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Resumo 

 

O turismo é um dos principais setores da economia mundial, representando cerca de 10% 

do PIB global. Com o rendimento financeiro e o desenvolvimento social promovido pelo 

setor, buscar uma fatia dos ganhos é o objetivo de muitos países. Mas num mercado 

competitivo é preciso se destacar e a estratégia de comunicação turística é essencial nesse 

processo. A partir da análise das publicações do verão, a alta temporada, dos perfis do 

@VisitPortugal e @VisitBrasil, buscou-se entender, nesta dissertação, a estratégia das 

organizações nacionais de turismo de Portugal e Brasil no Instagram. O estudo analisa 

todas as publicações realizadas no período de 3 meses em cada um dos perfis, para 

entender quais categorias de imagem são mais exploradas, o que alcança êxito entre os 

seguidores na rede social, como é construída a estratégia e como são usados os recursos 

da app para promover os países como destinos turísticos. Na investigação observou-se 

que uma estratégia que segue padrões bem definidos consegue se destacar melhor, seja 

em relação ao crescimento de seguidores ou ao número de interações geradas. 

 

Palavras-chave: Comunicação turística, Organizações Nacionais de Turismo, Instagram, 

VisitPortugal, VisitBrasil. 
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Abstract 

 

Tourism is one of the main sectors of the world economy, representing about 10% of 

global GDP. Due the financial income and social development promoted by the sector, 

seeking a slice of the gains is the goal of many countries. But in a competitive market it 

is necessary to stand out and the tourism communication strategy is essential in this 

process. This dissertation seeks to understand, from the analysis of the summer 

publications in Instagram of the profiles @VisitPortugal and @VisitBrasil, the strategy 

of this national tourism organizations of Portugal and Brazil. The study analyzes all 

publications made during the 3-month period in each of the profiles, in order to 

understand which image categories are most explored, which achieves more success 

among the followers in the social network, how the strategy is built and how the app 

resources are used to promote the countries as tourist destinations. In the research it was 

observed that a strategy that follows well-defined patterns can stand out better, whether 

in relation to the growth of followers or the number of interactions generated. 

 

Keywords: Tourism Communication, National Tourism Organizations, Instagram, 

VisitPortugal, VisitBrasil. 
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Introdução 

O turismo é considerado uma das principais atividades econômicas a nível 

mundial, uma vez que engloba uma extensa cadeia de serviços e produtos, que vai da 

hotelaria aos transportes, assim como a venda de itens produzidos localmente. “O turismo 

tornou-se um dos principais protagonistas do comércio internacional e, ao mesmo tempo, 

representa uma das principais fontes de renda de muitos países em desenvolvimento. Esse 

crescimento vem acompanhado de maior diversificação e competição entre destinos”1 

OMT. Nesse contexto, ao mesmo tempo em que cresce o número de potenciais 

consumidores, aumenta a competitividade no mercado, com a entrada de novos destinos. 

A nível mundial, o turismo é considerado o maior setor de serviços, sendo uma 

das principais fontes de renda em muitos países (Gutiérrez Montoya, Sánchez Jiménez, 

& Galiano Coronil, 2018). Em 2019, quase 1,5 bilhão de pessoas realizaram viagens 

internacionais, seja a lazer, trabalho ou com outros fins. A Europa concentra o maior 

número de chegadas turísticas, foram 745 milhões, quase metade do valor global, 

enquanto as Américas, juntas, receberam 219 milhões de turistas, sendo o terceiro 

continente que mais recebe visitantes estrangeiros, atrás apenas da Europa e Ásia2. Nesse 

mesmo ano, o PIB global gerado pelo setor de turismo correspondeu a 10,8% da receita 

mundial3, o que mostra a expressividade do ramo. 

A representatividade do turismo não é homogênea entre os países, uma vez que os 

turistas não estão distribuídos de maneia uniforme pelo globo, como mostram os dados 

de chegadas internacionais de 2019, que colocam a Europa muito à frente do resto do 

mundo. No caso dos dois países cujos perfis do Instagram são o objeto de estudo desta 

dissertação, o turismo também não tem representatividade equivalente. Enquanto 

Portugal é um destino em ascensão, o Brasil, mesmo tendo recebido a Copa do Mundo 

de Futebol e as Olimpíadas, não conseguiu se destacar como potência turística.  

 
1 Todas as citações em língua estrangeira desta dissertação foram traduzidas pela autora. 
2 Disponível em: https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance. 
3 Disponível em: https://wttc.org/Research/Economic-Impact. 

https://www.unwto.org/global-and-regional-tourism-performance
https://wttc.org/Research/Economic-Impact
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Em 2019, o turismo representou 8,7% do PIB de Portugal4, com receita de 18,4 

milhões de euros. No total, Portugal recebeu 16 milhões de turistas estrangeiros5, um 

crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior. Dos 10 países que mais enviaram turistas 

para Portugal, oito estão no continente europeu, sendo os principais Espanha, Reino 

Unido e França, que somados correspondem a mais de 6 milhões do total de pessoas que 

estiveram em Portugal em 2019. Entre os países não-europeus que mais enviaram turistas 

para Portugal está o Brasil, com quase 1,3 milhão e os Estados Unidos da América, com 

cerca de 1,2 milhão.  

Já o Brasil, em 2019, recebeu 6.353.141 de estrangeiros6, o que representa uma 

ligeira queda em relação ao ano anterior. Os cinco países que mais enviaram turistas para 

o Brasil foram do continente americano, com destaque para a Argentina, que sozinha 

corresponde a quase 2 milhões, seguida dos Estados Unidos, Paraguai, Chile e Uruguai. 

Somados, esses países enviaram 3,7 milhões de pessoas. Na sequência estão cinco países 

europeus: França, Alemanha, Itália, Portugal e Reino Unido, que juntos enviaram quase 

1 milhão de turistas.  

Dada a importância do turismo para os países, esta dissertação tem como objetivo 

analisar a estratégia de comunicação das organizações nacionais do turismo de Portugal 

e Brasil no Instagram. A rede social foi escolhida por ser uma das principais plataformas 

usadas para a divulgação de destinos turísticos, uma vez que se baseia em 

compartilhamento de imagens. Para isso, foram analisados 186 dias de atividade dos 

perfis na rede social, com um total de 181 publicações, das quais todas as legendas foram 

analisadas, bem como as 226 imagens categorizadas. Juntas, as publicações somaram 

1.248.797 likes e 11.240 comentários, um total de 1.260.037 interações. 

A proposta é responder quatro grandes questões para entender a efetividade e os 

padrões observados nos perfis organizacionais no Instagram. Portanto, foi analisado se é 

possível estabelecer uma relação entre o número de publicações e a quantidade de 

 
4 Disponível em: 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/Apresentacao/Desempenho_Turistico/Paginas/default.as

px. 
5 Disponível em: https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-

pt/Documents/Turismo%20em%20Portugal/turismo-em-numeros-dezembro-2019.pdf. 
6 Disponível em: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-53-05.html. 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/Apresentacao/Desempenho_Turistico/Paginas/default.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/Apresentacao/Desempenho_Turistico/Paginas/default.aspx
https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/Turismo%20em%20Portugal/turismo-em-numeros-dezembro-2019.pdf
https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/Turismo%20em%20Portugal/turismo-em-numeros-dezembro-2019.pdf
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-53-05.html
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interações geradas nas páginas. Também buscou-se responder se há um tipo de conteúdo, 

tanto visual quanto textual, mais explorado pelos perfis e quais categorias mais geram 

resultados no número de interações. Com a análise dos resultados das publicações 

analisou-se qual estratégia de comunicação governamental foi mais eficiente em relação 

ao crescimento de seguidores e o número de interações. Por fim, buscou-se responder 

quais as diferenças e semelhanças na estratégia de comunicação do @VisitPortugal e 

@VisitBrasil. 

Para construir a base teórica desta dissertação, no primeiro capítulo buscou-se 

compreender melhor o que é a comunicação turística. Além disso, também foi explorada 

a constituição da comunicação das Organizações Nacionais de Turismo (ONTs) e as 

diferenças básicas da comunicação turística no setor público e privado, explicando como 

os interesses de cada um deles afeta a estrutura comunicacional. O primeiro capítulo 

explorou ainda a importância da imagem, como ela é concebida pelo viajante e como as 

ONTs são essenciais no processo de construção ou reconstrução da imagem do destino. 

Por fim, foi explorada a importância da fotografia e vídeo no turismo, apresentando como 

a comunicação no turismo se baseia especialmente na imagem.  

O segundo capítulo desta dissertação buscou entender como a internet e as redes 

sociais impactam a comunicação turística. Foi apresentado, então, como a internet alterou 

o comportamento de viagem, com a facilidade de acesso à informação e na produção, 

com a mudança do usuário de simples receptor de conteúdo para produtor de conteúdo, 

mesmo que para uma rede restrita de contatos. Por fim, foi apresentado o Instagram, suas 

funcionalidades, estrutura e como os recursos disponibilizados são importantes aliados na 

comunicação turística.  

Com base em todos os elementos analisados e nos dados coletados, foi possível 

concluir que uma estrutura bem documentada, que segue padrões nas publicações, utiliza 

as funções disponibilizadas pelo Instagram e mantêm uma linha de publicações coesa, 

consegue resultados melhores. É possível observar esses resultados tanto no que se refere 

as interações, quanto no crescimento do número de seguidores.  

Observou-se, ainda, que a imagem tem impacto maior nas interações do que as 

legendas, demonstrando mais uma vez a importância desse recurso no turismo. Os 
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parâmetros estabelecidos na análise dos dois perfis permitiram entender as categorias de 

imagens que mais geraram resultados e identificar um padrão entre os perfis. Além disso, 

diferente do esperado no início da análise, percebeu-se que, ainda que o período analisado 

seja referente ao verão, não são as imagens com elementos de belezas naturais, como 

praia, sol e mar, as que mais geram interações, mesmo que seja esse o grande apelo da 

estação tanto em Portugal quanto no Brasil. 
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Capítulo 1 - Turismo e Comunicação 

Em um mercado competitivo e lucrativo, como o turismo, é preciso desenvolver 

estratégias consistentes para atrair turistas, especialmente estrangeiros. Com tantas 

opções disponíveis para o viajante, escolher o próximo destino pode ser uma tarefa 

complexa, especialmente considerando o catálogo quase infinito de informações 

disponíveis em apenas um clique proporcionado pela internet. A comunicação no turismo 

tem papel fundamental no processo de escolha do turista. “O turismo é um bem de 

consumo predominantemente abstrato (intangível) e é apresentado aos consumidores 

potenciais por meio de descrições, narrações, mídia e fotos” (Pérez-Nebra, 2005, p. 29). 

Ou seja, a comunicação turística se estabelece a partir desses elementos narrativos 

essenciais, que ajudam a construir a imagem e despertar o desejo do potencial turista.  

Segundo Baldissera (2010b, p. 68), “a comunicação turística é toda comunicação 

que se realiza no âmbito das relações de turismo, em seus diferentes processos, suportes 

e contextos”. Em outra publicação do mesmo ano, o autor ainda complementa que a 

comunicação turística é um “processo de construção e disputa de sentidos no âmbito das 

relações de turismo” (Baldissera, 2010a, p. 11). Nesse sentido, a comunicação turística 

vai muito além das estratégias estabelecidas pelos agentes promotores da atividade, ela 

engloba aspectos formais e informais da comunicação, tanto no setor privado quanto no 

público. 

Pela definição da Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo é um 

fenômeno social, e pode-se estender essa característica para a comunicação no setor, ou 

seja, é possível identificar que a comunicação no turismo é uma ação social e que não se 

concentra apenas nos agentes promotores do turismo, como prestadores de serviços ou  

promotores do destino. 

A comunicação turística deixa de ser o exclusivo de alguns, dos gestores de 

destinos, dos fazedores de marketing, das vendas, da publicidade, da política ou 

dos media e passa, através da Internet, em especial das redes sociais e das 

aplicações inteligentes, a integrar a competência argumentativa dos seus próprios 

destinatários (Wichels, 2018, p. 100). 

Assim, pode-se entender a comunicação turística como uma construção de agentes 

públicos, privados e produtores de conteúdo, que nesse caso podem ser tanto 
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profissionais, como bloggers, youtubers e instagramers, quanto simples viajantes que 

compartilham suas experiências online pelas redes sociais. O potencial viajante pode 

buscar informações em qualquer uma das três fontes e construir sua própria imagem do 

destino a partir de conteúdos coletados em cada um desses promotores turísticos. 

Mais do que informar, a comunicação turística precisa despertar o interesse do 

potencial viajante, ou seja, é preciso vender o destino, construir argumentos que o levem 

a crer que aquele é o local onde quer estar. “A comunicação turística não deixa de ser 

uma comunicação persuasiva, e afirma-se pela eficácia com que se cumprem os seus 

objetivos” (Wichels, 2018, p. 100). Baldissera (2010a, p. 12) corrobora a visão e 

complementa que a comunicação turística “se caracteriza por: promover e propagar 

idéias; persuadir e seduzir visando o consumo de um produto/serviço; informar (os 

diferentes públicos de interesse)”. 

Wichels (2018, p. 91) ainda complementa que a comunicação turística precisa 

sugerir “experiências autênticas” e narrar “estórias de povos, lugares e culturas que 

seduzem pela diferença, exotismo, tipicidade ou afabilidade”. Ou seja, a comunicação 

precisa despertar o interesse em diversos níveis, não apenas para conhecer o destino, mas 

o interesse pela localidade como um todo, do povo aos costumes, das belezas naturais até 

as cidades. Cumpre-se, assim, o objetivo que é proporcionar ao viajante o novo, 

demonstrando que naquele destino em questão há esse novo, o fora do cotidiano, que o 

potencial viajante pode encontrar se aquela for sua escolha. 

Excluindo-se o produtor de conteúdo, a comunicação no turismo pode ser 

analisada sob a perspectiva de dois setores essenciais, o público e o privado. O setor 

privado, que engloba agências de turismo, hotéis, restaurantes e guias turísticos, entre 

outros, tem como objetivo central o produto, ou seja, pretende vender diárias, no caso do 

hotel; e vender pacotes turísticos e passeios, no caso das agências e dos guias locais. Por 

outro lado, o setor privado no turismo tem interesse singular, não está centrado no todo, 

no destino, nas experiências, na cultura etc. Cabe ao setor público construir um 

posicionamento forte para o destino turístico, trabalhando o conjunto de atividades 

turísticas na estratégia de comunicação.  

O que difere, essencialmente, o setor público do privado são os interesses na 
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atração de turistas. Enquanto o setor público tem função social, com o turismo como 

forma de desenvolvimento local, o setor privado tem como interesse específico o retorno 

financeiro (Falcetta, 2008). “Assim, para os organismos oficiais de turismo, a aplicação 

da comunicação ocorre de forma unilateral, sem dar enfoque ou priorizar algum setor ou 

atrativo, caracterizando a localidade como um destino turístico” (Massukado Nakatani, 

Lemos Gomes, & Palazzo Nunes, 2017, p. 483). Cabe, portanto, às ONTs promover o 

destino, seja com enfoque em um monumento turístico, em uma cidade, em hábitos locais, 

entre tantos aspectos que podem e devem ser trabalhados para uma visão positiva do país 

enquanto destino de viagem. 

1.1 Comunicação nas organizações nacionais de turismo 

O papel governamental na comunicação turística é essencial para a construção da 

imagem do destino turístico, mas vai além dessa função, ele é importante para tornar essa 

atividade duradoura, especialmente para a indústria turística nacional. O objetivo da 

comunicação governamental no turismo é propagar “a ideia da localidade como 

experiência no sentido da totalidade da viagem e da localidade como uma ideia com a 

intenção de atrair turistas e gerar fluxo para a localidade” (Massukado Nakatani et al., 

2017, p. 483).  

A participação governamental no turismo varia de acordo com o momento 

turístico do país. Em destinos tradicionais, que atraem turistas de maneira orgânica, o 

papel governamental é reduzido. Por outro lado, em destinos que ainda estão no processo 

de consolidação, a função governamental deve ser mais consistente, especialmente no que 

tange os investimentos na construção e promoção da imagem do destino. Falceta (2008), 

ainda classifica o papel do Estado no turismo em três momento: Estado Promotor, cuja 

responsabilidade é tanto a de criar uma imagem do destino, quanto de oferecer os serviços 

básicos ao turista; Estado Estimulador ou Intervencionista, é aquele que investe na 

infraestrutura local para promover a atividade turística; e Estado Coordenador, que 

oferece o suporte técnico e tecnológico para o fazer turístico. 

O destino turístico pode ser um “país, região ou zona delimitada” (Bauman, 

Lourenço, & Lopes, 2017), ou seja, nas palavras de Falcetta (2008, p. 62) “passa pelas 

esferas federal, regional, estadual e municipal”, assim, a organização turística competente 
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por desenvolver a comunicação depende da esfera a qual se refere. Quando se trata de 

atração internacional de turistas, é preciso considerar que antes de considerar uma cidade 

ou uma região, primeiro o potencial turista considera o país como destino, por isso, a 

importância de uma organização nacional do turismo estruturada. 

Falcetta faz ainda um alerta quanto a construção da comunicação das ONTs, uma 

vez que transições de gestões podem impactar as ações para promoção do turismo. “O 

estabelecimento de uma determinada política nacional do turismo pode ter uma vida útil 

curta se na troca dos governantes o enfoque for diferente, negligenciando a política 

turística antecedente e mesmo minimizando o papel do turismo em relação aos interesses 

nacionais” (Falcetta, 2008, p. 80). Ou seja, o sucesso da estratégia depende da coesão do 

que é realizado ao longo dos anos. 

As ONTs são essenciais no processo de construção da imagem de um país como 

destino. “As Organizações Nacionais do Turismo são consideradas como pedra angular 

ao desenvolvimento das atividades turísticas em função de sua atuação estratégica e da 

devida valorização atribuída ao setor” (Falcetta, 2008, p. 63). A estruturação das ONTs 

começou no contexto pós-Segunda Guerra Mundial quando as viagens a turismo 

começam a se tornar parte do lazer e o número de turistas pelo mundo começou a se 

intensificar. Com tempo livre, economias e acesso mais fácil a informação, viajar a 

turismo se tornou uma atividade habitual para muitas famílias.  

Apesar de terem surgido há mais de meio século, as ONTs são organizações que 

precisam estar em constante transformação. Com o constante desenvolvimento de novas 

ferramentas de comunicação, a inovação deve ser parte da estratégia das ONTs, em um 

mercado de intensa concorrência, se destacar aos olhos do potencial turista é fator 

decisivo na atração de viajantes (Falcetta, 2008). É preciso se adequar aos novos formatos 

de divulgação, as novas plataformas e aos novos interesses de quem viaja.  

1.2 Imagem do destino turístico 

A comunicação no turismo tem dois objetivos centrais, a comunicação imagem e 

a comunicação produto, sendo a primeira também designada comunicação de marca, e 

considerada por Falcetta (2008) uma competência das ONTs. A comunicação produto, 

que não será abordada nesta dissertação, se refere aos bens comercializados no turismo, 
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como pacotes turísticos, hospedagens em hotéis, entre outros produtos associados ao 

turismo que envolvem transações de compra.  

A comunicação de imagem do destino turístico, que será abordada mais a fundo 

nesta dissertação, envolve vários aspectos da marca, desde o logo e slogan, até a 

participação em eventos internacionais e campanhas de media para promoção do destino. 

A construção da imagem de um destino turístico passa por diferentes aspectos, podendo 

ser segmentado em três: a imagem do país, imagem de destino turístico e a marca-país 

(Falcetta, 2008).  

O primeiro aspecto proposto por Falcetta (2008), a imagem do país, engloba atores 

que não estão ligados necessariamente aos elementos turísticos, mas a imagem 

preestabelecida do país. Um dos principais problemas associados à imagem do país são 

os estereótipos, que podem tornar o destino menos ou mais interessante aos olhos do 

potencial viajante, mas que, nem sempre, refletem a imagem real do destino. A grande 

questão da imagem do país é sua interferência direta na imagem do destino, uma vez que 

antes de aprofundar a pesquisa, o potencial viajante, munido de seus conhecimentos 

prévios sobre o destino, pode ter uma imagem positiva, negativa ou, ainda, neutra. Caso 

ela seja negativa, o processo de convencimento do contrário é mais difícil, podendo nunca 

ocorrer.  

A imagem de destino turístico, por sua vez, exerce maior influência no processo 

de escolha de um viajante e, no geral, está associada não ao país como um todo, mas a 

localidades mais específicas, os cartões-postais do país (Kanazawa, Engracia Giraldi, & 

Caldeira de Oliveira, 2019). A imagem que um potencial turista tem de um destino 

turístico está intimamente relacionado à sua decisão de viagem (Martichiello & Carvalho, 

2016). Por isso a importância de contruir uma imagem positiva, uma vez que ela é 

essencial no processo de decisão. “O conceito de imagem divide-se em um campo 

semântico determinada por dois polos opostos. Um descreve a imagem direta perceptível 

ou existente, e o outro apresenta a imagem mental, que, na ausência de estímulos visuais 

pode ser evocada” (Pérez-Nebra, 2005, p. 35). Dessa forma, é preciso investir nos 

estímulos visuais para reforçar a imagem positiva ou melhorar a imagem negativa, 

situação na qual as redes sociais têm papel fundamental. 
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Bauman et al. (2017, p. 1411), por outro lado, vê a “imagem turística como uma 

soma de crenças, ideias e impressões que uma pessoa tem em relação a um destino”. Essa 

imagem está “associada, basicamente, a uma representação mental sobre um destino em 

particular” (Martichiello & Carvalho, 2016, p. 289). Por isso, ela vem carregada de pré-

conceitos, de uma imagem anterior que o potencial viajante tem sobre o destino e que 

pode não condizer com a realidade.  

Por fim, a marca-país está associada a estratégia de marca desenvolvida por um 

destino e engloba diversos elementos, como logos, imagens, ações offline, 

posicionamento online, entre outros pontos. A marca-país não se limita ao marketing, mas 

engloba aspectos políticos, históricos, culturais, entre outros (Kanazawa et al., 2019). A 

construção de uma marca forte é imprescindível para sobreviver e se destacar no setor 

turístico, tendo em vista a competitividade existente. Além disso, ela exerce grande 

influência sobre os turistas, uma vez que a percepção da marca tem papel indiscutível na 

decisão. “A imagem desempenha um papel importante na medida em que os destinos com 

imagens mais fortes, positivas, diferenciadas e reconhecíveis têm maior probabilidade de 

serem escolhidos pelos turistas” (Giraldo Cardona & Martínez María-Dolore, 2017, p. 

