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RESUMO 
 

A comunicação vem se transformando rapidamente com o desenvolvimento tecnológico e a 
internet se destaca como a principal ferramenta de comunicação  para a obtenção de 
informações detalhadas a respeito de um país, o que tem fomentado a sua utilização como 
forma de promover internacionalmente conceitos associados a nações, geralmente 
vinculados a estereótipos. Representações do país são oferecidas ao consumidor em 
diversos pontos de contato e servem como referência para a construção da percepção sobre 
uma nação. Quando planejadas, podem simbolizar os valores desejados por determinada 
marca-país e, neste sentido, foram analisados websites oficiais do governo brasileiro que 
fomentam a imagem do país no mercado internacional, ainda de modo pouco sinérgico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: internet; branding; conceito-país. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 A difusão de valores  internacionalizados é perceptível em  distintos campos: 

economia,  cultura, consumo, política, tecnologia, ecologia etc., gerando uma aproximação 

comportamental na sociedade  contemporânea sendo aqui definida como globalização. Na 

área do turismo, por exemplo, notam-se tendências dentro deste quadro globalizado, 

calcado nas ações das corporações transnacionais, como as cadeias hoteleiras e companhias 

aéreas,  e na influência que a indústria cultural  tem na difusão de hábitos de 

comportamento e consumo internacionalizados, fundamentais para a expansão de mercados 

para as corporações internacionais: centralização do marketing e da estratégia de 

comunicação em escritórios centrais que determinam diretrizes para a unificação da marca 

em escala mundial; a valorização da menor cultura comum globalizante para anúncios de 

produtos e/ou serviços, com a valorização de marcas internacionais; a transformação de 

símbolos nacionais em produtos e a sua valorização promocional através do discurso 

regionalizado na atividade turística.  
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade – marcas e estratégias, do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Publicitário, Doutor em Multimeios (IAR/UNICAMP) e professor adjunto do curso de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte / UFRN.  E-mail:yra68@uol.com.br. 
 
3 Turismóloga, Doutora em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. E-mail:lucci70@gmail.com 
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 São vários aspectos associados que traçam uma tendência da atividade turística 

internacional. Dentre elas, o uso da internet na disponibilização de conteúdo útil e 

organizado, facilitando ao turista a busca por informações e a organização e planejamento 

do roteiro, escolha de atrativos, seleção de equipamentos e outras facilidades e serviços, 

antes só disponíveis, prioritariamente,  através da consulta de agentes de viagens,  o que 

resulta em maior conforto, praticidade, segurança e liberdade para o turista contemporâneo.   

 Assim como no turismo, a internet tem ampliado sua relevância na busca de 

conteúdo sobre diversas áreas que compõem um cenário amplo e diversificado sobre as 

nações.  Os países  e suas corporações enfrentam forte concorrência no mercado 

internacional e a busca de vantagem competitiva faz, cada vez mais, parte da pauta de 

ambos na necessidade de atrair investimentos e de conquistar consumidores, 

respectivamente. A inter-relação inerente a associação entre a marca-país e o conjunto de 

marcas corporativas originadas neste mesmo país, deve ser considerada no contexto de 

criação e desenvolvimento de um trabalho integrado que busca gerar um claro 

posicionamento internacional. A percepção do consumidor sobre a qualidade de um ou mais 

produtos é construída psicologicamente pelas relações com os produtos e serviços 

desenvolvidos no país, somados ao conjunto de estereótipos com os quais ele tem contato, 

principalmente, pelas informações divulgadas pelos meios de comunicação. Isto caracteriza 

a marca-país.  

 O trabalho de construção de marca ou branding, que visa desenvolver uma 

percepção atraente do Brasil, deve ser uma amplificação positiva do que já existe, 

utilizando um ideário de brasilidade que valoriza os estereótipos da exuberância natural, da 

hospitalidade, da ginga, da criatividade e da sensualidade, somados ao conceito de Brasil 

contemporâneo, reflexo idealizado do futuro, que reforça elementos de um país 

multifacetado e cosmopolita, economicamente pujante, com empresas presentes em 

inúmeros países através de produtos e serviços variados;  tecnologicamente inovador, com a 

realização de pesquisas em áreas estratégicas como energia,  biotecnologia e aeroespacial  

e; culturalmente diferenciado, com destaque para sua produção musical e audiovisual. 

