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Resumo 
 
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a relação entre relações públicas e turismo devido 
ao cenário que o Brasil vive hoje: a recepção de megaeventos esportivos. Os megaeventos são 
muito importantes para a movimentação da economia brasileira por meio do turismo, por isso é 
necessário apresentar ao mundo o que o país é e oferece para construir uma imagem capaz de 
colaborar com o crescimento da atividade. Nesse contexto, o profissional de relações públicas 
possui habilidades para desenvolver ações e estratégias direcionadas aos diversos aspectos 
culturais de um povo, considerando as diferenças entre os públicos para atendê-los de forma 
eficiente, características que se tornam essenciais para a construção da imagem do país. 
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A relação entre Relações Públicas e Turismo 

O turismo está crescendo no mundo, principalmente pela facilidade de 

comunicação e transporte que a globalização impulsionou. Sabe-se que há três décadas, 

aproximadamente 277 milhões de pessoas formavam o número de turistas que viajavam 

pelo mundo, índice que se ampliou para 922 milhões em 2008. Essa movimentação 

turística se tornou uma importante atividade econômica para países, cidades, locais ou 

regiões. 

O turismo é uma atividade de grande e expressiva movimentação econômica 
no mundo e envolve uma série de transformações políticas, sociais e econômicas para os 
destinos. Como toda a atividade econômica, para alcançar o sucesso é necessário 
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planejamento e um minucioso trabalho desenvolvido por profissionais capacitados para 
desenvolvê-lo e alcançarem um retorno positivo para a sociedade.  

Os relações públicas, por exemplo, possuem perfil e habilidade para 
desenvolver atividades para o turismo, pois ele envolve diretamente o contato com 
diversos públicos e as relações públicas trabalham com o estudo de públicos e da 
opinião pública desenvolvendo relacionamentos benéficos para a divulgação de uma 
atividade ou instituição. Nesse contexto, a partir de uma revisão bibliográfica e 
entrevistas desenvolvidas com profissionais de turismo e profissionais da Embratur, foi 
desenvolvida a seguinte reflexão acerca do assunto, sendo possível entender como a 
visão e as habilidades do profissional de relações públicas exercem uma função 
essencial para que a atividade turística se torne um processo eficaz diante de seu 
público.  
 

 
O objetivo das relações públicas no turismo é o de “estabelecer, através de 
um esforço deliberado, planejado e continuo, um clima de compreensão e de 
confiança mútuas, entre organização e o público, permitindo que a atividade 
turística se processe de forma harmoniosa e num ambiente favorável”. 
(RUSCHMANN, 1990, p.472) 

 
 

Frente à importância econômica, social e cultural do turismo, as relações 

públicas surgem para atender o público receptor, o turista; o núcleo turístico, 

comunidade que irá receber o turista; agências de viagem; governos; e demais públicos 

de interesse. O profissional exerce uma função no planejamento turístico para auxiliar o 

desenvolvimento da atividade em relação à comunicação e relacionamento com os 

públicos, permitindo a consolidação de um destino turístico. 

Por meio de um planejamento de comunicação, o profissional de relações 

públicas pode elaborar ações para divulgar um roteiro, despertar o interesse dos turistas 

para o local, elaborar serviços de atendimento, desenvolver propagandas institucionais 

dirigidas a cada tipo de público (turistas, agências de turismo, governo), campanhas, 

pesquisas de opinião, eventos, ações estratégicas que irão apresentar ao público-alvo a 

cidade, sua cultura e sua tradição.  

Com o levantamento das muitas atividades que os profissionais de relações 

públicas podem desenvolver para a promoção de um ponto turístico, é importante 

destacar uma função cuidadosa e de extrema importância, o trabalho com a imagem do 

núcleo turístico. Com o crescimento do turismo e seus impactos gerados para as 



  
 

economias de países que são destinos turísticos, surge uma preocupação maior com a 

construção da imagem de um país, pois ela traz resultados importantes para a atividade 

turística e econômica.  