243).  

A comunicação tem papel fundamental tanto na imagem, quanto na marca. São os 

elementos que compõem a marca, como o nome, slogan, logotipo, tipografias e símbolos, 

entre outros, que ajudam a construir a identidade visual (Gretzel, 2019). A junção dos 

elementos visuais, com a estratégia de posicionamento da marca são fundamentais para 

os destinos que procuram destacar-se dos seus concorrentes. Além disso, é importante 

salientar que essa estratégia não é estática e imutável, ela deve ser moldada e atualizada 

de acordo com os resultados e, também, consoante as mudanças observadas no mercado 

(Wichels, 2018).  

Com tantos destinos que trabalham constantemente o posicionamento, 

construindo uma imagem que desperta interesse de potenciais viajantes, como se destacar 

e não ser apenas mais uma opção? Martichiello & Carvalho (2016) destacam que, mais 

que construir uma imagem positiva, é preciso explorar as características que saem do 

comum, que são atributos únicos do destino, como o Big Ben em Londres, o Central Park 
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em Nova Iorque ou o Coliseu em Roma. É evidente que nem todos os destinos têm 

elementos monumentais tão marcantes quanto os destacados, por isso, é preciso encontrar 

esse elemento único. O atributo pode estar relacionado ainda à comida, às festividades, à 

cultura etc., o importante é encontrar esse fator diferencial e trabalhá-lo de maneira a 

reforçar para o viajante que ele só encontrará essa experiência única se aquele destino 

específico for o escolhido. 

Outra questão relevante é construir uma imagem do destino turístico baseada em 

fotografias que representam em sua complexidade os aspectos da localidade, como o 

paisagismo, clima, cultural, gastronomia, assim como a história, dos costumes e dos 

comportamentos da população (Perinotto, 2013). A fotografia é parte do processo de 

construção da imagem e deve receber especial atenção, uma vez que ela é a responsável, 

em um primeiro momento, de ajudar o potencial viajante a construir uma representação 

visual mais fidedigna. A seguir aprofundamos melhor a importância da imagem e como 

ela é utilizada na comunicação turística.  

Gunn citado por Pérez-Nebra (2005), segmenta o processo de construção de 

imagem sob o ponto de vista do potencial viajante para com o destino. O autor destaca 

três fases na construção da imagem: orgânica, em que há o conhecimento básico sobre o 

destino; induzida, deriva de esforços conscientes de busca por informações; e imagem 

complexa, quando já conhece o destino turístico. A imagem do destino se enquadra 

exatamente na segunda fase, na induzida, quando a comunicação promovida pelo destino 

pode influenciar de maneira efetiva a construção de uma imagem realista, que ao mesmo 

tempo ambiciona o potencial turista a conhecer o destino.  

1.3 Elementos da comunicação turística 

Existem vários elementos que compõem a comunicação turística, sobretudo 

quando explorada de forma online, como a geolocalização, que será tratada em detalhes 

mais a frente. Mas, quando falamos da comunicação turística, dois elementos são 

essenciais, independente do meio de comunicação: a reprodução visual e o conteúdo 

textual. 

“Construir uma imagem positiva e forte é o objectivo de qualquer destino sendo 

para isso importante entender, para além do conceito da imagem, os elementos que a 
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constituem, o seu processo de formação e os factores que a influenciam” (Bauman et al., 

2017, p. 1411). Dessa forma, para compreender melhor a composição da imagem de um 

destino turístico, vamos abordar em separado a composição, função e características do 

elementos centrais na composição da imagem turística. 

1.3.1 Representação visual na comunicação turística 

O desenvolvimento da atividade turística se baseia em imagens e tenta ao máximo 

enfatizar certos detalhes que chamem a atenção do público. (...) É através das 

fotografias, disponibilizadas nas diferentes mídias, que o turista vai elevando suas 

expectativas de viagem, ao ponto de querer ir conhecer o que vê (Perinotto, 2013 

pp. 4 - 5). 

Um dos componentes essenciais da comunicação turística, seja no meio online ou 

offline, é a fotografia. A representação visual do destino é parte fundamental no processo 

de comunicação, já que muitas vezes é pela fotografia o primeiro contato do turista com 

o destino que pretende visitar. A fotografia é uma das principais responsáveis pela 

divulgação de um destino turístico, seja impressa ou online, ela representa os primeiros 

contatos com aquele lugar ainda desconhecido (Panazzolo, 2016). 

Vivemos em uma sociedade visual, na qual a fotografia e o vídeo são mais 

facilmente compreendidos e assimilados. O ser humano é capaz de responder a estímulos 

visuais de maneira mais simples que a interpretação de texto, uma vez que essa última 

necessita de uma carga de conhecimento prévio para ser compreendida ou, pelo menos, 

do conhecimento básico da língua (Martichiello & Carvalho, 2016). Assim, a reprodução 

visual é capaz de despertar a atenção e atrair, mesmo que apenas o olhar, quase de 

imediato.  

Dessa forma, é o aspecto visual do destino que desperta ou não o primeiro 

interesse do turista em potencial, portanto, a fotografia pode atrair ou repelir nessas 

situações. A imagem gera expectativa e se conseguir atingir de maneira positiva, pode ter 

como resultado uma viagem ao destino. As imagens são as responsáveis por despertar a 

curiosidade, e esse é o primeiro passo para começar uma busca mais aprofundada sobre 

o destino (Perinotto, 2013). Assim, a imagem deve conseguir seduzir o potencial viajante, 

despertar seus desejos de experienciar aquele destino. “Antes de comprar um lugar, para 

desfrutar de suas férias, por exemplo, (o turista) ‘compra’ uma imagem, com um sonho 
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ou um desejo” (Perinotto, 2013, p. 8). 

Dessa forma, a imagem precisa ser pensada e projetada de maneira que consiga 

transmitir a mensagem desejada, ao mesmo tempo em que deve conseguir “caracterizar 

uma localidade em sua forma mais íntegra, por meio de patrimônios tangíveis e 

intangíveis” (Perinotto, 2013, p. 22). Não deve ser enganosa, uma vez que poderia causar 

desilusão ao chegar ao destino e consequente visão negativa do turista, que pode se 

propagar online. É o apelo realístico que a fotografia carrega que facilita sua 

decodificação por parte do potencial turista. 

A fotografia como componente na comunicação turística apresenta certos 

elementos característicos, com temas pertinentes na atração de turistas, como “paisagens 

naturais dos destinos turísticos, contendo praias maravilhosas, ilhas paradisíacas, vales e 

riachos como tema principal das imagens fotográficas. Isto é facilmente perceptível na 

maioria dos materiais promocionais elaborados, tanto por empresas públicas, como pelas 

empresas privadas envolvidas com o turismo” (Perinotto, 2013, p. 5). O objetivo principal 

é, mais uma vez, seduzir o potencial viajante e despertar as emoções envolvidas nas 

paisagens. 

Entretanto, é preciso considerar que a imagem é um fragmento do todo e do lugar. 

Ela mostra apenas um ângulo do destino, é um registro temporal, que não consegue 

transmitir todo o potencial do local, toda a carga histórica daquele lugar. Assim, ao 

consumir uma imagem como conteúdo central da comunicação turística, muitos aspectos 

são desconsiderados na leitura do destino como um todo. “Para a fotografia mostrar uma 

história, é necessário que se tenha uma narrativa ou uma sequência de imagens. Sem isso, 

não poderemos em primeiro momento decifrar a história que se passa por trás da imagem, 

sem conhecer o lugar” (Panazzolo, 2016, p. 41). A imagem pode se munir ainda de um 

importante complemento na comunicação turística, o conteúdo textual. 

1.3.2 Conteúdo textual na comunicação do turismo 

A comunicação turística, apesar de se apoiar em grande parte na fotografia, conta 

ainda com o conteúdo textual que pode ser trabalhado de maneira informativa ou lúdica, 

com o objetivo e aguçar os sentidos e desejos do leitor. Esse conteúdo, especialmente no 

turismo, é usado de maneira complementar a imagem, seja como forma de legenda, mais 
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objetiva e referenciada a imagem, ou como um texto independente, como é o caso das 

publicações em periódicos, seja online ou impresso. 

O conteúdo textual deve conseguir despertar o interesse do potencial turista tanto 

quanto o conteúdo visual. 

O atrativo turístico é dado pela Natureza e pelo homem: às vezes, serão evocadas 

as condições favoráveis, em outras vezes, as matérias-primas: mar, floresta, 

montanha, monumentos antigos; a literatura turística impõe informações sob 

forma de adjetivo como: ensolarado, a espessura da neve, declarados 

‘excepcionais’, os lugares qualificados de ‘grandiosos, pitorescos ou charmosos’, 

isto é o que estabelece entre eles uma hierarquia; como a altitude para os cumes 

(picos), a antiguidade para os monumentos ou os acontecimentos históricos 

(Falcetta, 2008, pp. 108 - 109). 

A imagem por si só, geralmente, pode ser facilmente compreendida pelos 

usuários, mas o conteúdo textual tem função de contextualizar, seja em relação ao 

significado, história, curiosidade, entre outros aspectos. Dessa forma, o texto no turismo 

pode ter uma função informativa, com conteúdos que ajudam a compreender melhor o 

destino e suas peculiaridades. 

Nas redes sociais, como o Instagram, o conteúdo textual, designada legenda, que 

acompanha uma imagem pode ser composto por texto, hashtags e emojis. A legenda, 

nesses casos, acompanha a imagem, sendo um elemento dispensável, não-obrigatório, na 

publicação, mas que cumpre uma função importante. Ela pode fornecer informações 

sobre o destino turístico, pode convidar o usuário para uma ação (seja a leitura de um 

conteúdo, seja deixar um comentário na publicação), ou pode, simplesmente, instigar os 

desejos do seguidor de conhecer o local.  

1.3.3 Geolocalização na comunicação do turismo 

Primeiro, o aspecto visual desperta o interesse do potencial turista. Depois, as 

leituras complementares vão informar melhor e apresentar outras características do 

destino. Por fim, a localização vai ajudá-lo a avaliar a viabilidade de deslocamento até o 

destino pretendido. Se antes da internet era preciso abrir um mapa de papel e identificar 

a localização do destino a partir de coordenadas geográficas ou pontos de referência, com 

a internet a localização se tornou muito mais fácil, basta abrir um mapa online e digitar o 
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nome do local pretendido. Em segundos é possível identificar o endereço completo e a 

distância do ponto no qual se encontra.   

“Os ‘geotags’ são utilizados no turismo na medida em que permitem a inserção 

ou a busca de localização de pontos de interesse em mapas virtuais, por meio de textos e 

imagens” (Alves, 2010, p. 858). Essa ferramenta de localização permite encontrar a 

posição exata de um destino com um clique e facilita o processo de busca geográfica. 

“Através das instalações de geo-tagging os indivíduos podem descobrir facilmente a 

localização do destino turístico sem ter de perder tempo a pedir informações para muitas 

pessoas” (Fatanti & Suyadnya, 2015, p. 1092).  

A geolocalização pode ser útil tanto no processo de planejamento, quando o 

viajante ainda está pesquisando destinos e não chegou a uma decisão, quanto durante a 

viagem, quando ele pode identificar potenciais pontos de visitação a partir da localização 

em que se encontra. O recurso utiliza o GPS, presente em qualquer smartphone para 

identificar a localização real e, caso o usuário tenha interesse em conhecer o destino, pode 

abrir a localização no mapa e gerar uma rota da sua localização exata até o ponto onde 

deseja chegar. 

A geolocalização é utilizada, sobretudo, para indicar a localização de fotos. No 

Instagram, por exemplo, o recurso é disponibilizado como forma de identificar desde 

pontos comerciais, como restaurantes e hotéis, até zonas turísticas e monumentos. “O 

recurso de marcação geográfica facilita aos outros utilizadores a indicação do local onde 

a foto foi tirada” (Fatanti & Suyadnya, 2015, p. 1092). A identificação da localização 

pode funcionar também como uma tag, uma vez que nas redes sociais, ao clicar nela gera-

se um hiperlink que direciona o usuário para uma página com a localização e outras 

imagens que também foram identificadas no destino. Dessa forma, a geolocalização, 

quando usada como tag tem uma função dupla, além de localizar o ponto em questão, ela 

também exerce uma função análoga a hashtag.   
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Capítulo 2 - Comunicação Digital no Turismo 

A comunicação turística precisa estar atenta sobre as novas tecnologias, buscando 

maneiras de se atualizar consoante o mercado e o que os potenciais turistas buscam. Uma 

das mudanças mais significativas pelas quais a comunicação turística passou, assim como 

em vários outros setores, é a popularização da internet e suas plataformas, desde sites até 

as apps7. Promover uma comunicação eficiente tendo em vista os novos medias é 

essencial para ser visto nesse mercado competitivo. Mas como construir uma estratégia 

de comunicação eficiente? Quais as bases para a comunicação online e como se destacar? 

É preciso, primeiro, entender os medias nos quais estão inseridos e, sobretudo, explorar 

as ferramentas disponíveis. 

com a globalização, as pessoas ao redor  do mundo recebem muito mais 

informações e conhecimento dos produtos turísticos, fazendo com que a escolha 

do cliente e dos desejos enfrente grande concorrência de mercado e mudanças 

contínuas para atender um público cada vez mais vulnerável às mudanças 

(guerras, terrorismo, declínio de um destino, insegurança, tendências do turismo, 

etc.) (Rossi, & Ramos, 2019, p. 268). 

Para entender o novo contexto no qual as redes sociais estão inseridas é preciso 

remontar ao desenvolvimento da Web 2.0. A internet, em seus primórdios, tinha como 

finalidade a propagação de conteúdo, com publicações desenvolvidas por empresas e 

organizações sem interação com os usuários (Mariani, Mura, & Di Felice, 2018). A 

estrutura de funcionamento era bem diferente da forma como é usada atualmente, 

especialmente considerando que a comunicação era unidirecional, assim como os meios 

tradicionais, como rádio e televisão. 

A Web 2.0 desenvolve um novo modelo de comunicação em rede, caracterizado 

pelo aumento da quantidade de informação disponível online, assim como o surgimento 

das redes sociais (Gutiérrez Montoya et al., 2018). Por sua vez, as redes sociais são 

estruturas virtuais que permitem se conectar com outras pessoas a partir de um perfil 

desenvolvido pelo próprio usuário para criar conexões transportando para o universo 

virtual as estruturas sociais do mundo físico (Giraldo Cardona & Martínez María-Dolore, 

 
7 Optou-se pelo termo em inglês, app, para mais fácil compreensão, uma vez que em Portugal adota-se o 

termo aplicação e no Brasil aplicativo. 
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2017). Assim, os indivíduos podem se conectar como forma de amizade ou seguidores, a 

depender da rede. As ligações são realizadas a partir de interesses em comum, níveis de 

conhecimento, e ainda, podem ser desenvolvidas a partir do nível social dos indivíduos.  

As redes sociais favorecem o surgimento de um espaço de conversação entre 

organizações e indivíduos, mas vão além, criam um novo modelo de economia que gira 

em torno delas (Mariani et al., 2018). As marcas que já estabeleciam contato com os 

consumidores pelos meios analógicos, passam a seguir a mesma lógica na rede. “Não é 

difícil de encontrar uma única empresa que tenha, ao mesmo tempo, um perfil no Twitter, 

uma fan page no Facebook, um canal de vídeos no YouTube, um blog e, agora também, 

uma conta no Instagram” (Oliveira, 2014, p. 4). 

As empresas e organizações passaram a utilizar essas plataformas como um canal 

de comunicação bidirecional, que pode ter função estratégica para capacitar e engajar o 

público. No contexto do desenvolvimento das redes sociais, surgem novos medias 

especializados que buscam criar comunidades em torno de relações em comum, como o 

“LinkedIn (2003) para questões profissionais, o MySpace (2003), Facebook (2005) e 

Twitter (2006) para discussões gerais” (Matikiti, Mpinganjira, & Roberts-Lombard, 2017, 

p. 3). Assim, é possível criar não apenas redes, mas comunidades em torno de temáticas 

que conectam os indivíduos. 

As redes sociais mudaram o modelo de comunicação entre organizações e 

consumidores, em praticamente todos os segmentos. No turismo não é diferente, a nova 

estrutura comunicacional possibilitada pela Web 2.0 e pelas redes sociais mudou a 

maneira como o turista consome e, consequentemente, a forma como as organizações 

turísticas buscam se relacionar com esse viajante em potencial. 

2.1 Internet e comportamento de viagem 

Ao mesmo tempo em que cresce, o setor do turismo torna-se cada vez mais 

competitivo, uma vez que o número de destinos também se multiplica. “Neste contexto, 

os destinos são desafiados a encontrar novas formas de serem competitivos, 

proporcionando, gerindo e comercializando experiências turísticas e de visitantes 

positivas e memoráveis” (Mariani et al., 2018, p. 313). O momento reflete as mudanças 

de comportamento influenciadas pela maneira como o turista se informa, assim como pela 
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forma com que é influenciado. As múltiplas fontes de informação dão a ele um maior 

poder no processo de busca e nos passos seguintes, desde a escolha do destino, até o pós-

viagem (Wichels, 2018). 

Antes, o consumidor tinha que consultar vários agentes de viagens para montar o 

pacote turístico pelo melhor preço, tipo de transporte, modalidade de hospedagem, 

atrativos a serem visitados, etc... Hoje, qualquer pessoa pode acessar websites de 

viagem (revendedores e distribuidores), ou até mesmo os próprios fornecedores 

(linhas aéreas, locadoras de carro, etc...), pesquisar preços e fazer sua própria 

reserva online, em minutos, além de poder realizar uma viagem virtual ao local 

que deseja conhecer, já que praticamente todos os destinos têm páginas na web 

(Montoro & Tomikawa, 2012, p. 140). 

A Web 2.0 afetou em vários níveis a relação do potencial viajante com o destino, 

uma delas é a forma como contrata uma viagem, em todas as etapas da compra como 

detalhado por Montoro e Tomikawa (2012). Ela afetou o processo como um todo de 

maneira considerável, começando pela forma como se comportam ao selecionar um 

destino e programar a viagem, até, claro, a realizar as compras necessárias, como 

passagens, hospedagem e passeios adicionais (Gutiérrez Montoya et al, 2018; 

Altamirano, Túñez, & Ordóñez, 2016). As mudanças causadas pela internet se refletem 

diretamente no acesso à informação por parte dos usuários, assim, cada vez mais, são os 

próprios turistas a organizarem as suas viagens, sem o intermédio de agências. 

Nesse cenário, aparece o turista 2.0, um utilizador ativo e assíduo nas redes sociais 

que participa e utiliza as plataformas no processo de seleção, compra e planejamento de 

viagens (Altamirano et al., 2016). “Atualmente, grande parte das pessoas que desejam 

viajar para um destino turístico escolhe alternativas de comunicação e planejamento 

online, entre as quais se destacam as redes sociais” (Gutiérrez Montoya, Sánchez Jiménez 

e Galiano Coronil, 2018, p. 136).  Dessa forma, as redes sociais, em maior medida que os 

motores de busca da internet, têm se tornado a fonte de informação inicial.  

Nesse novo cenário, o comportamento de compra em uma viagem envolve três 

momentos: pré-viagem, durante e pós-viagem. O primeiro deles que pode, ainda, ser 

segmentado em dois, envolve o período antes da escolha, momento no qual se avaliam as 

opções, afunila-se possibilidades e toma-se uma decisão. Nesse momento, as redes sociais 

são uma importante vitrine, primeiro, influenciando a decisão sobre o destino ideal para 
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a viagem e, segundo, oferecendo ao viajante uma possibilidade de vislumbrar um 

panorama geral do que será encontrado durante o período (Souza, & Costa Machado, 

2017). Na sequência, após a escolha feita, ainda durante o período pré-viagem, busca-se 

mais informações sobre o destino, envolvendo questões importantes que precisam ser 

decididas antes de iniciar a viagem. 

O impacto das novas tecnologias influenciado pela mudança de comportamento 

alterou também, a forma como se promovem os destinos turísticos. “As tecnologias 

digitais contribuíram para mudanças fundamentais na indústria do turismo e 

determinaram uma melhor compreensão do processo de tomada de decisão da viagem, do 

comportamento dos turistas durante as férias e das atividades pós-férias” (Živković, 

Gajić, & Brdar, 2014, p. 760).  

As redes sociais funcionam como uma importante ferramenta na promoção de 

serviços, produtos e, especialmente, de destinos turísticos. A maioria dos viajantes utiliza 

as redes sociais em busca de possíveis destinos antes de tomar a decisão sobre para onde 

ir (Giraldo Cardona & Martínez María-Dolore, 2017). Por isso a presença online das 

marcas turísticas é fundamental. “Um destino que aspira ser competitivo precisa de uma 

presença na web e nas redes sociais o mais eficaz e atrativo possível” (p. 246). O que é 

corroborado por Montoro & Tomikawa (2012) que destacam “a consolidação da rede 

como mídia tem afetado o turismo e o comportamento dos consumidores e as formas de 

comunicação. Hoje é imprescindível que qualquer destino turístico esteja presente na 

web” (Ibid., p. 104). 

Para Wichels (2018) a comunicação no turismo impulsionada por um salto 

tecnológico se tornou onipresente e em tempo real, além de eliminar os gatekeepers, uma 

vez que a comunicação é direta da fonte com o usuário, sendo ele quem define o que quer 

ver a partir do que segue nas redes sociais. Outro aspecto da inserção da tecnologia na 

comunicação do turismo é a disponibilização de informação sobre a geolocalização 

partilhável e reproduzível, que dá espaço, ao turista 3.0. 

2.2 Uso das redes sociais no turismo 

Se a internet alterou o comportamento de viagem, as redes sociais mudaram 

significativamente a forma como o turismo estabelece a comunicação com os potenciais 
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viajantes. Toda a comunicação que antes se estabelecia de maneira analógica, com 

revistas e guias de turismo, maioritariamente em papel e que demandavam a compra da 

informação, sofreu fortes modificações, primeiro com a internet e, depois com as redes 

sociais. E, se antes era preciso adquirir a informação para ter noção sobre o que o destino 

poderia reservar, a internet promove uma grande mudança. “As tecnologias de 

comunicação possibilitam um novo espaço de visitação, de testemunho, de 

experimentação visual sem a necessidade de translado físico e temporal real” (Montoro 

& Tomokawa, 2012, p. 141). Assim, é possível vislumbrar o destino turístico com maior 

riqueza de detalhes antes de vivenciar a experiência. 

