o Brasil como destino turístico? Cabe repetir que, na trajetória do estudo 

desenvolvido, verificou-se qual a visão dos entrevistados sobre a receptividade dos 

brasileiros e, em seguida, a imagem que eles constroem do Brasil no que se refere à 

estrutura turística, ao meio ambiente, à economia e à proteção. 

Num primeiro momento, para envolver o entrevistado no assunto da pesquisa, 

algumas perguntas-chave foram efetuadas. Primeiramente foram solicitados alguns 

dados demográficos dos entrevistados, tais como idade, sexo, frequência de viagens, 

locais que visitam (nacionalmente ou internacionalmente). Depois, foi feita uma 

pergunta de caráter psicográfico: Você gosta de viajar?  

Os resultados mostram que a maioria dos entrevistados era composta por 

mulheres, o equivalente a 66%, contra 34% homens. No que se refere às idades dos 

entrevistados, 53% ou 208 respondentes estavam com idades entre 22 e 25 anos, 32% 

(127 alunos) entre 17 e 21 anos, 10% estavam na faixa entre 26 e 30 anos, e com mais 

de 30 anos foram entrevistados 4% dos alunos. Apenas um por cento desses 

entrevistados não respondeu a pergunta.  

Quanto à frequência de viagens feitas internamente (no país de origem) em 

2008, os dados revelam que 72% (281 entrevistados) viajaram mais de quatro vezes 

dentro do seu país, 10% três vezes e 7% duas vezes. Em relação ao número de viagens 

internacionais, 29% dos entrevistados indicaram duas vezes no último ano, 25% uma 
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vez e 13% mais de três vezes. Os que fizeram quatro viagens ou mais somaram 15%, 

enquanto 13% não viajaram, 3% não responderam e 2% não souberam responder.  

Quando perguntados sobre o quanto eles gostam de viajar, a Escala Likert foi 

utilizada. A valoração variou entre gosto muito e não gosto de viajar. Da amostra 

pesquisada, 75% ou 295 dos entrevistados responderam que gostam muito de viajar, 

22% que gostam, 2% gostam muito pouco e 1% não respondeu. Respostas que indicam 

que não gostam de viajar não apareceram nos resultados.  

Para melhor entender qual a imagem que os estudantes europeus possuem do 

Brasil, as perguntas foram divididas em três blocos: um para os alunos que já estiveram 

no Brasil, outro para aqueles que nunca visitaram o país e o terceiro com questões 

dirigidas a ambos os grupos, relacionadas a fontes de informações sobre um destino 

turístico e informações que ajudaram a construir a imagem do Brasil na mente do 

entrevistado.  

Inicialmente foram feitas perguntas sobre viagens internacionais. A primeira se 

referiu aos continentes para os quais o entrevistado havia viajado e as razões da viagem.  

Essa pergunta tinha como objetivo preparar o candidato para responder se já esteve ou 

não no Brasil. Nela, os continentes foram listados para os respondentes assinalarem em 

quais eles já estiveram.  

Quando o continente sul-americano era assinalado, uma pergunta sobre quais 

países eles visitaram também foi feita. No caso de o Brasil ser mencionado, orientou-se 

os entrevistados a responder uma série de perguntas específicas sobre o país. Nelas, 

buscou-se entender qual a imagem que eles possuíam do Brasil antes e depois da sua 

vinda. Mesmo que o entrevistado não tivesse citado o Brasil, eram solicitadas respostas 

às mesmas perguntas, excluindo-se aquelas relativas à imagem do país depois da visita.  

No que diz respeito às regiões visitadas, as questões permitiam respostas 

múltiplas. A Europa veio em primeiro lugar (381 indicações), seguida da Ásia (163), 

América do Norte (117), África (110 marcas), Oceania (110), América Central (43) e, 

por último, a América do Sul com 23 indicações. Para aqueles que estiveram na 

América do Sul, foi perguntado quais países foram visitados. O Brasil apareceu como o 

mais visitado com 12 respostas, representando 3% dos entrevistados. A Argentina ficou 

em segundo lugar com 2% (oito respondentes). Os outros países obtiveram menos de 

um por cento das respostas. A principal razão da visita ao Brasil foi o turismo.  
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Quanto aos dados específicos sobre o Brasil, o questionário continha perguntas 

sobre a receptividade do povo brasileiro e a imagem dos entrevistados sobre 

sexualidade, estrutura turística, meio ambiente, economia e proteção.  

