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 RESUMO  

O presente trabalho foi elaborado com a finalidade de observar e 
esclarecer como se da à promoção turística da região Nordeste do Brasil feita pelas 
operadoras de turismo, tendo como base os sites e catálogos das mesmas. Sendo 
assim o objetivo geral desta pesquisa é analisar o uso das imagens dos destinos 
que são expostas por estas operadoras de turismo, e desta forma identificar quais 
destinos tem maior preferência por parte destas empresas bem como o tipo de 
atrativo mais presente nestas divulgações, sendo assim este trabalho gerará dados 
pertinentes a respeito do que está sendo de fato vendido com relação ao Nordeste 
brasileiro, contribuindo assim para futuros trabalhos com a mesma perspectiva e 
problemática. Os processos metodológicos que deram forma para esta pesquisa 
foram pesquisa Bibliográfica a respeito do Marketing, promoção turística e a 
importância do uso de imagens nas promoções turísticas dando assim o 
embasamento teórico necessário para subsidiar a pesquisa realizada nos sites e 
catálogos das empresas escolhidas, a escolha das operadoras foi realizada 
considerando aquelas que estavam devidamente associadas à Associação Brasileira 
das Operadoras de Turismo – Braztoa, após os levantamentos das imagens com 
relação ao local de referência e o tipo de atrativo presente na mesma, pode se 
constatar como estar sendo ofertado o turismo da região Nordeste. 

 
Palavras-Chave: Imagens Nordeste, Operadoras de turismo, promoção turística, 
Braztoa. 

  



ABSTRACT 

 

This work was elaborated with purpose of observation and turn clear how the Brazil 
northeast region is promoting by the travel agencies using websites and catalogs. 
The goal is to analysis the use of images from the destinations promoted by this 
travel agencies finally identifying which destinations has more preferences to use and 
the kind of attraction more present in the marketing. By this way, this work will bring 
important datas about what really is selling of Brazilian Northeast region contributing 
to new works with the same problematic. The methodology was a bibliography 
research in marketing, tourism promotion and use of tourism images giving it a theory 
base necessary to subsidize the research did in websites and catalogs of this 
companies. The choice of the travel agencies was made considering that one who is 
associated with Associação Brasileira das Operadoras de Turismo - Braztoa. After 
the images surveys looking for local reference and kind of attraction it can be notify 
how is offering the tourism in the Northeast region. 

 

Key-words: images northeast, tourism operator, tourism promotion, Braztoa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço da globalização nas últimas décadas vem acirrando a 

competitividade nos mais diversos ramos mercadológicos, isso se mostra presente 

também com relação aos destinos turísticos. Desta maneira, procura-se sempre 

saber o que os consumidores querem e busca-se identificar formas para induzir este 

cliente a efetivar a compra pelo produto ou serviço oferecido. 

 Desta maneira são vários os fatores que influenciam o turista no 

processo de escolha de seu destino, estes fatores podem estar divididos em dois 

grupos como aponta Horner e Swarbrooke (1996): fatores internos e fatores 

externos ao turista. 

Dentre os fatores internos, podemos citar: personalidade, disponibilidade 

de renda, saúde, experiências passadas, dentre outros, ou seja, estes fatores não 

têm ligação direta com qualquer promoção ou divulgação de bens, produtos ou 

serviços. Já dentre os fatores externos ao turista, podemos destacar o conselho dos 

agentes de viagens, as informações obtidas sobre os destinos, os meio de 

transporte para realizar a viagem, a recomendação boca a boca de amigos e 

familiares, as promoções especiais e ofertas de organizações de turismo e ainda o 

clima da destinação (HORNER; SWARBROOKE, 1996). Os fatores externos podem, 

portanto, terem influência direta ou serem controlados por aqueles que promovem a 

atividade turística, exceto os fatores naturais como é o caso do clima. 

Nesse contexto de competitividade entre destinos, ganha-se destaque o 

marketing turístico, onde o tratamento da imagem dos destinos turísticos passa a ter 

um papel importante para a escolha do turista. 

O turista, antes de viajar, faz previsões das experiências que 
pretende ter. Estas estão fundamentadas nas emoções que o destino 
evoca na sua memória, por comentários de amigos, pela leitura da 
folheteria, anúncios publicitários etc. Sua decisão basear-se-á na 
imagem que ele valoriza e espera encontrar (CROMPTON, 1979, 
apud PÉREZ-NEBRA; TORRES 2010, p. 83). 

Segundo Gastal (2005), no âmbito do turismo o uso de imagens é 

indispensável seja qual for o meio de divulgação (folhetaria, pôsteres, reportagens 

em jornais e revistas, websites).  Ainda a respeito do uso de imagens nas 

promoções Ballin (2013, p.4) reforça que: 
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A Fotografia publicitária tem a função de vender um produto, difundir 
a ideia comercial do mesmo independente do tipo de mídia escolhida 
pelo anunciante, que pode ser desde revistas, impressos, outdoor ou 
vinculado no cinema ou televisão. 

Sobre a influência que a imagem é capaz de exercer sobre os indivíduos, 

Costa (2008 apud BALLIN, 2013, p. 5) afirma: “o homem é um animal ótico, num 

mundo predominantemente visual”, o ser humano está ligado a essa relação 

imagem e juízo de valor, no mercado, as imagens precisam transmitir a melhor 

representação do produto possível para despertar o desejo de aquisição do mesmo.  

A maioria dos destinos turísticos que são conhecidos nacionalmente ou 

internacionalmente provavelmente tem alguma ajuda das operadoras de turismo 

para que, de certo modo, consigam se consagrar, uma vez que, as operadoras de 

turismo conseguem levar até as pessoas que querem viajar informações sobre 

locais e principalmente belas imagens que despertam o desejo de contemplar e 

vivenciar tal beleza. O papel destas empresas é de tão grande importância que, 

prestadores de serviços locais como hotéis, pousadas, restaurantes entre outros 

segmentos de prestação de serviços, chegam a dar descontos em seus preços para 

as operadoras conseguindo assim, parceiras com as mesmas tornando-se parte dos 

pacotes vendidos por estas, isso mostra o poder que estas operadoras têm de 

conseguir levar o turista até os destinos e a influência que elas exercem na atividade 

turística destes locais, como afirma Martins (2012, p. 1): 

As agências de viagens e turismo assumem um papel importante na 
oferta turística, formando o grupo mais importante do sistema de 
distribuição e vendas de produtos turísticos que envolvem viagens. 
Desempenham um importante papel no desenvolvimento do turismo, 
por criarem e orientarem os fluxos turísticos e servirem de elementos 
de ligação entre os turistas e as demais entidades prestadoras de 
serviços turísticos. 

É notável que as operadoras de turismo bem como as agências de 

viagens são ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento da atividade 

turística seja qual for o destino turístico, uma vez que o “papel das agências de 

viagens é actuar como um canal de distribuição entre os produtos e serviços do 

turismo com o público consumidor” (PETROCCHI e BONA, 2007 apud MARTINS, 

2012, p. 22). 

Sendo assim, observar e analisar a promoção turística e o uso das 

imagens feita pelas operadoras de turismo no que se refere à região do Nordeste 
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brasileiro torna-se relevante tendo em vista que este estudo irá preencher algumas 

lacunas, respondendo a perguntas tais como: quais destinos são de fato vendido  

pelas fomentadoras de pacotes turísticos, o que se promove mais e o que tem 

menos atenção destes agentes. Além disto, irá contribuir para o aumento de 

pesquisas, analises e levantamentos nesta área. 

Desta maneira a questão central deste trabalho é: quais são os destinos e 

quais tipos de imagens, têm sido promovidos pelas operadoras de turismo em seus 

catálogos e/ou em seus sites? 

Desta forma esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o uso das 

imagens nas promoções feitas pelas operadoras de turismo, com foco na Região do 

Nordeste brasileiro, em seus catálogos online e/ou em seus sites. E como objetivos 

específicos este trabalho buscará em um primeiro momento contabilizar a 

quantidade de imagens por tipo de atrativo exposto nas fotografias, destino e estado, 

em um segundo momento será calculado quais tipos de atrativos tem maior atenção 

por parte das operadoras de turismo, e por fim será levantado o quanto cada estado 

do Nordeste está presente nestas imagens e quantos destinos de cada um deste 

tem espaço nas promoções com imagens, desta forma os dados obtidos após essa 

pesquisa irá ajudar a determinar que tipo de atrativo e que destinos bem como quais 

estados desta região as operadoras de turismo têm divulgado com maior fervor. 

Como processos metodológicos para realização desta pesquisa para que se 

alcancem os objetivos esperados, inicialmente será desenvolvida uma pesquisa 

bibliográfica abordando os temas marketing, promoção turística, a importância do 

uso de imagens nas promoções turísticas, e o papel das operadoras de turismo. 

pois este tipo de pesquisa segundo Santos (2010) pode ser feita a partir de 

livros, enciclopédias, periódicos, tais como revistas e jornais, e até mesmo 

publicações as quais se encaixam os artigos científicos, resenhas e ensaio crítico, 

entre outros, os autores Marconi e Lakatos afirmam que, 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 
bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografia, teses, material cartográfico etc., até meios de 
comunicação oral. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 166) 

Tendo em vista a importância da pesquisa bibliográfica como objeto de 

estudo, a mesma torna-se indispensável para a realização do trabalho, sendo assim, 
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a pesquisa realizada nestas bibliografias dará o embasamento teórico necessário 

dando suporte cientifico ao trabalho, e reforçando sua pertinência. 

Em um segundo momento será realizada a seleção das operadoras, o 

critério para a escolha foram apenas dois, em primeiro lugar a mesma deveria ser 

associada a Braztoa (Associação Brasileira das operadoras de turismo), segundo 

obviamente a operadora deverá vender pacotes nacionais tendo como destino o 

Nordeste brasileiro. 

O levantamento dos dados foram feitos a partir de pesquisa documental tendo 

como base os catálogos online e o sites, como aponta PRODANOV e FREITAS 

(2013) a pesquisa documental é destacada no momento em que podemos organizar 

informações que se encontram dispersas, conferindo-lhe uma nova importância 

como fonte de consulta, os mesmos autores destacam que pode ser entendido como 

documento: 

Qualquer registro que possa ser usado como fonte de informação, 
por meio de investigação, que engloba: observação (crítica dos 
dados na obra); leitura (crítica da garantia, da interpretação e do 
valor interno da obra); reflexão (crítica do processo e do conteúdo da 
obra); crítica (juízo fundamentado sobre o valor do material utilizável 
para o trabalho científico). (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 56) 

Foi realizada ainda uma pesquisa quantitativa considerando as imagens 

expressas pelas operadoras de turismo, aponta RICHARDSON (1989, apud, 

DALFOLVO; LANA; SILVEIRA, 2008). A pesquisa quantitativa é aplicada nos 

estudos descritivos, ou seja, aqueles que procuram descobrir e classificar a relação 

entre variáveis, a pesquisa quantitativa também ”traduz em números opiniões e 

informações para classifica-las e analisá-las” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 

69)estas variáveis serão as imagens como citado a cima. 

Sendo assim, o presente trabalho está dividido em 5 (cinco) capítulos 

para melhor disseminação e assimilação do conteúdo, no primeiro capítulo 

compreende à introdução abordando a relevância da pesquisa assim como os 

objetivos, a problemática do trabalho, a justificativa bem como os procedimentos 

metodológicos. 

O segundo capítulo tem como função embasamento teórico apresentando 

estudos sobre a área de marketing e promoção turística trabalhando de forma bem 
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esclarecedora e contextualizada como se dá e qual a importância destas duas 

ferramentas do processo mercadológico em especial no ramo do turismo. 

O terceiro capítulo tentará esclarecer o papel das operadoras de turismo 

na promoção dos destinos turísticos, este capitulo também argumenta sobre a 

escolha da Braztoa (Associação brasileira das operadoras de turismo) assim como a 

escolha das operadoras que servirão como objeto de pesquisa.  

O quarto capítulo tem inicio apresentando dados sobre o potencial de 

atrativos da região Nordeste apresentados pelo MTur (Ministério do Turismo) logo 

em seguida é apresentado os dados e resultados da pesquisa. 

Por fim, o quinto capítulo traz as considerações finais onde é feito 

algumas reflexões sobre os dados obtidos resgatando um pouco da discursão inicial 

esclarecendo a situação da promoção que está sendo realizada pelas operadoras e 

apontando quais tipos de atrativos tem mais atenção destes, de mesmo modo 

apresenta qual a situação dos estados do Nordeste nestas promoções. 
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2 MARKETING E PROMOÇÃO TURÍSTICA 

 

A atividade turística depende significantemente de uma demanda básica 

de oferta de equipamentos, produtos e serviços para que a mesma possa se 

desenvolver e se sustentar no mercado dos destinos turísticos. Beni (2001, p. 159) 

define como oferta básica:  

O conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de 
alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social 
ou de outros típicos, capaz de atrair e assentar uma determinada 
região, durante um período determinado de tempo um público 
visitante. 