A atividade turística de uma determinada região é, para o turista, igual ao 

serviço de uma empresa é para o consumidor, envolve percepções a respeito do serviço 

prestado que podem gerar a transmissão da experiência para outros turistas e atraí-los ou 

não. Surge, portanto, um ciclo que tem como base a movimentação da atividade turística 

do local por meio da comunicação das pessoas afetadas pela imagem dele. 
 
 

No que se refere aos clientes, trata-se do zelo pela imagem e da obtenção da 
credibilidade, uma vez que no turismo estes aspectos são fundamentais, O 
turista ao viajar compra uma experiência, e se esta for agradável e 
compensadora, este poderá tornar-se um cliente regular e que, nos seus 
relatos a amigos e parentes (divulgação boca-a-boca), conquistará novos 
clientes para o empreendimento. (RUSCHMANN, 1990, p.51) 
 
 

Quando pensamos no trabalho de imagem realizado para a atividade 

turística, a opinião pública se torna fundamental, afinal o turismo é uma atividade que 

possui um público muito diversificado, que possui opiniões, personalidades, 

nacionalidades e necessidades distintas. Desse modo, o profissional de relações públicas 

é capacitado para desenvolver pesquisas que ajudem a conhecer as opiniões e direcionar 

ações, a fim de alcançar as metas de crescimento da atividade em um determinado local 

e construir a imagem dele.  

Portanto, para Ruschmann (2001, p.52) o papel do relações públicas é fazer 

com que todos os públicos de um núcleo turístico desenvolvam uma opinião favorável a 

seu respeito, e isso só irá acontecer se o produto oferecido ao turista tiver qualidade. O 

relações públicas tem a habilidade de trabalhar o relacionamento com os diversos 

públicos para construir a imagem que se quer ter, visando destacar uma atividade ou 

organização e fidelizar seus públicos. Considerando que o desenvolvimento de uma 

imagem de uma instituição é uma estratégia importante para seu sucesso e crescimento, 

esse profissional possui habilidades capazes de buscar informações e desenvolver 

estratégias que irão auxiliar a atividade turística de forma organizada e competente. 
 



  
 

Identidade, imagem e reputação são questões ligadas entre si. Essa ligação é 
tão profunda que merece estudo individualizado. Em si, essas questões 
formam uma concepção completa. As associações começam pela própria 
ordem e são complementação uma da outra. Ou seja, sem identidade não há 
imagem, e sem imagem não há reputação. (SCHMIDT, 2011, p.89) 

 
 
Os três conceitos estão interligados e refletem na formação do caráter 

público de uma organização. A identidade, a imagem e a reputação de uma organização 

surgem a partir do modo como ela se apresenta e se relaciona com seus públicos. 

Schmidt (2011) aponta que os princípios e valores organizacionais são essenciais para a 

identificação de uma organização e ocasionam na formação de sua imagem e reputação. 

Outros fatores que contribuem para essa formação são a comunicação, que se refere ao 

modo como a organização se comunica com seus públicos; a identidade visual, formada 

pelo conjunto de imagem e símbolos que representam a marca e refletem as 

características organizacionais; o comportamento corporativo e as ações que mostram o 

relacionamento com o mercado; e a cultura organizacional, expressada pela missão, 

visão e valores da organização. 

 

[A identidade] representa o espírito, a alma, o DNA da empresa, deriva de 
sua trajetória, de sua estrutura institucional, da composição acionária de seu 
capital, de seus produtos, seus funcionários, seu processo de gestão, sua 
forma de relacionamento com os públicos de interesse e seu sistema de 
comunicação. (BUENO, 2006, p.346) 
 
 

Ao se considerar uma identidade corporativa, a reputação, assim como a 

imagem, surgem em uma dimensão simbólica daquilo que a organização representa, por 

meio de sua história, valores e relacionamentos. Schmidt (2011) diz que “o processo 

correto de formação da imagem e reputação começa sempre com a identidade 

corporativa baseada nos princípios e valores da organização e a criação de um conceito 

prévio para ela”. 