 Uma das formas de atuar na construção da identidade de marca de empresas (ou 

nações, no caso) é através da utilização de espaços virtuais que reforcem o posicionamento 

desejado pela marca, através da disponibilização de elementos que reforcem características 

desejadas de um modo intenso e singular. Este trabalho tem como objetivo realizar uma 
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análise de conteúdo dos websites  oficiais dos órgãos de fomento da brasilidade no mercado 

internacional,  pensando no posicionamento desejado através da disponibilização de 

conteúdo hierarquizado pelo uso de conceitos de usabilidade como arquitetura da 

informação, arquitetura de design, navegabilidade  e interatividades. 

1. Conceito-país e identidade marcária 

 Imagem país pode ser compreendido como o resultado das crenças e impressões que 

as pessoas têm acerca de um país. As imagens representam uma simplificação do conjunto 

de associações e informações relacionadas com um lugar.  É vinculado a estereótipos sobre 

uma nação e se fundamenta em representações mentais sobre a cultura, as pessoas, os 

produtos e serviços, os símbolos, a música, a tecnologia, a economia, o esporte dentre 

outras variáveis. Essas diversas representações mentais da imagem de um país são 

associadas pelo consumidor às marcas e produtos do mesmo (KOTLER E GERTNER, 

2005).  

 Os elementos positivos da identidade da marca podem ser chamados de ‘patrimônio 

de comunicação’, uma coleção de ativos de comunicação de uma marca que refletem sua 

ideologia, como logotipos, slogans, identidade visual, cores, sons, etc. Para um país, podem 

variar de eventos históricos e políticos a indivíduos específicos (LIMA, 2006). Com o 

intuito de se construir uma marca-país, deve-se fomentar a criação de uma imagem, tanto 

interna quanto externa, com base em valores positivos e relevantes que diferenciem e 

singularizem o país.   

 Philip Kotler, em artigo para a revista HSM Management4, expôs como o marketing 

estratégico de lugares deve ser gerenciado e, destacando a relevância da analise e definição 

dos principais pontos fortes e fracos e das principais oportunidades e ameaças e; da seleção 

de setores de atividade, personalidades, marcos naturais e eventos históricos que possam 

formar a base de uma sólida estratégia de marca e uma narrativa interessante. O processo de 

internacionalização da economia brasileira deve considerar, além da qualidade intrínseca de 

produtos e serviços oferecidos (associados a aspectos  naturais, tecnológicos  e econômicos) 

a construção de identidade de marca que represente aspectos conceituais  diferenciadores 

que potencializem a identificação de elementos de brasilidade (DRAMALI, 2010). 

                                                
4 HSM Management nº 44, maio-junho de 2004. 
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Resultado da atuação em áreas variadas, a marca Brasil será reflexo de um processo 

constante de relacionamento entre o conjunto de marcas brasileiras e os variados 

consumidores e prospects, nos mais diversos pontos de contato desta relação permanente. 

Para tanto, considerando os aspectos acima, propostos por Kotler,  deve-se seguir alguns 

caminhos para a construção da marca, conforme  destacamos abaixo, onde aspectos 

positivos da identidade nacional podem ser reunidos: 

1.1. História e Cultura 

 Explorar a singularidade da historia brasileira, sendo o único pais latino americano 

que fala português, com um processo de independência bastante singular, tendo adotado o 

Império como sistema de governo, salvaguardando assim a sua unidade territorial. Embora 

seja  um pais continental, mantém sua identidade cultural e  unidade linguistica.  A maior 

pátria católica do planeta convive com várias outras religiões, como cristãos evangélicos ou 

protestantes,  espíritas, judeus, muçulmanos, budistas, seguidores do candomblé, da 

umbanda e os sem religião. A mistura de raças (na verdade etnias), como os brancos 

europeus, índios brasileiros e negros africanos, no processo de mestiçagem que caracteriza 

a população brasileira na maior democracia do hemisfério sul do planeta. Aliás, é nesta 

diversidade harmoniosa que o Brasil encontra um de seus principais diferenciais mundiais, 

conforme é indicado no projeto Cara Brasileira, do SEBRAE: 
As dimensões continentais, a mistura de raças, a existência de culturas diversas, 
a coexistência de populações indígenas ainda em estado primitivo e de pessoas 
com acesso a padrões de modernidade e desenvolvimento comparáveis àqueles 
das sociedades mais avançadas criam no Brasil fortes contrastes que não 
encontram paralelo no mundo. 

