
0 
 

 

 

 

 

 

Gabriela Beltrame Teixeira 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO II 

 

BRASIL E OS SIMPSONS: A MARCA E A VISÃO DE UM GRUPO DE 

ESTRANEGIROS SOBRE O PAÍS 

 

 

 

 

 

Santa Maria 

2014 

 



1 
 

 

Gabriela Beltrame Teixeira 

 

 

 

BRASIL E OS SIMPSONS: A MARCA E A VISÃO DE UM GRUPO DE 

ESTRANEGIROS SOBRE O PAÍS 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação II apresentado ao Curso de 

Publicidade e Propaganda, Área de Ciências Sociais, do 

Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial 

para conclusão do curso.  

 

 

Orientadora: Prof. Me. Caroline de Franceschi Brum 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2014  



2 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecer. É estranho escrever em uma “folha de papel” quando hoje em 

dia, normalmente, qualquer tipo de demonstração de afeto é escrita diretamente nas 

redes sociais. Até as últimas horas que eu tinha para concluir esse trabalho, eu estava 

decidida a não escrever os meus agradecimentos, pois, pra mim é um clichê. Mas por 

qual motivo eu ficaria fora desse emaranhado de pessoas que quando concluem seu 

trabalho final de graduação pertencem? Refletindo sobre isso, cheguei à conclusão 

que um clichê a mais ou a menos na minha vida, não faz diferença, mas que um 

agradecimento a quem merece, sim. E é por vocês, que eu me pus a escrever. É por 

vocês, que estou mostrando meu lado sentimental que não são todos que tem o 

privilégio de conhecer. Então, cá estou eu.  

Mãe e pai, obrigado por tudo, não só por essa etapa da vida que está para ser 

concluída, mas por todas as que já passaram e por todas que estão por vir. Obrigado 

por me aguentarem reclamando, chorando, tendo chiliques, brigando, ou por estar 

sempre pedindo coisas novas e dinheiro. Obrigado também por todos os momentos 

bons que passamos juntos até hoje, e por todos que vamos passar. Mãe, obrigada por 

estar sempre do meu lado, seja pra me xingar, me ensinar, ou pra fazer compras sem 

que o pai saiba (agora se ele ler isso, ele vai saber). Pai, obrigado também por estar 

sempre ao meu lado, também para me xingar e ensinar, mas também, obrigado por 

me fazer divertir com as idiotices e provocação que tu faz com a mãe, e que ela 

sempre, apesar de todos esses anos, continua ficando braba (sim mãe, eu me divirto 

com isso). Posso não falar com a frequência que devia, e em voz alta, mas eu amo 

vocês.  

Morgana e Jaderson, ou Bida e Kiko, como preferirem. Obrigado por serem 

os irmãos maravilhosos que são, por estarem sempre presente, pelas risadas, viagens, 

presentes, carinhos, e pelas brigas também. Aliás, que irmãos nunca tiveram brigas? 

Sejam elas por motivos fúteis ou por alguns mais sérios. Bida, obrigada pelos anos 

dividindo o mesmo quarto (mas depois descobri que quem realmente bagunça é tu), 

obrigada pelas roupas emprestas, mesmo quando tu não sabias que estava me 

emprestando, obrigada por me ajudar sempre que preciso, obrigado por me cuidar e 

obrigado por ter me dado o Matheus de presente. Kiko, obrigado por ser esse irmão 

paciencioso, esse irmão acolhedor e cuidadoso. Obrigado pelos sustos e brigas 

idiotas, obrigado por me levar pra cima e pra baixo, obrigado também por ser um 



3 
 

exemplo de pessoa dedicada e obrigado pelos presentes de aniversário que ficavam 

meses sem ser descobertos por tu esconde-los tão bem (¬¬). Pra vocês dois também, 

não falo com a frequência que devia e em voz alta, mas amo vocês.  

A família em geral tios, tias, avós, avô, primos e primas. Obrigado pelas 

brincadeiras, pela companhia, pelas caronas, pelos abraços, pela força, pelas festas, 

pelos segredos, pelas conversas, pelos passeios, almoços em família. Obrigado por 

fazerem parte da minha vida e me ajudarem de uma forma ou outra para que eu 

pudesse estar aqui hoje escrevendo esse agradecimento. E Jéssica e Janaina, obrigado 

pelo Lorenzo e pelo Luiz Miguel respectivamente.   

Aos amigos e colegas. Não cabe aqui, eu citar o nome de todos, mas aqueles 

que sabem que poderiam ser citados aqui, sim, vocês estão recebendo esse obrigado.  

Obrigado por me apoiarem, por continuarem sendo meus amigos mesmo quando me 

acham chata. Obrigado pelas risadas, pelas festas, bebedeiras, passeios, viagens, 

segredos compartilhados e bobagens feitas. Obrigado também por me aguentarem 

reclamando desse trabalho. 