 

O setor do turismo, como qualquer setor de serviços, comercializa produtos 

intangíveis que se caracterizam por serem indissociáveis, perecíveis e 

heterogêneos. Por este motivo, a utilização das redes sociais tem permitido novas 

possibilidades de comunicação e tem proporcionado um impacto substancial na 

procura e oferta turística (Sánchez Jiménez, 2018, p. 15) 

 

A utilização das redes sociais vai além de buscar informações, é um ambiente que 

permite que os viajantes deem opiniões, compartilhem as experiências sobre determinado 

destino e apresentem dúvidas, entre outras questões (Giraldo Cardona & Martínez María-

Dolore, 2017). As interações, nesses casos, podem ocorrer especialmente entre os 

próprios usuários, o que permite que se conheçam outros indivíduos com gostos e 

experiências de viagem semelhantes ao de quem realiza as buscas.  

É preciso reconhecer que as informações compartilhadas nas redes sociais são 

imprescindíveis e podem influenciar a programação dos turistas (Gutiérrez Montoya et 

al., 2018). “Os turistas precisam saber, por meio de fontes confiáveis, como será sua 

experiência para reduzir a incerteza e criar algumas expectativas sobre o que encontrarão 

em um destino” (Živković et al., 2014, p. 759). Dessa forma, os perfis online desses 

destinos vão além de um canal de comunicação, eles são uma ferramenta imprescindível 

na construção do relacionamento com o usuário (Sánchez Jiménez, 2018). 

As redes sociais no turismo, assim como em outros segmentos, não são uma 

ferramenta isolada, elas devem ser parte de uma estratégia complementar aos websites. 

Além disso, os conteúdos compartilhados devem manter uma certa frequência e, claro, 
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ser de interesse do público que acompanha as publicações (Giraldo Cardona & Martínez 

María-Dolore, 2017). A utilização das redes sociais deve contemplar diferentes aspectos 

que ajudem na construção da imagem, como apresentar valor para o usuário, ou seja, 

conteúdos que de alguma forma ajudam na formação de uma opinião e, posteriormente, 

na decisão de viajar.  

A comunicação online no turismo deve apresentar interação direta com os 

usuários sempre que possível, especialmente respondendo comentários, o que demonstra 

maior atenção com o público. Mas, não basta apenas responder, é preciso que essas 

interações sejam rápidas e, deve-se ter atenção com a forma como se dirige ao usuário, 

prezando sempre por uma comunicação cordial e que desperte a confiança.  

Outro aspecto fundamental é a atenção com as redes sociais e o cuidado com a 

reputação da marca, sendo preciso monitorar o que os usuários dizem, seja na página 

oficial ou em outras plataformas. Isso acontece porque os comentários apresentam grande 

influência sobre os seguidores e potenciais turistas, por isso, é preciso acompanhar e 

analisar o que é dito sobre a marca estimulando sempre que os próprios usuários se 

posicionem em defesa dela (Giraldo Cardona & Martínez María-Dolore, 2017), uma vez 

que a opinião de outros indivíduos afeta diretamente a confiança de quem busca 

informações, seja de forma positiva ou negativa (Živković et al., 2014) . 

2.2.1 O impacto do usuário nas redes sociais do turismo 

Os viajantes encontraram na internet e nas múltiplas formas de compartilhar 

conteúdos uma maneira de conseguir as informações desejadas. Não são apenas os 

destinos e segmentos comerciais da área que produzem conteúdo, os usuários também 

são ativos nessa função. “Os viajantes adotaram ferramentas colaborativas, como os blogs 

e microblogs, as comunidades online, as plataformas de compartilhamento de vídeos e 

imagens ou, ainda, os social bookmarking para procurar informações” (Huertas, Setó-

Pàmies, & Míguez-González, 2015, p. 16).  

As redes sociais, em especial o Instagram, causaram mudanças significativas na 

construção da comunicação. No que se refere ao turismo, pode-se destacar a facilidade de 

tornar cada usuário em um prosumer, ou seja, ele exerce dupla função, de produtor e 

consumidor de conteúdo (Wichels, 2018). Desde a imagem ao texto, qualquer viajante 



 

37 

utilizador das redes sociais é capaz de criar conteúdo e disseminá-lo em menor escala, 

apenas para seus amigos, ou em maior escala, de forma aberta potencializada pelas 

ferramentas de busca, como as hashtags, o que abordaremos em detalhes mais à frente. 

O surgimento de câmeras digitais ampliou significativamente o número de 

imagens geradas durante uma viagem e, posteriormente, a incorporação dessa tecnologia 

aos smartphones ampliou o potencial de registro, assim a qualquer momento o turista está 

pronto para fotografar e divulgar cada instante da viagem (Bauman et al., 2017, p. 1413). 

Dessa forma, os próprios viajantes compartilham suas experiências, graças a facilidade 

de manter uma câmera sempre em mãos, presente em qualquer smartphone. Neste cenário 

o conteúdo sobre as experiências de viagem pode ser produzido por qualquer indivíduo 

(Fatanti, & Suyadnya, 2015). 

Entretanto, o fator que mais impacta o turismo é a capacidade de partilha inerente 

a cada indivíduo com uma câmera na mão e a instantaneidade da publicação 

potencializada pela fácil ligação à internet dos smartphones, assim como o modelo de 

compartilhamento promovido pelas redes sociais (Bauman et al., 2017).  “O smartphone 

é realmente um fenómeno global e, no caso da atividade turística, o uso de dispositivos 

móveis está a influenciar todas as etapas do ciclo de vida da experiência turística” (Rossi, 

& Ramos, 2019, p. 267). O fato de serem parte inerente do dia a dia da maior parte da 

população mundial, faz com que os smartphones também sejam acessórios recorrentes 

no período de viagem, momento no qual funções como a câmera e o mapa com GPS se 

tornam parte do lazer. 

O uso da internet móvel durante a viagem, também conhecida como smart travel, 

surgiu exatamente com o desenvolvimento dessas duas tecnologias, os smartphones e a 

internet móvel. A smart travel está ligada diretamente ao momento da viagem e se refere 

ao uso das duas tecnologias em simultâneo seja para buscar informações, se locomover 

ou, ainda, compartilhar conteúdo online (Rossi, & Ramos, 2019). Atrelado ao fenômeno 

surge o User Generated Content – UGC, quando o viajante se torna um produtor de 

conteúdo.  

O UGC “é o resultado da Internet e das tecnologias móveis, que fornecem aos 

indivíduos um poder sem precedentes para adicionar instantaneamente ‘traços digitais’ 
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ao executar tarefas como a avaliação do destino” (Lu, & Stepchenkova, 2015, p. 120). No 

turismo, o UGC “desempenha um papel crucial no período pré-viagem, que por sua vez 

afeta o período pós-viagem” (Narangajavana Kaosiri, Callarisa Fiol, Moliner Tena, 

Rodríguez Artola, & Sánchez García, 2019, p. 262). Enquanto produtor de conteúdo, o 

usuário está mais preocupado em produzir opinião e sua percepção sobre o destino 

turístico, do que produzir informação. O UGC tem forte influência na tomada de decisões, 

mas também influencia as expectativas dos viajantes e a percepção enquanto se tem uma 

experiência turística (pré-viagem e durante) e na satisfação (após a viagem). 

 O modelo é amplamente utilizado por consumidores de serviços de hotelaria e 

turismo, tanto para compartilhamento de informações quanto como fonte de informações 

para a tomada de decisões (Lu, & Stepchenkova, 2015). Existem três tipos de laços 

estabelecidos entre os usuários e os conteúdos divulgados nas redes sociai: laços fortes, 

laços fracos e laços de turismo. “As fontes fortes de UGC nas mídias sociais são os 

geradores que têm um forte relacionamento com os usuários ou os possíveis turistas, 

como amigos ou familiares. As fontes de vínculo forte influenciam todas as dimensões 

das expectativas, recursos essenciais e fatores de suporte” (Narangajavana Kaosiri et al., 

2019, p. 262). 

O usuário como produtor de conteúdo tem forte impacto na imagem do destino e 

na percepção de outros viajantes.  

Os destinos turísticos são fortemente impactados, pois a credibilidade vem da 

opinião de amigos e familiares, que passaram pelas mesmas experiências e 

dificuldades, e essa opinião do usuário das redes sociais está exposta para todos 

da rede, inclusive suas imagens fotográficas postadas (Perinotto, 2013, p. 14).  

E são exatamente as imagens as principais fontes de UGC no Instagram, é muito 

comum, especialmente nos perfis turísticos o repost, que nada mais é do que o 

compartilhamento de uma imagem produzida por outro usuário. Os perfis turísticos 

utilizam essas imagens e as compartilham para apresentar o destino na ótica do viajante. 

Como há um filtro dos administradores dos perfis, é natural que apenas as imagens com 

percepção positiva sejam compartilhadas. 

No caso das organizações de turismo, que estabelecem laços fortes, os tipos de 

informações produzidas e compartilhadas se referem mais a atrações e eventos, cultura 
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interessante e a história do destino, para onde e como ir, e assim por diante. Assim, eles 

são percebidos como fontes de informação, não de opinião, como é o caso da percepção 

dos outros usuários. 

A adoção de novos hábitos de viagem e o compartilhamento da experiência vivida 

por parte dos turistas possibilitou que as redes sociais se transformassem em um catálogo 

de imagens e experiências. Por meio da marcação com o símbolo #, tornou-se fácil 

encontrar o destino buscado e imagens variadas que retratam a experiência de outros 

usuários (Bauman et al., 2017, p. 1413). A utilização de hashtags permite encontrar as 

imagens publicadas por viajantes que tenham estado no destino e que, necessariamente, 

mantenham perfis na rede social no modo aberto de privacidade, quando qualquer usuário 

pode visualizar as imagens. Assim, a hashtag funciona como um hiperlink que direciona 

os usuários para uma galeria de imagens, na qual ele encontrará outras publicações que 

também fizeram uso da mesma hashtag, ou seja, do símbolo # seguido de uma palavra-

chave.  

Uma estratégia de marketing muito utilizada por marcas, blogs e outras páginas 

no Instagram é o uso de determinada hashtag para assim criar um vínculo mais 

‘próximo’ de interação com os consumidores. Alguns perfis realizam a curadoria 

das imagens postadas com uma determinada hashtag para, então, ‘repostar’ 

(reproduzir) a imagem em sua própria página (Corrêa, 2019, p. 50). 

O ato de repostar uma imagem, que nesta dissertação nomeamos como respot, é 

uma prática bastante comum nas ONTs, como elemento de UGC. Essa prática é 

beneficiada pela fotografia em meio digital, que tem uma vantagem significativa com a 

possibilidade de ser reproduzida incontáveis vezes, sem perder qualidade e, muitas vezes, 

sem deixar rastros.  

2.3 O Instagram 

O Instagram caracteriza-se por ser uma plataforma que funciona a partir de um 

app instalado no smartphone. A plataforma tem o objetivo essencial de compartilhamento 

de imagens, em formato de vídeo, fotografia ou composição gráfica, lançada em 2010. 

Na definição do Instagram, “as pessoas podem carregar fotos ou vídeos em nosso serviço 

e compartilhá-los com seguidores ou com um grupo restrito de amigos. Elas também 



 

40 

podem ver, comentar e curtir publicações compartilhadas por amigos no Instagram”8. 

Adquirido pelo grupo Facebook em abril de 20129, a plataforma sofreu diversas 

mudanças após a aquisição, desde alterações visuais, no modo como o usuário visualiza 

o próprio feed de imagens, nos tipos de publicação e nas políticas de funcionamento. As 

mudanças são constantes e, pelo menos, uma vez por ano acorre alguma alteração de 

maior impacto sobre o usuário. Segundo estudo realizado pelo site Socialbakers10, o 

Instagram tem 1 bilhão de usuários ativos por mês em 2020, contra 2,5 bilhões do 

Facebook. 

Baseado no conceito de followers, seguidores na adaptação para a língua 

portuguesa, o Instagram funciona com a lógica da não reciprocidade, assim, é possível 

acompanhar as publicações de um usuário, sem que ele acompanhe de volta o seguidor. 

Desta forma, o número de seguidores (usuários que seguem o perfil) e seguindo (perfis 

que o usuário segue) não necessariamente é equilibrado. Tal característica é diferente do 

que acontece no Facebook, por exemplo, no qual existe uma relação de mutualismo entre 

dois usuários, que se traduz em uma relação de “amizade” via plataforma. O modelo de 

funcionamento se assemelha a lógica do Twitter, no qual é possível ser seguido sem 

seguir. 

O Instagram permite a criação de três modalidades de perfis de usuário que se 

distinguem sobretudo pelas funções disponibilizadas e pelos recursos e acessos a métricas 

da plataforma. Os três modelos de perfis são:  

• Perfil business: destinados para empresas e organizações, disponibiliza 

informações de contato, compra online, entre outros recursos definidos pela 

própria marca. Além disso, neste modelo de perfil é incluída a identificação 

do nicho de mercado ao qual pertence a marca, o que gera autoridade ao 

negócio no segmento em que está inserido;  

• Produtor de conteúdo: lançado em 2019, tem como foco englobar blogueiros 

e os digital influencers. Apesar do viés comercial desses perfis, a venda direta 

 
8 Disponível em: https://help.instagram.com/424737657584573?helpref=uf_permalink. 
9 Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/facebook-anuncia-compra-do-

instagram.html. 
10 Disponível em: https://www.socialbakers.com/website/storage/2020/07/Socialbakers-Facebook-vs.-

Instagram.pdf. 

https://help.instagram.com/424737657584573?helpref=uf_permalink
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/facebook-anuncia-compra-do-instagram.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/facebook-anuncia-compra-do-instagram.html
https://www.socialbakers.com/website/storage/2020/07/Socialbakers-Facebook-vs.-Instagram.pdf
https://www.socialbakers.com/website/storage/2020/07/Socialbakers-Facebook-vs.-Instagram.pdf
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não é o objetivo final, dessa forma, os influenciadores não são identificados 

com um segmento comercial no perfil. Entretanto, podem identificar perfis de 

marcas nas publicações, com a identificação “Parceria paga com” e a marcação 

do perfil da marca que está patrocinando a publicação; 

• Usuário simples: destinado aos usuários de modo geral, nele é possível incluir 

informações básicas na biografia e realizar publicações utilizando os 

principais recursos da plataforma. Porém, as configurações de contato são 

limitadas a mensagens diretas. 

Tanto no perfil business, quanto no produtor de conteúdo é possível extrair dados 

e métricas relevantes sobre o perfil. O administrador dessas categorias de páginas, 

consegue analisar os dados do perfil demográfico, assim como a idade e gênero dos 

seguidores. Essas informações gerais permitem analisar o sucesso da estratégia, uma vez 

que é possível identificar se o público alvo está sendo atingido. Além dos dados gerais 

sobre o perfil, o administrador desses tipos de páginas também é capaz de acessar as 

informações detalhadas de cada publicação, como alcance geral, número de interações 

geradas por cada publicação, compartilhamentos, itens salvos pelos usuários, etc. Dessa 

forma, as marcas conseguem analisar de perto o sucesso de cada uma das suas ações e 

readequar a estratégia caso não alcance os objetivos definidos.  

Os perfis business e produtores de conteúdo também contam com um fator extra 

para lhes conferir notoriedade, o selo azul de verificação. Esse selo é exclusivo para os 

perfis que atendem aos critérios definidos pelo Instagram11, são eles: autenticidade, deve 

representar uma entidade, celebridade ou empresa real; ser o único perfil na rede social 

representando a entidade; completa, com a biografia preenchida, imagem de perfil e pelo 

menos uma publicação, além de pública; por fim, deve ser notável, ou seja, deve ter 

volume de pesquisa e interesse dos usuários pelo perfil. Entretanto, para que seja 

concedido um selo é preciso apresentar a documentação de identificação e propriedade 

da marca. O objetivo dele é certificar o usuário de estar interagindo com um perfil 

autêntico, para evitar fraudes e outros crimes virtuais. 

 
11 Disponível em: https://help.instagram.com/312685272613322?helpref=uf_permalink.  

https://help.instagram.com/312685272613322?helpref=uf_permalink
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2.3.1 Elementos que compõem uma publicação no Instagram 

Uma publicação no Instagram deve, necessariamente, ter imagem, seja ela 

fotografia, vídeo ou peça gráfica. A imagem deve ser quadrada ou retangular, mas as 

dimensão não são predefinidas pela plataforma. Porém, existem algumas limitações, por 

exemplo, uma publicação no formato de vídeo pode ter duração máxima de 60 segundos 

para ser transmitida por completo pelo feed, caso contrário, o usuário é direcionado para 

o IGTV para assistir o conteúdo por completo.  

O Instagram permite ainda a publicação de uma sequência de imagens, o 

denominado carrossel, que podem ser apenas fotos, fotos e vídeos, vídeos fragmentados 

ou publicações com elementos gráficos. No caso das imagens publicadas em carrossel o 

limite são 10 imagens de qualquer um dos formatos permitidos. 

A utilização do Instagram está a apoiar o estabelecimento da Internet como meio 

de promoção contemporâneo. O Instagram oferece quatro facilidades na sua 

aplicação, tais como fotografia, geo-tagging, hashtag e like. Para muitos 

utilizadores, a facilidade da fotografia desempenha o papel principal. Baseia-se 

em efeitos visuais, áudio, narrativa e imaginação do utilizador (Fatanti, & 

Suyadnya, 2015, p. 1092). 

Além da imagem, que é obrigatória, as publicações no Instagram podem contar 

com outros elementos, esses opcionais, mas que ajudam a complementar as informações, 

especialmente, quando se trata de um perfil business.  

• Geolocalização: indicação geográfica de onde a imagem foi realizada, pode 

ser um lugar, cidade ou país. É indicada pelo usuário, não sendo pré-requisito 

que o usuário tenha estado ou esteja no local marcado; 

• Identificação de usuários: indicação do perfil de outro usuário que é notificado 

ao ser marcado na publicação. Pode estar indicado como tag na foto ou na 

legenda; 

• Legenda: elemento textual que pode ou não apresentar elementos gráficos, 

como ícones. Na legenda pode constar ainda as hashtags e tags de outros 

perfis. Não é possível inserir hiperlinks na legenda; 

• Hashtag: marcação que utiliza o cardinal antes da palavra cuja finalidade é 

agrupar a publicação com a tag que funciona como uma palavra-chave, 
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especialmente para identificar marcas e lugares.  

Além dos elementos que compõem a publicação citados acima, existem ainda as 

possibilidades de interação do usuário com a publicação. Entre elas estão: 

• Like12: representado pelo coração na parte inferior esquerda da imagem, 

quando clica no coração ou na imagem duas vezes ele é preenchido de 

vermelho e representa um like; 

• Comentar: representado pelo balão na parte inferior da imagem, ao lado do 

coração. Quando adiciona uma interação via comentário, nesses casos é 

possível responder ao comentário de outros usuários e formar threads de 

conversas; 

• Compartilhar a publicação: é quando o usuário compartilha uma publicação 

do feed em seus stories, qualquer usuário pode compartilhar a imagem de 

outros usuários. O compartilhamento é representado pela seta ao lado do balão 

de comentário; 

• Salvar a publicação: é quando o usuário guarda a imagem em uma galeria 

privada do próprio app para acessar quando desejar. O salvamento é indicado 

pela bandeira na parte inferior direita da imagem. 

No caso dos dados referentes ao compartilhamento e as imagens salvas, as 

informações não são públicas, assim, apenas o administrador da página tem acesso a esses 

dados. Por outro lado, os comentários e o número de likes são informações públicas. Em 

2019, no entanto, o Instagram começou a realiza testes para ocultar o número de likes das 

publicações13. Segundo comunicado da empresa à época, o objetivo era reduzir a pressão 

sobre os usuários em relação ao número de likes de cada publicação. Os testes começaram 

em julho de 2019 em seis países, incluindo o Brasil. Até setembro de 2020 a mudança 

não se tornou universal, entretanto, os usuários que estão no Brasil não conseguem 

visualizar o número total de likes das publicações de outros usuários. 

O Instagram apresenta ainda outros recursos importantes para a interação com os 

 
12 Para facilitar a compreensão, optou-se pelo termo em inglês uma vez que há diferença na tradução 

usada no Brasil (curtir) e em Portugal (gosto). 
13 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/07/17/instagram-comeca-testes-

para-ocultar-numero-de-curtidas-no-brasil.ghtml. 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/07/17/instagram-comeca-testes-para-ocultar-numero-de-curtidas-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/07/17/instagram-comeca-testes-para-ocultar-numero-de-curtidas-no-brasil.ghtml
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usuários, que envolvem novos modelos de publicações. O recurso de stories foi lançado 

em 2016 e permite publicar fotos e vídeos com permanência de 24 horas, após esse 

período a imagem some. Pelos stories também é possível incluir outros recursos, como 

publicar enquetes, perguntas, contagens regressivas, entre outros. Um recurso disponível 

apenas nos stories é o compartilhamento de hiperlinks nas publicações, mas a função é 

restrita, apenas perfis verificados e com mais de 10 mil seguidores podem aproveitar o 

recurso. 

Outra função recente, essa lançada em 2018 é o IGTV14. A função foi lançada para 

contornar a barreira de limite de tempo imposta aos vídeos na plataforma. Ao publicar 

um vídeo no feed, o tempo máximo de duração é de 60 segundos. Com foco em atrair 

usuários do YouTube - plataforma exclusiva de vídeos - o Instagram lançou o recurso 

IGTV que permite a publicação de vídeos de até 1 hora de duração. O vídeo é publicado 

no feed e o usuário para assistir o conteúdo completo é direcionado para o IGTV. 

O Instagram, assim como outras plataformas de comunicação online, está em 

constante atualização, por isso, é preciso ficar atento as mudanças e como elas podem ser 

incorporadas a estratégia de comunicação turística. 