Imagem e reputação são conceitos muitas vezes confundidos. Ambos são 

percepções dos públicos a respeito da organização, porém existe uma diferença na 

intensidade dessa percepção. A imagem resume-se na impressão que um público tem a 

respeito de uma organização e pode ser construída rapidamente, seja por meio da 



  
 

imprensa, seja pelos relacionamentos cotidianos com os públicos de interesse. Já a 

reputação surge quando as informações são mais intensas, reais e concretas e o 

relacionamento com os públicos se torna forte e profundo, quando a interação com o 

público e a formação de opinião, se transformam na construção da confiança. 

 
A reputação pode ser entendida como um crédito de confiança adquirido pela 
empresa, estando esse crédito associado a um bom nome, familiriaridade, boa 
vontade, credibilidade e reconhecimento. Uma reputação negativa pode 
significar credito limitado ou até mesmo nenhum crédito na linha de relações 
com stakeholders e, mais do que uma ameaça pode representar ruptura entre 
empresa e ambiente (THEVISSEN, 2002). Uma reputação favorável aumenta 
a distintividade da empresa, agregando-lhe vantagem competitiva, por não 
ser facilmente copiada. (ALMEIDA, 2009, p.232) 
 

 

Geralmente, imagem é algo que refere-se a formas, objetos, paisagens e 

identificação de símbolos que existem no mundo. Muito além dessas percepções 

visuais, a imagem é formada por aquilo que construímos em nosso imaginário a partir 

do que vemos. Kunsch (2003, p.170) afirma que a “imagem tem a ver com o imaginário 

das pessoas, com as percepções. É uma visão intangível, abstrata das coisas, uma visão 

subjetiva de determinada realidade” e completa, ao citar Riel (1995): 

 
 

Uma imagem é um conjunto de significados pelos quais chegamos a 
conhecer um objeto e por meio do qual as pessoas o descrevem, recordam e 
relacionam. É o resultado da interação de crenças, ideias, sentimentos e 
impressões que sobre um objeto tem uma pessoa. (Riel apud Kunsch, p.170, 
2003) 

 
 
Essa definição pode ser encaixada no conceito da imagem corporativa. A 

formação da opinião pública a partir das percepções que o público desenvolve por meio 

dos valores, das ações e da conduta de uma organização forma a imagem corporativa, 

isto é, aquilo que o público vê ou entende de uma organização, o modo como ela é 

percebida por ele.  

Se a imagem corporativa é a visão que os públicos possuem a respeito de 

determinada organização, o que está ligado a essa visão são as características dela, ou 

seja, sua identidade, a forma com que se comunica interna e externamente, as ações que 



  
 

realiza para atingir seu público, sua organização administrativa e seus valores. O fato é 

que a imagem surge da identidade que a organização assume, somada à opinião do 

publico. Ela “é a integração na mente dos seus públicos de todos os inputs emitidos por 

uma empresa em sua relação ordinária com eles” (VILLAFAÑE apud KUNSCH, 2003, 

p.171). Ou seja, trata-se de uma construção mental por parte dos públicos, sendo que os 

inputs constituem-se por várias ações, entre elas de comunicação, por parte das 

organizações (KUNSCH, 2003). 

Dentro dessa realidade, as empresas e corporações investem cada vez mais 

em ações que visam influenciar a opinião de seus stakeholders sobre seu produto, 

serviço e o próprio nome. Cultivar relações positivas é um trabalho de relacionamento 

realizado com os públicos e instituições de interesse da organização, que ocorre por 

meio da comunicação e tem o intuito de gerar uma imagem favorável no mercado. Criar 

uma imagem forte, independente do tamanho da organização, gera retorno e 

crescimento nos negócios.  