A cultura brasileira é aberta à incorporação de diversas manifestações culturais 
sem se sentir ameaçada. Isso minimiza a necessidade de afirmação de 
expressões culturais excludentes e, por conseguinte, reduz as áreas de atrito. A 
convivência multicultural e multirracial é, pois, um traço cultural próprio dessa 
cultura: a miscigenação – que em outros contextos seria destrutiva – no caso do 
Brasil provou ser benéfica. 

Além disso, no futuro, a grande especificidade do Brasil consistirá, na verdade, 
em sua própria “inespecificidade” (em função de sua evidente diversidade 
cultural). As condições geográficas, climáticas e históricas continuarão a criar 
elementos que caracterizam o “espírito brasileiro”, que se configura em forte 
marca cultural. (SEBRAE, Projeto Cara Brasileira, 2002, p. 13) 

 

1.2. Grandes Eventos 
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 Ressaltar a diversidade brasileira com a realização de grandes eventos, em áreas 

variadas, tende a colocar o Brasil na mídia mundial e reforçar sua diversidade. Alguns 

destaques correntes são:  

Carnaval  

Acontece sempre em fevereiro ou março e anuncia a chegada da Quaresma, período 

no calendário da Igreja Católica consagrado à penitência e ao jejum. É a festa popular 

brasileira mais famosa em todo o mundo, principalmente no circuito Rio de Janeiro 

(sambódromo), Salvador (trios elétricos) e Recife-Olinda (carnaval de rua);  

Festa do Boi de Parintins (AM) 

 Grande celebração folclórica, mobiliza a cidade amazonense de Parintins em torno 

da disputa entre os bois Caprichoso (cor azul) e Garantido (cor vermelho), com desfiles de 

carros alegóricos, coreografias e muita música; 

Festas Juninas - São João (Campina Grande e Caruaru) 

 As festas juninas tem sua origem nas festas dos santos populares em Portugal: São 

Pedro, Santo Antônio e São João. O circuito junino do Nordeste brasileiro é um dos mais 

famosos e tradicionais. Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, disputam 

o título da melhor festa do País.  

Oktoberfest (SC) 

 Em outubro, a cidade catarinense de Blumenau entra em festa com música, dança e 

gastronomia típicas alemãs, para preservar os costumes dos colonos que imigraram para a 

região. Inspirada na Oktoberfest de Munique, a maior festa da cerveja do mundo, a versão 

blumenauense nasceu em 1984 e é  considerada a segunda maior festa alemã do mundo. 

(www.oktoberfestblumenau.com.br)  

Festa do Peão de Barretos (SP)  

 A Festa do Peão de Barretos, existente desde 1956, é o maior evento do mundo no 

gênero, com público estimado em 1 milhão de visitantes nos 11 dias do evento, com 

atrações que envolvem esporte, shows musicais, gastronomia, atividades infantis e festas 

particulares. (http://www.independentes.com.br)  

Parada Gay (SP)  
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 A Parada do Orgulho GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais), 

acontece em junho, na cidade de São Paulo e conta com a presença de trios elétricos que 

seguem pela região central da cidade, além de uma diversificada programação em vários 

clubs e bares da cidade. Considerada a maior parada gay do mundo, este é um dos eventos 

que mais atrai turistas para São Paulo. (http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/kassab-

compara-parada-gay-a-formula-1-20100606.html) 

Além destes eventos que fazem parte do calendário anual, ainda merecem destaque 

outros grandes eventos que  colocam o país na pauta da mídia internacional: 

Rio+20 - Conferência das Nações Unidas em Desenvolvimento Sustentável - 2012 

 A Conferência das Nações Unidas sobre  Ambiente e Desenvolvimento, mais 

conhecida por Cúpula da Terra ou Rio 92, foi considerada a mais importante conferência 

ambiental mundial realizada até hoje. Agora, com o objetivo inicial de se fazer um balanço 

de realizações e desafios desde então,  o Brasil sedia novamente o encontro organizado pela  

Organização das Nações Unidas (ONU) em maio de 2012.   www.earthsummit2012.org  

Fórum Social Mundial 2012 

 O Fórum Social Mundial (FSM) se reuniu pela primeira vez em Janeiro de 2001, em  

Porto Alegre/RS, com o objetivo de se contrapor ao Fórum Econômico Mundial de Davos, 