 
14 Disponível em: https://business.instagram.com/a/igtv?locale=pt_PT. 

https://business.instagram.com/a/igtv?locale=pt_PT
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Capítulo 3 - Análise do VisitPortugal e VisitBrasil no Instagram 

3.1 Objetivo 

O objetivo desta dissertação é analisar as estratégias de comunicação das 

organizações nacionais de turismo do Brasil e de Portugal no Instagram, a fim de entender 

a estratégia dos países como destinos turísticos. Com base na análise dos perfis 

organizacionais oficiais de cada um dos países no Instagram pretende-se, também, 

entender como a rede social é utilizada para construir uma comunicação que desperte 

interesse de potenciais turistas em conhecer os países. 

3.2 Objeto de investigação 

Os objetos de investigação desta análise são os perfis do Instagram: 

@VisitPortugal e @VisitBrasil. As páginas são gerenciadas respectivamente pelas ONTs 

Turismo de Portugal15 e Embratur16, configurando-se assim, como representações oficiais 

da comunicação turística nacional dos países. 

No perfil do Instagram @VisitPortugal17 o objeto de estudo compreende todas as 

publicações realizadas no período de 21 de junho de 2019 (inclusive) até 23 de setembro 

de 2019 (inclusive). A escolha desse intervalo temporal deu-se por se tratar do verão no 

hemisfério norte, época de alta temporada quando há um fluxo maior de viajantes no 

continente europeu. A alta temporada configura o período mais intenso no turismo. No 

caso de Portugal, a justificativa se dá pelo fato de que em 2018 foram 5,5 milhões de 

turistas estrangeiros no país durante o verão, o que representou 43% do volume total 

observado ao longo daquele ano. 

No perfil do Instagram da entidade turística brasileira, o @VisitBrasil18, o objeto 

 
15 “Integrado no Ministério da Economia, o Turismo de Portugal, I.P. é responsável pela promoção, 

valorização e sustentabilidade da atividade turística, agregando numa entidade única todas as 

competências institucionais relativas à dinamização do turismo, desde a oferta à procura”. Disponível em: 

https://www.visitportugal.com/pt-pt/sobre-nos. 
16 “A EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo - é a autarquia especial do Ministério do Turismo 

responsável pela execução da Política Nacional de Turismo no que diz respeito a promoção, ao marketing 

e ao apoio à comercialização dos destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado 

internacional”. Disponível em: 

http://www.embratur.gov.br/lai_embratur_secom/opencms/menu/embratur/quemsomos.html. 
17 Disponível em: www.instagram.com/visitportugal/. 
18 Disponível em: www.instagram.com/visitbrasil/.  

https://www.visitportugal.com/pt-pt/sobre-nos
http://www.embratur.gov.br/lai_embratur_secom/opencms/menu/embratur/quemsomos.html
http://www.instagram.com/visitportugal/
http://www.instagram.com/visitbrasil/
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de estudo compreende todas as publicações no período do verão no hemisfério sul, que 

engloba do dia 21 de dezembro de 2019 (inclusive) até o dia 20 de março de 2020 

(inclusive). A escolha do período se deve ao fato de ser alta temporada na região, 

justificada pelo número de turistas estrangeiros que ingressou no Brasil no período 

comparado ao restante do ano. Em 2018 foram 3.326.296, o que representou 50% do 

número total de turistas estrangeiros que entrou no país. 

3.3 Grandes questões 

Para atender ao objetivo traçado desta dissertação, destacam-se relevantes quatro 

questões a serem respondidas: 

Q1. É possível estabelecer uma relação entre o número de publicações e a 

quantidade de interações geradas nas páginas? 

Q2. Qual comunicação estratégica de ONT foi mais eficiente em relação ao 

crescimento de seguidores e o número de interações no Instagram?  

Q3. Qual tipo de conteúdo - imagem e texto - mais explorados pelos perfis e qual 

categoria gera mais resultado em número de interações? 

Q4. Quais as diferenças e semelhanças na estratégia de comunicação turística do 

@VisitPortugal e @VisitBrasil no Instagram? 

3.4 Metodologia 

Para realizar a análise comparativa entre os perfis do Instagram das contas 

@VisitPortugal e @VisitBrasil foram extraídas todas as informações públicas disponíveis 

em ambos. O processo de recolha de dados aconteceu em duas etapas em cada um dos 

perfis. 

A primeira etapa é referente a recolha do número de seguidores e dados 

biográficos dos perfis. A recolha desses dados aconteceu no dia 21 de junho de 2019 no 

caso do VisitPortugal e no dia 21 de dezembro de 2019 no VisitBrasil. Tais datas se 

referem ao primeiro dia analisado em cada um dos perfis, conforme estabelecido no 

objeto de estudo. Assim ao final do período estabelecido de análise, no dia 23 de setembro 

de 2019, no VisitPortugal, e 20 de março de 2020, no VisitBrasil, os dados foram 

recolhidos novamente, com o objetivo de analisar se houve ou não crescimento de 
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seguidores no período indicado, assim como possíveis alterações na biografia.  

A segunda etapa da recolha de dados se refere às publicações realizadas em cada 

um dos perfis analisados. No caso do VisitPortugal, todos os dados do período analisado 

foram recolhidos nos dias 1, 2, 3 e 10 de novembro de 2019, enquanto no VisitBrasil os 

dados do período analisado foram colhidos em 5 de abril de 2020. A recolha se deu em 

ordem cronológica, sendo as publicações mais antigas as primeiras a terem seus dados 

recolhidos. 

Todos os dados recolhidos foram registrados em formato de print screen, assim, 

as informações biográficas, número de seguidores e todos os elementos contidos nas 

publicações foram salvas em documento no Google Drive. Os mesmos dados extraídos 

foram estruturados em tabela no Google Sheets (Apêndice A e B), com o registro de todas 

as informações recolhidas em todas as publicações do período analisado. Todas as 

informações foram analisadas e processadas com os recursos da plataforma Google 

Sheets, desta forma foram contabilizados os dados e extraídas as informações em forma 

de tabelas e gráfico.  

A planilha de dados recolhidos foi segmentada da mesma maneira para os dois 

perfis, assim, todos os dados analisados no VisitPortugal também foram analisados no 

VisitBrasil. O documento está segmentado em dados de identificação da publicação, 

como o número correspondente e a data da publicação; elementos da legenda, como o 

conteúdo, a tipificação e o número de palavras; elementos visuais, como a categoria da 

imagem e se há presença de pessoa; recursos do Instagram, como identificação de outros 

perfis, geolocalização e hashtags; assim como dados de interação, como número de 

likes/visualizações, comentários e respostas organizacionais. 

Na fase de processamento foram utilizados apenas os dados previamente 

recolhidos e disponibilizados no Apêndice, sendo qualquer alteração posterior nas 

publicações, seja em relação ao número de interações ou a exclusão das mesmas, 

desconsiderados no processo de análise. 

3.4.1 Análise quantitativa e qualitativa de conteúdo online 

Para a análise desses perfis foram adotadas as metodologias de análise de 

conteúdo quantitativa e análise de conteúdo qualitativa. A análise de conteúdo permite 
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“inferências, com base numa lógica explicitada, sobre as mensagens cujas características 

foram inventariadas e sistematizadas” (Vala, 1986, p. 104). Sendo assim, a utilização da 

análise de conteúdo permite a catalogação dos elementos para compreender os pontos 

estudados.  

Para encontrar aspectos relevantes sobre as publicações a análise qualitativa 

desenvolveu-se aliada a análise quantitativa. “A premissa básica da integração repousa 

na ideia de que os limites de um método poderão ser contrabalançados pelo alcance de 

outro. Os métodos qualitativos e quantitativos, nesta perspectiva, deixam de ser 

percebidos como opostos para serem vistos como complementares” (Goldenberg, 2004, 

p. 63). 

Na análise de conteúdo quantitativa foram contabilizados os aspectos relacionados 

aos seguidores e interação com a página. Conforme critérios estabelecidos por Giraldo & 

Martínez (2017), foram considerados os aspectos de geração e resposta inspirados no 

Modelo PRGS, “para medir a atividade das marcas nas redes sociais” (Ibid., p. 39). Dessa 

forma, foi desenvolvida a Tabela 1, com os dados de interações recolhidos e analisados 

nas publicações. 

Tabela 1 

Interação dos usuários com os perfis 

Ação Aspectos analisados 

Likes/Visualizações  Número de interações dos usuários por meio de like nas 

publicações ou número de visualizações em caso de 

vídeo 

Comentários Número de comentários gerados nas publicações pelos 

usuários 

Comentários da ONT Número de respostas da ONT em formato de comentário 

aos questionamentos dos usuários em publicações 

Fonte: tabela desenvolvida pela autora, assim como todas as que se seguem. 

Paralelamente foram analisadas, ainda, mais três categorias de elementos: a 

utilização dos recursos disponibilizados pelo Instagram, as legendas e as imagens. Nos 

recursos disponibilizados pelo Instagram, foram analisados o uso de geolocalização nas 

publicações, a identificação de perfis externos e a utilização de hashtags.  
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No que se refere às legendas, foram analisados os números de palavras para 

entender a extensão do conteúdo e o tipo de legenda, classificada em 9 tipologias, 

conforme Tabela 2. A classificação de tipificações foi definida em base em tipos de 

interação características do turismo.  

Tabela 2 

Tipologia das legendas 

Tipologia Característica 

Informação Apresenta conteúdo com informações qualitativas e 

quantitativas sobre destinos turísticos 

Indicação Conteúdos que fazem algum tipo de recomendação ao 

turista seja antes da viagem, como leituras, seja durante a 

viagem como restaurantes, pratos típicos, etc. 

Interação Caracteriza-se por legendas que inserem perguntas 

diretas ou indiretas ao usuário e que o estimulam deixar 

comentário ou like na publicação 

Dica Conteúdo que estimula a visita a determinado destino, 

sem aprofundar informações sobre ele 

Eventos Apresenta informações sobre eventos regionais ou 

nacionais com interesse turístico 

Concurso Apresentação ação promocional promovida pelo perfil 

Agradecimento Conteúdo de agradecimento, seja aos seguidores ou 

parceiros da página 

Citação Inserção de frase ou fragmento de frase que corresponde 

a alguma personalidade do país 

Data comemorativa Conteúdo sobre data comemorativa do país, 

contextualizando a representação e relevância 

 

As imagens foram o terceiro aspecto analisado, assim identificou-se os formatos 

e origem das imagens (se é repost ou própria). As imagens foram analisadas a partir de 

seis categorias conforme a Tabela 3, sendo identificadas e agrupadas de acordo com os 

elementos que se destacam em cada uma delas. A definição de categorias aconteceu a 

partir de temas recorrentes no turismo de acordo com a revisão bibliográfica. 
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Tabela 3 

Classificação das imagens 

Categoria Característica 

Beleza natural Corresponde a imagem com predominância de elementos 

naturais, como praias, áreas verdes, rios, etc. 

Urbano Imagens cujo principal destaque é urbano, com 

edificações, ruas e outros elementos característicos 

Comida Representa imagens cujo principal destaque são pratos 

típicos e comidas locais 

Evento Imagens que dão destaque a determinado evento típico 

do país, com elementos que caracterizam a festividade 

Monumento Corresponde a imagens que destacam monumentos, 

sejam arquitetônicos, estátuas, etc. 

Retrato Imagem cujo primeiro plano é o rosto de um indivíduo, 

com olhar direto para a câmera 

 

3.4.2 Dificuldades, problemas e limites da investigação 

A principal limitação deste estudo é que os dados recolhidos são apenas os visíveis 

para os seguidores, não sendo possível acessar informações de administradores. Entre os 

dados pertinentes que apenas o administrador do perfil tem acesso estão os números de 

alcance de cada publicação, que seriam essenciais para entender a relação de usuários 

alcançados com usuários que interagiram com a publicação. Outros dados relevantes 

seriam as hashtags que mais atraem seguidores, as publicações com mais salvamentos e 

compartilhamentos, entre outras informações que enriqueceriam esta análise. 

Outra limitação, que também se referente aos dados cujo acesso é possível apenas 

pelos administradores, está nas informações referentes aos seguidores. O administrador 

do perfil consegue acessar dados de localização dos usuários, podendo, assim, entender a 

origem dos seguidores, se o idioma escolhido é a melhor estratégia, entre outros insights. 

Essas informações também permitiriam traçar um paralelo com os turistas que visitam o 

país e identificar se há relação entre a origem dos seguidores e dos visitantes.  

Essa investigação se limita às publicações no feed do Instagram, estando excluídas 
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da análise as publicações em formato de stories e no IGTV. Optou-se por excluir esses 

elementos uma vez que os conteúdos dos stories são restritos às 24 horas seguintes a 

publicação. Como não há interação visível com os usuários e não é possível acessar os 

resultados de interação, uma vez que só são vistos pelos administradores da página, optou-

se por não estender a análise a esse conteúdo. Em relação ao IGTV, foram considerados 

os mesmos critérios de restrição de informações de interação. 

3.5 Resultados 

Os resultados da análise foram segmentados por perfil, apresentando todos os 

aspectos de cada um dos elementos indicados na metodologia. Os primeiros resultados 

apresentados se referem ao VisitPortugal, a seguir estão os resultados do VisitBrasil, 

respeitando a ordem do período analisado, do mais antigo, para o mais recente.  

3.5.1 VisitPortugal 

No período analisado, o perfil @VisitPortugal publicou 132 vezes ao longo dos 

95 dias do intervalo selecionado, com frequência de duas publicações diárias de segunda 

a sexta-feira. Foram analisadas todas as publicações do período, assim como os dados de 

crescimento do perfil no Instagram. 

3.5.1.1 Dados gerais do VisitPortugal 

O perfil VisitPortugal se identifica no Instagram como uma conta business, uma 

das três modalidades disponíveis na plataforma. Enquanto perfil business, a categoria na 

qual se enquadra é “centro de informações turísticas”, dessa forma, evidencia para o 

usuário que no perfil serão apresentadas informações sobre o destino turístico, no caso, 

Portugal. Vale destacar que no primeiro dia do período analisado, quando foram 

recolhidos os dados iniciais do perfil, não havia a identificação da categoria da página, 

fato que pôde ser observado no último dia do período analisado. 

Outra característica presente no perfil VisitPortugal é o selo azul, a identificação 

confere autenticidade à página e explicita que ela pertence a instituição a qual se refere. 

Desta forma, é possível confirmar que se trata realmente de um perfil oficial da 

organização nacional de turismo de Portugal. 



 

52 

A descrição do VisitPortugal aparece em inglês, o que se repete em todas as 

publicações da página. Na biografia do perfil português, aparece uma breve descrição da 

organização, a indicação da #Portugal e a identificação do @VisitPortugal ou 

#VisitPortugal como forma de coletar imagens e compartilhar no perfil. A estratégia é, 

segundo Corrêa (2019), uma maneira de assegurar o uso da imagem sem violar os direitos 

do autor, uma vez que há a indicação explícita no perfil para o uso da hashtag como forma 

da imagem ser reproduzida pelo perfil organizacional em formato de repost.  

 

Figura 1. Identificação do perfil VisitPortugal no Instagram no primeiro da analisado (esquerda) e no 

último dia analisado (direita).  

Fonte: esta e todas as imagens que se seguem foram extraídas em formato de print screen do Instagram. 

 

A localização da página também aparece apenas no fim do período analisado, não 

sendo um dado presente no primeiro dia de análise. Lisboa é identificada como a 

localização oficial, assim, mesmo que represente todo o país, a capital de Portugal é a 

escolhida para representar a página. Outra característica presente é a identificação do 

endereço web, em que os seguidores são direcionados para a página oficial do 

VisitPortugal. 

Foram contabilizados também os números de seguidores de cada perfil, no início 

e no fim do período analisado. Quando o acompanhamento começou, o perfil 

VisitPortugal, contabilizava 484 mil seguidores. No fim do período de análise, o número 

total de seguidores era 520 mil, representando um crescimento de 7% no número de 

seguidores. 

Além do número de seguidores, um aspecto a ser destacado são os perfis seguidos 
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pela página. No caso do perfil VisitPortugal se destacam: 

• Perfis regionais de turismo, como VisitPorto, VisitAzores e VisitLisboa;  

• Instituições nacionais que promovem o turismo em Portugal, como a CP - 

Comboios de Portugal e a companhia aérea TAP;  

• Eventos e festivais como NOS Alive e WSL - World Surf League;  

• Personalidades nacionais como Cristiano Ronaldo e Vhils.  

Totalizando 121 contas seguidas ao fim da análise, com crescimento de apenas 

uma nova conta em relação ao primeiro dia analisado. Vale destacar que, 

maioritariamente, os perfis seguidos pelo VisitPortugal apresentam o selo azul de 

verificação do Instagram. 

Conforme observado na Figura 1, o Layout do Instagram sofreu alterações entre 

o primeiro e o último dia analisados. Por isso, alguns dados aparecem apenas no fim da 

análise, quando a plataforma tornou visível novas informações referentes a página, como 

a localização. 

3.5.1.2 Imagem no VisitPortugal 

Todas as imagens publicadas no VisitPortugal são fotografias. O perfil não fez 

uso de outros recursos de imagem permitidos pela plataforma, como vídeos ou 

publicações gráficas. 

Outro aspecto que é preciso destacar no formato das imagens é que o VisitPortugal 

faz uso do recurso carrossel apenas duas vezes. A primeira é para destacar o marco de 

500 mil seguidores alcançados pela página em 7 de agosto de 2019, publicação na qual 

destaca as 10 imagens com mais likes na história do perfil. A segunda vez em que utiliza 

o recurso, a conta destaca 3 fotografias sem justificativa para fugir ao padrão estabelecido 

nas demais publicações. Dessa forma, apesar de serem 132 publicações, foram 

contabilizadas e analisadas 143 imagens. 

Uma característica das imagens publicadas no VisitPortugal é que todas as 

fotografias da amostra são compartilhamento de imagens publicadas por outros usuários 

da rede social, recurso conhecido como repost. Assim, o perfil se vale de um importante 

recurso, o UGC, que utiliza da experiência de outros usuários da plataforma para dar mais 
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credibilidade a imagem compartilhada.  

No que se refere às categorias de imagens publicadas no VisitPortugal, observa-

se predominantemente três categorias conforme classificação definida no Tabela 3: 

urbano, beleza natural e monumento. 

 

Figura 2. Gráfico com as categorias de imagens no VisitPortugal. 

Fonte: elaborado pela autora pelo Google Sheets, assim como todos os gráficos que se seguem. 

 

As imagens predominantes são as de belezas naturais, que incluem praias, rios, 

cachoeiras, áreas verdes, etc. No total foram 89 imagens nesta categoria, ou seja, mais de 

60% as fotografias compartilhadas. Assim como destaca Perinotto (2013), essa é uma 

importante categoria de imagem utilizada no turismo, uma vez que busca retratar o 

destino fora do usual, que remete a uma experiência não cotidiana para a viagem. 

 

Figura 3. Categorias de imagens que mais aparecem no VisitPortugal, beleza natural (esquerda), urbano 

(centro) e monumento (direita). 
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As fotografias classificadas como urbanas representam tanto o contexto das 

principais cidades do país, quando aldeias turísticas em localidades menos massificadas 

pelo turismo (Figura 3, imagem do centro). Entre os monumentos, destacam-se obras 

arquitetônica modernas (Figura 3, imagem da direita), mas também igrejas e castelos 

antigos. Em menor quantidade aparecem fotografias de comida, apenas 2 vezes. Há, 

ainda, uma fotografia de evento e, por fim, uma classificada como outra, pois não se 

enquadra em nenhuma das categorias pré-estabelecidas. 

Outro aspecto observado nas imagens é a presença de pessoas. Foram 

identificadas 61 fotografias com a presença de pessoas, o que corresponde a 

aproximadamente 43% das publicações. A presença de pessoas, nesses casos, se refere a 

indivíduos em segundo plano, como parte da imagem, não são classificados como 

retratos, conforme a Tabela 3 de categorias de imagem. No VisitPortugal não há presença 

de retratos. 

3.5.1.3 Legenda no VisitPortugal  

As legendas no perfil VisitPortugal são todas em inglês, entretanto, vale ressaltar 

que é disponibilizado pela própria plataforma a opção de tradução para o idioma do 

usuário. Uma característica padrão nas legendas é a existência da indicação [Photo by @], 

com a respectiva identificação do perfil no Instagram que publicou a imagem original.  

Outra característica das legendas do perfil VisitPortugal é a predominância de 

conteúdos curtos, com até 39 palavras. Como é possível observar na Figura 4, o tamanho 

das legendas começa a partir de 10 palavras, tendo pico de utilização no intervalo de 20 

a 29. A média de palavras nas legendas das publicações é de 25. 
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Figura 4. Gráfico que expressa a relação do número de palavras por publicação. 

 

Apesar de serem componentes das legendas, foram desconsideradas as 

informações de identificação de outros usuários e as hashtags na contagem de palavras, 

considerando-se apenas o conteúdo textual que se enquadra nas tipologias definidas. As 

informações de hashtags foram analisadas em separado.  

As publicações foram analisadas ainda quanto à tipologia da legenda. Conforme 

indicado na Tabela 2, foram delimitadas nove tipologias, sendo que sete dessas aparecem 

nas publicações do VisitPortugal. Foi observado que, em alguns momentos, eram 

explorados mais de um tema em uma mesma legenda. Desta forma, as tipologias foram 

agrupadas de acordo com o número de vezes que aparecem, sendo a soma maior que o 

número total de publicações. 

 

Figura 5. Gráfico com os tipos de legendas nas publicações do VisitPortugal. 
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As legendas com dicas foram as mais comuns, totalizando 73 aparições, sendo 50 

publicações únicas, ou seja, sem intercessões (Figura 6). Nas outras 23 aparições, a 

legenda mescla dica com interação em 14 oportunidades (Figura 7) e informação com 

dica em 7 publicações (Figura 8). 

 

Figura 6. Legenda de publicação do VisitPortugal, tipologia dica. 

 

Figura 7. Legenda de publicação do VisitPortugal, tipologia dica e interação. 

 

Figura 8. Legenda de publicação do VisitPortugal, tipologia dica e informação. 

As publicações com interação são a segunda mais frequentes, aparecendo 48 vezes 

no total, sendo em 23 publicações sozinha (Figura 9). Nas demais ocasiões, aparece 

acompanhada de dica em 14 em publicações (Figura 10) e em 11 acompanhada de 

informação (Figura 7). 

 

Figura 9. Legenda de publicação do VisitPortugal, tipologia interação. 

 

Figura 10. Legenda de publicação do VisitPortugal, tipologia interação e informação. 