Aos professores, gradeço desde início. As minhas professoras da creche, da 

pré-escola, ensino fundamental e médio, pois, sem vocês eu não poderia ter iniciado 

esse ciclo na minha vida. E agradeço agora, as minhas professoras da faculdade, que 

me ensinaram a gostar de uma profissão que eu escolhi de olhos fechados, sem saber 

bem o que fazer. Obrigado a todas, as que tiveram presentes com mais frequência, e 

também aquelas que não foram tão presentes assim, pelo simples fato de áreas que 

escolhemos durante o curso.  

A Carol. Obrigada, obrigada mesmo. Sei que foi uma bucha, mas ainda bem 

que não cheguei sozinha pra ti ter que fazer a orientação de um ano em um semestre. 

Obrigada por colocar pressão na hora da escolha de um objeto de estudo, talvez se 

não fosse isso, eu não teria conseguido chegar a uma decisão que me agradece tanto. 

Obrigada por me receber de braços abertos, obrigada pelo apoio e dedicação. 

Obrigada pelas tardes de risadas e noites de desespero. Obrigada por me ajudar, 

obrigada por me guiar.  

E por fim um obrigada para mim, um obrigada para Deus, para Jesus, para 

Iemanjá, São Miguel Arcanjo, e a todos que me protegeram, que me protegem e que 

continuarão a me proteger, me iluminado, me guiando e me cuidando. Amém!  

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje o País está no foco das atenções mundiais. É 

reconhecido como uma das principais economias emergentes 

do mundo, tornou-se atrativo para investimentos estrangeiros e 

será palco dos dois maiores eventos esportivos do planeta: a 

Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016” 

(RATCLIFFE, 2014). 
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RESUMO 

A presente pesquisa visa estudar qual a imagem de marca do Brasil que pode ser 

apreendida por estrangeiros que moram ou já moraram no Brasil, a partir dos 

episódios 15 da 13ª temporada e 16 da 25ª temporada da série de desenho animados 

Os Simpsons. O desencadeamento da pesquisa conta com os seguintes objetivos 

específicos: situar os pontos de identificação do Brasil apresentados no Plano 

Aquarela presente nos episódios; analisar o comportamento dos personagens 

principais da série durante suas viagens ao Brasil; e verificar a percepção dos 

estrangeiros a partir dos episódios e associar o nível de conexão com a realidade 

vivenciada por eles. A base teórica apresenta num primeiro momento a Imagem de 

marca, para que posteriormente o estudo da imagem do Brasil pudesse ser realizado, 

em seguida é apresentado o Marketing Territorial, que tem como intuito de promover 

territórios, logo em seguida é apresentado o Plano Aquarela Brasil, que é o 

responsável pela divulgação do país no exterior e por último é apresentada a série de 

desenho animado Os Simpson, que é responsável pela origem da pesquisa neste 

trabalho. A partir desse referencial teórico, foi aplicado um questionário disponível 

em inglês e português que foi respondido por estrangeiros que moram ou já moraram 

no Brasil, e então feita uma comparação entre o que é apresentado no Plano 

Aquarela, o que os episódios selecionados transmitem, e a realidade vivenciada pelos 

estrangeiros no Brasil. A partir do questionário aplicado, foi possível constatar que 

apesar do reposicionando da imagem do Brasil como turístico apresentado pelo Plano 

Aquarela, a imagem que o estrangeiro tem do Brasil, ainda é a que foi transmitida até 

início dos anos 2000 de sol, praia, carnaval e festa.  

 

Palavras-chave: Imagem de Marca, Os Simpsons, Cultura e Comunicação. 

 

ABSTRACT 

This research aims to study which the hallmarks of Brazil that can be understood by 

foreigners who live or have lived in Brazil, from the 15 episodes of the 13th season 

and 16 of the 25th season of the animated series The Simpsons design. The triggering 

of research has the following specific objectives: to situate Brazil identification points 

presented in the Aquarela Plan present in the episodes; analyze the behavior of the 

main characters of the series during his trips to Brazil; and verify the perception of 

foreigners from the episodes and associate the connection level with the reality 

experienced by them. The theoretical basis has at first the brand image, so that later 

Brazil's image study could be done then presents the Territorial Marketing, which has 

the aim of promoting territories, then immediately shows the Aquarela Plan Brazil 

which is responsible for the disclosure of the country abroad and finally presents the 

cartoon series the Simpsons, which is responsible for the origin of this research work. 