Os relações públicas são profissionais capazes de desenvolver ações 

estratégicas que atendam a opinião pública, de modo que o interesse dos consumidores 

seja despertado e a marca valorizada. Sendo assim, tais profissionais são essenciais para 

entendermos a relação entre imagem e turismo, e a importância da união dos dois 

conceitos para divulgar um destino e torná-lo referência no mercado global.  

Para um país divulgar-se como um destino turístico, construindo uma 

imagem no exterior e atingindo um patamar global de destinos emergentes, o conceito 

de imagem, juntamente com ações de comunicação e marketing turístico e as 

habilidades do relações públicas, são necessários para constituir um plano de ações que, 

a longo prazo, alcançará as metas desejadas. Mas por que um país deve se preocupar 

com a construção de uma imagem no âmbito do turismo? 

A necessidade desse investimento é simples. O turismo, como já foi 

apontado, é uma das principais atividades econômicas em crescimento no mundo e, 

assim como em uma organização, ele atrai consumidores que formam opiniões a partir 

de experiências e ajudam a divulgar e movimentar a economia de um local. Sendo 

assim, quanto melhor for a opinião divulgada pelos turistas, mais o país crescerá como 

receptor de atividade turística, podendo tornar-se uma das principais rotas internacionais 



  
 

e abrindo portas para oportunidades de eventos, fatores que movimentarão sua 

economia. 

Destacada a importância econômica da atividade turística para os países, é 

importante analisar de que forma a construção da imagem se dá. Assim, Bignami (2002, 

p.23) aponta que para construir a imagem de um país é necessário “um conjunto de 

fatores que compreende a linguagem e os processos de conhecimento, o discurso e os 

meios de comunicação, a identidade nacional, o estereótipo e os processos históricos e 

sociais da nação”. A construção define-se quando o turista tem conhecimento do 

produto turístico, ou seja, ela surge quando ele viaja para um local e desenvolve suas 

percepções a respeito dele. Para Kotler (2000), no turismo o comportamento de compra 

de um produto engloba questões sentimentais e racionais, por isso a imagem torna-se 

importante para a divulgação do destino, já que transmite para o turista a expectativa de 

vivenciar algo novo, diferente e inesperado. 

É importante que o turista tenha conhecimento da organização e das 

características de um país para escolher o local como seu destino turístico. Para o 

consumidor adquirir o produto e o serviço de um local, é necessário que suas 

expectativas sejam alcançadas, ou seja, o país precisa oferecer aquilo que o turista 

busca, tanto suas necessidades quanto seus desejos. Para isso, o trabalho de construção 

da imagem de um país para que ele se torne uma referência turística começa a partir da 

divulgação de tudo que o destino pode oferecer, uma vez que, na maioria das vezes, o 

consumidor escolhe um produto ou serviço pela imagem que lhe é apresentada. 

A opinião do turista influenciará na construção da imagem do local. Para 

Bignami (2002), a imagem de uma destinação poderá ser formada a partir de 

comentários de amigos, informativos, publicidades, reportagens e até pela personalidade 

de um indivíduo. O conjunto de todas elas resulta na imagem daquele destino, ou seja, o 

que ele é, de que forma os turistas veem a organização do local, os serviços oferecidos 

por ele, a população, a alimentação, entre outras características que são construídas no 

imaginário desses consumidores. Dentre essas particularidades, aquelas que são 

positivas e bem recebidas pelos turistas são utilizadas por instituições responsáveis pelo 

turismo internacional no país, agências ou governo, e transmitidas para outros turistas, 

para reforçar a propaganda e divulgação do local como um bom destino. 