Na sequência aparecem as publicações com conteúdo informativo, que somam 39, 

sendo 21 exclusivamente com informação (Figura 11). As restantes se distribuem em 11 
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com informação e interação (Figura 10) e 7 com informação e dica (Figura 8). 

 

Figura 11. Legenda de publicação do VisitPortugal, tipologia informativo. 

Em menor proporção, ainda, aparecem legendas com conteúdo de evento (2), 

agradecimento (2), citação (1) e indicação (1). 

3.5.1.4 Identificação de perfis externos no VisitPortugal 

O Instagram, permite que nas publicações sejam identificados outros perfis da 

rede social por meio de tags. Como apontado, a marcação pode ser feita na imagem e/ou 

na legenda. No caso do VisitPortugal, o recurso é amplamente usado, sendo comum que 

as imagens tenham duas identificações: do autor da imagem e da organização local de 

turismo. Na Figura 12, por exemplo, é possível identificar a marcação organizacional do 

@algarvetourism e do autor da imagem @md_viewss. 

 

Figura 12. Identificação de outros perfis em publicação do VisitPortugal. 

A incidência da identificação de outros perfis é frequente na conta 

@VisitPortugal, sendo que apenas oito publicações não apresentam nenhuma marcação 
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institucional, ao passo que apenas uma publicação não marca nenhum perfil. 

Tabela 4 

Incidência a identificação de outros perfis no VisitPortugal 

Número de perfis marcados Incidência 

0 1 

1 8 

2 122 

3 1 

 

Necessariamente, uma das marcações feitas pelo VisitPortugal nas publicações se 

refere ao autor da imagem, que é identificado duplamente, na legenda e na foto. A 

identificação organizacional, refere-se ao perfil regional de turismo da região na qual a 

imagem foi registrada. Foi contabilizado o número de vezes que cada perfil 

organizacional regional é mencionado na página.  

 

Figura 13. Gráfico com a incidência de identificação de outros perfis no VisitPortugal. 

É possível observar no gráfico da Figura 13 que há uma proximidade entre o 

número de vezes que cada perfil é identificado nas publicações do VisitPortugal, não 
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havendo grande discrepância entre a maioria deles, o que mostra a preocupação em 

divulgar uniformemente as regiões do país, fato que é abordado mais a frente. Apenas o 

perfil VisitPorto aparece uma única vez, mas poderia ser agrupado ao 

VisitPortoandNorth, uma vez que se trata de uma microrregião facilmente incorporada ao 

perfil da macrorregião.  

3.5.1.5 Utilização de hashtag no VisitPortugal 

A utilização de hashtags nas publicações é habitual no VisitPortugal. A principal 

característica das hashtags no perfil é a identificação organizacional #CantSkipPortugal 

e o #VisitPortugal. Entretanto, é possível notar uma mudança de comportamento e a 

remoção da #VisitPortugal das publicações a partir do dia 6 de agosto de 2019, quando 

passa a adotar apenas a #CantSkipPortugal.  

Outra utilização das hashtags no perfil é a identificação da região turística de 

Portugal a qual a imagem pertence. As hashtags que mais apareceram no período 

analisado estão indicadas na Tabela 5. 

Tabela 5 

Incidência de hashtags no VisitPortugal 

Categoria Característica 

#CantSkipPortugal 131 

#VisitPortugal 66 

#Alentejo 19 

#Madeira 18 

#Azores 19 

#Centre 9 

#Lisbon 10 

#Algarve 17 

#North 6 
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Os destinos com aparições mais frequentes, como Alentejo, Madeira, Azores, 

Algarve concentram as hashtags apenas nos termos apresentados na Tabela 5. Por outro 

lado, o Centre e as hashtags que se referem à região central de Portugal aparecem em 

variações como #CenterofPortugal (3) e #Center (3), além de identificar destinos 

específicos, como a #Aveiro (2), #Coruche (1) e #Nazare (1), dessa forma, na 

contabilização final, o centro de Portugal aparece 19 vezes. O mesmo acontece com 

Lisboa e região, além da #Lisbon aparecem também #LisbonRegion (2), #Lisboa (4) e 

#Sintra (2), totalizando assim 18 vezes. A região norte também apresenta outras hashtags 

além de #North, são elas: #Porto (8), #northernportugal (1), #Arouca (1) e #DouroValley 

(1), totalizando 17 citações. Outras hashtags que aparecem apenas uma vez nas 

publicações: #Unesco, #top10, #waves, #worldnomads, #visitportugalonthego e 

#SaoJorge. 

3.5.1.6 Geolocalização no VisitPortugal 

O recurso de geolocalização, utilizado para referenciar a localização de onde a 

imagem foi realizada, é amplamente utilizado no perfil VisitPortugal. Apenas uma das 

132 publicações analisadas não apresenta o recurso.  

O modelo de localização varia: em algumas publicações está indicando o local 

exato, em outras a cidade ou, ainda, a região. É possível verificar no mapa (Figura 14) 

que a distribuição geográfica é equilibrada, compreendendo as diferentes regiões de 

Portugal continental e das ilhas. Os únicos destinos que aparecem na geolocalização mais 

de uma vez são: Lisboa ou Lisbon (4), Porto (2) e Palácio Nacional de Mafra (2). 
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Figura 14. Indicação no mapa de todos os destinos identificados pelo VisitPortugal. 

Assim como destaca Fatanti & Suyadnya (2015), a utilização de geolocalização é 

um importante artifício para o turismo, como maneira de indicar um destino, facilitando 

a identificação por parte dos viajantes. 

3.5.1.7 Interações no VisitPortugal 

Para analisar os resultados da estratégia de comunicação é preciso entender como 

as publicações geraram ações por parte dos usuários. Dessa forma, analisar as interações 

é crucial para o processo. O VisitPortugal teve nas 132 publicações o total de 1.190.044 

likes e 10.577 comentários, uma média de 9.015 likes por publicação e 80 comentários.  

Foram analisados os resultados de interação referentes as categorias de imagem e 

tipologias de legenda. No caso das interações por categoria de imagem, conforme 

observa-se no gráfico da Figura 15, a categoria que mais teve interações foi evento, 

entretanto, vale destacar que houve apenas uma publicação, que teve o resultado (22.690) 

como soma no número de comentários e likes na publicação. A seguir a categoria comida 

teve o segundo melhor desempenho, com uma média de interação de 9.686, resultado 
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obtido com duas publicações.  

Se consideramos as categorias com mais de 20 publicações as imagens com 

temática urbano tem melhores resultados, enquanto monumentos têm os resultados mais 

baixos. As publicações que somam maior quantidade em categoria de imagem, são beleza 

natural, com o total de 89 publicações, tem um resultado médio de 8.880 interações. 

 

Figura 15. Gráfico com a média de interações por categoria de imagem no VisitPortugal. 

No que se refere a relação de interações totais por tipologia de legenda, são as 

publicações de agradecimento que apresentam o melhor desempenho, com média de 

15.057 interações, em duas publicações. A seguir está a tipologia indicação, com 10.239 

interações médias por publicação. As legendas com informação se destacam em terceiro 

lugar, com média de 9.608 por publicação, seguido de dica, com 9.098 a tipologia com 

maior número de publicações. 
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Figura 16. Gráfico com a média de interações por tipologia de legenda no VisitPortugal. 

A interação do perfil organizacional com os usuários também é relevante, uma 

vez que contribui para entender a relação entre o perfil e os usuários. Desta forma, foram 

identificadas as respostas institucionais em cada uma das 132 publicações do 

VisitPortugal. No total foram observados 69 comentários institucionais em respostas às 

interações dos usuários. 

Essas respostas se caracterizam pela troca de mensagem aberta entre a página e os 

usuários. No geral a interação foi percebida, especialmente, em situações nas quais 

existem perguntas diretas dos seguidores (Figura 17). 
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Figura 17. Interação direta por meio de mensagem entre usuários e o VisitPortugal. 

Além das respostas, em alguns momentos é possível observar interação 

espontânea aos comentários dos usuários (Figura 18). 

 

Figura 18. Interação direta por meio de mensagem entre usuários e o VisitPortugal. 

As interações diretas são maneiras de estimular o relacionamento e aproximação 

com os usuários. A comunicação bidirecional é uma das características da Web 2.0 e é 
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essencial para as marcas na era digital. 

3.5.2 VisitBrasil 

No período analisado, o perfil VisitBrasil publicou 49 vezes durante os 91 dias. 

Não foram identificados padrões na periodicidade de publicação. Todas as publicações 

realizadas no período foram analisadas conforme os critérios definidos na metodologia. 

3.5.2.1 Dados gerais do VisitBrasil 

O perfil @VisitBrasil se apresenta no Instagram como uma conta business, na 

qual se identifica como “site de locais e viagem”. Dessa forma, apresenta de maneira 

objetiva para os usuários da rede social quais tipos de informação encontrará no perfil. 

Uma importante característica que pode ser observada é o selo azul, a 

identificação confere autenticidade à página e explicita que ela pertence a organização a 

qual se refere. Ou seja, trata-se realmente do perfil oficial do órgão nacional de turismo 

do Brasil, no caso, a Embratur.  

A descrição em inglês é outra característica da biografia, assim como se repete em 

todas as publicações da página. O VisitBrasil, no primeiro e no último dia de amostra da 

análise mantinha a mesma biografia no perfil, que se refere a um concurso lançado pela 

página, o The King of Rolê, que foi realizado com o intuito de premiar o vencedor com 

uma viagem de 30 dias gratuita pelo país. Dessa forma, ao acessar o perfil pela primeira 

vez, não há qualquer identificação explícita que aquela página pertence a ONT do Brasil. 

Outro fator que reforça a dificuldade de associação é o endereço web, que direciona o 

usuário para a página do concurso anunciado. Assim, ao invés de ser direcionado para o 

site www.visitbrasil.com/, o usuário é direcionado para o 

www.30days4free.visitbrasil.com/. 

Um aspecto curioso observado na biografia do VisitBrasil é a alteração da imagem 

de perfil. Apesar de o logo se manter o mesmo no período, há alteração na imagem de 

fundo, com uma imagem de beleza natural dando lugar a um fundo gráfico, com cores 

semelhantes ao logo, como pode ser observado na Figura 19.  

http://www.visitbrasil.com/
http://www.30days4free.visitbrasil.com/
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Figura 19. Identificação do perfil VisitBrasil no Instagram no primeiro dia analisado (direita) e no último 

dia analisado (esquerda). 

 

A localização é outro aspecto a ser destacado na biografia do VisitBrasil. Apesar 

de retratar o Brasil enquanto país, a página se localiza em Brasília, a capital federal. Essa 

identificação é uma maneira de reforçar a posição da página enquanto ONT. 

 Foi contabilizado também o número de seguidores no início e no fim do período 

analisado. Quando o acompanhamento começou, o perfil VisitBrasil contabilizava 115 

mil seguidores, enquanto no último dia analisado o número de seguidores era de 117 mil, 

um crescimento de 1,74%. 

Além do número de seguidores um aspecto a ser destacado são os perfis seguidos 

pelo VisitBrasil. O perfil, no início do período analisado, seguia 459 usuários, no fim 

eram 492. Entre os usuários seguidos estão perfis de:  

• Personalidades brasileiras como Os Gêmeos, Richard Rasmussen, Gisele 

Bundchen e Romero Brito;  

• Perfis oficiais de turismo, como RioTur e São Paulo Turismo. 

Entretanto, em sua maioria, os usuários seguidos pelo perfil são simples, sem selo 

azul ou relação explícita com a página ou o país. 

3.5.2.2 Imagem no VisitBrasil 

O VisitBrasil explora diferentes recursos de imagem disponibilizados pelo 

Instagram. Um dos mais usados é o carrossel, a publicação com múltiplas imagens foi 
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realizada 12 vezes, sendo que em 6 delas havia 5 imagens na composição, em 2 

oportunidades foram incluídas 4 imagens e em 4 publicações foram apresentadas 2 

imagens.  

Outro recurso amplamente utilizado é o de vídeo, a página postou 9 vídeos no 

período analisado. Os vídeos têm como principal característica o uso de fotografias na 

composição e apresentam uma série de imagens, com a inclusão de recursos gráficos 

como no exemplo da Figura 20, que mostra dois frames de vídeo publicado no dia 1 de 

janeiro de 2020. 

 

Figura 20. Prints de vídeo postado pelo VisitBrasil em 01 de janeiro de 2020. 

A utilização de recursos gráficos na composição das imagens também é outra 

característica das imagens publicadas no VisitBrasil. Das 49 publicações analisadas, 21 

apresentam elementos gráficos inseridos, seja para a divulgação do concurso que ocorreu 

durante o período (Figura 21, à direita), seja para composição da própria imagem (Figura 

21, à esquerda). 



 

69 

 

Figura 21. Imagens publicadas pelo perfil VisitBrasil inclusão de elementos gráficos. 

Por outro lado, o recurso de repost, compartilhamento de uma imagem postada 

originalmente por outro usuário, não é amplamente usado, representando apenas 13 das 

49 publicações no período analisado. As demais imagens não apresentam autoria 

creditada. 

Quanto à tipologia das imagens no VisitBrasil foram contabilizadas todas as 

imagens, ou seja, em cada um dos carrosséis as imagens foram categorizadas 

individualmente, totalizando um número maior de imagens do que publicações. Desta 

forma, foram analisadas 83 imagens publicadas no perfil. Além das categorias destacadas 

na Tabela 3, também foram observadas duas imagens classificadas como híbridas, uma 

vez que eram compostas por mais de uma categoria de imagem e estavam em formato de 

vídeo (Figura 20). 
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Figura 22. Gráfico com a distribuição de categorias de imagens no VisitBrasil. 

A categoria de imagem que mais se sobressai é a de beleza natural (Figura 23, à 

esquerda), como praias, florestas e rios. Essas imagens são utilizadas para retratar os 

atrativos naturais brasileiros. Na sequência, há uma ampla presença de retratos (Figura 

23, no centro), imagens de pessoas em primeiro plano, cujo objetivo é ilustrar e 

representar o povo brasileiro, seja de uma determinada região, ou uma festividade local. 

Os retratos são utilizados, especialmente, nos carrosséis regionais e em eventos festivos, 

como o Carnaval. 

As imagens de paisagens urbanas (Figura 23, à direita) também são usadas, seja 

de grandes cidades, como São Paulo, ou de destinos menores, mas que apresentam como 

característica central as construções urbanas. 

 

Figura 23. Categorias de imagens que mais aparecem no VisitBrasil, beleza natural (esquerda), retrato 

(centro) e urbano (direita). 
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As imagens classificadas como outras não se enquadram em nenhuma das 9 

categorias de imagens listadas na Tabela 3. 

A presença de pessoas nas imagens, que se caracteriza pelos retratos e por imagens 

nas quais as pessoas não estão em primeiro plano, também é constante. Pelo menos 35 

das 83 imagens publicadas tem a presença de pessoas, o que corresponde a 42% das 

fotos/vídeos publicados. 

3.5.2.3 Conteúdo da legenda no VisitBrasil 

O VisitBrasil também apresenta legendas predominantemente em inglês, com a 

exceção da última publicação analisada, do dia 19 de março de 2020, que além do inglês, 

também apresenta informação em espanhol.  

Outro elemento observado nas legendas são os links, em 14 publicações foi 

realizada a inserção para o endereço https://30days4free.visitbrasil.com/, pertencente ao 

concurso divulgado pelo perfil. Apesar de fazer uso do link, as legendas no Instagram 

não permitem acesso direto às páginas web, ou seja, não encaminha o usuário para a 

página, uma vez que o formato se configura como texto não formando hiperlink. Dessa 

forma, a estratégia nesse sentido não é eficiente, sendo a prática mais comum indicar o 

hiperlink na biografia do perfil. 

Quanto ao tamanho das legendas, há um intervalo maior entre os conteúdos, sendo 

que predominam as legendas de 30 a 109 palavras. O número médio de palavras por 

publicação é 75. 

 

Figura 24. Gráfico que expressa a relação entre o número de palavras por publicação. 
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No que se refere à tipologia das publicações, foi possível identificar seis tipologias 

de conteúdos, conforme delimitado na Tabela 2. Além de aparecerem de forma isolada, 

elas também aparecem combinadas, em algumas situações até três tipologias por legenda. 

No gráfico (Figura 25) foi considerado o número de vezes que a tipologia aparece, sendo 

o total maior que o número de publicações em decorrência de haver mais de uma tipologia 

em algumas publicações. 

 

Figura 25. Tipos de legendas nas publicações do VisitBrasil. 

A tipologia predominante é a dica, com 28 incidências, sendo 13 vezes isoladas 

como única característica da legenda (Figura 26). Aparece, também, combinada com 

interação em 7 oportunidades (Figura 27), com indicação em 3 publicações (Figura 28), 

com concurso em outras 3 (Figura 29). Além disso, também aparece combinada com mais 

dois elementos em simultâneo com interação e concurso (Figura 30) em duas 

oportunidades. 

 

Figura 26. Legenda de publicação do VisitBrasil, tipologia dica. 
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Figura 27. Legenda de publicação do VisitBrasil, tipologias dica e interação. 

 

Figura 28. Legenda de publicação do VisitBrasil, tipologias dica e indicação. 

 

Figura 29. Legenda de publicação do VisitBrasil, tipologias dica e concurso. 

 

Figura 30. Legenda de publicação do VisitBrasil, tipologias dica, interação e concurso. 

As publicações com conteúdo de legenda informativo também se destacam, 15 no 

total, sendo 7 isoladas (Figura 31). Aparecem, ainda, 5 publicações que combinam 

informação com concurso (Figura 32) e 2 que apresentam informação com interação 

(Figura 33). Foram identificadas também duas publicações que combinam três tipologias, 

sendo informação, interação e concurso, e a outra, informação, data comemorativa e 

interação. 
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Figura 31. Legenda de publicação do VisitBrasil, tipologia informação. 

 

Figura 32. Legenda de publicação do VisitBrasil, tipologias informação e concurso. 

 

Figura 33. Legenda de publicação do VisitBrasil, tipologias informação e interação. 

A tipologia concurso, presente apenas no VisitBrasil, se refere ao The King of Rolê 

realizada pelo perfil. Além de aparecer como tipologia única em duas publicações (Figura 

34), também aparece combinada com informação em 5 oportunidades (Figura 29), com 

dica em 3 publicações (Figura 29), e com data comemorativa em uma ocasião. Aparece 

ainda combinada com duas tipologias em simultâneo, são elas dica e interação (Figura 

30), em duas publicações, e informação e interação (Figura 35), em uma única publicação. 

Dessa forma, as legendas do tipo concurso aparecem em 12 oportunidades, do dia 24 de 

dezembro até 29 de janeiro, quando ocorreu a última publicação que mencionava o 

assunto. 
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Figura 34. Legenda de publicação do VisitBrasil, tipologia concurso. 

 

Figura 35. Legenda de publicação do VisitBrasil, tipologias concurso, dica e interação. 

As legendas usadas no VisitBrasil aparecem maioritariamente em conjunto de dois 

ou mais tipos, sendo que apenas em 22 publicações a legenda apresentava tipificação 

única, ou seja, apenas em 45% das publicações. 

3.5.2.4 Identificação de perfis externos no VisitBrasil 

O VisitBrasil utiliza a identificação de outros perfis, especialmente, quando há 

repost de publicação, ou seja, quando a imagem foi compartilhada a partir do perfil de 

outro usuário. Nesse tipo de situação foram encontradas 13 publicações com a 

identificação de perfis externos identificados pelo @. A identificação de perfis externos 

acontece apenas na legenda das imagens, sendo realizadas tags nas fotos. 

Em apenas um caso há identificação organizacional (Figura 36), na publicação de 

13 de março, na qual o @visitamazonas, que representa o Estado da região norte do Brasil 

é identificado. 
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Figura 36. Identificação de perfis externos em publicação do VisitBrasil. 

A identificação de perfis externos é um recurso pouco explorado, especialmente 

no que se refere ao relacionamento online com outros perfis de organizações de turismo, 

seja no caso de Estados ou regiões turísticas. 

3.5.2.5 Utilização de hashtag no VisitBrasil 

No VisitBrasil não há identificação por região no uso de hashtags, mas sim uma 

identificação da marca. No total foram identificadas 24 hashtags nas publicações do 

perfil. 

 

Tabela 6 

Incidência de hashtags no VisitBrasil 

Hashtag Número de vezes utilizada 

#VisitBrasil 41 

#VisitBrazil 17 

#30DaysInBrazil4Free  14 

#TravelComunity  6 

#Travel  4 

#braziliancarnival 2 

#covid_19 2 

 

A #30DaysInBrazil4Free é utilizada pelo perfil para identificar o concurso 

anunciado nos primeiros dias do verão, entretanto, a última vez que aparece no perfil é 

no dia 31 de janeiro de 2020. 

Vale destacar também a utilização da hashtag organizacional, apesar do perfil ser 
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voltado para o público estrangeiro e os conteúdos escritos em inglês, há uso da escrita da 

palavra Brasil, com s (característico da língua portuguesa) e com z (utilizado no idioma 

inglês). Dessa forma, as duas hashtags são utilizadas em pelo 17 publicações em 

conjunto, mas predomina a grafia em português, sendo observada 41 vezes conforme a 

Tabela 6. 

A partir de 28 de fevereiro há uma mudança de comportamento na utilização de 

hashtags. Além da identificação institucional, na qual predomina a #visitbrasil, são 

inseridas hashtags genérica sobre viagem. Nomeadamente as hashtags #TravelComunity 

(6), #Travel (4), entre outras. Pelo menos 16 hashtags aparecem apenas uma vez no perfil, 

como #summertime, #TravelBrazil, #WorldTravelers etc.  

A #covid_19 é usada nas duas últimas publicações do verão, as publicações são 

dos dias 18 e 19 de março de 2020. A pandemia de Coronavírus foi decretada no dia 11 

de março do mesmo ano, uma semana depois o perfil realizou a publicação para alertar 

os viajantes sobre as condições de viagem. 

3.5.2.6 Geolocalização no VisitBrasil  

A geolocalização no VisitBrasil não é um artifício muito utilizado, apenas 13 

publicações, de 49 analisadas apresentaram a informação de geotag. Vale destacar ainda 

que a identificação é pouco precisa, restringindo-se a localizar cidades, como Olinda, 

Paraty, Brasília, ou regiões, como o Pantanal, Bahia. 
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Figura 37. Indicação no mapa de todos os destinos identificados pelo VisitBrasil. 