From this theoretical framework, a questionnaire was administered in English and 

Portuguese that was answered by foreigners who live or have lived in Brazil, and then 

made a comparison between what is presented in the Aquarela Plan, which transmit the 

selected episodes, and the reality experienced by foreigners in Brazil. From the 

questionnaire, it was found that despite the repositioning of Brazil's image as a tourism 

submitted by the Aquarela Plan, the image that the alien has of Brazil, is still the one 

sent to the early 2000s of sun, beach, carnival and party. 

 
Keywords: Brand image, Advertising,  Culture and Communication. 
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                  Introdução 

 

A partir da observação do crescente número de estrangeiros que 

desembarcam no Brasil todos os anos, tanto para passarem um curto período de 

férias, para intercâmbios que em geral duram entre três meses e um ano, ou mesmo 

para aqueles que veem para o Brasil com o intuito de moradia permanente, que foi 

dada a escolha por esse tema. A partir disso surgiu a curiosidade de porque o Brasil 

tem sido cada vez mais o destino desses estrangeiros, quais são os fatores que os 

levam escolher o país? Praias, festas, cultura, sol, diversidade? Qual a imagem que é 

transmitida no exterior, e será que para eles é notória a evolução do país como um 

todo?  

Para este estudo foram identificados alguns fatores que podem influenciar a 

escolha do Brasil como destino, e para identificar esses fatores o presente estudo é 

exposto em quatro capítulos que também são divididos em subcapítulos. Em um 

primeiro momento, será apresenta a história da marca que surge na Grécia e na Idade 

Média como forma de identidade, mais tarde no século XX, serve para a distinção 

dos fabricantes, assim facilitando a escolha do produto para o consumidor final. 

Durante o final do século XX e início do século XXI, as marcas passaram por 

grandes transformações no seu papel e seu significado por conta do vasto surgimento 

de novas marcas, produtos e novos usos para esses produtos. A partir disso, 

começaram a surgir as associações das marcas junto aos produtos e serviços que é 

denominada de imagem de marca.  

Num segundo momento é apresentada a imagem de marca, que é a ideia 

formada pelo consumidor, a soma de aspectos de como ele a enxerga, é a percepção 

formada por ele a partir das mensagens que são transmitidas da marca. Como o 

mercado está ficando cada vez mais saturado e diversificado, é de fundamental 

importância que seja transmitida uma mensagem adequada e com uma boa estratégia 

de comunicação. As imagens da marca contam com ramificações que são chamadas 

de dimensões da marca. A primeira é a de Natureza Semiótica, que serve para 

selecionar os aspectos mais importantes da imagem de marca, para que quando for 

feita uma proposta de comunicação para a mesma, esta não fracasse por mais simples 

que a ideia seja. Já a segunda dimensão é a de Natureza Relacional, que é um 

contexto pós-moderno de como a marca aparece, dividido em outras duas sub-

dimensões, a dimensão intersubjetiva da marca e a dimensão contratual, que são 
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dimensões responsáveis pela produção e reagrupação das instâncias da marca, da 

recepção da marca, da formulação do contexto geral e de saber reconhecer o valor 

funcional e simbólico da marca. E a terceira e última dimensão é a de Natureza 

Evolutiva, que permite lembrar que a marca se inscreve através do tempo, o que é 

chamado de dinamicidade evolutiva.  

Posteriormente, em um terceiro momento, é apresentado o Marketing 

Territorial, pois, assim como existiu a necessidade de distinção dos produtos a partir 

de seus fabricantes, o marketing territorial surge para distinguir os territórios de 

acordo com suas principais características. Inicialmente o marketing estava ligado 

apenas ao ato de vender e a distribuição de produtos e serviços, mas com a 

necessidade de promover territórios, o marketing territorial surge como uma 

estratégia de valorização, trazendo mais moradores para as localidades e assim, 

gerando mais investimentos, tanto para cidades, quanto para estados e países.  

Logo em seguida, num quarto momento, é presentado o Plano Aquarela,  

desenvolvido para que houvesse um reposicionamento do Brasil no exterior como 

destino turístico. Pré-Plano Aquarela, a imagem transmitida do país no exterior era a 

do país do futebol, de mulheres seminuas na praia, de festas, carnaval e caipirinha, 

tendo como principal destino a cidade do Rio de Janeiro. Pós-Plano Aquarela, 

acontece a redirecionamento da imagem do país, que é quando começam a ser 

trabalhados e divulgados outros destinos turísticos brasileiros, cidades que não 

contam com praias, mas que têm um conjunto de belezas naturais, arquitetônicas e 

culturais pouco conhecida pelos próprios brasileiros.  

Em um último momento é trazida à série de desenho animado Os Simpsons, 

um elemento utilizado na pesquisa para identificar aspectos que possam ser comuns 

ou não ao olhar estrangeiro a partir de dois episódios selecionados nos quais a 

família Simpsons viaja ao Brasil.   