A oferta de vários serviços e produtos em uma localidade, e a compra 

destes por parte dos turistas faz com que o turismo se caracterize como um cenário 

de comércio, conforme afirma Trigueiro (1999, p. 14): 

O turismo na verdade, é uma atividade de troca, portanto se 
caracteriza como mercado, onde existe uma oferta de produtos 
turísticos e uma demanda de pessoas dispostas a visitar esses 
destinos.  

É pressuposto que, para que possa acontecer o consumo de determinado 

produto ou serviço, o mesmo deve ser do conhecimento dos seus consumidores em 

potencial, e, além disso, também devem atender as necessidades e anseios do 

público alvo, estas metas podem ser alcançadas através do marketing. 

Os conceitos de marketing são diversos e amplos. A respeito do que se 

trata o marketing a Associação Americana de Marketing define que: 

O Marketing é uma função organizacional e um conjunto de 
processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de 
valor para o cliente, bem como a administração do relacionamento 
com eles, de modo que beneficie a organização e seu público 
interessado. (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE MARKETING, 2004 
apud LAS CASAS, 2009, p.7) 

Assim, podemos observar que, o marketing é tratado como um processo 

que envolve todos os estágios da produção de um produto até chegar ao 

consumidor. Também pode ir além, como por exemplo na realização de pesquisas 

de satisfação dos clientes para redefinir planos estratégicos. Desta forma: 
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O marketing pode ser entendido como o conjunto de atividades que 
uma organização planeja, implanta e controla, orientadas para 
atender às necessidades de indivíduos ou grupos de indivíduos ou 
de outras organizações, oferecendo-lhes produtos ou serviços. 
(TRIGUEIRO, 1999, p.11) 

O marketing, portanto, desenvolve atividades planejadas com intuito de 

atender as necessidades dos clientes. Semenike e Bamossy (1995, p.6) ressaltam 

que: 

O marketing é o processo de planejamento e execução do conceito, 
preço, comunicação e distribuição de ideias, bens e serviços de 
modo a criar trocas que satisfaçam objetivos individuais e 
organizacionais. 

Tendo em vista os conceitos anteriormente citados, notamos que, o 

marketing é uma importante ferramenta no âmbito da produção e do consumo, como 

também para o turismo. 

O turismo se apropria dos conceitos e práticas presentes no marketing 

para desenvolver serviços e produtos que atendam aos anseios dos turistas e desta 

forma se tornar mais firme no mercado, uma vez que, despertar o desejo de um 

indivíduo de sair de sua área de conforto para visitar locais de certa forma 

desconhecidos é uma tarefa que requer um pouco de dedicação, sendo assim 

iremos abordar uma definição e um segmento do marketing tratada por vários 

autores como marketing turístico. 

 Ao longo da evolução dos conceitos de marketing e de toda 

sistematização que foi se desenvolvendo dentro desta área, as ações do mercado 

turístico conseguiu acompanhar esta evolução, onde mesmo sendo um bem 

intangível conseguiu englobar-se nos mesmos conceitos do marketing tradicional, 

que tem em sua maioria bens tangíveis. Segundo Jost Krippendorff, o marketing 

turístico é: 

A adaptação sistemática e coordenada das politicas das empresas 
de turismo, tanto privadas como do Estado; no plano local, regional, 
nacional e internacional, visando a plena satisfação das 
necessidades de determinados grupos de consumidores, obtendo, 
com isso, um lucro apropriado (JOST KRIPPENDORFF, 1980, apud 

RUSCHMANN, 1990). 

Sendo assim, podemos observar que o marketing turístico é composto de 

vários segmentos comerciais e órgãos públicos que têm o mesmo objetivo, 

conseguir um fluxo turístico considerável para determinado atrativo. 
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O marketing turístico ainda tem como função identificar os segmentos de 

mercado, promover o desenvolvimento de produtos turísticos e levar até os turistas 

informações sobre os produtos que estão sendo oferecidos (TRIGUEIRO, 1999). O 

mesmo autor ainda diz que a função do profissional do marketing turístico é: 

Em última instância, descobrir o que os turistas querem, desenvolver 
serviços turísticos adequados as necessidades e desejos deles, 
comunica-los sobre onde podem ser comprados esses serviços, de 
modo que o processo de troca entre a organização por ele dirigida e 
os turistas sejam um bom negócio (TRIGUEIRO, 1999, p. 14). 

Dentro dos vários processos incluídos no marketing, podemos encontrar o 

que Las Casas e vários outros autores chamam de Promoção ou promoção de 

vendas. “A promoção é uma variável controlável do composto mercadológico” (LAS 

CASAS, 2009, p. 283) esta variável irar ser responsável por desenvolver as formas 

pelas quais os consumidores são informados dos produtos e serviços e também irar 

contribuir para a formação da imagem ou da marca do próprio produto ou empresa. 

Como Las Casas (2009) afirmou a promoção ou promoção de vendas é 

uma variável controlável do composto mercadológico, diferente das variáveis que 

não podem ser controladas (por exemplo, a economia). Sendo controlável a 

promoção depende inteiramente dos profissionais do marketing seu alcance e por 

sua vez o retorno esperado da promoção irá depender primordialmente do qual bem 

planejada a mesma foi. 

Em relação à promoção de vendas o conceito apresentado por Semenik e 

Bamossy (1995) atenta também para as formas que a promoção pode se 

apresentar, segundo os autores a promoção de vendas consiste em: 

Uma forma muito visível de comunicação. Cupons, concursos, 
amostra grátis, prêmios e eventos especiais atraem a atenção e 
motivam os consumidores a experimentar o produto. Usada da 
maneira apropriada, é capaz de causar efeitos importantes no 
estimulo da demanda (SEMENIK; BAMOSSY, 1995, p.467). 

A promoção ao contrario do que a maioria pensa se diferencia da 

propaganda, pois a propaganda segundo Las Casas (2009) familiariza os clientes 

com o uso dos produtos fabricados, lança novos produtos, enfatiza características 

dos produtos, ou seja, esta tem papel mais informativo, porém ele diz que: 

A propaganda pode ser promocional ou institucional. A propaganda 
promocional visa estimular a venda imediata, enquanto a institucional 
visa divulgar a imagem de empresas ou marcas de produtos, com a 
intenção de venda imediata. (LAS CASAS, 2009, p.286) 
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Desta maneira percebemos então que a promoção não almeja apenas 

divulgar o produto, mas sim estimular o desejo do consumidor de adquiri-lo e assim 

criar uma fidelização entre ambas as partes. 

Para Las Casas (2009), a promoção pode ser realizada de várias formas 

são elas: 

 Propaganda; 

 Venda pessoal; 

 Promoção de vendas; 

 Merchandising; 

 Marketing direto; 

 Relações públicas. 

Como podemos observar a promoção de vendas pode causar estimulo da 

demanda, uma vez que a mesma foi bem planejada e bem aplicada, no caso do 

turismo os profissionais devem saber onde está o seu publico alvo para direcionar a 

promoção tendo maior alcance e aceitação. 

A promoção turística pode ser um desafio, promover um destino turístico 

não é como oferecer um automóvel ou uma casa, pois não se trata de um único 

produto ou serviço, e sim de uma gama deles, há uma maior complexidade no que 

diz respeito a atrair turistas para um determinado destino. 

Uma localidade ou região só pode ser considerada turística a partir do 

momento em que agrega, portanto, uma oferta de produtos, serviços e atrativos que 

receba uma demanda de turistas. E com todos os investimentos envolvidos, a 

promoção dos destinos passa a ser um elemento relevante, realizada, em sua 

maioria, pelas agências de turismo, uma vez que, estas empresas são o principal 

elemento de ligação entre turista e destino (MARTINS, 2012). 

A promoção de um destino turístico se diferencia dos demais setores uma 

vez que trata-se da venda de um conjunto de serviços promovidos por meio de 

imagens a ele associadas (CIPRIANO; SILVA, 2015, p. 68). As imagens podem vir a 

se tornar uma referência do destino, por exemplo, quando vemos a imagem da torre 

Eiffel automaticamente nos lembramos de Paris. 
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Promoção turística são ações na qual o trade turístico ou órgãos públicos 

buscam estimular nos turistas em potencial o desejo de compra. Para Jost 

Krippendorf a promoção de vendas no turismo são “as medidas que visam aprimorar 

os contatos pessoais entre os representantes dos produtos turísticos e os 

compradores potenciais, e a otimização do contexto no qual esses contatos 

acontecem” (JOST KRIPPENDORF, 1980, apud RUSCHMANN, 1990, p. 53). 

Basicamente os princípios da promoção turística não diferem dos 

princípios das outras mercadorias, mas o produto turístico difere completamente dos 

produtos físicos, pois é composto de percepções intangíveis. 

Existem vários meios de se realizar a divulgação ou promoção de um 

determinado produto, serviço ou destino turístico, porém afirma Las Casas (2009) 

que Independente de qual meio esteja sendo usado, este deve seguir um modelo de 

comunicação, como a imagem a baixo mostra: 

Figura 1. Modelo de Comunicação. 

Fonte: Las Casas (2009, p. 283). 

O meio por onde é transmitida, juntamente com os elementos que irão 

estar presentes na mensagem (propaganda) irá influenciar de forma significativa a 

decisão de compra do receptor - consumidor, ou seja, o turista.  

A promoção ou divulgação de um Produto, Serviço ou Destino turístico, 

seja feita pelas Empresas privadas ou pela gestão pública, pode ser considerado um 

dos principais elementos que contribui diretamente para fixação destes no mercado, 

desta maneira “a promoção tem como objetivo fornecer informações, aumentar a 

demanda, diferenciar um produto, acentuar o valor de um produto e equilibrar as 

vendas” (ALVES, 2013, P. 26). Sendo assim, é de fundamental importância que a 

Promoção seja bem elaborada e planejada para que se tenha maior alcance e, para 
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que de fato chegue ao conhecimento dos consumidores em potencial, ou seja, 

aqueles que o perfil se encaixa com o produto ou serviço em questão, ou como no 

caso deste trabalho, o destino Turístico. 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DAS IMAGENS NAS PROMOÇÕES DE TURISMO 

 

Das características mais influentes de um produto ou um serviço que 

levam o consumidor a decidir compra-lo pode-se dizer que a imagem é a mais forte. 

A imagem é ,em muitos casos, o primeiro contato entre consumidor e produto. (SÁ, 

2002, p.11) diz que “todo produto em maior ou menor grau, possui uma imagem 

assim como uma marca e características tangíveis e intangíveis”. 

O turismo é, em sua maioria, a oferta de produtos intangíveis, e cada 

individuo tem um pensamento diferente a respeito dos destinos turísticos, porém não 

se pode fazer uma promoção usando uma imagem para cada desejo individual dos 

turistas, as promoções devem trazer uma imagem que independente da pessoa que 

a esteja vendo desperte nela o desejo de visitar aquele determinado destino. Sá diz 

que, “na compra de bens predominantemente intangíveis ou de serviços, a imagem 

é a mola propulsora que alavanca a venda. Ela é o diferencial que estimula a 

decisão, porém não é o único” (SÁ, 2002, p.12). 

Sendo assim, podemos dizer que, todo destino turístico tem como objeto 

de autopromoção literalmente sua imagem, e esta chega até os turistas em 

potencial, através de vários meios de divulgação, tais como revistas, jornais, sites, 

propagandas de TV e principalmente pelas ferramentas usadas pelas operadoras de 

viagens e turismo. Por ser um bem de consumo intangível e se apresentar por meio 

dessas mídias e, até mesmo, narrações e descrições o que irá induzir o cliente a 

comprar são as promessas de satisfação que o destino pode oferecer (PÉREZ-

NEBRA; TORRES, 2010). 

O consumidor tende a dar mais valor as imagens quando o produto ou 

serviço é algo novo para ele, ou seja, algo que ele não conhece, não usou ou nunca 

adquiriu, e isso no turismo é bem comum pois na maioria das vezes os turistas 

viajam para locais que eles nunca tiveram contato, o que aumenta a 
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responsabilidade posta sobre a imagem que o induziu a viajar. Sá (2002, p.13) 

afirma que: 

No caso do produto turístico, principalmente lugares, o consumidor 
não tem como avaliar fisicamente o que está comprando, no 
momento que realiza a compra. Portanto ele compra uma imagem 
antes de mais nada. 

Porém, as imagens não devem se distanciar da realidade dos destinos, 

alimentando ilusões e criando expectativas que não serão cumpridas, de maneira 

que o turista fique desapontado começando assim o declínio do destino tornando-se 

sinônimo de atrativo que não cumpri o que promete. 

Trigueiro diz que “para criar uma imagem turística é preciso causar 

impactos positivos, relevantes e de credibilidade, de sorte a fazer penetrar na mente 

dos turistas atributos que os atraiam a essa localidade” (TRIGUEIRO, 1999, p.46), 

ou seja, a imagem tem que ser algo marcante e ligado a algo bom. 

Pode se observar que o conceito anterior sobre imagem turística é da 

década de 90 e quase início do século XXI, e diferente dos dias atuais as imagens 

tinham um prazo, digamos assim, de validade maior, pois hoje com a explosão de 

informações que as mídias sociais trazem, as imagens são constantemente 

renovadas sempre buscando cada vez mais atrair a atenção e claro se promover 

perante os consumidores. 