É possível observar no mapa (Figura 37) que existem publicações em todas as 

macrorregiões do Brasil. Porém, como o recurso não é utilizado em ampla escala não é 

possível compreender se todos os 26 estados do país têm visibilidade no perfil. 

3.5.2.7 Interações no VisitBrasil 

No total, o VisitBrasil registrou 58.753 likes e 663 comentários nas 49 

publicações. A média de likes foi de 1.199, enquanto a média de comentários por 

publicação foi de 13. Analisando mais a fundo, foi extraída a média de interação por 

categoria de imagem e tipologia de legenda.  

Ao analisar a média de interações nas imagens, observa-se, conforme indicado no 

gráfico (Figura 38), que são as imagens com temática urbana que apresentam melhor 

desempenho, com média de 3.033 interações por publicação. Por outro lado, a categoria 

de retrato apresenta a menor média de interação, com apenas 478. Abaixo de retrato está 

apenas a categoria outros, que não se enquadra em nenhuma das categorias. Para analisar 

a categoria de imagens foram consideradas apenas a primeira imagem da sequência, no 

caso dos carrosséis, que é a que aparece em um primeiro momento para os usuários, sendo 
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um fator que contribui para chamar atenção ou não do usuário para interagir com a 

imagem. 

 

Figura 38. Gráfico com a média de interações por categoria de imagem no VisitBrasil. 

No que se refere as tipologias de legendas que geraram mais interações, são as que 

apresentam característica de data comemorativa que mais repercutem, com média de 

1.503 interações por publicação. A seguir estão as legendas com dica com 1.246 

interações, que é também a característica que mais se repete. A tipologia de informação 

é a que aparece na sequência, com 1.245 interações médias. 

 

Figura 39. Gráfico com a média de interações por tipologia de legenda no VisitBrasil. 

No total foram identificados 17 comentários do VisitBrasil, interações decorrentes 
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de diferentes circunstâncias com os usuários. Entre elas, o principal gatilho para 

interações diretas foram perguntas realizadas pelos próprios usuários (Figura 40). 

 

Figura 40. Interação direta por meio de mensagem entre usuários e o VisitBrasil. 

Além das respostas, em alguns momentos é possível observar interações 

espontâneas a comentários dos usuários no VisitBrasil (Figura 41), que aparecem como 

forma de instigar os usuários a conhecer o destino. 

 

Figura 41. Interação direta por meio de mensagem entre usuários e o VisitBrasil. 

É preciso destacar que não são todas as questões colocadas pelos usuários que são 

respondidas pelo perfil, sendo em alguns casos as respostas são publicadas por outros 

usuários. 

3.6 Análise comparada entre o VisitPortugal e VisitBrasil 

No período analisado, o número de publicações do VisitPortugal foi superior ao 
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VisitBrasil, sendo que o perfil português teve 83 publicações a mais que o brasileiro. A 

média foi de 1,39 publicações por dia no VisitPortugal, enquanto no VisitBrasil foram 

apenas 0,54 publicações por dia.  

Outro fator que se destaca é a periodicidade, enquanto o VisitPortugal tem um 

calendário bem definido com duas publicações diárias de segunda a sexta-feira, com 

atividade em 67 dos 95 dias. O VisitBrasil tem publicações esporádicas, sendo que apenas 

em 45 dos 91 dias analisados foram observadas atividades no feed do perfil, o que 

demonstra a ausência de uma preocupação efetiva sobre a presença na rede social do perfil 

brasileiro. No período de 01 a 19 de fevereiro, por exemplo, não houve uma única 

publicação. 

É possível observar uma disparidade no crescimento dos perfis, em relação ao 

número de seguidores. Enquanto o VisitPortugal cresceu 7% no número de seguidores no 

período, ultrapassando a marca dos 500 mil seguidores, o VisitBrasil ainda está bem 

distante desse patamar. No período analisado, o perfil brasileiro cresceu apenas 1,74%, 

em valores absolutos isso representa apenas 2 mil novos seguidores, contra 36 mil novos 

seguidores do VisitPortugal. É preciso destacar que os números não são precisos, em 

ambos os casos, uma vez que apenas a centena de milhar é identificada, sendo ocultados 

pela expressão “mil” os valores de centenas. 

No que se refere a identificação dos perfis organizacionais, em ambos é possível 

observar as características de perfil business com a identificação da categoria na qual se 

encaixam. No caso do VisitPortugal, a categoria identificada é “centro de informações 

turísticas”, já o VisitBrasil se identifica como “site de locais e viagem”. Ambos as 

categorias remetem tanto ao turismo, quanto ao propósito dos perfis, que é promover os 

respectivos países para os turistas. O mesmo se observa na estrutura dos perfis, ambos 

exploram bem as ferramentas da biografia, uma vez que apresentam descrições 

completas, hiperlink para a página oficial, identificação da localização e, um dos aspectos 

mais importantes, o selo azul de perfil verificado.  

O idioma de publicação é um fator comum, sendo o inglês a língua escolhida para 

se dirigir aos leitores nas descrições. Em relação a esse aspecto, é preciso destacar que o 

Instagram disponibiliza a ferramenta “tradução” sempre que o idioma não é o mesmo 
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selecionado nas configurações do app instalado no smartphone.  

3.6.1 Comparativo no uso de imagens 

As estratégias dos perfis VisitPortugal e VisitBrasil se diferem muito no que diz 

respeito ao uso de recursos visuais no Instagram, desde as categorias até a quantidade de 

imagens por publicações, englobando, ainda, os formatos.  

Como destacamos anteriormente, o Instagram é uma rede social cuja base das 

publicações é a imagem, sem ela não é possível publicar conteúdo. A plataforma permite 

que sejam publicadas imagens em formato estático e em movimento. A estratégia adotada 

pelo VisitPortugal é única, apenas fotografias foram publicadas no período analisado, não 

sendo o recurso de vídeo observado. Por outro lado, o VisitBrasil utiliza o recurso de 

vídeo em 9 oportunidades, em sua maioria os vídeos são compostos por fotografias e 

elementos gráficos. Nas publicações de imagens estáticas, esses elementos também estão 

presentes, sendo que em 17 publicações há pelo menos um elemento gráfico inserido. 

O mesmo acontece em relação à origem das imagens publicadas. No VisitPortugal 

todas as 143 imagens compartilhadas têm origem na publicação de outros usuários, o 

repost. Enquanto no VisitBrasil as publicações são mistas de repost (13 publicações) com 

produções próprias. 

Outro aspecto é a quantidade de imagens compartilhadas em uma única 

publicação. O recurso chamado carrossel é amplamente usado pelo VisitBrasil, sendo 13 

publicações com mais de uma imagem. Por outro lado, o VisitPortugal só utiliza o recurso 

2 vezes. Destaca-se que, enquanto o VisitBrasil explora os diferentes recursos de imagem, 

com vídeos, fotos e carrosséis, o VisitPortugal tem uma abordagem mais retilínea, sempre 

com o mesmo formato que são as fotografias de repost. 

Nas imagens, a categoria que mais se repete em ambos é a mesma: beleza natural. 

Um dos temas mais recorrentes em publicações de turismo, as belezas naturais têm 

temáticas semelhantes em ambos, como praias, cachoeiras etc. A escolha das imagens 

também pode ser justificada pela época do ano, período em que os viajantes aproveitam 

mais as regiões em que existem praias, rios, lagos, entre outros. 

O que diferencia especialmente as categorias de imagem publicadas é que no 

VisitBrasil aparece de maneira recorrente uma categoria não explorada no VisitPortugal, 
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os retratos, imagens que colocam em primeiro plano a figura humana. O perfil brasileiro 

utilizou 17 imagens cuja essa categoria se sobressaiu. Outro fator a ser destacado é a 

variedade de imagens, enquanto no VisitPortugal existe uma categoria que engloba mais 

da metade das imagens, 62,2%, que é o caso de beleza natural, as outras duas categorias 

que mais prevalecem estão bem equilibradas sendo 18,2% de imagens urbanas e 16,8% 

monumentos. No VisitBrasil não existe predominância de uma categoria, sendo a de 

beleza natural a que mais aparece, estando presente em 43,3% das imagens e, outros 

54,2% estão distribuídos entre 5 categorias, sendo 4 delas com menos de 10% de 

prevalência. Dessa forma, conforme destacado nas Figuras 2 e 22 é possível perceber a 

diferença da distribuição das categorias de imagens em cada um deles. 

3.6.2 Comparativo do conteúdo de legenda 

Tanto o VisitPortugal, quanto o VisitBrasil apresentam legendas em inglês, assim 

como destacado anteriormente, em relação a descrição na biografia dos perfis.  

Se há um aspecto que distancia os perfis é o tamanho da legenda em quantidade 

de palavras. Enquanto no VisitPortugal as legendas predominantes têm entre 10 e 39 

palavras, com a concentração maior no intervalo de 20 a 29 palavras, no VisitBrasil as 

legendas são mais extensas, com predominância entre 30 e 109 palavras e concentração 

maior no intervalo de 50 a 69 palavras. A média de 25 palavras do perfil português 

contrasta com a média de 75 palavras do brasileiro. Se considerarmos a orientação do 

Instagram, de que as legendas devem ter até 125 caracteres, aproximadamente 20 

palavras, o perfil que mais se aproxima da orientação é o VisitPortugal. 

As publicações foram analisadas, ainda, quanto à tipologia da abordagem, 

conforme delimitado na Tabela 2, na qual foram definidas nove tipologias. O que se 

observa é que ambos os perfis fazem uso de múltiplas abordagens na construção da 

legenda, tornando os conteúdos mais dinâmicos. Tanto o VisitPortugal, quanto o 

VisitBrasil exploram as legendas do tipo dica em primeiro lugar, ela aparece 73 e 29 

vezes, respectivamente. Em segundo lugar, o tipo que mais aparece, também em ambos, 

é a interação, que busca aproximar o seguidor, construindo uma relação de proximidade. 

No caso do VisitBrasil, as interações aparecem o mesmo número de vezes da informação, 

já no VisitPortugal, as legendas com conteúdo informativo aparecem em terceiro lugar, 
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atrás dos conteúdos de interação.  

Considerando as interseções nas tipologias, quando aparece mais de uma 

característica em uma mesma legenda, observa-se que pelo menos uma dessas três 

tipologias - dica, interação e informação - aparecem em 97% das legendas do 

VisitPortugal, enquanto no VisitBrasil, a incidência é 92% das legendas. Assim, é 

possível identificar uma proximidade nas tipologias predominantes dos conteúdos 

escritos nas legendas.  

3.6.3 Comparativo da identificação de perfis externos 

O padrão de identificação de perfis externos é diferente em cada um dos perfis. O 

VisitPortugal apresenta uma ligação direta com os perfis regionais de turismo de Portugal, 

identificado em 124 das 132 publicações, pelo menos, um dos 8 órgãos regionais de 

turismo. Por outro lado, o VisitBrasil identifica apenas um perfil de organização turística 

regional, em uma das 49 publicações. Ou seja, não constrói uma comunicação direta com 

as entidades locais de turismo, concentrando toda a atividade nacional em apenas uma 

página e não direcionando os potenciais turistas estrangeiros para as regionais e seus 

atrativos. 

No que se refere a identificação de perfis externos não organizacionais, o 

VisitPortugal, por manter publicações no modelo repost, apresenta marcações em 130 

publicações, não estando presentes em apenas 2. Com isso, ao creditar o autor da foto, é 

possível dar credibilidade a imagem, valendo-se do recurso de UGC, que leva o leitor ao 

nível mais elevado de confiança na publicação, uma vez que pode verificar no perfil de 

origem a experiência do viajante. O perfil do VisitBrasil também identifica o autor da 

foto quando há repost, assim, em 13 das 49 publicações, há indicação do perfil de origem 

da imagem. 

Quanto ao modelo de identificação, enquanto o VisitPortugal identifica o perfil 

regional de turismo na foto e o perfil do autor da imagem na foto e na legenda, o 

VisitBrasil utiliza o recurso de marcação apenas na legenda, não apresentando tag em 

nenhuma imagem.  
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3.6.4 Comparativo na utilização de hashtag 

Como fator comum, ambos os perfis fazem uso recorrente das hashtags. O recurso 

é um importante aliado nas redes sociais, uma vez que funciona como um hiperlink e 

direciona os utilizadores para conteúdos visuais cuja hashtag buscada foi usada, assim, 

podem encontrar várias imagens de interesse de acordo com a busca. 

Em cada um dos perfis foi identificado a utilização de hashtags organizacionais. 

O perfil VisitPortugal utiliza como identificação o #CantSkipPortugal e o #VisitPortugal. 

O VisitBrasil, por sua vez, utiliza #VisitBrasil e #VisitBrazil, sinônimos, mas que 

identificam o perfil em dois idiomas, o local e o inglês. No perfil brasileiro é possível 

observar ainda a #30daysinbrazil4free, identificação do concurso lançado pelo perfil. 

No que se refere a hashtags não institucionais, é possível observar um padrão bem 

claro no VisitPortugal, com a identificação das regiões turísticas de Portugal, tanto do 

continente, quanto dos arquipélagos. Já no perfil do VisitBrasil a prática é bem diferente, 

em apenas uma ocasião há uso de hashtag que designa uma cidade brasileira, a #Manaus.  

Comparando o número de hashtags usadas em cada um dos perfis, no 

VisitPortugal foram 27, enquanto no VisitBrasil foram 24. Se comparado ao número total 

de publicações, é possível perceber que o perfil português é mais consistente utilizando 

um número limitado de hashtags que aparecem múltiplas vezes, uma vez que foram 

realizadas mais publicações no período. No VisitBrasil, 17 das 24 hashtags, só aparecem 

uma vez, enquanto no VisitPortugal apenas 11 das 27 hashtags aparecem uma única vez. 

3.6.5 Comparativo do uso de geolocalização 

O recurso de geolocalização, utilizado para referenciar a localização de onde a 

imagem foi feita, é amplamente utilizado no VisitPortugal, enquanto no VisitBrasil a 

ferramenta do Instagram é pouco explorada. No VisitPortugal apenas 1 das 132 

publicações não apresentam o recurso. No VisitBrasil, por outro lado, apenas 13 das 49 

publicações apresenta georreferenciamento. A não inserção do elemento, dificulta que o 

usuário da rede social encontre o local, o que é um ponto negativo, uma vez que ele pode 

facilitar o processo de planejamento da viagem.  

A distribuição geográfica da geolocalização, presente nas Figuras 13 e 34 permite 
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observar que todas as macrorregiões de cada um dos países aparecem georreferenciadas 

pelo menos uma vez nas publicações de ambos. Entretanto, no caso do Brasil, não é 

possível identificar se as publicações estão distribuídas de maneira uniforme pelo país. 

Em Portugal, por outro lado, é possível observar uma boa distribuição geográfica das 

publicações, sendo poucas as áreas no mapa nas quais não há representação no perfil. A 

divulgação dos atrativos turísticos do país, de maneira uniforme, cumpre o objetivo das 

ONTs, que é apresentar o país como um todo, e mostrar os atrativos de todas as regiões. 

3.5.2 Comparativo das interações no Instagram 

Umas das maneiras de medir a eficiência de uma estratégia de comunicação no 

Instagram é pelas interações dos usuários com o perfil. Dessa forma, analisamos 

comparativamente os resultados alcançados por cada um dos perfis, para isso, foram 

contabilizados os likes e comentários de cada publicação conforme apresentado na Tabela 

7.  

Tabela 7 

Comparativo de interações entre o VisitPortugal e o VisitBrasil 

Ação  VisitPortugal VisitBrasil 

Total de publicações  132 49 

Total de likes/visualizações  1.190.044 58.753 

Total de comentários   10.577 663 

Interação total  1.200.521 59.416 

Média de interações por publicação  9.096 1.213 

 

Em valores absolutos, tanto em quantidade de publicações, número total de likes 

e total de comentários e, consequentemente de interações, o VisitPortugal se destaca em 

valores absolutos. Mas, por não apresentarem um número total de publicações 

semelhantes, é preciso fazer um comparativo mais aprofundado entre os números médios 

de interações por publicação. Enquanto o VisitPortugal teve em média 9.096 interações 

por publicação, o VisitBrasil apresentou 1.213 conforme apresentado na Tabela 7. O que 

mostra uma discrepância significativa entre as interações dos usuários com os perfis. 
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Uma vez que o número de seguidores dos perfis é muito diferente, é preciso 

analisar, ainda, outro parâmetro para comparação dos valores. Dessa forma, estabeleceu-

se como parâmetro a relação do valor total de interações pelo número total de seguidores, 

dividido por cem. Como ambas as páginas apresentaram crescimento de seguidores no 

período, foi considerado o número médio, somando-se o número inicial ao número final 

e dividindo-se por dois. Assim, para chegar ao resultado, consideramos o número médio 

de seguidores em relação ao número médio de likes para chegar à porcentagem de 

interações. 

Tabela 8 

Comparativo de interações a partir do número de seguidores entre o VisitPortugal 

e o VisitBrasil 
 

VisitPortugal VisitBrasil 

Número médio de seguidores 502.000 116.000 

Número médio de interações  9.095,61 1.212,57 

Porcentagem de interação por média de seguidores 1,81% 1,04% 

 

Desta forma, é possível perceber a partir da Tabela 8 que a porcentagem de 

interações do VisitPortugal segue mais elevada representando 1,81%. Enquanto no 

VisitBrasil, a taxa de interação é de 1,04%, ou seja, essa é a porcentagem média de 

seguidores que interage com cada publicação da página. 

Analisamos ainda o nível de interação do perfil da ONT com os seguidores, que 

pode ser medido pelo número de respostas a comentários dos usuários. Para isso, 

contabilizamos o número de total de comentários institucionais, sem distinção de 

categorias, e analisamos em relação ao número total de comentários. 

Tabela 9 

Comparativo de interações institucionais entre o VisitPortugal e o VisitBrasil 
 

VisitPortugal VisitBrasil 

Número total de comentários 10.577 663 

Número de respostas institucionais 69 17 
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Taxa de interação 0,65% 2,56% 

 

Como é possível observar na Tabela 9, se comparado o número de respostas 

organizacionais aos comentários dos usuários, em valor absoluto o VisitPortugal teve 

mais interações, 69, enquanto o VisitBrasil teve 17. Porém, quando analisamos a taxa de 

interação, o VisitBrasil tem valores relativos mais elevados, sendo 2,56, enquanto a do 

VisitPortugal é de 0,65%. Isso demonstra que o VisitBrasil tem uma atenção maior nas 

respostas aos usuários que interagem com a página. 

Esse é um aspecto relevante da relação com os usuários, uma vez que um dos 

pilares da Web 2.0 é a internet como um ambiente de interação, na qual não existe 

produtor e receptor de informação de maneira unilateral, o usuário desenvolve interações 

diretas, não é um mero receptor de conteúdo. 



 

89 

Considerações finais 

Uma viagem começa muito antes do embarque, começa antes mesmo da compra 

de uma passagem ou da reserva de um hotel. Uma viagem inicia-se na mente, nos sonhos, 

no desejo de conhecer o novo, de fugir do cotidiano, de expandir horizontes. Com tantos 

destinos a um avião de distância, escolher um lugar para conhecer é um desafio para 

muitos viajantes. Os critérios de escolha são muitos, podem ser estimulados por uma aula 

de história ou de idioma, uma série ou filme, uma imagem aleatória sugerida pelo 

Instagram. 

Independente da origem do sonho, a pesquisa é parte essencial do processo de 

planejamento de uma viagem. São muitas as etapas de pesquisa, que se concentram 

especialmente no período antes e durante a viagem. Com a internet o viajante tem infinitas 

possibilidades para encontrar informação: pode ver vídeos, ler conteúdos ou explorar as 

imagens locais. O Instagram, como rede social baseada em imagem, é um ambiente 

online propício para encontrar pontos de interesse no destino.  

Apesar de existirem incontáveis perfis nas redes sociais destinados ao turismo, 

são os perfis organizacionais, especialmente das ONTs, os mais capazes de trabalhar a 

imagem do destino turístico de forma abrangente. Esses perfis têm a capacidade de 

explorar o país como um todo e devem fazer de maneira bem distribuída geograficamente, 

apresentando atrativos de pontos de interesse diversos. Como representam o país como 

destino, devem convencer o potencial viajante de que ele encontrará o que busca naquele 

local. Por isso, estabelecer uma estratégia é essencial para construir uma comunicação 

coesa, dentro dos objetivos de atração de turistas.  

As ONTs, por terem algum vínculo com os governos de cada país, estão sujeitas 

a mudanças na linha editorial de comunicação decorrentes, especialmente, da alternância 

de governos. É preciso considerar, nessas condições, que os dois países analisados vivem 

momentos antagônicos nos governos, o que pode refletir diretamente na estratégia de 

comunicação. Em Portugal, onde o Primeiro-Ministro está em exercício desde novembro 

de 2015, é possível perceber em vários momentos que há uma linha coesa, bem delimitada 

na estratégia de comunicação. No Brasil, por outro lado, o governo atual está em exercício 

desde o início de 2019, assim, é possível observar que ainda não há uma estratégia coesa, 
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tampouco uma abordagem consistente e bem delineada. Desta forma, pode-se traçar um 

paralelo entre os momentos de governo e a posição da estratégia, sendo que em vários 

aspectos é possível observar uma abordagem mais madura do perfil português, resultado 

de anos de construção da comunicação. No Brasil, após mais de uma década de um 

mesmo grupo político no poder, o governo atual foi eleito com uma proposta de ruptura, 

que pode ser sentida também na estratégia de comunicação da rede social. Entretanto, 

apesar de serem observações pertinentes, o período analisado nesta dissertação é restrito, 

não sendo possível comprovar esses pontos nesta análise. Outro aspecto que precisa ser 

ressaltado é que, em ambos os casos, há certa autonomia nas entidades que gerem os 

perfis, não sendo completamente subordinadas aos governos. 

A estratégia do VisitPortugal foi mais eficiente tanto no crescimento do número 

de seguidores, quanto no número de interações. O perfil teve um aumento de mais de 7% 

no número de seguidores no período, comparado a 1,7% do VisitBrasil. Quanto a 

quantidade de interações, em valores absolutos, o VisitPortugal superou o VisitBrasil, e 

em valores percentuais também. Quando comparamos a taxa de interação em relação ao 

número absoluto de seguidores, a taxa é mais elevada, chegando a 1,8%, enquanto no 

VisitBrasil, a taxa é de 1%. É possível relacionar essa eficiência a estratégia mais 

estruturada e delineada do perfil português, assim como a maior quantidade de 

publicações e mais consistência na periodicidade.  