A análise estatística revela que, na maioria das categorias de informações 

pesquisadas, a imagem dos visitantes melhorou depois da visita. No caso da segurança, 

por exemplo, 11 dos 12 respondentes alimentavam a ideia de um país pouco seguro ou 

não seguro, mas, depois da visita, 10 passaram a considerar o Brasil seguro ou muito 

seguro. Quanto à violência, os visitantes consideravam o Brasil muito violento e 

violento (10 respondentes). Depois da visita, 10 respostas passaram para violento e 

pouco violento.   

No quesito educação dos brasileiros, os dados mostram que nove respondentes 

imaginavam uma população pouco educada antes da visita, mas, depois, seis apontaram 

as respostas educada e bem educada. Com relação à hospedagem, os entrevistados 

imaginavam que o setor era ruim e regular e depois da visita esse índice passou de 

regular para bom em nove respostas.  

No que se refere à vida sexual dos brasileiros, os resultados indicam que os 

europeus entrevistados não tinham opinião formada sobre o assunto. Porém, depois da 

visita, eles se dividiram: cinco dos respondentes indicaram que os brasileiros são 

promíscuos e outros cinco não promíscuos. Quanto ao grau de preocupação dos 

brasileiros com relação ao meio ambiente, a pesquisa revela que antes e depois da visita 

a imagem dos estudantes é a mesma. Sete respondentes classificaram os brasileiros nas 

categorias de pouco preocupados e não preocupados.  

Nota-se pequena mudança na perspectiva sobre a situação econômica do Brasil, 

que antes era visto como pobre ou muito pobre e depois ficou com imagem de país com 

médio desenvolvimento econômico. Nas categorias natureza e diversão, os resultados 

não sofreram alterações antes e depois da visita. Os estudantes mantiveram a imagem de 

natureza impressionante ou muito impressionante e de um país divertido ou muito 

divertido. Quando perguntados se, após a visita, a imagem, de maneira geral, melhorou, 

todos os 12 entrevistados que viajaram ao Brasil responderam que sim.  

A segunda parte da pesquisa buscou entender qual a imagem daqueles 

estudantes que nunca visitaram o Brasil no que diz respeito à receptividade, sexualidade 

e preocupação da população com o meio ambiente. Procurou-se também verificar o que 

eles imaginavam sobre a estrutura turística, a economia e a proteção do país.  
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Na categoria receptividade dos brasileiros, as perguntas se referiram à simpatia, 

hospitalidade e educação do povo. Na categoria sexualidade, indagou-se sobre grau de 

conservadorismo ou liberalismo e promiscuidade. Na estrutura turística, averiguou-se a 

visão dos entrevistados sobre hospedagem, alimentação e divertimento. No tópico 

relacionado ao meio ambiente, as perguntas abordaram a preocupação dos brasileiros 

com a questão. Na categoria economia, a pergunta versou sobre o nível de 

desenvolvimento econômico do país e, na categoria de proteção, perguntou-se sobre o 

nível de violência e segurança no Brasil. 

As categorias de informação foram compostas por cinco respostas, usando a 

Escala Likert, com quatro níveis de valoração entre ―muito‖ e ―muito pouco‖, além da 

alternativa ―sem opinião‖.  

Na categoria receptividade dos brasileiros, os resultados mostram que no quesito 

simpatia, 56% dos entrevistados consideraram o povo brasileiro simpático e 25% muito 

simpático. Na questão relacionada à hospitalidade, 191 estudantes (49%) responderam 

que a população é hospitaleira e 84 (22%) muito hospitaleira. No que se refere à 

educação, os entrevistados imaginam os brasileiros como pessoas não muito educadas, 

sendo que 46% acreditam que são pouco educadas e 32% que são educadas. Quinze por 

cento não têm opinião formada sobre o assunto. 

Buscou-se também verificar qual a imagem que os estudantes possuem sobre a 

sexualidade do povo brasileiro. A primeira pergunta dessa categoria se refer iu ao grau 

de conservadorismo e/ou liberalismo sexual. Os resultados indicam que os estudantes 

veem os brasileiros como pouco conservadores na sua sexualidade. Vinte e dois por 

cento responderam que acham os brasileiros liberais e 18% os consideram pouco 

conservadores. Já no que se refere à vida sexual, 33% consideram os brasileiros 

promíscuos, 15% pouco promíscuos e 37% não souberam responder.  

Já com referência à estrutura turística, 68% (268 respostas) dos entrevistados 

imaginam a hospedagem no Brasil como ruim e regular. Sobre a alimentação, 44% 

pensam que a comida seja boa e 26% a consideram regular. Quanto à diversão, os 

estudantes veem o Brasil como um país divertido e muito divertido (80% das respostas).  