Contudo podem ser levantados vários fatores que induzem o consumidor 

(turista) em sua decisão de compra, porém as imagens que chegam até esses 

consumidores através das mídias citadas anteriormente seria o principal recurso que 

será usado por esse consumidor para avaliar determinado destino e assim leva-lo a 

decidir para onde viajar, pois a escolha do destino vai depender de imagens 

favoráveis que o consumidor tenha do lugar. Pérez-Nebra e Torres (2010), porém 

apenas visualizar uma foto não irá fazer o turista se sentir seguro a escolher aquele 

determinado local, é ai que surge mais um fator predominante que seria a opinião de 

pessoas próximas ou relatos de terceiros. 

Desta maneira Swarbrooke e Horner (2002), apresentam um quadro onde 

eles expõem os fatores de influência externos ao turista e, nele podemos notar que, 

os fatores que mais influenciam nas suas escolhas de compra são as opiniões de 

amigos e parentes o marketing das agencias e a influência da mídia.   
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Quadro 1. Fatores Determinantes Externos ao Comportamento do Turista. 

 

Fonte: Shwarbrooke e Horner (2002, p. 99). 

O quadro 1 acima retrata bem que no centro das decisões está o 

consumidor, porém suas decisões são flexíveis podendo não só ser influenciada 

mas também alterada segundo os fatores citados na imagem. 

As imagens que os consumidores têm acesso de qualquer que seja o 

destino em sua maioria não são de sua escolha e sim de escolha daqueles que 

estão promovendo, ou seja, o que o chega até o consumidor é o que o empresários 

ou órgão públicos querem que seja visto e que seja entendido como a realidade, um 

exemplo clássico são os cartões postais, os cartões postais do Rio de Janeiro, por 

exemplo, sempre mostram em sua maioria o Cristo Redentor as suas belas Praias, 

pois obviamente não se atraem visitantes (turistas) mostrando o que há de ruim no 

destino, e essa preocupação de levar até os consumidores belas imagens é 

realmente necessário para conseguir a aceitação por parte daqueles que estão 

procurando um destino para viajar.  

As imagens apresentam-se como uma simplificação de varias 

associações e informações ligadas ao destino Gastal (2005), ou seja, uma única 

fotografia pode trazer inúmeros pensamentos e ideias do que aquela determinada 

localidade pode oferecer a quem à está vendo, desta maneira, as propagandas 

turísticas são em sua essência o uso da imagem do destino. Sendo assim, o uso de 

imagens em propagandas turísticas tem que ser bem analisada e planejada, para 

não se criar um estereótipo para o destino ligado a algo ruim.  
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Outro instrumento importante que as localidades usam são os símbolos 

visuais. Uma imagem tem que reforçar um argumento para que seja bem sucedido. 

Tem que existir uma relação entre o símbolo visual e o slogan, frases e 

posicionamento, senão pode perder credibilidade de comunicação (TRIGUEIRO, 

1999, p.47). 

É de fato importante ter uma boa administração das imagens nas 

promoções para que o número de vendas seja o esperado, é importante para 

aqueles que estão vendendo algo saber qual é sua imagem, é importante também 

saber qual a imagem de seus concorrentes, e ainda estudar como melhorar sua 

imagem para atrair cada vez mais consumidores (SÁ , 2002).  

No que diz respeito a preocupação com a imagem que está sendo 

passada seja do produto, serviço ou destino turístico, para outros países, tem um 

fator que pode não ser preocupação exclusiva e individual de apenas um segmento 

do mercado ou órgão público, este fator é a imagem do país perante outras nações 

e povos, podemos então dizer que a identidade nacional está ligada a imagem e 

visse versa, sendo assim a imagem nacional será sempre um pressuposto em 

analises de produtos brasileiros. 

Ainda no contexto de imagem nacional, podemos dizer que a mesma esta 

interligada a sua identidade. 

A identidade nacional é o conjunto de características que qualificam 
uma nação; de certo modo ela é a própria nação, com seu território, 
seu conjunto de raças, sua língua e cultura, sua religião, e crenças, 
seus interesses, sua geografia. (SÁ, 2002, p.41) 

A respeito do turismo regional e sua promoção, iremos observar que o 

Nordeste tem um forte apelo para o litoral e suas belas praias, por exemplo, ao 

acessar o site do Ministério do Turismo (MTur) e pesquisarmos por turismo no 

Nordeste logo nos deparamos com uma imagem de praia ou algo do tipo. 

Desta maneira podemos observar que o uso da imagem pela promoção 

turística é algo fundamental, pois os consumidores buscam nas imagens aspectos 

que o convença ou que os deixe seguros na hora de realizar sua compra. 
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3 O PAPEL DAS OPERADORAS DE TURISMO NA PROMOÇÃO DOS 

DESTINOS 

 

O turismo é um fenômeno que para acontecer deve haver a participação 

de vários agentes que tem diferentes papéis, mas que se complementam. Dentre 

estes agentes estão presentes as operadoras de turismo, e é notável o forte poder 

de influência que estas têm no momento da decisão de compra (HORNER; 

SWARBROOKE, 2002). 

O uso da denominação operadora turística causa certas dúvidas em 

relação de qual o seu papel e se este é igual ao das agencias de turismo, conforme 

o artigo 5º da Lei nº 12.974, de 15 e maio de 2014, as agências de turismo se 

classificam em duas categorias, são elas, agências de viagens e agências de 

viagens e turismo, que por sua vez pode utilizar-se da denominação de operadora 

turística como mostra a imagem abaixo. 

Figura 2. Categorias das Agências de Turismo. 

 

Organização própria (2017). 

Conforme a Lei nº 12.974/14, é privativa às agências de viagens e turismo 

as seguintes atividades, assessoramento, planejamento e organização de atividades 

associadas à execução de viagens turísticas ou excursões, organização de 

programas, serviços, roteiros e itinerários de viagens, individuais ou em grupo, e 

intermediação remunerada na sua execução e comercialização, e organização de 
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programas e serviços relativos a viagens educacionais ou culturais e intermediação 

remunerada na sua execução e comercialização. 

Sendo assim podemos observar que as agências de viagens e turismo, 

ou seja, as operadoras de turismo são aquelas que trabalham não só com a viagem, 

mas com quase todos os serviços que podem ser usado pelos turistas, neste 

contexto Brito (2008, apud MARTINS, 2012, p.14) define que a operadoras turísticas 

são: 

Empresas comerciais especializadas na criação e venda de pacotes 
turísticos. O seu sucesso depende da capacidade de satisfazer as 
necessidades turísticas e vender os seus pacotes turísticos a preços 
competitivos, bem como, de um bom conhecimento do mercado. 

As operadoras de turismo podem ser confundidas facilmente com as 

agências de viagens, porém, embora as semelhanças, as operadoras de turismo e 

as agências de viagens têm papéis bem distintos. Segundo Martins (2012) as 

operadoras de turismo são as produtoras dos pacotes turísticos, enquanto as 

agências de viagens distribuem estes pacotes.  

Desta maneira as “Operadoras turísticas ou agências produtoras são as 

que têm como objetivo principal construir pacotes turísticos. Esses pacotes podem 

ser vendidos em pequenas quantidades aos consumidores pelos operadores ou 

através das agências retalhistas” (MARTINS, 2012, p. 14). De forma ilustrativa o 

processo de oferta dos pacotes turísticos por parte das operadoras de turismo pode 

acontecer da seguinte maneira: 

Figura 3. Esquema de venda de pacotes turísticos. 

 

Fonte: MARTINS (2012). 

 

As operadoras, como apontou o autor, podem também realizar a venda 

direta de pacotes aos turistas, sendo que, as agências têm maior contato com os 

mesmos, uma vez que, “agências de viagens ou agências distribuidoras são as que 
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fazem a ligação entre os produtos turísticos e os consumidores. Atuam como 

intermediários entre o público consumidor e os serviços turísticos” (MARTINS, 2012, 

p.14). 

Segundo Petrocchi e Bona (2007) o papel das agências de viagens bem 

como as operadoras é actuar como um canal de distribuição entre os produtos e 

serviços do turismo com o público consumidor. 

Tendo em vista que o turismo abrange uma grande diversidade de 

produtos turísticos, Tavares (2008) subdivide as operadoras em categorias 

considerando sua atuação e o espaço geográfico que a mesma trabalha, estas 

categorias são: 

 Operadoras internacionais; 

 Operadoras nacionais; 

 Operadoras locais. 

Em relação às categorias levando em consideração a segmentação 

Tavares (2008) aponta como as mais comuns: 

 Operadora de receptivo; 

 Operadoras de ecoturismo; 

 Operadoras de intercâmbio; 

 Operadoras de incentivo; 

 Operadoras de cruzeiros marítimos; 

 Operadoras de pesca; 

 Operadoras de golfe. 

Podemos então observar a diversidade de operadoras que existem no 

mercado, cada uma com seu papel e sua importância para o turismo e 

principalmente para os destinos. 

As operadoras de turismo não tem tamanha importância para o cenário 

turístico apenas por divulgarem destinos, pois sua atuação é bem mais complexa do 

que apenas promover um atrativo, elas fazem a intermediação dos turistas com os 

mais diversos tipos de serviços, dos quais são mais frequentes em seus pacotes, 
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hotéis, equipamentos de restauração, excursões, transportes aéreos e locais, entre 

outros que irão depender do pacote que está à venda (MARTINS, 2012). 

A importância das operadoras de turismo na consolidação de destinos é 

indiscutível, uma vez que, as mesmas exercem um forte poder de indução sobre os 

turistas, pois, fazer parte das promoções feitas por esta forte ferramenta de 

comunicação entre turista e destino é estar de fato introduzido no mercado turístico. 

O turismo pode acontecer sem a intervenção destes dois agentes, porém 

os turistas preferem não arriscar fazer tudo por conta própria, pois na maioria dos 

casos o turista não conhece o destino, ficando assim expostos a erros ao escolher 

determinados prestadores de serviços. 

 

3.1 ASSOCIAÇÃO BRAZTOA  

 

No Brasil existem algumas associações de agências de turismo, tais como 

agências de viagens e operadoras de turismo: 

 ABAV (Associação Brasileira das Agências de Viagens); 

 ABRACORP (Associação Brasileira das Agências de Viagens 

Corporativas); 

 Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo). 

Estas associações têm o papel de regulamentar ou prestar assistência 

aos prestadores de serviços de suas áreas que estão associados, desta forma, 

levando em consideração que, as operadoras de turismo são quem formatam os 

pacotes turísticos e vendem para as agências ou vendem diretamente para os 

próprios turistas, tendo em vista também o qual grande é a quantidade de agências 

de viagens que operam no Brasil, tornou-se relevante usar como base para a 

pesquisa as operadoras turísticas, pois sua quantidade é menor, porém seu papel é 

fundamental na divulgação dos destinos, sendo assim a pesquisa realizada neste 

trabalho terá como base a associação Braztoa, uma vez que, este órgão é 

devidamente reconhecido principalmente pelo MTur (Ministério do Turismo) e 

também pela mesma já ter realizado processos de avaliação com os associados 
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assegurando assim a legitimidade da empresa como operadora de turismo, Tavares 

(2008, p.24) ressalta que: 

Vale destacar que a Associação Brasileira das Operadoras de 
Turismo (Braztoa) congrega as principais operadoras turísticas 
Brasileiras, mas de forma generalista, normalmente voltadas ao 
turismo de lazer, sem apoiar segmentos específicos. 

Em ralação a história da Braztoa segundo consta no seu site a mesma foi 

fundada em 1989, consolidou-se como uma das mais importantes e representativas 

entidades do turismo brasileiro, com abrangência nacional. Hoje conta com 89 

associadas, sendo 65 operadoras de turismo – doméstico, emissivo e receptivo 

internacional, 13 colaboradoras e empresas de representação de produtos e 

destinos, e 11 convidados. Somadas, respondem por estimados 90% das viagens de 

lazer, comercializadas pela cadeia produtiva no país. 

Segundo seu estatuto a Braztoa objetiva valorizar a atuação de suas 

associadas em regime de mercado organizado, liberdade de iniciativa e lealdade de 

concorrência. Dentre as atividades realizadas pela associação podemos destacar a 

promoção e valorização das atividades desenvolvidas por seus associados, no país 

e no exterior, bem como, auxiliar seus associados a promover práticas sustentáveis 

no turismo tornando-o cada vez mais responsável e voltado aos aspectos sociais, 

econômicos e ambientais. 

No que diz respeito à visão, missão e valores da associação, no seu 

anuário 2017 a Braztoa destaca da seguinte forma: ver quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2. Visão, missão e valores da Braztoa. 

Visão Ser uma associação reconhecida pela competência e inovação no setor turístico. 

Missão Desenvolver e apoiar atividades que potencializem a atuação dos associados e o 
mercado turístico de forma sustentável. 

Valores Ética  
Comprometimento 
Sustentabilidade: econômica, sociocultural e Ambiental 
Inovação 
Criatividade 
Dinamismo  
Resiliência 

Fonte: site da Braztoa (2017). 