É possível, ainda, perceber um padrão entre os dois perfis nas categorias de maior 

sucesso de imagens. Desconsiderando a publicação de evento, que sozinha teve o maior 

número de interações no VisitPortugal, as duas categorias de imagem com mais interações 

em ambos os perfis são: comida e urbano. No VisitPortugal, comida aparece em primeiro 

e urbano em segundo, no VisitBrasil é o contrário, entretanto, vale destacar que, em 

ambos os perfis, são as categorias de imagens que mais geraram resultados. Porém, em 

nenhum dos perfis são as principais categorias em quantidade de publicações. Outro 

padrão observado é que em ambos os perfis, a categoria que aparece mais vezes é a de 

beleza natural, com destaque, especialmente, por se tratar do verão, período no qual os 

turistas, em sua maioria, buscam aproveitar o sol e calor em destinos propícios.  

Se na categoria de imagens é possível identificar um padrão, em relação às 
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legendas o mesmo não acontece. Não há uma tipologia de legenda que se destaque 

igualmente nos dois perfis, assim não é possível estabelecer uma relação entre a tipologia 

de legenda e a quantidade de interação. Inclusive, é possível traçar um paralelo curioso, 

enquanto no VisitPortugal a tipologia indicação é uma das que mais gerou interação, no 

VisitBrasil ela representa o destaque negativo, como uma das que menos gerou.  

Com isso, é possível reforçar a percepção da importância da imagem no turismo, 

uma vez que se observa um padrão mais claro no número de interações a partir da 

categoria de imagem. O Instagram, como rede social cuja essência é a imagem, também 

reforça o peso que ela apresenta na publicação. As legendas aparecem de forma reduzida 

para os seguidores, assim ao passar as publicações pelo feed do Instagram, o usuário tem 

uma visão completa da imagem, sendo intuitivo observá-la, mesmo que por alguns 

segundos. Por outro lado, nas legendas, o mesmo não acontece, ao passar o feed o usuário 

apenas visualiza os 125 primeiros caracteres da legenda, dessa forma, apenas se tiver 

interesse em continuar a leitura é que irá ampliar o conteúdo. Sendo assim, é preciso 

ponderar que a imagem tem mais peso na interação dos usuários no Instagram do que a 

legenda.  

É possível identificar que as estratégias de comunicação do VisitPortugal e 

VisitBrasil estão claramente em momentos diferentes do amadurecimento, dessa forma, 

as diferenças e semelhanças na estratégia de comunicação podem ser identificadas de 

maneira clara em vários aspectos. Predominantemente, existem mais diferenças que 

semelhanças entre as estratégias e a maneira como os perfis exploram os recursos do 

Instagram. 

Entre as diferenças, a que mais se destaca é quanto as imagens, seja ao formato ou 

a origem. As legendas não ficam atrás, existem diferenças claras que vão desde o tamanho 

do conteúdo, até as tipologias adotadas, enquanto no VisitPortugal predominaram as 

legendas com duas tipologias e nenhuma ultrapassou esse número, no VisitBrasil não foi 

raro encontrar mais de 3 tipologias simultâneas em uso. Quanto a utilização dos recursos 

do Instagram, também existem diferenças claras nas estratégias. O VisitPortugal explora 

de forma contínua a geolocalização e adota hashtags coesas e longevas na estratégia, 

enquanto o VisitBrasil apresenta os elementos, mas não de maneira concisa. 
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Mas nem tudo se resume a diferenças, também existem semelhanças, como as 

categorias de imagem – beleza natural e urbano - e tipologias de legendas – dica, 

informação e interação, apresentadas – que mais aparecem. Outras semelhanças estão 

também na construção do perfil, por exemplo, adotar o modelo de conta business, indicar 

a capital do país como localização da página e apresentar o selo azul, essencial para a 

credibilidade do perfil. Outra semelhança é quanto ao idioma adotado nas publicações, 

em ambos os casos, o inglês, por se tratar de um idioma universal, é a escolha para a 

publicação das legendas.  

É possível constatar que o VisitPortugal apresenta uma estratégia bem 

documentada, existem padrões rígidos seguidos nas publicações, desde o formato e 

origem das imagens, até o tamanho e tipos de legendas, passando ainda pela utilização de 

hashtags, geolocalização e identificações de perfis externos. De maneira quase unânime, 

as publicações seguem a mesma estrutura e apresentam os mesmos elementos, do início 

ao fim do período analisado. 

No VisitBrasil não há um padrão único, existem diferentes formatos de imagem, 

origens variadas, elementos de composição visual etc. Além disso, é possível observar 

que alguns recursos importantes do Instagram não são explorados, como a geolocalização 

e a hashtag organizacional, que não aparece de maneira padrão e deixa de ser usada a fim 

do período analisado.  

Não existe um modelo ao qual as ONTs devem seguir para uma comunicação 

estratégica de sucesso nas redes sociais, em especial no Instagram. Mas como 

comparativo geral, é preciso destacar o êxito na estratégia adotada pelo VisitPortugal em 

seu Instagram. Esse êxito é corroborado especialmente pelo crescimento no número de 

seguidores. Tanto em valores absolutos, quanto percentualmente, o perfil teve um 

crescimento considerável no período da alta temporada, momento no qual o número de 

viajantes é elevado e o número de indivíduos planejando as próximas viagens também. 

Tem especial destaque no sucesso da estratégia a adoção de repost como fonte de 

publicação de imagem, se comparado ao VisitBrasil, que utiliza imagens de outros 

usuários em 13 oportunidades, são essas publicações que tem maior média de interações, 

1.713, contra 1.220 interações médias no geral. Ou seja, a utilização de repost gera 
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melhores resultados de interação para a publicações. 

Um dos maiores desafios para as ONTs é a coesão, é conseguir construir uma 

comunicação que desperta interesse entre os turistas. As redes sociais se mostram como 

um ambiente propício para apresentar diretamente aos potenciais viajantes os atrativos 

pouco conhecidos de determinado país. É o ambiente ideal para construir ou reforçar a 

imagem de destino turístico. 

Em 2019, Portugal recebeu mais visitantes estrangeiros que em 2018, e o Brasil 

teve uma queda ligeira se comparados os dois anos. Neste estudo não é possível traçar 

um paralelo direto entre o crescimento nas redes sociais e o número de turistas recebidos 

no país, mas seria interessante, em um estudo mais aprofundado, analisar a efetividade da 

estratégia de acordo com a quantidade de visitantes gerados a partir do interesse 

despertado pelo perfil no Instagram. Assim como entender se houve influência da 

estratégia de comunicação da ONT na atração desses turistas. 
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Apêndice A – Dados coletados do VisitPortugal 

Legenda:  

A - Número da publicação / B - Data da publicação / C – Observação / D - Tipificação da legenda / E - Número de palavras na legenda / F – Geolocalização 

/ G - Categoria da imagem / H - Presença de pessoa imagem / I – Marcações de perfis externos / J - Instituição marcada / K - Número de Hashtags / L - 

Hashtag organizacional / M – Hashtags de marcas locais / N - Outras Hashtags / O – Número de likes / P – Comentários / Q - Respostas organizacionais 

/ R - Tipo de resposta organizacional 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

1 21/06/19 
 

Interação 22 Roman 

Temple 

of Évora 

monum

ento 

si

m 

2 visitalent

ejo 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Alentejo 
 

7.797 79 0 
 

2 21/06/19 
 

Informaç

ão/ 

Interação 

15 Mirado

uro dos 

Balcões 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitmad

eira 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Madeira 
 

8.411 61 0 
 

3 24/06/19 
 

Interação 22 São 

Miguel 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitazor

es 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Azores 
 

6.017 44 4 
 

4 24/06/19 
 

Informaç

ão 

43 Praia 

fluvial 

dos 

olhos de 

água 

beleza 

natural 

si

m 

2 centerofp

ortugal 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#CenterofP

ortugal 

 
22.216 429 0 

 

5 25/06/19 
 

Informaç

ão 

38 LXFact

ory 

urbano si

m 

2 visit_lisb

oa 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Lisbon 
 

15.711 325 0 
 

6 25/06/19 
 

Informaç

ão 

36 Praia de 

Dona 

Ana - 

Lagos, 

Algarve 

beleza 

natural 

si

m 

2 algarveto

urism 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Algarve 
 

11.331 156 0 
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7 26/06/19  
 

Informaç

ão / Dica 

25 Estremo

z 

urbano nã

o 

2 visitalent

ejo 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Alentejo 
 

7.604 31 0 
 

8 26/06/19  
 

Interação 14 Porto urbano si

m 

1 - 3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Porto 
 

8.782 106 0 
 

9 27/06/19  
 

Dica 22 Mosteir

o de 

Alcobaç

a 

monum

ento 

si

m 

2 centerofp

ortugal 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#CenterofP

ortugal 

 
9.440 94 0 

 

10 27/06/19  
 

Informaç

ão / 

Interação 

28 Flores 

Island 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitazor

es 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Azores 
 

8.484 61 0 
 

11 28/06/19  
 

Dica / 

Interação 

24 Arrifana 

(Aljezur

) 

beleza 

natural 

si

m 

2 algarveto

urism 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Algarve 
 

9.787 112 0 
 

12 28/06/19  
 

Interação 18 Anjos, 

Madeira 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitmad

eira 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Madeira 
 

7.866 50 0 
 

13 01/07/19  
 

Dica 18 Pena 

Palace 

monum

ento 

si

m 

2 visit_lisb

oa 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Sintra 
 

11.670 152 0 
 

14 01/07/19  
 

Dica 15 Aveiro urbano nã

o 

2 centerofp

ortugal 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Aveiro 
 

5.689 40 0 
 

15 02/07/19  
 

Evento 45 Marvão urbano nã

o 

2 visitalent

ejo 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Alentejo 
 

5.554 31 0 
 

16 02/07/19  
 

Dica 18 Seixal, 

Madeira 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitmad

eira 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Madeira 
 

5.346 14 0 
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17 03/07/19  
 

Interação 18 Porto beleza 

natural 

si

m 

2 visitporto

andnorth 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Porto 
 

13.054 228 5 respostas 

de 

dúvidas 

18 03/07/19  
 

Informaç

ão 

25 Balls & 

Compan

y 

Algarve 

comida nã

o 

2 algarveto

urism 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Algarve 
 

6.951 118 0 
 

19 04/07/19  
 

Informaç

ão 

25 Berleng

as 

beleza 

natural 

nã

o 

2 centerofp

ortugal 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#CenterofP

ortugal 

 
16.005 190 0 

 

20 04/07/19  
 

Dica / 

Interação 

22 Ilha 

Terceira 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitazor

es 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Azores 
 

8.306 79 0 
 

21 05/07/19  
 

Dica 22 Largo 

do 

Trigueir

o 

urbano si

m 

2 visit_lisb

oa 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Lisbon 
 

7.852 64 0 
 

22 05/07/19  
 

Dica / 

Interação 

25 Ferragu

do, Faro 

beleza 

natural 

nã

o 

2 algarveto

urism 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Algarve 
 

11.296 134 0 
 

23 08/07/19  
 

Interação 16 Santa 

Maria 

da Feira 

urbano nã

o 

2 visitporto

andnorth 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#North 
 

8.780 44 0 
 

24 08/07/19  
 

Informaç

ão / Dica 

31 Nazaré beleza 

natural 

si

m 

2 centerofp

ortugal 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Centre 
 

10.148 140 0 
 

25 09/07/19  
 

Dica 18 Chá 

Gorrean

a Tea 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitazor

es 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Azores 
 

5.866 52 1 resposta 

de 

dúvida 

26 09/07/19  
 

Evento / 

Dica 

34 Zambuj

era do 

Mar 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitalent

ejo 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Alentejo 
 

12.514 65 0 
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27 10/07/19  
 

Informaç

ão / 

Interação 

31 Funchal urbano nã

o 

2 visitmad

eira 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Madeira 
 

5.791 43 1 resposta 

de 

dúvida 

28 10/07/19  
 

Informaç

ão 

34 Belém, 

Lisboa 

monum

ento 

si

m 

2 visit_lisb

oa 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Lisbon 
 

8.027 87 0 
 

29 11/07/19  
 

Dica 34 Cacela 

Velha 

beleza 

natural 

nã

o 

2 algarveto

urism 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Algarve 
 

9.959 86 0 
 

30 11/07/19  
 

Interação 19 Capela 

do 

Calvári

o ou de 

Santa 

Maria 

Madale

na 

urbano nã

o 

2 visitalent

ejo 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Alentejo 
 

3.778 14 0 
 

31 12/07/19  
 

Dica 22 Bom 

Jesus de 

Braga 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitporto

andnorth 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#North 
 

6.191 33 0 
 

32 12/07/19  
 

Dica 14 Pico beleza 

natural 

nã

o 

2 visitazor

es 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Azores 
 

10.069 72 0 
 

33 15/07/19  
 

Informaç

ão / 

Interação 

23 Praia do 

Barril 

beleza 

natural 

nã

o 

2 algarveto

urism 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Algarve 
 

7.843 69 0 
 

34 15/07/19  
 

Informaç

ão 

24 Castle 

of 

Obidos 

monum

ento 

si

m 

1 - 0 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

- 
 

6.574 61 0 
 

35 16/07/19  
 

Dica / 

Interação 

25 Risco 

waterfal

l 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitmad

eira 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Madeira 
 

9.082 79 2 resposta 

de 

dúvida/ 

interação 
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com 

fotógraf

o 

36 16/07/19  
 

Dica 34 Portinh

o da 

Arrábid

a, 

Setúbal 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visit_lisb

oa 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Lisbon 
 

10.776 101 0 
 

37 17/07/19  
 

Informaç

ão / Dica 

29 Évora 

Monete, 

Évora 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitalent

ejo 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Alentejo 
 

11.762 90 0 
 

38 17/07/19  
 

Dica 18 Parque 

Terra 

Nostra 

beleza 

natural 

si

m 

1 - 3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Azores 
 

4.153 26 0 
 

39 18/07/19  
 

Dica 23 Ponte 

da 

Misarel

a 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitporto

andnorth 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#northernp

ortugal 

 
15.944 183 2 resposta 

de 

dúvida/ 

correção 

sugerida 

por 

usuário 

40 18/07/19  
 

Dica 19 Pateira 

de 

Espinhe

l 

beleza 

natural 

si

m 

2 centerofp

ortugal 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Centre 
 

4.119 21 0 
 

41 19/02/19  
 

Dica 20 Ponte 

da 

Ajuda 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitalent

ejo 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Alentejo 
 

7.829 40 0 
 

42 19/07/19  
 

Dica / 

Interação 

21 Ribeira 

da 

Janela, 

Madeira 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitmad

eira 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Madeira 
 

6.535 47 0 
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43 22/07/19  
 

Dica 19 Mosteir

o dos 

Jerónim

os, 

Lisboa 

monum

ento 

si

m 

2 visit_lisb

oa 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Lisboa 
 

11.747 93 0 
 

44 22/07/19  
 

Interação 17 Ilha do 

Pico 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitazor

es 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Azores 
 

8.558 42 0 
 

45 23/07/19  
 

Dica 24 Proença

-a-Nova 

beleza 

natural 

nã

o 

2 centerofp

ortugal 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Centre 
 

4.490 27 0 
 

46 23/07/19  
 

Informaç

ão 

24 Ribeira 

Brava, 

Madeira 

urbano nã

o 

2 visitmad

eira 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Madeira 
 

6.850 22 0 
 

47 24/07/19  
 

Dica 22 Cais 

Palafític

o da 

Carrasq

ueira 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitalent

ejo 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Alentejo 
 

9.196 50 0 
 

48 24/07/19  
 

Informaç

ão / Dica 

21 Lagoa 

do 

Congro 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitazor

es 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Azores 
 

4.107 22 0 
 

49 25/07/19  
 

Dica 18 Arouca 

Geopar

k 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitporto

andnorth 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Arouca 
 

6.881 43 1 interação 

com o 

fotograf

o 

50 25/07/19  
 

Dica / 

Interação 

24 Praia da 

Bordeir

a 

beleza 

natural 

si

m 

2 algarveto

urism 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Algarve 
 

9.659 60 0 
 

51 26/07/19  
 

Informaç

ão / 

Interação 

20 Palácio 

Naciona

l de 

Mafra 

monum

ento 

nã

o 

1 visit_lisb

oa 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#LisbonRe

gion 

 
8.575 48 0 
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52 26/07/19  
 

Dica / 

Interação 

21 Algarve 

Coast 

beleza 

natural 

si

m 

2 algarveto

urism 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Algarve 
 

11.079 118 0 
 

53 29/07/19  
 

Dica 24 Sortelha

, 

Guarda 

urbano nã

o 

2 centerofp

ortugal 

2 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

- 
 

13.099 71 0 
 

54 29/07/19  
 

Interação 32 Porto 

das 

Salemas 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitmad

eira 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Madeira 
 

9.672 79 3 respostas 

de 

dúvidas 

55 30/07/19  
 

Interação 17 Belver, 

Portaleg

re 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitalent

ejo 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Alentejo 
 

5.485 22 0 
 

56 30/07/19  
 

Informaç

ão 

30 Lisbon evento si

m 

3 visit_lisb

oa 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Lisbon 
 

22.358 332 0 
 

57 31/07/19  
 

Interação 32 Amoreir

a 

Beach, 

Aljezur, 

Algarve 

beleza 

natural 

si

m 

2 algarveto

urism 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Algarve 
 

7.533 58 0 
 

58 31/07/19  
 

Informaç

ão / 

Interação 

26 Douro 

Valey 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitporto

andnorth 

4 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#DouroVal

ley 

#Unesc

o 

11.275 179 0 
 

59 01/08/19  
 

Dica / 

Interação 

20 Corvo, 

Azores 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitazor

es 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Azores 
 

6.061 29 0 
 

60 01/08/19  
 

Informaç

ão 

22 Costa 

Nova, 

Aveiro 

urbano nã

o 

2 centerofp

ortugal 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Aveiro 
 

9.961 78 0 
 

61 02/08/19  
 

Agradeci

mento 

14 Lagoa 

do 

vento 

beleza 

natural 

nã

o 

0 - 3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Madeira 
 

5.925 18 0 
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62 02/08/19  
 

Informaç

ão 

30 Parque 

Natural 

de 

Montesi

nho 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitporto

andnorth 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#North 
 

6.695 35 0 
 

63 05/08/19  
 

Interação 16 Santa 

Cruz, 

Madeira 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitmad

eira 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Madeira 
 

8.585 46 5 Indicaçã

o de erro 

na 

geolocliz

ação e 

resposta 

da 

página 

64 05/08/19  
 

Informaç

ão / 

Interação 

34 Viana 

do 

Alentej

p 

monum

ento 

nã

o 

2 visitalent

ejo 

3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

#Alentejo 
 

8.342 37 0 
 

65 06/08/19  
 

Informaç

ão / 

Interação 

21 Santaré

m 

beleza 

natural 

nã

o 

1 - 2 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

- 
 

10.266 60 0 
 

66 06/08/19  
 

Informaç

ão 

26 Cais de 

Gaia 

urbano nã

o 

2 visitporto

andnorth 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Porto 
 

8.496 74 0 
 

67 07/08/19  
 

Dica / 

Interação 

29 Praia de 

Troia, 

Setubal 

beleza 

natural 

nã

o 

1 - 2 #CantSkipPort

ugal 

#Lisboa 
 

23.064 465 0 
 

68 07/08/19  C

a

r

o

s

s

e

l 

Agradeci

mento 

86 Portugal Monu

mento/ 

beleza 

natural/ 

urbano/ 

urbano/ 

monum

ento/ 

5 

nã

o 

5 

si

m 

1 

(p

or 

fo

to

) 