Suíça que, desde 1971, financiado por centenas de empresas multinacionais, promove e 

defende políticas neoliberais.  Em 2012 ocorre novamente em Porto Alegre com a pauta 

será a questão ambiental, preparando os movimentos sociais internacionais para a 

conferência Rio + 20. (www.forumsocialmundial.org.br/) 

Rock in Rio  2013 

 O Rock in Rio é o maior festival de música e entretenimento do mundo. Em suas 

nove edições, o Rock in Rio reuniu mais de 5 milhões de pessoas, com mais de 780 horas 

de música com transmissão para mais de 1 bilhão de telespectadores em 80 países. 

(www.rockinrio.com.br) 

Copa do Mundo de Futebol de 2014 

  Desde 1930, de quatro em quatro anos, acontece a Copa do Mundo de Futebol, 

competição internacional que se tornou uma das mais populares e disputadas de todo o 

mundo. Os dados da Copa do Mundo da Coréia e Japão, disputada em 2002 destacam a 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 7 

amplitude do esporte: 28,8 bilhão de telespectadores em 213 países assistiram pela TV. 

(http://pt.fifa.com/index.html) 

Jogos Olímpicos de Verão -  RIO 2016 

 Os Jogos Olímpicos de Verão são um grande evento internacional em que milhares 

de atletas participam de varias competições.  Atualmente os Jogos são realizados a cada 

dois anos, com os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno se alternando. As Olimpíadas de 

Verão de 1992, em Barcelona, tiveram um público estimado em 3,5 bilhões de 

telespectadores. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Historia_das_olimpiadas#cite_note-78)  

 

1.3. Personalidades brasileiras de nível internacional 

 O Brasil conta com uma gama de pessoas com reputação internacional, reconhecidas 

por sua competência e habilidade em áreas variadas como: Esportes (Pelé e Ronaldo no 

futebol);  Empresas (considerando-se as marcas corporativas como personalidades 

brasileiras: Vale, Petrobrás, Embraer, Gerdau , dentre outras). Ciência (Johanna Dobereiner, 

engenheira agrônoma; Miguel Nicolelis, neurobiólogo etc); Arte e Cultura (Paulo Coelho, 

literatura;  João Gilberto,  música;   Walter Salles, Fernando Meirelles,  cinema;   

Osgemeos, Romero Brito, Vik Muniz, Beatriz Milhazes - artes plásticas;  Design e 

Arquitetura (Oscar Niemeyer - arquitetura, irmãos Campana - design); Moda (Oskar 

Metsavaht,  estilista e;  Gisele Bundchen, modelo).  

 

1.4. Inovação e tecnologia made in Brazil 

 O país é inovador em áreas diversas como energia (exploração de petróleo em águas 

profundas e biocombustíveis); inovação tecnológica (motores para veículos flex, 

melhoramentos genéticos no agronegócio que tornaram o país em celeiro mundial, 

principalmente de soja e, no maior exportador mundial de carnes bovina e de frango; um 

dos mais importantes players da indústria aeronáutica mundial; detentor de tecnologia 

bancária que é referência no mercado financeiro); a sustentabilidade (é o país com a maior 

matriz energética renovável do mundo - a hidroeletricidade e biocombustível). 

 

2. Construindo a marca Brasil 
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 A construção de valores na mente do consumidor, resultando na percepção de 

marca, considera os atributos da marca, os benefícios por ela proporcionados e as suas 

atitudes pessoais sobre a marca. O sucesso de uma marca relaciona-se a uma alta percepção 

de valor. Quanto maior o desejo, maior o valor. O valor da marca é um conjunto de ativos e 

passivos ligados a ela, ao seu nome e ao símbolo, que adicionam ou subtraem valor ao 

produto ou serviço. Esses ativos podem ser agrupados em quatro dimensões: notoriedade da 

marca, qualidade percebida, associações e lealdade à marca (AAKER, 1998). 

 Para se criar uma imagem da marca qualificada e duradoura é fundamental a definição 

dos atributos, benefícios e atitudes associados à marca, ou seja, que o seu posicionamento, 

ou conjunto de valores que se deseja associados com a marca, seja  representado em todas 

as relações entre a empresa e o consumidor, atravessando etapas que vão desde a 

responsabilidade sócio-ambiental, design, domínio tecnológico, patentes, relações 

comerciais, preço e distribuição, entre outras.  