Para a Braztoa, operadora de turismo se define como empresas 

legalmente constituídas no país e especializadas na prestação de serviços de 

operação de viagens, tais como: excursões e passeios turísticos, a organização, 
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contratação e execução de programas, roteiros, itinerários, bem como recepção, 

transferência e a assistência ao turista, que: 

a) Possua representante legal e responsável técnico domiciliado no 

Brasil; 

b) Comprovem de forma idônea o efetivo e regular exercício das 

atividades referidas no art. 1º há, no mínimo, três anos da data do 

pedido de filiação; 

c) Demonstrem a operação de viagens para destinos nacionais e/ou 

internacionais; 

d) Possuam website para divulgação dos destinos que operem, com a 

descrição e condições gerais e específicas dos respectivos programas 

turísticos. 

Além de operadoras turísticas podem se associar representantes e 

colaboradores, existindo ainda a categoria dos convidados. 

Ter como base e referência uma associação como a Braztoa, para a 

pesquisa é conveniente, pois, além das suas qualificações já citadas, a mesma é um 

membro afiliado da OMT (Organização Mundial do Turismo), já atua a mais de vinte 

anos, e como citado antes atualmente 90% dos pacotes vendidos no Brasil são de 

associados da Braztoa. 

 

3.2 AS OPERADORAS DE TURISMO SELECIONADAS 

 

Na pesquisa realizada no site da Braztoa, no segundo semestre de 2016, 

foi levantado o número de 65 (sessenta e cinco) operadoras, algumas inclusive que 

não tem origem brasileira, o levantamento pode listar também quais os tipos de 

segmentos e regiões que as operadoras trabalham entre outras atribuições, o 

quadro 3 abaixo mostra quais operadoras estão associada à Braztoa. 

Quadro 3. Operadoras de Turismo associadas à Braztoa. 

Nº NOME DA OPERADORA Tipo de Operação 
Opera o 
Nordeste 

01 ABREUTUR Emissivo internacional e receptivo nacional Sim 

02 AGAXTUR Doméstico, emissivo internacional e receptivo nacional Sim 

03 AGRESTUR Doméstico, emissivo internacional e receptivo nacional Não 

04 AIT OPERADORA Emissivo internacional e receptivo nacional Sim 

05 AMBIENTAL Doméstico e emissivo internacional Sim 

06 ASIA TOTAL OPERADORA Emissivo internacional Não 
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07 BAHIA TRAVEL OPERADORA Doméstico e emissivo internacional Sim 

08 BANCOBRÁS Doméstico, emissivo internacional e receptivo nacional Sim 

09 BRT OPERADORA Doméstico e emissivo internacional Não 

10 BWT OPERADORA Doméstico e emissivo internacional Não 

11 CENTRAL DE INTERCÂMBIO Emissivo internacional Não 
12 CENTURY TRAVEL-TOUR OPERADORA Emissivo internacional e receptivo nacional Não 
13 CONGRESS INTERNATIONAL Emissivo internacional Não 
14 COSTA CRUZEIROS Doméstico, emissivo internacional e receptivo nacional Não 
15 CT OPERADORAS Emissivo internacional Não 
16 CVC Doméstico e emissivo internacional Sim 

17 DEL BIANCO TOUR OPERATOR Doméstico, emissivo internacional e receptivo nacional Sim 

18 DISCOVER CRUISES Emissivo internacional Não 

19 E-HTL Doméstico, emissivo internacional e receptivo nacional Não 

20 FLOT Doméstico, emissivo internacional e receptivo nacional Não 

21 FLYTOUR VIAGENS Não informado Sim 

22 FRANÇATUR TURISMO Emissivo internacional Não 

23 IBEROSERVICE BRASIL OPERADORA Doméstico, emissivo internacional e receptivo nacional Sim 

24 INCOMUM TURISMO Doméstico emissivo internacional Sim 

25 INTERCONTINENTAL Doméstico, emissivo internacional e receptivo nacional Sim 

26 INTEREP Emissivo internacional Não 
27 INTERPLANET Emissivo internacional Não 
28 INTERPOINT Emissivo internacional Sim 

29 JVS OPERADORA TURÍTICA Doméstico, emissivo internacional e receptivo nacional Não 

30 KNOWHOW OPERADORA Emissivo internacional Não 

31 LITORAL VERDE VIAGENS Doméstico, emissivo internacional e receptivo nacional Sim 

32 LUSANOVA Emissivo internacional Não 
33 MERCATUR Doméstico e emissivo internacional Não 
34 MGM OPERADORA Doméstico, emissivo internacional e receptivo nacional Sim 

35 MK TRAVEL Doméstico e emissivo internacional Sim 

36 MMT GAPNET Doméstico, emissivo internacional e receptivo internacional Sim 

37 NEW AGE Emissivo internacional Sim 

38 NEW IT Doméstico, emissivo internacional e receptivo internacional Sim 

39 NICE VIA APIA Emissivo internacional Não 

40 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS Doméstico, emissivo internacional e receptivo internacional Não 

41 ORINTER TOUR & TRAVEL Doméstico e emissivo internacional Sim 

42 POLVANI TOURS Emissivo internacional Não 

43 POMPTUR Doméstico e emissivo internacional Sim 

44 QUEENSBERRY VIAGENS Emissivo internacional Não 

45 RAIDHO TOUR OPERATOR Emissivo internacional Não 

46 RCA TURISMO Doméstico e emissivo internacional Sim 

47 SANCHAT TOUR Doméstico e emissivo internacional Sim 

48 SCHULTZ OPERADORA DE TURISMO Doméstico e emissivo internacional Sim 

49 SNOW OPRADORA Doméstico e emissivo internacional Não 
50 SOCALTUR Doméstico, emissivo internacional e receptivo internacional Não 
51 SOFT TRAVEL Doméstico e emissivo internacional Sim 

52 STB Emissivo internacional Não 

53 TAM VIAGENS Doméstico, emissivo internacional e receptivo internacional Sim 

54 TRADE TOURS Doméstico e emissivo internacional Sim 

55 TRANSEUROPA Doméstico e emissivo internacional Sim 

56 TRANSMUNDI VIAGENS Emissivo internacional Sim 

57 TREND Doméstico, emissivo internacional e receptivo internacional Não 

58 TRIP 4 U Doméstico, emissivo internacional e receptivo internacional Não 
59 TRISTAR Emissivo internacional e receptivo internacional Não 
60 TT OPERADORA Emissivo internacional Não 

61 TURNET Doméstico e emissivo internacional Sim 

62 VIAGENS MASTER Doméstico, emissivo internacional e receptivo internacional Sim 

63 VISUAL TURISMO Doméstico e emissivo internacional Sim 

64 VIVERE VIAGENS Doméstico e emissivo internacional Sim 
65 VOETUR Doméstico, emissivo internacional e receptivo internacional Não 

Fonte: site da Braztoa (2016). 
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Em relação ao tipo de operação com a qual as sessenta e cinco 

operadoras associadas trabalham foi observado que todas trabalham com emissivo 

internacional, em quanto uma quantidade menor trabalha com operação doméstica, 

o gráfico abaixo ilustra bem a quantidade de operadoras que trabalham e os tipo de 

operação. 

Gráfico 1. Número de operadoras turísticas por tipo de operação. 

 

Fonte: site da Braztoa (2016). 
Organização própria (2017). 

 

Foram ainda levantados os principais segmentos trabalhados pelas 

operadoras, tais como, aventura, cultura e religião, incentivo, luxo, negócios e 

eventos, ecoturismo, esportes, náutico, neve, rural, pesca, estudos e intercâmbio, e 

não menos importante o segmento de sol e praia. 

 O gráfico 2 abaixo mostra os segmentos que são vendidos e a 

quantidade de operadoras para cada segmento. Como esperado a pesquisa 

confirma as expectativas em relação a qual tipo de segmento é a preferência das 

operadoras, na liderança vêm os segmentos de sol e praia e também o turismo de 

luxo, os segmentos cultura e religião, negócios e eventos, incentivo e aventura 

também têm lugar considerável nas prateleiras das operadoras, os segmentos de 

esporte, náutico, e neve têm menor preferência seguidos do turismo de pesca, o 

rural, e estudos e intercâmbio. 
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Gráfico 2. Número de operadoras por segmento turístico. 

 

Fonte: Braztoa (2016). 
Organização própria (2017). 

 

Com o aprofundamento da pesquisa automaticamente foi revelando-se 

quais operadoras trabalhavam com destinos brasileiros e quais trabalhavam com o 

Nordeste, foram contabilizadas 33 (trinta e três) operadoras das 65 (sessenta e 

cinco) que trabalham com a região Nordeste, ou seja, 51% estas operadoras são: 

Quadro 4. Operadoras de Turismo que ofertam destinos do Nordeste. 

N. Operadora de Turismo Estados do Nordeste 

1 ABREUTUR AL, BA, CE, PE e SE 

2 AGAXTUR Todos 

3 AIT OPERDORA AL, BA, CE, MA, PE e RN 

4 AMBIENTAL AL, BA, CE, MA, PE, PI, RN e SE 

5 BAHIA TRAVEL OPERADORA AL, BA, CE, PE, RN e SE 

6 BANCO BRÁS AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN e SE 

7 CVC AL, BA, CE, PE, PB, RN e SE 

8 DEL BIANCO TOUR OPERATOR AL, BA, CE, PE, PB, PE, RN, MA. 

9 FLYTOUR VIAGENS BA, PB, PE, RN e SE 

10 IBEROSERVICE BRASIL OPERADORA BA 

11 INCOMUM TURISMO BA,CE e RN 

12 INTERCONTINENTAL BA, CE, PB, PE, RN, SE 

13 INTERPOINT AL, BA, CE, PB, PE, RN, SE 

14 LITORAL VERDE VIAGENS AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN e SE 

15 MGM OPERADORA Todos 

16 MK TRAVEL BA e RN 

17 MMT GAPNET AL e BA 

18 NEW AGE AL, BA, CE, MA, PE, RN e SE 

19 NEW IT AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE 

20 ORINTER TOUR & TRAVEL CE, BA, PE e RN 

21 POMPTOUR AL, BA, CE, PE, PB, RN 

22 RCA TURISMO AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN e SE 

42 

52 

43 

58 

45 

58 

34 

25 
31 30 

11 11 14 
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23 SANCHAT TOUR Todos 

24 SCHULTZ OPERADORA DE TURISMO AL, BA, CE, PE e RN 

25 SOFT TRAVEL AL, CE, PB, PE e RN 

26 TAM VIAGENS AL, BA, CE, PE e RN 

27 TRADE TOURS NÃO IDENTIFICADO 

28 TRANSEUROPA CE e MA 

29 TRANSMUNDI VIAGENS AL, CE, MA, PE e RN 

30 TURNET AL, CE e RN 

31 VIAGENS MASTER AL, BA, CE, MA, PB, PE e RN  

32 VISUAL TURISMO AL, BA, CE, PB, PE e RN 

33 VIVERE VIAGENS AL e BA 

Fonte: site das operadoras de turismo (2017). 
Organização própria (2017). 

 

O quadro 3 acima mostra quais estados do Nordeste são vendidos por 

cada uma das operadoras, segundo o site das mesmas, podemos então observar 

quais estados tem maior destaque, em um olhar rápido logo vemos as siglas mais 

presentes, estas são: BA (Bahia), RN (Rio Grande do Norte) e CE (Ceará), como 

também notamos as que quase não aparecem tais como, PI (Piauí) e MA 

(Maranhão), para melhor esclarecimento podemos observar o gráfico 3 abaixo. 

Gráfico 3. Número de operadoras por estado. 

 

Fonte: site das operadoras (2017) 

Organização própria (2017). 

 

Sendo assim estas 33 (trinta e três) operadoras foram as selecionadas 

para as analises de catálogos bem como seus sites, uma vez que o foco deste 

trabalho é a promoção do Nordeste. 
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4 O NORDESTE COMO DESTINO TURÍSTICO E O USO DAS IMAGENS NAS 
PROMOÇÕES FEITAS PELAS OPERADORAS DE TURISMO 

 

 

A região Nordeste é composta pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, a mesma 

corresponde a 18,3% do território nacional segundo dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010). 

O Nordeste é uma das regiões que tem destaque no turismo brasileiro, no 

que diz respeito à quantidade de atrativos culturais e naturais. Um diagnóstico 

apresentado pelo Ministério do Turismo denominado Plano Cores do Brasil 2005 

aponta o Nordeste como um dos destinos que se sobressai no quesito de 

quantidade de atrativos. 

O Plano Cores do Brasil 2005 levantou a quantidade de atrativos de cada 

região, no gráfico a seguir podemos observar que o Nordeste é líder na quantidade 

de patrimônios naturais. 

Gráfico 4. Porcentagem de atrativos naturais de cada região. 

 

Fonte: Plano Cores do Brasil (2005). 
 

 Em quantidade de Patrimônio Natural o Nordeste fica em primeiro lugar 

seguido pelo Sudeste e em último lugar estar à região Sul. No quesito Patrimônio 

Cultural o Nordeste se mantêm como um dos mais abundantes em atrativos, como 

pode ser observado no gráfico abaixo (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Regiões e porcentagem de atrativos culturais. 