  
 

 
A imagem é, como vimos, uma representação mental aceita e difusa, formada 
por meio de processos de conhecimento os mais variados. Os meios de 
comunicação têm um papel importante na criação da imagem de um lugar ou 
de um produto turístico; no entanto, o seu discurso se fundamenta em outras 
referências que fazem parte de uma espiral de ideias predominante em 
determinado tempo e espaço. A imagem pode ser mudada, favorecendo a 
promoção de um produto turístico. A sua alteração deve fazer parte de um 
sistema de decisões estratégicas de marketing mais complexo. A imagem 
deve, sempre que possível refletir a realidade do produto e, portanto, a 
qualidade de imagem está diretamente relacionada à qualidade do produto. 
(BIGNAMI, 2002, p.27) 

 
 

A construção da imagem de um país como destino turístico é um ciclo que 

depende de um planejamento com diversas estratégias e ações comunicacionais voltadas 

para os públicos de interesse. O marketing turístico vem sendo cada vez mais utilizado 

pelos países para divulgar seu produto turístico, persuadindo o consumidor a escolhê-lo 

e adquiri-lo e, dessa forma, alcançando as metas da economia turística. 

Para entender as necessidades do consumidor potencial das destinações, é 

essencial o trabalho de Relações Públicas. Esse profissional pode desenvolver ações 

estratégicas benéficas para uma organização ou para os públicos dela. A boa 

comunicação entre organização e público é um fator importante para o bom 

relacionamento e o sucesso nos negócios e, para isso, deve haver planejamento e ações 

capazes de alcançar metas desejadas pelo marketing turístico de uma destinação. 
 
 

Portanto, relações públicas funcionam e têm sua razão de ser, no fato de 
conseguir que o público (interno, externo ou misto) tenha uma opinião 
favorável acerca da empresa ou do núcleo turístico. Entretanto, somente terão 
êxito se estiverem estruturadas sobre um produto digno da credibilidade que 
se pretende criar. (RUSCHMANN, 1990, p. 52) 

 
 
Como já vimos anteriormente, no turismo é de extrema importância o 

trabalho tanto com o público consumidor, o turista, quanto com o público receptor, a 

comunidade local, para que o destino turístico seja transformado em um produto de 

credibilidade. Dessa forma, o relações públicas tem a função de mostrar que o produto 

oferecido, ou seja, o destino escolhido, é o melhor de todos, além de torná-lo atraente, 

confortável e visar à superação de todas as expectativas desse consumidor.  



  
 

É importante que esse profissional desenvolva, junto com os poderes 

públicos, um ambiente favorável para a atividade turística e que apresente planejamento 

e estrutura para receber o turista. Assim, o produto que será divulgado para recebê-lo 

alcançará as expectativas e necessidades, criando uma imagem favorável do local.  

A comunicação do produto turístico deve ser feita de forma a influenciar os 

públicos e determinar o sucesso da divulgação e a procura da destinação. Ela deve ser 

abordada de maneira clara e objetiva, a fim de chamar a atenção e o despertar interesse. 

Para isso, se torna essencial as relações públicas para conhecer o público para quem está 

divulgando, ganhar sua confiança e credibilidade, a fim de tornar o turismo uma 

realidade e zelar pela a imagem do local.  

Quando o turismo se torna uma realidade, surge o papel da manutenção da 

opinião pública, ou seja, é de extrema importância que os órgãos responsáveis pelo 

turismo no local, região ou país, juntamente com os profissionais de relações públicas, 

investiguem a opinião dos turistas, a imagem do local, as atrações, as questões sociais, 

econômicas e culturais para entender o que o turista busca, gosta e quer daquele destino 

e como agir para melhorar a imagem do local visando atrair mais pessoas para melhorar 

o fluxo turístico. 

Além do trabalho realizado com o turista, não se pode esquecer o trabalho 

que deve ser realizado com a comunidade local. Em primeiro lugar, ao se pensar em 

uma destinação não há turismo se os próprios moradores não o fazem. Com as 

tecnologias existentes no mundo atualmente, o fluxo de informações sobre os mais 

diversos assuntos estão em rede. Dessa forma, o residente da destinação, seja ela uma 

cidade, região ou país, que conheça o local e que se satisfaça com o que ele oferece, 

torna-se um turista fiel e transmite sua experiência para outros, formando, 

automaticamente, uma imagem favorável do local como destino turístico e atraindo 

novos frequentadores. 