 A construção de uma a marca-país é um processo de longo prazo, que deve se valer de 

variadas ferramentas de marketing para perpetuar um relacionamento baseado no 

posicionamento desejado. Dentre estas ferramentas, vale destacar a imersão do prospect 

dentro da marca, fato que é bastante útil para materializar o conceito de posicionamento 

junto ao consumidor. É neste sentido que a utilização de ações de marketing digital podem 

gerar o início de uma experiência para o internauta ao oferecer informações claras, precisas 

e variadas sobre o país e, de modo complementar, gerenciar as redes sociais de modo a 

influenciar a difusão de informações positivas e aproveitar as críticas como fonte de 

identificação de problemas que necessitam de ações direcionadas para serem solucionados. 

 Estas ações somadas a  publicidade, relações públicas e assessoria de imprensa podem 

se tornar fundamentais na composição de uma efetiva comunicação integrada de marketing, 

já bastante influenciável por situações intangíveis  decorrentes dos variados pontos de 

contatos, principalmente os midiáticos, que podem influenciar significativamente na 

percepção da marca-país.  

 A política governamental de criação de uma marca-país nacional fica a cargo, 

principalmente, dos Ministérios do Turismo, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o 

das Relações Exteriores, com órgãos específicos para fomentar a imagem do país 

internacionalmente.  Neste trabalho, foram analisadas duas frentes relevantes para a 

construção de uma identidade brasileira no mercado mundial: turismo e negócios.  A 
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Embratur é a autarquia especial do Ministério do Turismo responsável pela execução da 

Política Nacional de Turismo no que diz respeito à promoção, marketing e apoio à 

comercialização dos destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado 

internacional. Para tanto, tem o ‘Plano Aquarela – Marketing Turístico Internacional do 

Brasil’ como orientador de seus programas de ação.  (www.embratur.gov.br)  A Apex-

Brasil, orgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC),  trabalha 

para promover as exportações de produtos e serviços brasileiros, apoiar a 

internacionalização das empresas e atrair investimentos estrangeiros para o país. 

(www.apexbrasil.com.br/) 

 

3. Aspectos da Análise Heurística 

Segundo DIAS (2003), as heurísticas  basearam-se na experiência prática de vários 

pesquisadores em testes com usuários. A análise heurística, nada mais é do que a análise da 

interação homem-computador (HCI). Exatamente por ser o elo entre o Homem e o 

Computador, as interfaces, pautadas nas heurísticas, definem o eixo que deve ser 

considerado como primordial para o desenvolvimento de websites e, em seu bojo, é 

necessário considerar os elementos relacionados à sua adequada estruturação: Arquitetura 

da Informação, Arquitetura de Design, Navegabilidade, Conteúdo e Interatividade, que 

relacionados entre si, definem a Usabilidade de um website.  

3.1. Arquitetura de Informação (AI) 

É o design estrutural do espaço da informação para facilitar o acesso intuitivo ao 

conteúdo de um website e a estrutura de comunicação entre as páginas dele (ou intranet, ou 

software ou outro meio digital). A arquitetura da informação permite que os internautas 

saibam onde estão e para onde podem ir – graças à definição clara do caminho lógico para 

se encontrar a informação. 

Segundo WURMAN (1991), a Arquitetura de Informação trata da organização da 

informação para torná-la clara, compreensível. Na web, esse objetivo se mantém: criar as 

estruturas de organização da informação de um website para que o usuário consiga 

compreendê-lo com facilidade, ou seja, é responsável por projetar a estrutura, o esqueleto, 

sobre o qual todas as demais partes irão se apoiar. Ela é o esquema do website sobre o qual 
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todos os outros aspectos são construídos – forma, função, metáfora, navegação e interface, 

interação e design visual. 

3.2. Arquitetura de Design (AD) 

É o design dos elementos da interface para facilitar a navegação do usuário junto ao 

conteúdo apresentado. Em outras palavras, a Arquitetura de Design é aquilo com que o 

usuário entra em contato para navegar num website, mesclando o conteúdo e sua 

estruturação feita pela Arquitetura de Informação, com elementos estéticos e funcionais, 

tornando  a navegação coerente, intuitiva e agradável.   