 

Fonte: Plano Cores do Brasil (2005). 

Os atrativos apontados nos gráficos (4 e 5) fazem parte de 116 roteiros 

elaborados pelas regiões e que foram divididos em patrimônios naturais, culturais e 

da humanidade. Tendo em vista que a potencialidade da Região Nordeste está em 

evidência, como mostra o Plano Cores do Brasil. 

Embora tal plano tenha sido finalizado no ano de 2005, traz uma 

discussão e dados relevante, pois a atividade turística no Nordeste tem tido uma 

evolução no que diz respeito a qualidade de atrativos, uma vez que foram 

desenvolvidas politicas para o desenvolvimento do turismo após esse diagnóstico, 

como é  o caso do Plano Nacional de Turismo 2007-2010 e 2013-2016, sendo assim 

é de se esperar que está região tenha uma atenção especial por parte das 

operadoras turísticas. 

Sabendo da qualidade evidente que o Nordeste mostra ter como destino 

turístico, no que diz respeito a atrativos, e tendo em vista que a divulgação é 

indispensável para qualquer destino, pode-se imaginar que não basta apenas ter um 

belo atrativo, é preciso que este possa ser do conhecimento dos turistas, pois o 

desejo de ir visita-lo é um processo posterior à tomada de conhecimento do destino.  

Hoje em dia com o avanço das tecnologias principalmente as de 

comunicação, é de se esperar que a promoção realizada usando esses meios seja a 

mais eficiente, sendo assim é quase obrigatório que todo empreendimento, seja ele 
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do ramo do turismo ou não, tenha um site ou alguma página na web que der acesso 

à informações de seus produtos, serviços, etc.  

Na pesquisa realizada nos sites das 33 (trinta e três) operadoras foram 

analisados seus catálogos online ou as páginas que exerciam tal papel, catalogando 

a quantidade de imagens e classificando o tipo de atrativo presente nelas, sendo 

assim os tipos de atrativos que eram esperados serem encontrados e os que foram 

levantados são: 

Quadro 5. Classificação das imagens expostas nos catálogos e sites das Operadoras 
de Turismo. 

Classificação N. Subclassificação 

PRAIA 

1 Praia deserta 

2 Praia com turista 

3 Praia com "nativos" 

4 Praia com "nativos" e turistas 

RESORT 

5 Resort/Piscina 

6 Resort/Praia 

7 Resort/Piscina/Praia 

8 Resort/Quarto 

9 Resort /outra estrutura 

HOTEL 

10 Hotel/Piscina 

11 Hotel/Praia 

12 Hotel/Piscina/Praia 

13 Hotel/Quarto 

14 Hotel/outra estrutura  

POUSADA 

15 Pousada/Piscina 

16 Pousada/Praia 

17 Pousada/Piscina/Praia 

18 Pousada/Quarto 

19 Pousada/outra estrutura 

CARACTERÍSTICAS LOCAIS 

20 Arquitetura Local 

21 Artesanato 

22 Centro histórico 

23 Cultura 

24 Espaços urbanos 

25 Flora/Fauna 

26 Gastronomia Local 

27 Paisagens naturais 

28 Paisagens naturais com turistas 

29 Personagens "culturais" 

30 Outros 

PASSEIOS 

31 Mergulho 

32 Passeio buggy ou outros veículos  

33 Passeios barco 

34 Trilha 

Organização própria (2017). 
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Torna-se necessário esta subdivisão para melhor detalhamento do que as 

operadoras trazem com maior apelo visual em suas promoções, foram catalogadas 

901 (novecentas e uma) imagens distribuídas dentre os tipos de atrativos citados no 

quadro anterior (quadro 4), número obtido levando em consideração os nove 

estados nordestino, desta forma as cidades e destinos que tinham alguma imagem 

exposta nessas páginas dos sites ou dos catálogos são: 

Tabela 1. Destinos do Nordeste promovidos pelas Operadoras de Turismo. 

Estado  Destino Município 
Número 

de 
Imagens 

 
ALAGOAS 

01 
 
 

Maceió Maceió 
47 

02 Maragogi Maragogi 
17 

03 Barra de São Miguel 
Barra de São 

Miguel 

13 

04 São Miguel dos Milagres 
São Miguel 

dos Milagres 

5 

05 Porto de Pedras 
Porto de 
Pedras 

1 

06 Piaçabuçu Piaçabuçu 
2 

07 Marapé 
Jequiá da 

Praia 

1 

BAHIA 

08 Porto Seguro Porto Seguro 
60 

09 Arraial d'ajuda Porto Seguro 
16 

10 Barra Grande Maraú 
2 

11 Valença Valença 
1 

12 Camaçari Camaçari 
1 

13 Camamu Camamu 
1 

14 Guarajubá Camaçari 
8 

15 Peníssula de Maraú Maraú 
11 

16 Chapada Diamantina N.I 
38 

17 Ilhéus Ilhéus 
29 

18 Itacaré Itacaré 
28 

19 Santa Cruz de Cabrália 
Santa Cruz de 

Cabrália 

6 

20 Morro de São Paulo Cairu 
16 

21 Prado Prado 
3 

22 Ilha de Boipeba Cairu 
3 
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23 Ilha de Comandatuba Uma 
4 

24 Costa do Sauípe 
Mata de São 

joão 

65 

25 Imbassaí 
Mata de São 

João 

2 

26 Praia do Forte 
Mata de são 

João 

20 

27 Salvador Salvador 
54 

CEARÁ 

28 Jericoacoara 
Jijoca de 

Jericoacoara 

49 

29 Canoa Quebrada Aracati 
8 

30 Caucaia Caucaia  
12 

31 Aquiraz Aquiraz 
7 

32 Fortaleza Fortaleza 
50 

MARANHÃO 

33 São Luís São Luís 
11 

34 Lençóis Maranhenses Barreirinhas 
10 

PARAÍBA 

35 João Pessoa João Pessoa  
29 

36 Capina Grande 
Capina 
Grande 

01 

PERNAMBUCO 

37 Fernando de Noronha 
Fernando de 

Noronha 

35 

38 Gravatá Gravatá 
3 

39 Recife Recife 
45 

40 Olinda Olinda 
1 

41 Porto de Galinhas Ipojuca 
27 

42 Cabo de Santo Agostinho 
Cabo de Santo 

Agostinho 

11 

PIAUÍ 43 Serra da Capivara Várias cidades 
5 

RIO GRANDE DO NORTE 

44 São Miguel do Gostoso 
São Miguel do 

Gostoso 

5 

45 Natal Natal 
62 

46 Galinhos Galinhos 
2 

47 Maracajau Maxaranguape 
1 

48 Pipa Tibal do Sul 
8 

SERGIPE 49 Aracaju Aracaju 
37 

Fonte: Sites das operadoras 
Organização própria (2017). 

 

Como pode se observar na tabela 1 foram contabilizados 49 (quarenta e 

nove) destinos ou cidades, desses apenas quatro não são litorâneos, devemos levar 

em conta que, estes são os que têm algum tipo de imagem nas promoções, porém 
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podem não ser os únicos vendidos pelas operadoras de turismo, dos nove estados 

os quais foram abordados na pesquisa a quantidade de imagens que corresponde a 

cada um como mostra o gráfico 6 é a seguinte: 

 

Gráfico 6. Quantidade de imagens por estado. 

 

Organização própria (2017). 
 

Ao observar o gráfico 6 acima podemos ver que os três primeiros estados 

com mais ênfase nas promoções são Bahia, Ceará e Pernambuco. O estado da 

Bahia é o líder em exposição de imagens, podemos ainda observar a desigualdade 

de priorização do uso de imagens se compararmos a Bahia com o Piauí, porém não 

podemos esquecer que a Bahia é o maior estado do Nordeste brasileiro e isso pode 

dar uma vantagem em quantidade de atrativos. Houve ainda uma pequena 

quantidade de imagens, quatorze para ser mais preciso, que não foram 

identificadas, ou seja, não tinha referência de cidade e em alguns casos nem o 

estado. 

 

Tabela 2. Participação de cada estado em relação ao total de imagens. 

Ranking Estado Porcentagem 

1º Bahia 41% 

2º Ceará 14% 

3º Pernambuco 14% 

4º Alagoas 10% 

5º Rio Grande do Norte 9% 

6º Sergipe 4% 

7º Paraíba 3% 

8º Maranhão 2% 

9º Não Identificado 2% 

10º Piauí 1% 
Organização própria (2017).  
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Em relação às cidades ou destinos que tinha espaço nas promoções 

realizadas por meio dos catálogos e/ou nos sites pode-se observar na Tabela 1 a 

quantidade de imagens contabilizada para cada um deles. Alagoas é um dos 

estados o qual mais tem imagens (94 imagens) nas publicações das operadoras 

turísticas, porém este fica em quarto lugar em quantidade de imagens, um dos 

destinos deste estado mais promovidos segundo os dados levantados durante a 

pesquisa foi o destino Maceió, as imagens abaixo são algumas das encontradas nos 

sites e catálogos das operadoras de turismo referente ao estado de Alagoas. 

Figura 4. Praia de Maceió, AL. 

 

Fonte: site da Operadora de turismo Litoral verde viagens (2017). 

 

Maceió, a capital de Alagoas, foi o destino com mais aparições nas 

promoções deste estado, sua categoria de imagens com maior número são as 

praias, foram levantadas imagens tanto de praias desertas quanto praias com 

turistas e até mesmo praias com nativos, porém outras categorias foram 

contabilizadas tais como características locais e alguns passeios. 

É comum encontrar este tipo de imagem nas promoções de quase todos 

os destinos, imagens com praias desertas parecem atrair mais os turistas, a imagem 

acima retrata este tipo de atrativo, outro destino de Alagoas que teve destaque nas 

promoções foi o município de Maragogi e a maioria de suas imagens também foram 

de praias, como a figura 6 a seguir mostra. 

  



42 
 

Figura 5. Praia de Maragogi, AL. 

 
Fonte: Site da Operadora de turismo Litoral verde viagens (2017). 

 

O tipo de imagens mais explorado no que diz respeito a todos os destinos 

do estado de Alagoas em suas promoções foram as praias, seguida pelas 

fotografias de hotéis.  

O estado da Bahia não só tem o maior número de imagens como também 

tem a maior quantidade de destinos, este estado contêm imagens de quase todas as 

categorias. Diferente do estado de Alagoas a sua capital não foi o foco das 

promoções, estas tiveram como destino principal a Costa do Sauipe, seguido por 

Porto Seguro, foi observado dentre os destinos da Bahia um destino interiorano, a 

Chapada Diamantina foi o único destino que não faz parte de a uma cidade 

litorânea, o destino Costa do Sauipe teve, como esperado, maioria de imagens na 

categoria resorts, as figuras (7 e 8) abaixo traz alguns destinos da Bahia. 

Figura 6. Costa do Sauípe, BA. 

 

Fonte: Site da Schultz operadora de turismo (2017). 
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A imagem anterior é da Costa do Sauípe, como dito antes foram mais 

comum fotografias deste destino os resorts bem como suas piscinas ou outra 

estrutura destes equipamentos, isto deve se dar por esta região abrigar um 

complexo hoteleiro que contem desde pousadas até grandes resorts como é o caso 

da Figura 7, a próxima imagem é do destino Porto Seguro. 

Figura 7. Porto Seguro, BA. 

 

Fonte: Site da Schultz operadora de turismo (2017). 

Porto Seguro foi um dos mais promovidos destinos da Bahia, as 

características locais e as praias foram as categorias de imagens mais expressadas 

em suas promoções, a cidade é conhecida como a região da descoberta do Brasil, 

feita pelos portugueses em 1500, chegando a ser tombada como patrimônio 

histórico. 

A Chapada Diamantina foi o único destino interiorano da Bahia dentre 

todos os 20 (vinte) levantados pela pesquisa, a Chapada Diamantina integra um 

parque nacional e sua região de entorno abrangendo assim 24 municípios, o que o 

torna um atrativo com relevância tanto para o turismo quanto para a sociedade local, 

suas principais fotografias foram das características geográficas do parque sempre 

enfatizando as serras e penhascos presentes em quase toda a sua extensão, 

podemos então observar uma das imagens usadas nas promoções deste destino. 
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Figura 8. Chapada Diamantina, BA. 

 

Fonte: Site da Schultz Operadora de turismo (2017). 

Como dito anteriormente a imagem acima oferece um olhar quase que 

panorâmico do parque onde podemos observar o quão grande é sua extensão, bem 

como as características de serras e penhascos que se estendem ao longo da 

imagem. 

O Ceará mesmo sendo o segundo estado que tem mais imagens 

presente nas promoções tem uma quantidade bem menor de destinos presentes nos 

catálogos das operadoras de turismo, porém assim como os estados acima citados, 

as praias estão mais presentes em suas promoções como podemos pode se 

observar na tabela1, seus destinos com mais destaque nas promoções foram sua 

capital Fortaleza e Jericoacoara a figura 10 é um exemplo das imagens usadas pela 

operadora de turismo Pomptur com relação a Fortaleza. 

Figura 9. Vista beira mar da cidade de Fortaleza, CE. 