Orientar a população, apresentar a importância dessa atividade e tornar o 

turismo um elemento de sobrevivência são ações que mostram à comunidade o que é a 

atividade turística e porque ela originará diversas oportunidades para o local. Ao mesmo 

tempo, investir para que ela esteja preparada para receber o turista, para suprir todas as 

necessidades e vontades dele durante a viagem, aprendendo a atender e respeitar as 



  
 

diferenças culturais também se tornam importantes para o relacionamento com ele e 

para sua satisfação com a viagem. 

A comunidade do núcleo turístico deve fazer parte do planejamento 

turístico, pois ela desempenhará um papel fundamental na oferta turística. A população 

bem orientada sobre a atividade turística, com isso, estará colaborando para a 

importância econômica, social e cultural do turismo.  

A atuação do profissional nas ações de relações públicas internas está 

relacionada à organização da comunidade local que, além dos cuidados destacados, 

desenvolveria projetos de educação, aperfeiçoamento dos serviços prestados, recepção e 

informação ao turista, parcerias com empresas, com o governo, e entre empresas e o 

governo. Já as ações de relações públicas externas, voltadas para o turista, seriam 

formadas por estratégias de comunicação divulgariam e promoveriam o local e sua 

imagem. 

Com a finalidade de informar a população local, o relações públicas deverá 

desenvolver ações capazes de desmistificar ideias que atrapalham a atividade como, por 

exemplo, o aumento de custo de vida, fato que é real mas que, com um plano bem 

estruturado, não atrapalhará os moradores do local. O profissional deve oferecer aos 

habitantes da cidade todo o tipo de informação de interesse social por meio de eventos, 

exposições, palestras e debates, os quais irão possibilitar que a atividade turística ocorra 

em um ambiente favorável, que os moradores estejam sempre atualizados e informados, 

e que sempre seja ressaltada a importância do turismo para a cidade e para a própria 

população. Ele deve mostrar a esse público que sua cultura e sua tradição são 

características essenciais para o acontecimento do turismo e que nada deverá impactar 

em seus valores. 

Além desses cuidados, o profissional deve se preocupar com um 

planejamento turístico sustentável. A sustentabilidade é uma das questões mais 

debatidas atualmente devido às circunstâncias ambientais sob as quais estamos vivendo. 

Portanto, ao promover um local, as relações públicas devem estar atentas à preservação 

do meio ambiente e do patrimônio. Considerando essas questões, é fato que o relações 

públicas deve buscar um desenvolvimento turístico socialmente justo, economicamente 



  
 

viável e ecologicamente correto. É importante que ele realize um planejamento 

equilibrado, a fim de manter a personalidade do local, sua cultura e suas tradições.  

Apesar da complexidade, um plano de comunicação junto com um 

planejamento turístico é essencial para a divulgação e, mesmo que não se consiga 

opiniões positivas de todos os públicos, as estratégias bem estruturadas, organizadas, 

com seus resultados sempre avaliados são capazes de construir uma imagem positiva de 

um destino turístico, aumentando o fluxo da atividade e criando uma marca que poderá 

ser conhecida internacionalmente.  

 
 
O papel dos megaeventos esportivos para a construção da imagem de um destino 

turístico 

Os megaeventos esportivos são exemplos de boas ações para a divulgação 

de um destino e a consolidação de sua imagem para a atividade turística. Eles se tornam 

alternativas eficientes para um investimento na área, pois proporcionam melhoria em 

recursos públicos e atraem um grande número de pessoas para o local. 

A Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas de verão são os dois maiores 

eventos esportivos do mundo e estudos apontam os impactos econômicos que causam. 