Assim, em decorrência dos objetivos do website e de seu público-alvo, a AD irá 

estruturar a apresentação da informação de maneira diferenciada, visando, principalmente, 

tornar a experiência de navegação em algo esteticamente agradável e estruturalmente 

funcional, valendo-se, para tanto, de elementos de ergonomia, de tecnologia, de marketing, 

de identidade visual, de elementos gráficos referenciais, de usabilidade e de características 

comportamentais do perfil do usuário desejado pelo website que, em última instância, irão 

definir as características que serão valorizadas pelo design. Resumindo, a Arquitetura de 

Design define a interface entre o usuário e o website. 

3.4. Navegabilidade 

Navegação é o resultado do conjunto de funcionalidades de acesso e localização 

dentro de um website. A navegabilidade considera a estruturação da informação aplicada à 

Interface Homem-Computador (HCI) e valoriza elementos de design que tornam a 

utilização / busca de informações no website mais amigável e rápida.  

 Um dos itens da navegação é acessibilidade, que no contexto deste trabalho, foi 

definida como a capacidade de encontrar o website no universo virtual, normalmente a 

página de acolhimento no website (homepage). O mesmo conceito deve-se aplicar a outra 

qualquer página para além da página principal. Esta facilidade tem a sua relevância porque 

deverá ser fácil para qualquer cidadão encontrar rapidamente o espaço digital do organismo 

ou serviço da, neste trabalho, Administração Direta e Indireta do Estado que procura para, 

uma vez lá, identificar a informação que necessita ou solicitar o serviço que deseja. 

Essencial para cumprir esta missão será o registro do website em vários diretórios e motores 

de pesquisa, nacionais e internacionais, a promoção do endereço através da sua inclusão em 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7/9/2012 

 
 

 11 

outros websites, e a inclusão do endereço em todas as publicações ou material promocional 

do organismo. 

3.5. Conteúdo 

Para se elaborar um website atraente e interessante é, antes de qualquer coisa, 

necessário definir o objetivo do mesmo, tanto em termos de informação quanto em termos 

de marketing (função, público etc), item fundamental na análise realizada nesta tese. Após 

esta definição, deve-se buscar estes conteúdos eleitos nas mais diversas fontes, criando-se 

roteiros de pesquisa e prospecção de informações pertinentes aos objetivos do website. Os 

conteúdos necessários ao website para ir ao encontro das necessidades do usuário devem 

considerar o perfil do público objetivado. 

 Segundo NIELSEN (2002), a criação de um conteúdo eficaz é um dos aspectos 

mais críticos de um website, pois a maioria dos usuários “bate o olho” no conteúdo online, 

em vez de ler cuidadosamente, ou seja, o conteúdo online deve ser diferenciado do 

conteúdo inserido em material impresso.  

 3.6. Interatividade 

Segundo DIAS (2003), a interatividade se resume em diversas formas criativas de se 

trabalhar usando várias maneiras de interação em uma apresentação, onde o emissor 

consiga transmitir a mensagem para o receptor. Para se desenvolver qualquer tipo de 

interatividade é necessário utilizar-se de tecnologias avançadas, através disto, há a 

possibilidade de um maior controle do receptor pelo emissor, proporcionando um 

conhecimento maior do mesmo, fazendo com que a interatividade seja benéfica, por 

exemplo, a uma empresa em seu processo de customer relationship management (CRM) 

com seus clientes. 

Em relação às áreas estudadas, as principais ferramentas de interatividade são: 

mecanismos de busca em banco de dados interativo; pasta pessoal; fórum; depoimentos; 

enquetes; websites personalizáveis e integração a redes sociais. 

3.7. Usabilidade 

Usabilidade é a eficiência, eficácia e satisfação com a qual os públicos do website 

alcançam seus objetivos. É o somatório dos elementos de conteúdo, de arquitetura da 

informação e de arquitetura do design, e que, em ultima instância, verifica se o usuário do 
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website consegue ou não executar uma tarefa com sucesso durante o processo de 

navegação.  

Conforme NIELSEN (1993), os cinco atributos da usabilidade são: facilidade de 

aprendizado, eficiência de uso, facilidade de memorização, baixa taxa de erros e satisfação 

subjetiva.  