- 3 #CantSkipPort

ugal 

#VisitPortugal 

 
#top10 23.804 367 2

8 

respostas 

de 

dúvidas 

sobre a 

localizaç

ão das 

imagens/ 

interação 
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1

0  

 

f

o

t

o

s  

urbano/ 

beleza 

natural/ 

monum

ento/ 

beleza 

natural/ 

beleza 

natural 

com 

fotógraf

o 

69 08/08/19  
 

Dica 16 Alambr

oal 

monum

ento 

nã

o 

2 visitalent

ejo 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Alentejo 
 

5.988 17 1 interação 

com 

usuário 

70 08/08/19  
 

Dica 18 Ferreira 

do 

Zêzere 

beleza 

natural 

si

m 

2 centerofp

ortugal 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Centre 
 

3.900 18 0 
 

71 09/08/19  
 

Dica 15 Mosteir

os, 

Azores 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitazor

es 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Azores 
 

8.595 38 1 resposta 

de 

dúvida 

sobre a 

localizaç

ão 

72 09/08/19 
 

Dica 21 Vila 

Praia de 

âncora, 

Viana 

do 

Castelo 

monum

ento 

si

m 

2 visitporto

andnorth 

2 #CantSkipPort

ugal 

#North 
 

9.138 74 0 
 

73 12/08/19 
 

Interação 11 Pico 

Ruivo 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitmad

eira 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Madeira 
 

6.335 30 1 resposta 

de 

dúvida 

sobre a 

localizaç

ão 
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74 13/08/19 
 

Dica 27 Cabo 

Sardão 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitalent

ejo 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Alentejo 
 

7.225 45 0 
 

75 13/08/19  
 

Dica / 

Interação 

29 Lisbon urbano nã

o 

2 visit_lisb

oa 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Lisbon 
 

14.245 95 0 
 

76 14/08/19  
 

Dica 60 Algar 

do 

Carvão 

- Ilha 

Terceira 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitazor

es 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Azores 
 

8.173 60 0 
 

77 14/08/19  
 

Dica / 

Indicaçã

o 

27 Nazaré beleza 

natural 

si

m 

2 centerofp

ortugal 

3 #CantSkipPort

ugal 

#Nazare #waves 10.144 95 0 
 

78 16/08/19  
 

Dica 22 Braganç

a 

urbano nã

o 

2 visitporto

andnorth 

2 #CantSkipPort

ugal 

#North 
 

10.949 49 0 
 

79 16/08/19  
 

Interação 14 Praia da 

Falésia 

beleza 

natural 

nã

o 

2 algarveto

urism 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Algarve 
 

10.332 71 0 
 

80 18/08/19 
 

Dica 82 Palácio 

Naciona

l de 

Mafra 

monum

ento 

si

m 

1 - 2 
  

#visitp

ortugal

ontheg

o 

#world

nomads 

7.313 30 1 resposta 

de 

dúvida 

sobre 

localizaç

ão 

81 19/08/19  
 

Dica 16 Velas, 

São 

Jorge 

urbano nã

o 

2 visitazor

es 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Azores 
 

3.858 15 0 
 

82 19/08/19  
 

Informaç

ão 

29 Grutas 

de São 

Vicente 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitmad

eira 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Madeira 
 

11.424 74 0 
 

83 20/08/19  
 

Informaç

ão 

28 Arroilos monum

ento 

nã

o 

2 visitalent

ejo 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Alentejo 
 

6.561 29 1 resposta 

de 

dúvida 

sobre a 
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localizaç

ão 

84 20/08/19  
 

Informaç

ão 

38 Foz do 

Douro, 

Porto 

monum

ento 

si

m 

2 visitporto

andnorth 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Porto 
 

5.666 42 0 
 

85 21/08/19  
 

Informaç

ão 

31 Cabreir

a, 

Coimbr

a 

beleza 

natural 

si

m 

2 centerofp

ortugal 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Centre 
 

7.427 41 2 resposta 

de 

dúvida 

de 

localizaç

ão 

86 21/08/19  
 

Dica 13 Campan

ário, 

Madeira 

urbano nã

o 

2 visitmad

eira 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Madeira 
 

5.519 33 0 
 

87 22/08/19  
 

Dica 15 Ericeira urbano nã

o 

2 visit_lisb

oa 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Lisboa 
 

7.698 44 0 
 

88 22/08/19  
 

Dica 19 Envend

os, 

Santare

m 

beleza 

natural 

si

m 

2 centerofp

ortugal 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Centre 
 

11.294 73 0 
 

89 23/08/19  
 

Dica / 

Interação 

26 Lagoa 

do Fogo 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitazor

es 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Azores 
 

9.178 78 1 resposta 

de 

dúvida 

sobre 

meio de 

transport

e 

90 23/08/19  
 

Interação 16 Cascais monum

ento 

si

m 

2 visit_lisb

oa 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Lisboa 
 

9.559 73 0 
 

91 26/08/19  
 

Informaç

ão / Dica 

24 Casa da 

Música 

monum

ento 

nã

o 

2 visitporto 2 #CantSkipPort

ugal 

#Porto 
 

4.879 40 0 
 

92 26/08/19  
 

Informaç

ão 

26 Coruche beleza 

natural 

nã

o 

2 centerofp

ortugal 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Coruche 
 

4.274 17 0 
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93 27/08/19  
 

Dica 27 Porto 

Moniz, 

Madeira 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitmad

eira 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Madeira 
 

9.766 73 0 
 

94 27/08/19  
 

Dica 28 Monserr

ate 

Palace 

monum

ento 

si

m 

2 visit_lisb

oa 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Sintra 
 

12.582 117 0 
 

95 28/08/19  
 

Informaç

ão 

50 Vulcão 

dos 

Capelin

hos 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitazor

es 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Azores 
 

7.110 36 0 
 

96 28/08/19  
 

Dica 22 Senhora 

do 

Castelo 

monum

ento 

nã

o 

2 centerofp

ortugal 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Center 
 

5.449 23 0 
 

97 29/08/19  
 

Informaç

ão / Dica 

41 Praia 

Fluvial 

de 

Mourão 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitalent

ejo 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Alentejo 
 

4.791 18 0 
 

98 29/08/19  
 

Informaç

ão / 

Interação 

20 Corvo, 

Azores 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitazor

es 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Azores 
 

6.993 43 0 
 

99 30/08/19  
 

Dica / 

Interação 

39 Vilamo

ura, 

Portugal 

comida nã

o 

2 algarveto

urism 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Algarve 
 

11.864 440 3 interação 

sobre a 

comida 

100 30/08/19  
 

Interação 49 Praia de 

São 

Rafael 

beleza 

natural 

nã

o 

2 algarveto

urism 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Algarve 
 

10.700 81 0 
 

101 02/09/19  
 

Dica 20 Arcos 

de 

Valdeve

z 

monum

ento 

si

m 

2 visitporto

andnorth 

2 #CantSkipPort

ugal 

#North 
 

7.465 43 0 
 

102 02/09/19  c

a

r

Dica / 

Interação 

25 Praia 

Fluvial 

beleza 

natural 

beleza 

nã

o 

2 visitalent

ejo 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Alentejo 
 

9.157 37 0 
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r

o

s

s

e

l 

3 

f

o

t

o

s 

do 

Alamal 

natural 

beleza 

natural 

103 03/09/19  
 

Dica 20 Lisbon outro 

(postai

s) 

nã

o 

(m

ão

) 

2 visit_lisb

oa 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Lisbon 
 

8.600 49 3 interação 

104 03/09/19  
 

Dica / 

Interação 

16 Raposei

ra do 

Logarin

ho, 

Madeira 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitmad

eira 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Madeira 
 

7.801 32 0 
 

105 04/09/19  
 

Dica 29 Foz 

d'Égua 

beleza 

natural 

si

m 

2 centerofp

ortugal 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Centre 
 

11.014 78 0 
 

106 04/09/19  
 

Interação 20 São 

Miguel, 

Açores 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitazor

es 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Azores 
 

5.802 32 0 
 

107 05/09/19  
 

Dica 23 Ilha da 

Armona 

beleza 

natural 

nã

o 

2 algarveto

urism 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Algarve 
 

11.919 186 1 
 

108 05/09/19  
 

Informaç

ão / 

Interação 

24 Monsar

az 

urbano nã

o 

2 visitalent

ejo 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Alentejo 
 

10.013 71 2 
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109 06/09/19 
 

Dica 21 Região 

Autóno

ma da 

Madeira 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitmad

eira 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Madeira 
 

7.903 34 0 
 

110 06/09/19  
 

Dica 18 Azenha

s do 

Mar, 

Sintra 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visit_lisb

oa 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Lisbon 
 

22.055 257 0 
 

111 09/06/19  
 

Dica 32 Carvoei

ro, Faro 

beleza 

natural 

nã

o 

2 algarveto

urism 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Algarve 
 

11.439 100 0 
 

112 09/06/19  
 

Informaç

ão / 

Interação 

31 Castelo 

de 

Guimar

ães 

monum

ento 

si

m 

2 visitporto

andnorth 

2 #CantSkipPort

ugal 

#North 
 

7.313 64 0 
 

113 10/09/19  
 

Interação 20 Faial, 

Madeira 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitmad

eira 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Madeira 
 

7.449 45 0 
 

114 10/09/19  
 

Dica 31 Barrage

m do 

Caia 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitalent

ejo 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Alentejo 
 

4.183 18 0 
 

115 11/09/19  
 

Dica 18 Ilha 

Terceia 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitazor

es 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Azores 
 

3.826 20 0 
 

116 11/09/19  
 

Interação 19 Torreira

, Aveiro 

beleza 

natural 

nã

o 

2 centerofp

ortugal 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Centre 
 

10.472 76 0 
 

117 12/09/19  
 

Informaç

ão 

47 Castelo 

da 

Lousã 

beleza 

natural 

nã

o 

2 centerofp

ortugal 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Centre 
 

5.889 32 0 
 

118 12/09/19  
 

Dica 34 Lagoa 

de 

Albufeir

a, 

Sesimbr

a 

beleza 

natural 

si

m 

2 visit_lisb

oa 

2 #CantSkipPort

ugal 

#LisbonRe

gion 

 
4.383 29 0 
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119 13/09/19  
 

Informaç

ão 

18 Aljezur beleza 

natural 

si

m 

2 algarveto

urism 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Algarve 
 

9.189 47 0 
 

120 13/09/19  
 

Interação 13 Lightho

use os 

Ponta 

da 

Barca 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitazor

es 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Azores 
 

6.582 26 0 
 

121 16/09/19  
 

Interação 21 Jardim 

Botanic

o da 

Madeira 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitmad

eira 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Madeira 
 

10.099 83 0 
 

122 16/09/19  
 

Dica 31 Parque 

Dom 

Carlos / 

Caldas 

da 

Rainha 

beleza 

natural 

si

m 

2 centerofp

ortugal 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Center 
 

13.551 132 0 
 

123 17/09/19  
 

Informaç

ão 

31 Belém 

Tower 

monum

ento 

si

m 

2 visit_lisb

oa 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Lisbon 
 

12.208 82 0 
 

124 17/09/19  
 

Dica 12 Porto 

Côvo - 

Ilha do 

Pessegu

eiro 

beleza 

natural 

si

m 

2 visitalent

ejo 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Alentejo 
 

4.738 22 0 
 

125 18/09/19  
 

Dica 29 
 

urbano si

m 

2 visitporto

andnorth 

2 #CantSkipPort

ugal 

#porto 
 

11.321 90 0 
 

126 18/09/19  
 

Interação 22 Montem

or-O-

Novo 

beleza 

natural 

nã

o 

2 visitalent

ejo 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Alentejo 
 

4.536 31 0 
 

127 19/09/19  
 

Dica 21 São 

Jorge 

Island 

urbano nã

o 

2 visitazor

es 

3 #CantSkipPort

ugal 

#Azores #SaoJo

rge 

9.941 70 0 
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128 19/09/19  
 

Dica 26 Praia do 

Vau - 

Vau 

Beach 

beleza 

natural 

si

m 

2 algarveto

urism 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Algarve 
 

6.414 40 0 
 

129 20/09/19  
 

Citação 54 Termas 

S. Pedro 

do Sul 

monum

ento 

nã

o 

2 centerofp

ortugal 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Center 
 

6.300 32 0 
 

130 20/09/19  
 

Dica 25 Talefe beleza 

natural 

si

m 

2 visitporto

andnorth 

2 #CantSkipPort

ugal 

#North 
 

5.280 24 0 
 

131 23/09/19  
 

Informaç

ão / Dica 

20 Lisboa urbano si

m 

2 visit_lisb

oa 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Lisbon 
 

23.610 210 0 
 

132 23/09/19  
 

Interação 19 Tariva, 

Algarve 

urbano nã

o 

2 algarveto

urism 

2 #CantSkipPort

ugal 

#Algarve 
 

7991 47 0 
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Apêndice B – Dados coletados do VisitBrasil 

Legenda:  

A - Número da publicação / B - Data da publicação / C – Observação / D - Tipificação da legenda / E - Número de palavras na legenda / F – Geolocalização 

/ G - Categoria da imagem / H - Presença de pessoa imagem / I – Marcações de perfis externos / J - Instituição marcada / K - Número de Hashtags / L - 

Hashtag organizacional / M - Outras Hashtags / N – Número de likes/visualizações / O – Comentários / P - Respostas organizacionais / Q - Tipo de 

resposta organizacional 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

1 21/12/19 vídeo Dica 93  beleza 

natural 

sim não 
 

5 
 

#summertime  

#summer  

#mood  

#happytime  

#brazil 

2083 7 0 
 

2 22/12/19 Hiperlink 

na legenda 

 

Imagem 

com 

identidade 

visual 

Informaçã

o/Concurs

o 

124 Pantanal, 

Mato 

Grosso, 

Brazil 

beleza 

natural 

Não não 
 

2 #VisitBrasil 

#30DaysInB

razil4Free 

 
480 9 0 

 

3 24/12/19 Hiperlink 

 

Imagem 

com 

identidade 

visual 

Informaçã

o 

/Concurso 

94 Olinda, 

Brazil 

beleza 

natural 

não não 
 

2 #VisitBrasil 

#30DaysInB

razil4Free 

 
484 3 0 

 

4 25/12/19 vídeo de 

fotos 

Dica / 

Interação 

37 Gramado urbano não não 
 

1 #VisitBrasil 
 

3233 9 0 
 

5 31/12/19 vídeo de 

fotos 

Dica 50  híbrido  sim não 
 

1 #VisitBrasil 
 

3645 7 0 
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6 01/01/20 Carrossel 5 

imagens 

 

Imagem 

com 

identidade 

visual 

Dica / 

Interação 

43  beleza 

natural/ 

beleza 

natural/ 

beleza 

natural/ 

beleza 

natural/ 

beleza 

natural 

não não 
 

1 #VisitBrasil 
 

440 0 0 
 

7 02/01/20 Imagem 

com 

identidade 

visual 

Dica / 

Indicação 

51  retrato sim não 
 

1 #VisitBrasil 
 

188 7 0 
 

8 04/01/20 Hiperlink 

 

Imagem 

com 

identidade 

visual 

Dica / 

Concurso 

60  outro não não 
 

3 #VisitBrasil  

#VisitBrazil 

#30daysinbr

azil4free 

 
225 7 0 

 

9 05/01/20 Hiperlink  Dica / 

Concurso 

84 Paraty - 

Rio De 

Janeiro 

urbano sim não 
 

3 #30daysinbr

azil4free 

 
2976 31 0 

 

10 06/01/20 Hiperlink 

 

Carrossel 

com 4 

imagem 

Dica / 

Interação / 

Concurso 

159  beleza 

natural/ 

beleza 

natural/ 

retrato/ 

beleza 

natural 

não não 
 

3 #VisitBrasil  

#VisitBrazil 

#30daysinbr

azil4free 

 
798 10 0 
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11 07/01/20 Hiperlink 

 

Carrossel 

com 5 

imagens 

Dica / 

Interação / 

Concurso 

54 Bahia Retrato/ 

comida/ 

urbano/ 

comida 

monument

o 

sim não 
 

3 #VisitBrazil  

#VisitBrazil 

#30DaysInB

razil4Free 

 
550 17 0 

 

12 08/01/20 Carrossel 

com 5 

imagens 

Data 

comemorat

iva / 

Interação 

42  urbano 

beleza 

natural 

beleza 

natural 

urbano 

beleza 

natural 

não não 
 

1 #VisitBrasil 
 

1183 24 0 
 

13 09/01/20

20 

vídeo de 

fotos com 

identidade 

visual 

Concurso 68  beleza 

natural 

 
não 

 
3 #VisitBrasil 

#VisitBrazil 

#30DaysInB

razil4Free 

 
1917 8 0 

 

14 10/01/20

20 

repost Dica / 

Interação 

77 Praia Dos 

Carneiros, 

Pernambuc

o, Brazil 

beleza 

natural 

sim sim 
 

1 #VisitBrasil 
 

1891 43 0 
 

15 11/01/20

20 

carrossel 

com 4 

fotos 

Data 

comemorat

iva / 

Interação 

62  retrato 

retrato 

retrato 

retrato 

sim não 
 

2 #VisitBrasil #DiaDoObriga

do 

871 21 0 
 

16 13/01/20

20 

Imagem 

com 

tratamento 

de 

identidade 

visual 

 

Informaçã

o / 

Concurso 

107 Brasília, 

Brazil 

monument

o 

não não 
 

3 #VisitBrasil 

#VisitBrazil 

#30DaysInBra

zil4Free  

214 6 0 
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Presença 

de link na 

publicação 

17 14/01/20 repost Dica / 

Interação 

64 Cânion 

Espraiado 

beleza 

natural 

sim sim 
 

1 #VisitBrasil 
 

1322 28 0 
 

18 15/01/20 vídeo com 

identidade 

visual 

 

Hiperlink 

Indicação 43  retrato sim não 
 

1 #VisitBrasil 
 

1343 4 0 
 

19 16/01/20 vídeo 

 

repost 

Informaçã

o 

61 Serro - 

MG 

urbano não sim 
 

1 #VisitBrazil 
 

6365 30 0 
 

20 17/01/20 Hiperlink  

 

Carrossel 

com 5 

imagens 

Informaçã

o / 

Concurso 

113  retrato 

urbano 

comida 

urbano 

comida 

sim não 
 

3 #VisitBrazil 

#VisitBrasil 

#30DaysInB

razil4Free 

#30DaysInBra

zil4Free  

638 10 0 
 

21 20/01/20 Imagem 

com 

identidade 

visual 

Dica / 

Indicação 

53  retrato sim não 
 

2 #VisitBrazil 

#VisitBrasil 

 
160 3 

  

22 21/01/20 repost Informaçã

o 

106  beleza 

natural 

sim sim 
 

2 #VisitBrazil 

#VisitBrasil 

 
1027 27 0 

 

23 21/01/20 vídeo com 

identidade 

visual  

 

Hiperlink 

Dica / 

Concurso 

70  comida sim não 
 

2 #VisitBrasil 

#30DaysInB

razil4Free 

 
1689 18 0 

 

24 23/01/20 Imagem 

com 

identidade 

visual  

Dica / 

Indicação 

37  retrato sim não 
 

1 #VisitBrasil 
 

137 7 0 
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25 24/01/20 Imagem 

com 

identidade 

visual 

 

 

Hiperlink 

Concurso 87  beleza 

natural 

sim não 
 

2 #VisitBrasil 

#30DaysInB

razil4Free 

 
186 12 0 

 

26 24/01/20 repost Dica 68  beleza 

natural 

sim sim 
 

2 #VisitBrasil 

#VisitBrazil 

 
1237 6 0 

 

27 25/01/20 carrossel 5 

imagens 

Informaçã

o 

164  Urbano/ 

monument

o/ 

monument

o/ 

urbano/ 

urbano 

não não 
 

2 #VisitBrasil 

#VisitBrazil 

 
1175 22 0 

 

28 26/01/20 vídeo de 

imagens 

Data 

comemorat

iva / 

Informaçã

o / 

Interação 

47  comida não não 
 

3 #VisitBrasil 

#VisitBrazil 

#GluttonyDay 3617 16 0 
 

29 26/01/20 repost Dica 59 Serras 

Gerais 

beleza 

natural 

sim sim 
 

2 #VisitBrasil 

#VisitBrazil 

 
1120 7 0 

 

30 27/01/20 hiperlink 

 

carrossel 5 

imagens 

Informaçã

o / 

Concurso 

90  Retrato/ 

beleza 

natural/ 

outro/ 

beleza 

natural/ 

beleza 

natural 

sim não 
 

2 #VisitBrasil 

#30DaysInB

razil4Free 

 
362 2 0 
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31 28/01/20 repost Informaçã

o / 

Interação 

70 Cachoeira 

do Mutum 

beleza 

natural 

sim sim 
 

2 #VisitBrasil 

#VisitBrazil 

 
1569 22 0 

 

32 29/01/20 Imagem 

com 

identidade 

visual 

 

 

Presença 

de link na 

legenda 

Informaçã

o / 

Interação / 

Concurso 

117  monument

o 

não não 
 

2 #VisitBrasil 

#30DaysInB

razil4Free 

 
293 6 0 

 

33 29/01/20 repost Informaçã

o / 

Interação 

71 Maracaipe 

- PE 

beleza 

natural 

sim sim 
 

1 #VisitBrasil 
 

588 5 0 
 

34 30/01/20 repost Dica 64 Ilha de 

Marajó 

beleza 

natural 

sim sim 
 

2 #VisitBrasil 

#VisitBrazil 

 
695 6 0 

 

35 31/01/20 Imagem 

com 

identidade 

visual 

 

 

Hiperlink 

Data 

comemorat

iva / 

Concurso 

97  retrato sim não 
 

2 #VisitBrasil 

#30DaysInB

razil4Free 

 
264 15 1 resposta 

direta para 

dúvida 

36 20/02/20 Imagem 

com 

identidade 

visual 

 

carrossel 2 

imagens 

Dica 55  retrato 

 

outro 

sim não 
 

2 #VisitBrasil #braziliancarni

val 

385 7 2 resposta 

direta para 

dúvida 
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37 21/02/20 Imagem 

com 

identidade 

visual 

 

carrossel 2 

imagens 

Dica 71  retrato 

 

outro 

sim não 
 

1 #VisitBrasil 
 

299 4 1 interação 

com 

seguidor 

38 22/02/20 Imagem 

com 

identidade 

visual 

 

carrossel 2 

imagens 

Dica / 

Interação 

124  retrato 

 

outro 

sim não 
 

0 
  

575 4 0 
 

39 23/02/20 Imagem 

com 

identidade 

visual 

 

carrossel 2 

imagens 

Dica / 

Interação 

55  retrato 

 

outro 

sim não 
 

2 
 

#braziliancarni

val 

#carnivalinbra

zil 

335 2 0 
 

40 28/02/20 repost Dica 104  beleza 

natural 

sim sim 
 

6 #VisitBrasil  

#VisitBrasil 

#Travel  

#TravelBrazil  

#WhereToTra

vel  

#TravelComu

nity 

670 6 0 
 

41 02/03/20 repost Dica 77  beleza 

natural 

sim sim 
 

0 
  

2199 30 1 interação 

com 

seguidor 

42 04/03/20 repost Dica 55  beleza 

natural 

sim sim 
 

3 
 

#rotadasemoc

oes 

2278 59 6 interação 

com 

seguidor 
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#Travel  

#nationalpark 

43 06/03/20 repost Dica 74  beleza 

natural 

não sim 
 

4 
 

#TravelComu

nity  

#Travel 

#destinations 

#waterfall 

1145 9 0 
 

44 08/03/20 
 

Dica 55  beleza 

natural 

não não 
 

4 #VisitBrasil  #sunnydays 

#Travel 

#TravelComu

nity  

1725 32 2 resposta 

direta para 

dúvida 

45 11/03/20 vídeo de 

imagens 

com 

identidade 

visual 

Dica 14  híbrido sim não 
 

3 #VisitBrasil  #NextDestinat

ion  

#WorldTravel

ers 

1655 7 0 
 

46 13/03/20 
 

Dica / 

Interação 

65  beleza 

natural 

não sim @visi

tamaz

onas 

4 #VisitBrasil  #TravelComu

nity  

#Travel  

#Manaus 

860 6 0 
 

47 16/03/20 
 

Informaçã

o 

42  beleza 

natural 

sim não 
 

0 
  

1011 22 0 
 

48 18/03/20 Imagem 

com 

identidade 

visual  

informação 79  beleza 

natural 

não não 
 

4 #VisitBrasil  #TravelComu

nity  

#Travel  

#covid_19 

418 16 4 interação 

com 

seguidor 

49 19/03/20 Imagem 

com 

identidade 

visual 

Informaçã

o 

146  beleza 

natural 

sim não 
 

4 #VisitBrasil  #Travel  

#TravelComu

nity  

#covid_19 

233 4 0 
 

 