Preuss (2008) destacou diversas transformações causadas pelo investimento nesses 

eventos, analisando a Copa do Mundo de Futebol de 2006, na Alemanha, e os Jogos 

Olímpicos de Barcelona e Sidney. Inicialmente, foram relacionados efeitos de 

percepção e tempo dos diversos impactos e legados dos megaeventos para a cidade ou 

país. A seguir, a figura 1 aponta transformações no local de curto e longo prazo e 

visíveis ou não, que colaboram para a movimentação turística, a construção da imagem 

local e a divulgação do destino. 

 

 

 
 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Matriz de impactos de megaeventos esportivos (PREUSS, 2008) 

 

É interessante analisar que os principais efeitos econômicos desses eventos 

exercem um papel para a infraestrutura da cidade-sede, e isso colabora diretamente para 

o turismo. Os três principais efeitos são a comunicação de mensagens sobre o local, a 

movimentação econômica que acontece durante a temporada do evento e o legado.  

Dentro desses três efeitos, existem conceitos que explicam os impactos 

principais. O primeiro deles é o Signalling, expressão inglesa que determina a 

transmissão de informações sobre algo para o receptor potencial. É o responsável por 

passar mensagens sobre o novo local, informando as vantagens e o que a cidade ou país 

pode oferecer, construindo uma possível imagem. Nesse caso, o trabalho com a 

imprensa e a comunicação com os diversos públicos exercem função importante. O 

segundo efeito é a Atividade Econômica Temporária, que envolve todo o consumo dos 

participantes do evento, o investimento realizado em infraestrutura e os gastos dos 

organizadores como, por exemplo, a Organização Desportiva Pan-Americana –ODEPA, 

a Federação Internacional de Futebol Associado –FIFA e o Comitê Olímpico 

Internacional -COI. Por último, o Legado, que ocorre quando o local é, em longo prazo, 

oficializado com uma atividade econômica que deriva dos megaeventos. Todos esses 

efeitos são estudados para formar a estratégia do evento.  

O aspecto mais importante para o turismo é o Signalling, por ser o 

responsável por transmitir mensagens a respeito do local, atraindo os diversos tipos de 

turismo (feiras, congressos, passeio, eventos, entre outros). Essas mensagens constroem, 



  
 

por meio de estratégias de comunicação e marketing, a imagem do local, formando um 

“capital simbólico”, uma marca país e deixando um legado para o turismo após o 

evento. 

Os impactos causados pelo evento são diferentes do legado. O impacto 

acontece durante o evento e muitas vezes são mudanças pontuais, já o legado constitui-

se a partir de mudanças que podem ocorrer após a realização do evento e em longo 

prazo. Um exemplo é o crescimento turístico que é observado apenas algum tempo 

depois. A mudança pontual causada pelo impacto é uma estratégia importante para os 

megaeventos, pois são elas que colaboram para a construção do legado, por 

apresentarem diversas atividades econômicas, e exercem, assim, papel fundamental para 

tornar o local um destino turístico internacional. 

Os megaeventos tornam-se investimentos pequenos quando analisamos as 

transformações que podem causar. Eles geram inúmeros impactos, durante e após o 

evento, diretos e indiretos, que modificam a vida das pessoas e criam oportunidades. 

Um exemplo disso é a grande geração de empregos. O fato é que o boom econômico 

gerado por esses eventos, seja enquanto eles acontecem ou no legado que eles deixam, 

é, basicamente, consequência do turismo. 

Sendo assim, os eventos esportivos internacionais são importantes produtos 

turísticos, gerando infraestrutura para a sede, atraindo turistas interessados pela causa, 

que devem ser bem recepcionados de modo a construir uma imagem da cidade ou país e 

durante o evento ou no final dele, transmiti-la para o mundo, a fim de atrair mais 

turistas para o local e desenvolver essa atividade econômica. Além disso, no mundo 

globalizado e de informações rápidas que vivenciamos hoje, a mídia internacional fica 

voltada para esses grandes acontecimentos e, automaticamente, transmitem informações 

constantes sobre o local, aquilo que ele oferece, sua beleza, seu povo, sua cultura, 

instigando a curiosidade e vontade nas pessoas, seja durante o evento ou anos depois. 