 
Fonte: Site da operadora de turismo Pomptur (2017). 
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Podemos observar na Figura 10 que não apenas a praia está sendo 

evidenciada mais sim alguma outra parte da cidade, esta imagem também 

demonstra um horário diferente do esperado quando o objeto central é uma praia, ou 

seja podemos notar que estar entardecendo, desta maneira o foco da figura é dar 

um olhar mais abrangente da capital abordando tanto o mar como a orla da praia e 

algumas ruas. 

O Maranhão apesar de ser o segundo maior estado da Região Nordeste, 

não teve tanta preferência nas promoções realizadas pelas operadoras turísticas em 

seus sites ou catálogos, ficando em oitavo e diferente dos demais estados à 

categoria de imagens mais presente em suas promoções foram às características 

locais e não as praias. Porém um destino bem promovido deste estado foi os lençóis 

Maranhense, podemos observar abaixo uma imagem deste atrativo. 

 
Figura 10. Lençóis Maranhenses, MA. 

 
Fonte: Site da Del Bianco Tour Operator (2017). 

Os Lençóis Maranhenses é uma unidade de conservação, ela se expande 

por 3 (três) Municípios são eles: Santo Amaro do Maranhão, Primeira Cruz e 

Barreirinhas sendo esta a principal localidade receptora dos turistas que visitam o 

destino.  

Em relação ao estado do Pernambuco, este alcançou o terceiro lugar em 

quantidade de imagens. Sua capital Recife teve maior destaque ficando a frente até 

mesmo de Fernando de Noronha cujo suas paisagens naturais são únicas, foi 

notável a importância dada as características históricas de algumas ruas da capital, 
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a imagem a seguir (figura 12) é de uma rua cuja arquitetura das casas ainda é do 

tempo do Brasil colonial. 

 
Figura 11. Rua da Aurora Recife, PE. 

 
Fonte: Site da Pomptur Operadora de turismo (2017). 

Fernando de Noronha também foi um destino bem presente nas 

promoções. Suas fotografias sempre de praias desertas e com propostas de uma 

praia exótica uma vez que a mesma situa-se em uma ilha, estes atributos foram o 

ponto mais explorado em suas promoções como podemos ver na imagem (figura 13) 

a seguir. 

Figura 12. Praia do americano em Fernando de Noronha, PE. 

 

Fonte: Site da Pomptur Operadora de turismo (2017). 

Fernando de Noronha por ser uma ilha é esperado que tenha sua maioria 

de imagens como a da figura 13, sua distância até a costa Brasileira 
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consideravelmente grande e suas leis de habitação e estadia é o que tornam esse 

destino o local ideal para quem quer ter contato com a natureza quase que intocável. 

A Paraíba teve pouco destaque nas imagens. Com exceção de sua 

capital João Pessoa apenas a cidade de Campina Grande teve alguma imagem nas 

promoções feitas pelas operadoras. A categoria praia foi bem presente em suas 

imagens, porém as características locais também teve boa participação nas 

promoções, seus únicos destinos presentes nas promoções são João Pessoa, sua 

capital, e Capina Grande que inclusive é um destino que não é litorâneo, podemos 

observar uma das fotografias referente ao destino João Pessoa. 

Figura 13. Praia em João Pessoa, PB. 

 

Fonte: Site da Bancobrás operadora de Turismo (2017). 

João Pessoa, como podemos observar na (figura 14) exposta pela 

operadora de turismo Bancobrás, está sendo retratada como um local calmo com a 

imagem de uma praia com pouco ou quase nenhum fluxo de pessoas, porém esta 

situação não é algo exclusivo ao destino João Pessoa. 

 O Piauí foi o Estado que ficou em última posição em quantidade de 

imagens e como a tabela 1 mostra apenas um destino tinha imagens expostas em 

suas promoções, a Serra da Capivara, esse atrativo é um dos parques nacionais 

que tem ganhado espaço no mercado turístico, a serra da capivara tem algumas 

peculiaridades que une vários tipos de segmentos, podemos citar o segmento de 

aventura e histórico cultual dentre outros, podemos observar algumas imagens 

abaixo desta localidade. 
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Figura 14. Serra da capivara, PI. 

 
Fonte: Site da operadora de turismo Ambiental (2017). 

A serra da capivara é conhecida pelas belas paisagens de sua formação 

geológica bem como as pinturas rupestres como aponta a figura 16, estas pinturas 

tem grande importância histórica cultural para localidade e acaba se tornando um 

atrativo relevante para o turismo neste destino.  

Figura 15. Pinturas rupestres na Serra da capivara, PI. 

 

Fonte: Site da operadora de turismo Ambiental Tur (2017). 

Foi notável que algumas operadoras exploraram este atrativo, como é o 

caso da figura 16 que traz uma das imagens que estavam presente no site da 

operadora de turismo Ambiental Tur. 

O Rio Grande do Norte, quinto colocado em quantidade de imagens, é um 

forte destino de apelo ao sol e mar, seus cinco destinos presentes na tabela 1, são 

todos litorâneos o que influência de fato no tipo de imagem usada em suas 

promoções.  
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Figura 16. Praia de ponta negra, Natal RN. 

 

Fonte: Site da operadora de turismo Flytour (2017). 

A categoria das imagens de praias representam mais de 50% (50 por 

cento) das imagens presentes nas promoções deste destino, a praia de ponta negra 

juntamente com o morro do careca foi uma das imagem mais exploradas deste 

destino, como podemos ver na figura 17. 

A praia de pipa situada no município de Tibal do Sul RN, com exceção da 

capital foi a com mais destaque nas promoções, porém com uma quantidade bem 

menor de fotografia do que a cidade do Natal, um exemplo das imagens usadas 

deste destino é a figura 18 a abaixo. 

Figura 17. Praia de pipa RN. 

 

Fonte: Site da Operadora de turismo Agaxtur (2017). 

A maioria das fotografias de Pipa era de Praias, porém algumas 

operadoras ressaltavam, em suas descrições sobre a localidade, as noites 

badaladas do destino. 
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Sergipe apesar de ter apenas um destino que continha imagens, assim 

como o Piauí, ainda conseguiu ficar em sexto lugar, as imagens de praias foram 

menos presentes neste estado, as características locais foram mais presentes nas 

promoções, é importante ressaltar que este estado teve uma quantidade razoável de 

fotografias de passeios que no total foram 4 (quatro) isto se comparado, por 

exemplo, ao estado da Bahia que tinha apenas uma imagem nesta categoria apesar 

de ser o estado mais promovido. Desta maneira podemos observar abaixo a figura 

19 que apresenta uma das imagens presente nas promoções do destino Aracaju, 

SE. 

Figura 18. Ponte construtor João Alves em Aracaju SE. 

 

Fonte: Site da operadora de turismo Agaxtur (2017). 

Como dito antes, as imagens foram sendo catalogadas de acordo com o 

objeto central, ou seja, de acordo com aquilo que era mais enfatizado, as categorias 

iniciais eram Praias, Resorts, Hotéis, Pousadas, Características locais e passeios, 

porém foi realizada uma subdivisão (ver quadro 4), a tabela 3 a seguir traz como 

ficou a quantidade de cada categoria sem esta subdivisão. 

Tabela 3. Quantidade de imagens por estado e categoria. 

Categoria 
Estado   

AL BA CE MA PB PE RN PI SE N.I. Total 

Praia 55 147 78 5 17 60 50 0 7 9 428 

Resort 9 65 12 0 2 6 3 0 0 1 98 

Hotel 14 43 3 0 0 5 2 0 1 0 68 

Pousada 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

Características Locais 13 118 31 16 11 46 13 5 26 4 283 

Passeios 3 1 2 0 0 0 10 0 3 0 19 

Total 94 374 126 21 30 122 78 5 37 14 901 

Organização própria (2017). 
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É evidente que a categoria praia é o principal atrativo presente nas 

imagens das promoções das operadoras turísticas, seguido das características 

locais, e em último fica as pousadas. Pode-se observar também que o estado do 

Piauí foi o único a não ter nenhuma imagem de praia, assim como nenhum dos 

estados não contemplou todas as categorias, desta maneira como ilustra o gráfico 7 

a porcentagem de cada categoria é a seguinte: 

Gráfico 7. Porcentagem de imagens por categoria.  

 

Fonte: Site das operadoras 

Organização própria (2017). 

As imagens que correspondiam a praias nem sempre eram com o mesmo 

apelo, algumas eram de um lugar paradisíaco, calmo, deserto e com água cristalina, 

outros de um lugar com muita gente, com nativos, que não tinha como prioridade 

apenas a praia, tendo isso em vista a subdivisão da categoria foi muito importante, 

pois foi capaz de diagnosticar que tipo de fotografia deste atrativo foi mais presente 

nas promoções, podemos observar melhor vendo a tabela 4 a baixo. 

Tabela 4. Subcategorias da categoria praia 

SUBCATEGORIAS Q. IMAGENS % 

Praia deserta 185 43,2% 

Praia com turista 137 32,0% 

Praia com nativos 30 7,0% 

Praia com nativos e 
turistas 

76 17,8% 

Total 428 100% 

Fonte: Organização própria (2017). 
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As imagens de praias deserta estar mais presente nas promoções do que 

qualquer outra categoria correspondendo a 43,2% das imagens deste atrativo, isto 

nas promoções relacionadas à região do Nordeste brasileiro, a tabela 4 mostra que 

fotos de praias apenas com nativos tem apenas uma pequena porcentagem, 

totalizando 7,0%, o gráfico a seguir traz a porcentagem de cada tipo de fotografias 

encontradas nas promoções das operadoras de turismo. 

Gráfico 8. Porcentagem de imagens das subdivisões da categoria praia 

 

Fonte: Site das operadoras 
Organização própria (2017). 

Com os dados apresentados pelo gráfico 8 podemos entender que as 

operadoras de turismo sem dúvida tem concentrado esforços na promoção de 

destinos com praias desertas o que acaba por privilegiar uma parcela bem 

especifica das regiões nordestinas bem como acaba pondo alguns outros em 

posições menos favoráveis. 

A categoria que teve mais destaque depois das praias foi a categoria das 

características locais, esta abrange: arquitetura local, artesanato, centro histórico, 

cultura, espaços urbanos, fauna/flora, gastronomia local, outros, paisagens naturais, 

paisagens naturais com turistas e personagens “culturais” podemos observar esta 

divisão e a quantidade de imagens de cada uma delas na tabela 5 abaixo. 

  

Praia deserta; 
43,2% 

Praia com 
turista; 32,0% 

Praia com 
nativos; 7,0% 

Praia com 
nativos e 

turistas; 17,8% 
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Tabela 5. Subcategorias da categoria características locais. 

SUBCATEGORIAS 
Q. 

IMAGENS 
% 

Arquitetura local 50 18% 

Artesanato 9 3% 

Centro histórico 5 2% 

Cultura 8 3% 

Espaços urbanos 66 23% 

Flora/Fauna 3 1% 

Gastronomia local 10 4% 

Outros 16 6% 

Paisagens naturais 84 30% 

Paisagens naturais com turistas 12 4% 

Personagens "culturais" 20 7% 

TOTAL 283   

Organização própria (2017). 

Dentre os tipos de imagens com maior índice de aparição, de acordo com 

a tabela 5 acima, pode se destacar paisagens naturais, espaços urbanos e 

arquitetura local, e com o menor número de imagens está o quesito fauna/flora com 

apenas 3 (três) imagens, o gráfico 9 a seguir ilustra qual a porcentagem de cada tipo 

de imagens desta categoria. 

Gráfico 9. Porcentagem das subcategorias das características locais.  

 

Organização própria (2017). 

 

Outra categoria ou tipo de atrativo, que esteve bem presente nas 

promoções foram os resorts, porém este tipo de imagem não enfatizava a região ou 

destino onde esta situado, tornando-se assim o próprio equipamento hoteleiro, o 

atrativo em questão. Ao longo da pesquisa foi notado que apenas algumas 

18% 

3% 2% 3% 
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instalações deste equipamento eram alvo das fotografias, podemos ver na tabela 6 

abaixo quais são e a quantidade de imagens de para cada subcategoria. 

Tabela 6. Subcategorias da categoria resorts. 

SUBCATEGORIAS 
Q. 

IMAGENS 
% 

Resort/Piscina 54 55% 

Resort/Praia 8 8% 

Resort/Piscina/Praia 13 13% 

Resort /outra estrutura 23 23% 

TOTAL 98  100% 

Fonte: Organização própria (2017). 
 

A categoria resorts foi a 3º (terceira) com mais imagens, totalizando 98 

(noventa e oito) destas, as imagens em sua maioria são das piscinas ressaltando a 

ideia de relaxamento e de prazer, bem como a sensação de status elevados uma 

vez que, os resorts são na maior parte o equipamento de hotelaria com o custo mais 

alto, em alguns casos as fotografias tentavam unir o estabelecimento a paisagem 

das praias ressaltando ainda mais o apelo visual ao lazer e a tranquilidade, isto fica 

claro como mostra o gráfico 10 a seguir. 

 
Gráfico 10. Porcentagem de cada tipo de imagem da categoria resorts. 

 

Fonte: Organização própria (2017). 
 