Na categoria meio ambiente, os entrevistados consideram a população brasileira 

pouco ou não preocupada com o meio ambiente (50% das respostas). Cento e dezoito 

respondentes ou 38% não têm opinião ou não responderam a questão. Quanto às belezas 

naturais do Brasil, 84% acreditam que o país seja exuberante e muito exuberante. Na 
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categoria economia, 181 (46%) estudantes têm a visão de um país pobre e 128 (33%) 

consideram um país com nível econômico médio.  

Quando perguntados sobre o nível de proteção do Brasil, as respostas sobre 

violência o colocam como um país violento e muito violento: 66% dos entrevistados 

indicam essa posição e 20% não têm opinião ou não responderam. Já na questão 

segurança, 41% dos entrevistados consideram o país pouco seguro e 30% seguro.  

A terceira parte, com perguntas dirigidas aos dois grupos, abordou as fontes de 

informação que os entrevistados utilizam para obter conhecimento sobre um destino 

turístico e também quais fontes ajudaram a formar a opinião deles sobre o Brasil. No 

primeiro caso, a internet vem em primeiro lugar, seguida de familiares e amigos e 

agências de viagem; no segundo, a televisão, a internet e os jornais foram as fontes mais 

citadas. 

Ao final do questionário, foi solicitado aos respondentes que sintetizassem, em 

uma palavra, a imagem que têm do Brasil. Dentre 50 diferentes termos usados pelos 

entrevistados, futebol foi a mais citado com 41 indicações, seguida de carnaval com 35. 

Três expressões com números de citações bastante próximos são lindo (16), sol (15) e 

floresta/natureza (14). Com onze, nove e sete indicações ficaram as palavras praias, 

exótico e mulher, respectivamente. Empataram com cinco respostas: colorido, quente, 

Rio de Janeiro e perigoso, e com quatro: amigável, festas, legal, maravilhoso.  

Outros termos aparecem entre uma e três vezes, a exemplo de comida, divertido, 

diferente, feliz, música, pobre, aberto, afrodisíaco, biquíni, café, caipirinha, capoeira, 

corrupção, favela, excitante, emocional, impressionante, samba, sensualidade, mistura 

cultural, interessante e louco. 

 

Considerações finais 

 

Ao investigar a imagem que os estudantes europeus da Universidade de 

Halmstad (Suécia) possuem sobre o Brasil como destino turístico, esta pesquisa revelou 

dados interessantes sobre a visão de um grupo de estrangeiros a respeito do país. Cabe 

salientar que a maioria deles nunca visitou o território verde-amarelo e que as 

informações nas quais eles se baseiam para construir uma imagem sobre o Brasil são 

obtidas principalmente por meio dos canais de televisão, de jornais e da internet.  

O estudo detectou aspectos positivos e preocupantes em relação à imagem do 

Brasil. Entre os primeiros, destacam-se hospitalidade do povo, simpatia, gastronomia e 
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diversão. Já os pontos mais sensíveis incluem promiscuidade, baixo nível de educação, 

pobreza, pouca preocupação com o meio ambiente, alto índice de violência, insegurança 

e baixa qualidade da hospedagem.  

A imagem do Brasil para os europeus entrevistados é a de um país exótico, de 

povo simpático e hospitaleiro, com natureza exuberante, cuja identidade tem o futebol e 

o carnaval como principais ícones. Alegria e divertimento são outros atributos 

comumente referidos como positivos, em contraste com violência que implica 

preocupação dos visitantes com a frágil segurança.  

Importa observar que os entrevistados que viajaram para o Brasil mudaram 

parcialmente a imagem que tinham do país depois que o visitaram, notadamente nos 

aspectos relacionados à violência e à segurança. Na maioria das categorias de 

informações pesquisadas, a imagem do Brasil para esses visitantes melhorou.  

Mas o país da bola e do samba no pé, tropicalmente mestiço e ―bonito por 

natureza‖ ainda não conseguiu garantir sua visibilidade positiva no exterior. Isso se 

revela no pouco conhecimento que os entrevistados demonstram sobre o Brasil, fruto, 

quem sabe, da falta de estratégias de marketing e comunicação eficientes e capazes de 

fortalecer a imagem do Brasil como destino turístico.  

Mudanças significativas podem ocorrer a partir da divulgação e da realização de 

dois eventos internacionais de grande repercussão mundial: a Copa do Mundo em 2014 

e as Olimpíadas em 2016. É o momento de o país investir estrategicamente em ações 

que possam positivar sua imagem e se consolidar como importante destino turístico 

internacional. 
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