Dentro dessa realidade, o Brasil está se preparando para sediar grandes e 

importantes eventos esportivos internacionais a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos 

Olímpicos. A grande expectativa é conseguir, por meio das relações públicas, alcançar 

os objetivos do Plano de Marketing Turístico Internacional do Brasil, o Plano Aquarela 



  
 

2020, construir uma nova imagem do país para o crescimento da atividade turística 

internacional durante e após os eventos movimentando a economia brasileira. 

O Brasil ainda é visto por muitos, especialmente aqueles que nunca o 

visitaram, como o país do futebol e do carnaval, mas por outro lado vem se distanciando 

da imagem de país “exótico” para se posicionar no imaginário de um país moderno, 

com diversidade cultural e natural. 

A construção da imagem de um país é um processo de longo prazo e que 

não depende exclusivamente do turismo ou do aumento da divulgação do país no 

exterior. Diversos fatores contribuem para que um país possa ser conhecido e admirado 

no mercado internacional como, por exemplo, a estabilidade econômica e política, os 

projetos sociais e de preservação do meio ambiente e sua produção industrial e cultural. 

Devido aos avanços econômicos, políticos e sociais registrados no Brasil 

nos últimos 10 anos, o país tornou-se mais conhecido e respeitado no mercado 

internacional, o que tem contribuído positivamente para o início da mudança da imagem 

do país e para os resultados alcançados com as estratégias traçadas pelo Plano Aquarela 

desde sua criação. 

No que diz respeito ao turismo, o grande desafio é mostrar que além de 

alegre e hospitaleiro, o Brasil é um país moderno, competente e que oferece opções 

diversas de destinos e produtos turísticos capazes de atender às expectativas e 

necessidades dos turistas estrangeiros. Com isso, as ações de relações públicas têm um 

papel fundamental para disseminar informações sobre o país na imprensa, para os 

operadores e agentes de turismo, para o consumidor nacional e internacional. Além 

disso, elas são essenciais para acompanhar a imagem que está sendo construída do país 

no exterior e trabalhar ações que desenvolvam a imagem que queremos, consolidando o 

país como destino turístico, informando a população da importância da atividade 

turística para o país, ensinando como recepcionar os turistas estrangeiros, qualificando 

servidores do turismo para atenderem bem e mostrando os benefícios e resultados da 

atividade. Além disso, o profissional de relações públicas ajuda a analisar, estudar e 

entender as diferentes culturas e comportamentos dos consumidores para adequar 

estratégias nos mercados prioritários e atender às necessidades dos turistas.  



  
 

Como a construção da imagem do país não depende apenas das ações 

realizadas dentro do turismo, são de extrema importância ações do governo federal e 

estadual que estejam integradas. No caso do Brasil, a situação se torna complexa pelo 

tamanho do país. Portanto, as primeiras ações para transformar o turismo devem ser 

direcionadas para as oportunidades dos dois megaeventos esportivos que irão acontecer. 

O mundo todo e muitos turistas estarão voltados para as 12 cidades-sede da Copa do 

Mundo de 2014 e para o Rio de Janeiro em 2016. Esses locais já são prioridade de 

desenvolvimento, então é importante que, para o início de melhorias na atividade 

turística, sejam reforçadas as estratégias para receber bem o turista, já que sabemos que 

os impactos e legados que os megaeventos vão deixar possuem potencial para a 

transformação da cidade em um bom destino turístico. 

O profissional de relações públicas consegue encontrar soluções e 

alternativas para colaborar com a construção da imagem do país, basta um planejamento 

adequado e um trabalho bem avaliado a fim de desenvolver o turismo sustentável. Sem 

se esquecer que para construir grandes negócios, é necessário se comunicar com todos e 

para todos.  
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