A categoria das imagens dos hotéis teve um índice pouco menor do que 

os resorts, porém seguindo a estrutura de promoção bem parecida, de se preocupar 

55% 

8% 

13% 

24% 

Resort/Piscina Resort/Praia

Resort/Piscina/Praia Resort /outra estrutura



55 
 

com enfatizar as piscinas, enfatizar também um pouco das praias, isto para os hotéis 

beira mar, esta categoria usou também em quantidade menor imagens de suas 

acomodações, por exemplo, os quartos, e assim como na categoria resorts a 

subcategoria onde eram catalogadas imagens de outras estruturas também teve um 

número considerável, a tabela 7 a seguir mostra como ficou a contabilização das 

imagens desta categoria. 

Tabela 7. Subcategorias da categoria hotéis 

SUBCATEGORIAS 
Q. IMAGENS % 

Hotel/Piscina 32 47% 

Hotel/Praia 8 12% 

Hotel/Piscina/Praia 5 7% 

Hotel/Quarto 3 4% 

Hotel/outra estrutura  20 29% 

TOTAL 68 100% 

Organização própria (2017). 

As categorias que tiveram menos imagens foram pousadas e passeios, as 

duas juntas totalizam 24 (vinte e quatro) imagens, um número bem inferior se 

comparado à quantidade de imagens das categorias praias e características locais, 

os tipos de passeios presentes nas promoções foram apenas passeios de buggy ou 

outros veículos terrestres e passeios de barco, quanto às características das 

imagens das pousadas eram apenas de pousada/piscina e pousada/outra estrutura, 

vale lembrar que neste quesito “pousada/outra estrutura” era considerada qualquer 

imagem da pousada que não fosse dos quartos ou que não tivesse vista para praia, 

o que nos leva a deduzir que não havia nenhuma imagem desse tipo, a tabela 8 

abaixo mostra de forma mais detalhada a quantidade de imagens de cada categoria. 

Tabela 8. Quantidade de imagens das categorias Pousadas e Passeios 

P
O

U
S

A
D

A
S

 

SUBCATEGORIAS Q. MAGENS 

Pousada/Piscina 2 

Pousada/outra estrutura* 3 

P
A

S
S

E
IO

S
 

Passeios barco 5 

Passeio buggy ou outros 
veículos terrestres 

14 

TOTAL 24 

Organização própria (2017). 
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A Região Nordeste embora seja muito rica em vários tipos de atrativos 

não tem uma promoção equilibrada levando em consideração cada segmento que 

esta região oferece, pode se observar que a balança da promoção pesa mais para o 

atrativo sol e praia, as operadoras de turismo sem dúvida tem explorado mais este 

segmento, de acordo com os dados algumas tem promovido e vendido outros 

segmentos mais ainda não chegam a ser maioria. 

As operadoras de turismo, na condição de empresas privadas que 

buscam o lucro como objetivo principal, não tem por obrigação trabalhar a 

descentralização do turismo, isto é indiscutível. Os dados obtidos na pesquisa 

apenas formulam uma relação mercadológica bem simples, que seria oferta e 

demanda, as operadoras apenas ofertam serviços e produtos que já tem demanda 

garantida diminuindo o risco de prejuízo. 

4.1 MAPA DO TURISMO BRASILEIRO 2016 – NORDESTE 

O mapa do turismo brasileiro 2016 é a quinta edição realizada pelo MTur 

(Ministério do Turismo), nesta edição ele está formado por 2.175 (dois mil cento e 

setenta e cinco) munícipios os quais estão agrupados em 291 (duzentas e noventa e 

uma) regiões turísticas divididas entre as 27 (vinte e sete) unidades da federação 

(MTur, 2016). 

 A região do Nordeste com seus nove estados chega ao total de 80 

(oitenta) regiões turísticas ou polos turísticos e 489 (quatrocentos e oitenta e nove) 

Munícipios, o quadro 6 abaixo nos mostra quais são cada polo e munícipios dos 

estados nordestino. 

Quadro 6. Mapa do turismo brasileiro 2016 Região Nordeste. 

Estado Região Turística Municípios 

Alagoas (AL) 

Agreste 
Palmeira dos Índios 

Arapiraca 

Caminhos do São Francisco 

Água Branca 

Penedo 

Piranhas 

Olho D’água do Casado 

Pão de Açúcar 

Delmiro Gouveia 

Piaçabuçu 

Costa dos Corais 

Japaratinga 

Porto de Pedras 

Maragogi 

São Miguel dos Milagres 
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Passo de Camaragibe 

Paripueira 

Porto Calvo 

Lagoas e Mares do Sul 

Feliz Deserto 

Barra de São Miguel 

Marechal Deodoro 

Coruripe 

Pilar 

Metropolitana Maceió 

Quilombos 

São José da Laje 

Viçosa 

União dos Palmares 

Mar Vermelho 

Murici 

Cajueiro 

Bahia (BA) 

Bahia de Todos os Santos 

São Francisco do Conde 

Salvador 

Salinas da Margarida 

Nazaré 

Maragogipe 

Cachoeira 

Candeias 

Itaparica 

São Felix 

Jaguaripe 

Vera Cruz 

Madre de Deus 

Saubara 

Santo Amaro 

Caminhos do Jiquiriçá 

Amargosa 

Mutuípe 

Itatim 

Caminhos do Oeste 

Ibotirama 

Barreiras 

Santa Rita de Cássia 

São Desidério 

Barra 

Luís Eduardo Magalhães 

Riachão das Neves 

Correntina 

Bom Jesus da Lapa 

Caminhos do Sertão 

Araci 

Jeremoabo 

Feira de Santana 

Uauá 

Ribeira do Pombal 

Serrinha 

Monte Santo 

Banzaê 

Santa Bárbara 

Itapicuru 

Tucano 

Canudos 

Caminhos do Sudoeste 

Poções 

Iguaí 

Ibiçuí 

Vitória da Conquista 

Nova Canaã 

Chapada Diamantina Jacobina 
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Andaraí 

Saúde 

Mirangaba 

Xique-xique 

Piritiba 

Morro do Chapéu 

Campo Formoso 

Pindobaçu 

Palmeiras 

Piatã 

Iraquara 

Livramento de Nossa Senhora 

Itaeté 

Ibicoara 

Central 

Nova Redenção 

Caém 

Barra da Estiva 

Barra do Mendes 

Wagner 

Ourolândia 

Jaguarari 

Rio de Contas 

Ipupiara 

Mucugê 

Seabra 

Abaíra 

Uibaí  

Miguel Calmon 

Lençóis 

Brotas de Macaúbas 

Andorinhas 

Senhor do Bonfim 

Costa das Baleias 

Alcobaça 

Nova Viçosa 

Mucuri 

Itamaraju 

Prado 

Teixeira de Freitas 

Caravelas 

Costa do Cacau 

Ilhéus 

Itabuna 

Una 

Uruçuca 

Santa Luzia 

Canavieiras 

Itacaré 

Costa do dendê 

Nilo Peçanha 

Taperoá 

Maraú 

Ituberá 

Camamu 

Cairu 

Igrapiúna 

Valença 

Costa do Descobrimento 

Santa Cruz Cabrália 

Eunápolis 

Porto Seguro 

Costa dos Coqueiros Camaçari 
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Mata de São João 

Conde 

Entre Rios 

Lauro de Freitas 

Esplanada 

Lagos e Canyons do São Francisco 

Santa Brígida 

Rodelas 

Paulo Afonso 

Glória 

Vale do São Francisco 

Casa Nova 

Curaçá 

Juazeiro 

Sento Sé 

Sobradinho 

Ceará (CE) 

Cariri 

Assaré 

Barbalha 

Brejo Santo 

Crato 

Juazeiro do Norte 

Missão Velha 

Nova Olinda 

Santana do Cariri 

Centro Sul/ Vale do Salgado 

Icó 

Iguatu 

Orós 

Chapada da Ibiapaba 

Carnaubal 

Guaraciaba do Norte 

Ibiapina 

São Benedito 

Tianguá 

Ubajara 

Viçosa do Ceará 

Fortaleza 

Aquiraz 

Cascavel 

Caucaia 

Fortaleza 

Litoral Extremo Oeste 

Acaraú 

Barroquinha 

Camocim 

Chaval 

Cruz 

Jijoca de Jericoacoara 

Litoral Leste 

Aracati 

Beberibe 

Fortim 

Icapuí 

Pindoretama 

Litoral Oeste 

Amontada 

Itapipoca 

Itarema 

Paracuru 

Paraipaba 

São Gonçalo do Amarante 

Trairi 

Serras de Aratanha e Baturité 

Baturité 

Guaramiranga 

Maranguape 

Pacatuba 

Pacoti 
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Palmácia 

Redenção 

Sertão Central 

Banabuiú 

Canindé 

Quixadá 

Quixeramobim 

Sertão do Inhamuns 
Crateús 

Tauá 

Vale do Acaraú 
Meruoca 

Sobral 

Vale do Jaguaribe 

Jaguaribara 

Jaguaruana 

Limoeiro do Norte 

Morada Nova 

Maranhão (MA) 

Polo São Luís 

Alcântara 

Raposa 

São José de Ribamar 

São Luís 

Polo Amazônia Maranhense 

Carutapera 

Luís Domingues 

Turiaçu 

Polo Chapada das Mesas 

Carolina 

Estreito 

Imperatriz 

Riachão 

Tasso Fragoso 

Polo Cocais 

Caxias 

Codó 

Coelho Neto 

Pedreiras 

Timon 

Polo Delta das Américas 

Água Doce do Maranhão 

Araioses 

Paulino Neves 

Tutóia 

Polo Floresta dos Guarás 

Apicum-Açu 

Cedral 

Cururupu 

Guimarães 

Mirinzal 

Porto Rico do Maranhão 

Serrano do Maranhão 

Polo Lagos e Campos Floridos 

Arari 

Conceição do Lago-Açu 

Monção 

Penalva 

Santa Inês 

Viana 

Vitória do Mearim 

Polo Lençóis Maranhenses 

Barreirinhas 

Humberto de campos 

Santo Amaro do Maranhão 

Polo Munin 

Axixá 

Cachoeira Grande 

Icatu 

Morros 

Rosário 

Polo serras Guajajara Timbira e 
kanela 

Barra do Corda 

Grajaú 
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Jenipapo dos Vieiras 

Paraíba (PB) 

Agreste 

Campina Grande 

Esperança 

Ingá 

Brejo 

Alagoa Grande 

Alagoa Nova 

Areia 

Bananeiras 

Belém 

Dona Inês 

Guarabira 

Lagoa de Dentro 

Matinhas 

Pilões 

Remígio 

Serraria 

Solânea 

Cariri 

Boqueirão 

Cabaceiras 

Salgadinho 

Costa das Piscinas 

Bayeux 

Cabedelo 

Conde 

João Pessoa 

Pitimbu 

Rota Aventura nas Serras 

Araruna 

Cuité 

Nova Floresta 

Trilha dos Potiguares 

Baía da Traição 

Lucena 

Marcação 

Mataraca 

Rio Tinto 

Santa Rita 

Vale dos Dinossauros 

Aparecida 

Poço de José de Moura 

Pombal 

Santa Helena 

Sousa 

Triunfo 

Uiraúna 

Vieirópolis 

Vale dos Sertões 

Juru 

Maturéia 

Patos 

São Mamede 

Pernambuco (PE) 

Águas da Mata Sul 

Palmares 

Quipapá 

São Benedito do Sul 

Águas e vinhos do Vale do São 
Francisco 

Lagoa Grande 

Orocó  

Petrolina 

Santa Maria da Boa Vista 

Cangaço e Lampião 

Santa Cruz da Baixa verde 

São José do Bel Monte 

Serra Talhada 

Triunfo 

Costa Náutica Coroa do Avião 
Goiana 

Igarassu 
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Ilha de Itamaracá 

Paulista 

Encantos do Agreste 

Agrestina 

Cupira 

Lagoa dos Gatos 

Panelas 

Encostas da Chapada do Araripe 

Araripina 

Bodocó 

Exu 

Engenhos e Maracatus 

Itambé 

Lagoa do Carro 

Nazaré da Mata 

Paudalho 

São Lourenço da Mata 

Fé e Arte 

Arcoverde 

Belo Jardim 

Bom Conselho 

Garanhuns 

Ibimirim 

Pesqueira 

Sanharó 

História e Mar 

Cabo de Santo Agostinho 

Fernando de Noronha 

Ipojuca 

Jaboatão dos Guararapes 

Olinda 

Recife 

Histórica, dos Arrecifes e 
Manguezais 

Rio Formoso 

Sirinhaém 

Tamandaré 

Ilhas e Lagos do São Francisco 
Belém do São Francisco 

Petrolândia 

Moda e Ecoturismo 
Santa Cruz do Capibaribe 

Taquaritinga do Norte 

Serras e Artes de Pernambuco 

Bezerros 

Bonito 

Brejo da Madre de Deus 

Caruaru 

Gravatá 

Vitória de Santo Antão 

Teares, Bordados e Raízes 
Musicais 

Bom Jardim 

Limoeiro  

Passira 

Timbaúba 

Piauí (PI) 