Em outras palavras, usabilidade é a avaliação geral do funcionamento do website em 

termos estruturais, estéticos, funcionais e tecnológicos. Se estes elementos estão integrados 

de modo eficiente e amigável, possibilitando o acesso à informação desejada, de modo 

intuitivo e amigável, considera-se que o website tem boa usabilidade e atende às 

necessidades tanto de quem oferece a informação (website) quanto à de quem procura pela 

informação (internauta). 

4. Usabilidade Braziltour 

Desde uma perspectiva top-down do website, ou seja, um olhar de cima para baixo, 

foi averiguado que sua estrutura informacional é simples e bem organizada.  A arquitetura 

de informação está concentrada na oferta de informações sobre os tipos de turismo, 

principais destinos e dicas aos turistas. Este conjunto é valorizado com a arquitetura de 

design, projetado com a divisão  do website em blocos, sendo a metade superior com 

destaque para um cabeçalho estático com alguns ícones turísticos; ferramenta de busca e 

seleção de idiomas destacados e links para wesbites institucionais.  Abaixo do cabeçalho 

está localizado um menu superior com a principal divisão informacional do website (Sobre 

o Brasil, Multimídia, Dicas ao Turista, Tire suas Dúvidas e Contato, Imprensa). A seguir, 

destaca-se um super banner  rotativo com vídeo promocional do Brasil / lista com Cidades 

da Copa / Videos no canal do YouTube.  

A metade inferior surge ao rolar a tela (scroll). Surge o bloco Descubra o Brasil do 

seu jeito, no qual são disponibilizados três banners temáticos (golfe, náutico e patrimônios 

culturais) e  cinco boxes informacionais, que possibilitam, por meio de ícones e textos a 

navegação para segmentos turisticos ( Sol e Praia; Negócios e Eventos; Esporte; 

Ecoturismo e Cultura) e; via e mecanismos de busca (textual ou no mapa) a navegação 

direta em destinos turísticos. Reforçados por um box com um destino em destaque, outro 

com destinos rotativos em destaque e um com acesso as redes sociais compõem o conjunto 

de navegabilidade.  Todos estes elementos são utilizados com pouca interatividade, restrita 
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ao acesso aos vídeos e fotos, mecanismos de busca interna, formulários para informações e 

links para as redes sociais.  

O conteúdo não se mostra alinhado ao que deveria ser o objetivo do website – 

fornecer informações turísticas – pois, apesar da existência de  textos informativos, em 

línguas variadas como inglês, alemão, espanhol, frances e italiano, variando com 

explicativos, mostrando a existência de lugares, explicando as possibilidades de aventuras, 

as informações são escassas, algumas vezes desatualizadas e pouco provocativas. 

Em termos de navegabilidade, uma consulta no Google, sistema de busca mais 

utilizado no planeta, do termo “tourism in brazil” retornou a página da Braziltour 

encabeçando a lista, seguida por Wikipedia, Embratur, guia privado e Ministério do 

Turismo, o que resulta num excelente retorno para o website estudado, em particular e pelos 

órgãos responsáveis pelo fomento ao turismo no país. 

No geral, a usabilidade do website é bastante restrita, limitando-se a informações 

básicas ao turista, com pouco aprofundamento na apresentação dos destinos e nas dicas de 

viagens.  O trabalho nas redes sociais é incipiente e o único mais bem elaborado é o 

Youtube. Pelo aspecto virtual, é difícil alguém começar uma experiência que reforce 

positivamente a marca Brasil dentro do ambiente oficial do turismo pois as informações são 

poucas e vagas. O caminho provável  para o turista será buscar fontes externas, as quais não 

sofrem influencia da comunicação de marketing oficial. 

5. Usabilidade APEX 

Na análise top-down do website foi averiguado que sua estrutura informacional é 

abrangente e bem organizada.  A arquitetura de informação está concentrada na oferta de 

informações sobre a pujança do país e os ítens de atratividade de investimentos. Pelos 

diferentes focos da Agência, os conteúdos foram ordenados em minisites internos 

(Exportação, Atração de investimentos, Sobre a Apex-Brasil e Imprensa), o que possibilita 

uma melhor abordagem dos diferentes targets pela segmentação de conteúdo e, em hotsites 

direcionados por meio de um menú lateral (Brasil Casa Design, Brasil Design Week, Centro 

de Negócios, Expo Xangai 2010, Prêmio Apex-Brasil, Carnaval 2012, Fórmula Indy e 

Tradings do Brasil ),  com design diferenciados e informações específicas sobre os temas 