Polo Aventura e Mistério 

Buriti dos Montes 

Castelo do Piauí 

Juazeiro do Piauí 

Pedro II 

Piracuruca 

São João da Fronteira 

Polo Costa do Delta 

Buriti dos Lopes 

Cajueiro da Praia 

Ilha Grande 

Luís Correia 

Parnaíba 

Polo das Águas 

Barras 

Batalha 

Caxingó 

Esperantina 
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Polo das Nascentes 
Bom Jesus 

Correntes 

Polo das Origens 

Caracol 

Coronel José Dias 

João Costa 

São João do Piauí 

São Raimundo Nonato 

Polo Histórico Cultural 

Amarante 

Floriano 

Ipiranga do Piauí 

Jerumenha 

Oeiras 

Picos 

Regeneração 

Valença do Piauí 

Polo Teresina 

Campo Maior 

José de Freitas 

Santa Cruz dos Milagres 

Teresina 

União 

Rio Grande do Norte (RN) 

Polo Agreste/ Trairi 

Coronel Ezequiel 

Jaçanã 

Montanhas 

Monte das Gameleiras 

Nova Cruz 

Passa e fica 

Santa Cruz 

São José do Campestre 

Serra de São Bento 

Sítio Novo 

Tangará 

Polo Costa Branca 

Areia Branca 

Galinhos  

Grossos 

Guamaré 

Macau 

Mossoró 

Porto do Mangue 

São Rafael 

Serra do Mel 

Tibau 

Polo Costa das Dunas 

Baía Formosa  

Canguaretama 

Ceará-Mirim 

Extremoz 

Macaíba 

Maxaranguape 

Natal 

Nísia Floresta 

Parnamirim 

Pedra Grande 

Rio do Fogo 

São Gonçalo do Amarante 

São José de Mipibu 

São Miguel do Gostoso 

Senador Georgino Avelino 

Tibau do Sul 

Touros 

Polo Seridó Acari 
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Caicó 

Carnaúba dos Dantas 

Cerro Corá 

Currais Novos 

Florânia 

Lagoa Nova 

Parelhas 

Santana do Matos 

Polo Serrano 

Alexandria 

Apodi 

Caraúbas 

Doutor Severiano 

Frutuoso Gomes 

José da Penha 

Lucrécia 

Luís Gomes 

Major Sales 

Martins 

Patu 

Pau dos Ferros 

Portalegre 

Riacho da Cruz 

São Miguel 

Serrinha dos pintos 

Venha-ver 

Viçosa 

Sergipe (SE) 

Polo Costa dos Coqueirais 

Aracaju 

Barra dos Coqueiros 

Brejo Grande 

Estância 

Indiaroba 

Itaporanga D’ajuda 

Laranjeiras 

Nossa Senhora do Socorro 

Pacatuba 

Pirambu 

Santa Luzia do Itanhy 

Santo Amaro das Brotas 

São Cristóvão 

Polo das Serras Sergipanas 

Areia Branca 

Carira 

Itabaiana 

Macambira 

São Domingos 

Polo do Velho Chico 

Canindé de São Francisco 

Ilha das Flores 

Itabi 

Neópolis 

Nossa Senhora da Glória 

Propriá 

Santana do São Francisco 

Telha 

Polo dos Tabuleiros 

Carmópolis 

Divina Pastora 

Japaratuba 

Maruim 

Nossa Senhora das Dores 

Polo Sertão das Águas 
Itabaianinha 

Lagarto 
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Simão Dias 

Tobias Barreto 

Tomar do Geru 

Umbaúba  

Fonte: Mapa do Turismo Brasileiro, Ministério do turismo (2016). 

Podemos observar o desequilíbrio que há entre o que o governo trata 

como destino turístico e o que é ofertado de fato pelas operadoras de turismo com 

relação à região Nordeste quando comparamos o mapa do turismo 2016 com a 

tabela 1, uma vez que todos os munícipios presentes no mapa são considerados 

pelo Ministério do Turismo munícipios com potencialidades turísticas. 

O quadro 13 mostra o quanto diversificada é a Região Nordeste no 

tocante ao turismo, com uma quantidade tão vasta de regiões e de munícipios 

turísticos, e cada região com peculiaridades próprias tanto no quesito clima bem 

como cultura e paisagens entre vários outros, era de se esperar um mercado de 

competição acirrada entre todos as regiões turísticas presente no mapa, mas não é 

o que de fato acontece, desta maneira o mapa não retrata apenas aqueles 

munícipios que tem sua atividade turística de fato desenvolvida. 

Sendo assim com a pesquisa pode-se perceber que as operadoras não 

preferem arriscar em destinos novos ou que não tem garantias de retorno, pelo 

contrário, as operadoras vendem pacotes semelhantes umas das outras, isso acaba 

condicionando todas as empresas do ramo a escolher sempre determinado destino 

e excluindo outros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização da pesquisa e com a obtenção dos dados que foram 

dispostos neste trabalho, pode se esclarecer a situação da promoção turística 

desenvolvida pelas operadoras de turismo com relação à Região Nordeste, ao se 

identificar que tipos de imagens e de qual destino eram e a quantidade de cada uma, 

foi possível afirmar que o segmento sol e praia ainda é o carro chefe da região, bem 

como em todo turismo nacional. 

Sendo assim foram alcançados os objetivos desta pesquisa, que eram, 

em um primeiro momento identificar quais das operadoras associadas à Braztoa 

(Associação brasileira das operadoras de turismo) vendiam Nordeste, em um 

segundo momento identificar quais destinos eram ofertados e por fim analisar as 

imagens usadas nas promoções feitas a cerca destes destinos.  

Algumas dificuldades foram encontradas na realização da pesquisa, tais 

como, não foi possível em alguns casos ter acesso aos catálogos, uma vez que não 

eram disponibilizados online ou não faziam parte das páginas dos sites, porém foi 

uma minoria estes casos, desta forma a relevância da pesquisa não foi afetada, 

mesmo com tais empecilhos foram catalogados um total de 901 (novecentas e uma) 

imagens, um número alto se levarmos em conta que são apenas 33 (trinta e três) 

operadoras, onde nem todas dispunha de imagens para ser catalogada. 

Houve ainda divergência entre informações contidas no site da Braztoa 

(Associação brasileira das operadoras de turismo) e nas informações exibidas nos 

sites das operadoras, tais como quais estados brasileiros as operadoras vendiam, 

isto demonstra que ainda precisa haver uma fiscalização maior por parte da 

associação com os dados repassados pelas empresas associadas. 

Observou-se que o uso de imagens, nas promoções quando de um 

mesmo destino, dificilmente eram de locais diferentes, ou seja, é como se o destino 

tivesse uma marca já registrada, por exemplo, na pesquisa foi observado que a 

grande maioria das imagens da cidade do Natal era de praias que tinham como 

plano de fundo o morro do careca situado na praia de ponta negra. 
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É notável que alguns estados se sobressaiam diante de outros, tanto em 

quantidade de destinos como de imagens, isto mostra que as operadoras de turismo 

tendem a vender destinos semelhantes, salvo algumas exceções, as mesmas se 

preocupam também em promover destinos já consolidados e com grandes níveis de 

aceitação do público nacional e internacional, uma vez que estes dois tipos de 

turistas tem acesso à mesma promoção, um exemplo disto pode ser o estado da 

Bahia que totalizou 374 (trezentos e setenta e quatro) imagens alcançando 42% 

(quarenta e dois por cento) de todas as imagens catalogadas, os outros 52% 

(cinquenta e dois por cento) estão divididos entre os oito estados restantes. 

A quantidade de destinos promovidos de cada estado, nos mostra que 

não há equilíbrio entre a promoção feita com respeito a cada um destes, pois os 

estados do Piauí e Sergipe possuíam apena 1 (um) destino que continham imagens, 

enquanto que o estado da Bahia chegou a ter fotografias de 20 (vinte) destinos, 

Alagoas com um número menor contabilizou imagens de 8 (oito) destinos, 

Pernambuco Ceará e Rio Grande do Norte detinham entre 5 (cinco) e 7 (sete) 

destinos, enquanto Paraíba e Maranhão também tiveram um índice baixo de apenas 

2 (dois) destinos. 

Ficou evidente que o uso de imagens de praias tem sido o maior 

motivador das vendas de pacotes turísticos com destino ao Nordeste brasileiro, pois 

a presença deste tipo de atrativo nas promoções é algo que facilmente é encontrado 

e enfatizado, tornando este processo algo parecido com as produções industriais 

onde todos os produtos tem um padrão a seguir e aqueles diferentes serão 

excluídos, porém as imagens são em sua maioria praias com pouco ou nenhum 

fluxo de pessoas, ou seja, praias desertas ou com alguns turistas, o que acaba 

transmitindo uma mensagem de local calmo agradável e paradisíaco, fotografias de 

praias com nativos ou com nativos e turistas tiveram um índice bem menor. 

As características locais também foi uma categoria bem presente nas 

promoções, não chegando à quantidade das praias, mas teve uma quantidade de 

imagens considerável, as características mais exploradas, que por sua vez têm o 

maior número de imagens são as paisagens naturais (esta categoria não 

contabilizava praias, uma vez que existia uma categoria específica para a mesma) 

bem como os espaços urbanos e a arquitetura local, e também os personagens 
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culturais, porém com uma quantidade menor de imagens, desta maneira pode se 

entender que além das praias estes atrativos têm uma importância relevante nas 

promoções turísticas. 

Os resorts tiveram uma quantidade de imagens considerável sempre 

ressaltando suas piscinas bem como suas áreas de lazer, um fator importante a ser 

observado é que as promoções que continham imagens deste meio de hospedagem 

não consideravam na maioria de seus roteiros aspectos físicos, culturais e sociais da 

cidade, estado ou da região onde estar situado o resort, tornando-o assim o próprio 

atrativo, esse tipo de promoção não traz benefícios consideráveis para o turismo 

local, uma vez que o turista viaja com destino ao equipamento de hospedagem e 

não para o destino em si, podendo haver ou não a interação entre turista e 

localidade durante o período que o mesmo está hospedado no resort. 

Tendo em vista os resultados quantitativos e qualitativos obtidos pela 

pesquisa, no que diz respeito ao uso das imagens dos destinos nas promoções feita 

nos sites assim como nos catálogos das operadoras de turismo, pode se afirmar que 

a consolidação dos destinos turísticos pode sim ser fruto destas promoções, haja 

vista que o segmento que se tornou sinônimo do turismo no Nordeste brasileiro foi o 

sol e praia e isto está realmente explicito nestes meios de promoções o qual a 

pesquisa faz referência.  

Dentre os pacotes turísticos ofertados nas promoções quase nunca foi 

encontrada ofertas de destinos interioranos, de acordo com os dados obtidos 

apenas quatro destinos eram interiores, os pacotes em sua maioria eram 

evidentemente destinos litorâneos e/ou as capitais, salve alguns destinos que por 

ventura já eram consolidados. 

A realização da pesquisa conseguiu responder algumas questões que se 

tinha a cerca do que está sendo vendido (promovido) com referência ao Nordeste 

brasileiro pelas operadoras de turismo, como dito anteriormente ficou claro que o 

segmento mais explorado de fato é o turismo de sol e praia, porém como foi 

apontado em alguns momentos o nordeste é uma das regiões com mais abundância 

em atrativos tanto naturais como culturais, sendo que isto não se reflete nas 
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promoções realizadas pelas empresas privadas, no caso deste trabalho as 

operadoras de turismo. 

Considerando também os resultados da pesquisa podemos observar que 

o mapa do turismo brasileiro 2016 organizado pelo MTur (Ministério do turismo) 

retrata um cenário turístico bem além do que na realidade é exposto para os turistas 

tanto nacionais quanto internacionais por meio das operadoras de turismo, uma vez 

que dentre todos os 489 munícipios ditos turísticos pelo Ministério do Turismo 

apenas 40 destes fazem parte das promoções turísticas feita pelas operadoras.  

Desta maneira a pesquisa evidenciou quais os destinos e quais tipos de 

atrativo as operadoras turísticas, na posição de fomentadoras dos pacotes turísticos 

e consolidadoras destes, têm ofertado tanto ao público nacional como ao 

internacional.  

Sendo assim torna-se de grande relevância para a academia esta 

pesquisa, tendo em vista que o número de trabalhos que têm esta perspectiva ainda 

é pequeno, de mesmo modo que a promoção é uma ferramenta do marketing e que 

o Nordeste é uma das regiões brasileiras que tem grande fluxo turístico. 

A pesquisa de fato pode comprovar o que é mais vendido ou pelo menos 

mais promovido com relação ao Nordeste brasileiro, porém abre novas questões 

para pesquisas futuras, tais como: por que o turismo de sol e praia é um segmento 

que as operadoras de turismo se empenham em destacar em suas promoções, e 

ainda, opor que as regiões turísticas apontadas pelo Ministério do Turismo não 

conseguem ter espaço nas prateleiras das operadoras de turismo, outra questão 

pode ser se este é um caso apenas do Nordeste ou se as outras regiões têm os 

mesmos índices, com tudo este trabalho dar um olhar mais crítico para a situação de 

nosso turismo nacional. 
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