abordados, o que potencializa a utilização estética e de linguagem direcionados aos 

segmentos específicos listados acima. A arquitetura de design é caracterizada pela 

formalidade, com muitas áreas de texto, recursos imagéticos de ancoragem, fundo branco e  
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áreas estruturais (menús, caixas de box, títulos)  com uso de cores que remetem à bandeira 

nacional.    A interatividade fica restrita ao acesso aos vídeos e fotos, mecanismos de busca 

interna, formulários para informações e links outros websites oficiais.  O conteúdo é amplo 

e diversificado, bilingue (português e inglês), segmentado de acordo com o perfil do target 

e os objetivos da Agência no relacionamento com prospects. Muitas e variadas informações 

sobre áreas diversas, como é a própria atuação da APEX, estão organizadas de modo claro e 

objetivo, com a possibilidade de complementação da informação em outros websites 

oficiais listados como referências externas. 

Em termos de navegabilidade, uma consulta no Google do termo “business in 

brazil” retornou, entre as vinte páginas iniciais, somente uma oficial (décima sétima) – 

ligada ao Ministério das Relações Exteriores, o que resulta num pífio retorno para o website 

estudado e para os órgãos responsáveis pelo fomento ao desenvolvimento de negócios no 

país. 

No geral, a usabilidade do website é eficiente, oferecendo um conjunto de 

informações aos internautas sobre a área de negócios, com detalhamento na apresentação 

dos potenciais de mercado e de investimentos.  Há um trabalho oficial incipiente nas redes 

sociais. Pelo aspecto virtual, é possível começar uma experiência que reforce positivamente 

a marca Brasil dentro do ambiente oficial dos negócios pois há informações consistentes 

sobre os principais temas abordados. Entretanto, nota-se a falta de criatividade por conta da 

formalidade geométrica da arquiteturta de design que estrutura o website, deixando de 

fomentar um dos aspectos relevantes no posicionamento de brasilidade no mercado 

internacional, justamente a criatividade. 

 

Considerações Finais 

A análise heurística de websites deve enfocar a interação do usuário com a interface, 

ou seja, o internauta  deve conseguir, de forma eficaz, estabelecer uma ligação com o 

website ou portal, através do uso de ferramentas disponíveis, produzindo  satisfação e 

produtividade na execução das atividades requeridas, principalmente no acesso a 

informações específicas. 
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Esta análise buscou levantar tanto as qualidades dos websites  estudados, quanto 

detectar pontos de melhoria, que não só poderão potencializar as boas práticas de 

usabilidade, mas também contribuir para outros projetos e pesquisas. 

Se no Turismo as informações são incompletas e vagas, nos Negócios elas aparecem 

detalhadas e segmentadas, embora com um apelo estético pobre. A interatividade ainda é 

pequena para ambos os websites, bem como o uso das mídias sociais. Pior é a ausência de 

referência aos universos offline (mídias tradicionais) e ações de comunicação publicitária, 

se existirem. O pequeno uso das mídias sociais integradas aos websites estudados 

demonstra a falta de investimento necessário para a manutenção de uma equipe 

especializada somente neste tipo de abordagem, denotando a baixa integração e 

planejamento da comunicação de marketing. 

O principal problema identificado neste estudo de caso é a falta de comunicação 

integrada entre os diferentes órgãos do governo, tanto em termos de conteúdo quanto em 

termos de padrões estéticos. Esta ausência de sinergia denota uma desintegração 

estrututural e conota a falta de planejamento eficaz de um país que busca seu 

reposicionamento no mercado mundial. Embratur e APEX tem funções complementares, 

com algumas sobreposições temáticas, mas em suas ações parecem se ignorar de modo 

recorrente. Uma ressalva importante a se fazer é quanto a Expo Xangai 2010, onde o 

Pavilhão Brasileiro teve um trabalho mais sincronizado e que serve como marco referencial 

de um trabalho integrado entre Turismo e Negócios. (www.apex.com.br) 

Enfim, tudo tem um início e ainda há muito a ser feito quanto a construção da 

marca-país Brasil. Mas é importante perceber que finalmente o país começa a praticar ações 

de um player global em áreas estratégicas, semeando seu futuro como um país que, além de 

exótico, é desenvolvido e contemporâneo. Seja no turismo, na cultura, na economia, nos 

negócios, na qualidade de vida. A marca Brasil está em construção. 
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