Depois da apresentação do referencial teórico, é feita a análise a 

apresentação dos dados recolhidos através de um questionário aplicado com 

estrangeiros escolhidos por conveniência e que moram ou já moraram no Brasil, com 

o objetivo de descobrir, para essas pessoas, qual a imagem de marca do Brasil no 

exterior.  
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1. A Imagem de Marca e suas Dimensões 

 

O surgimento das marcas está associado às primeiras trocas comerciais, 

juntamente com o surgimento dos grandes mercados. Ela – a marca - é a 

representação simbólica de uma entidade, e através dessa representação, surgem 

então, as imagens de marca, que é como o consumidor a vê, a sua percepção a partir 

da marca representada. As reproduções das marcas geram facetas, que são de 

aspectos racionais e emocionais, e por isso elas fazem parte da rotina diária dos 

cidadãos pós-modernos.  

 

1.1 A Marca 

 

A história das marcas inicia-se do ato de marcar. Na pré-história, o homem 

por talhos ou pressão sobre as superfícies como madeiras, barro, pedra e pele de 

animais deixavam suas marcas.  Esse tipo de manifestações são marcas de 

identidade, signos que apareceram em grande número nos edifícios egípcios e na 

Grécia micênica e mais tarde na Idade Média (COSTA, 2011). Os mestres 

construtores detinham conhecimentos únicos, fazendo com que suas marcas fossem 

mais bonitas; então, com a chegada do século XIX, os desenhos/marcas já não eram 

mais tão definidos como antes. Costa (2011) conta que, mais tarde, estes construtores 

que tinham conhecimentos especiais [construtores de catedrais e palácios] foram 

beneficiados de diversas formas, como serem inseridos em tribunais especiais e 

franquias.  

Já no século XX, a marca servia primeiramente para a distinção dos 

fabricantes, facilitando a escolha do consumidor final, e o que permitia o 

reconhecimento imediato do mesmo. Com base neste argumento, pode-se citar Cobra 

(1992, p.323), que afirma que marca "é a arte de configurar a imagem da empresa e o 

valor do produto em cada segmento de mercado”, já para Kotler (1999, p.233), “uma 

marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos 

mesmos”. Com o passar dos anos, o espaço que as marcas ocupam no mercado 

modificou-se de maneira significativa.  Semprini (2006, p.25) afirma que “em vinte 

anos, as marcas passaram por uma evolução e por transformações profundas, tanto 

em suas lógicas de funcionamento quanto em seu papel e seu significado”. Nota-se, 
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com o passar dos anos que a multiplicação qualitativa e quantitativa de produtos e 

marcas vem progredindo. Com esta visão, Semprini (2006) afirma que: 

 

Com o aparecimento de novos produtos, novas versões e 

multiplicidades dos mesmos produtos, novos usos para velhos produtos, 

novos formatos estão colocando então, o consumidor a enfrentar problemas 

de escolha, conhecimento, orientação e familiaridade com os mesmos. 

   

 

A partir disso, começam a surgir as associações de marcas cultivando, 

então, a percepção que o consumidor tem de cada marca.  

 

1.2 A Imagem de Marca 

 

Para pensar sobre imagem de marca, antes é necessário identificar o que é 

uma imagem. “Uma imagem é o conjunto simplificado e relativamente estável de 

percepções e de associações mentais ligadas a um produto, uma empresa, um 

indivíduo” (LINCON et al, 2004, p.180). Um dos aspectos de uma imagem é o fato 

dela ser relativamente estável, sendo que a sua estabilidade é importante para a 

fidelização dos clientes. Outro aspecto da imagem, que se refere à Kapferer (1992), é 

que esta é um fenômeno de recepção, sendo assim, ela só pode ser construída na 

mente do consumidor. Então, tendo por base a definição de marca, apresentada 

anteriormente por Kotler (1999), pode-se afirmar que imagem de marca é como um 

conjunto de ideias formadas pelo consumidor, como ele a enxerga, é a percepção da 

mesma na mente do indivíduo.  

Um fato que precisa ser levado em consideração ao estudar imagem de 

marca é a transmissão adequada da sua mensagem. A marca precisa transmitir 

claramente suas ideias, a fim de criar uma identificação com o público-alvo. Quando 

a transmissão acontece de forma adequada, pode-se então pensar em uma imagem de 

marca positiva, que por sua vez ocupará uma posição de destaque na mente do 

consumidor.  Segundo Semprini (2006, p. 76), “em um mercado cada vez mais 

saturado e diversificado, afora raras exceções, uma marca não tem nenhuma chance 

de se impor sozinha, sem suporte de uma estratégia de comunicação”, neste sentido, 

gerentes buscam influenciar as percepções, desenvolvendo uma imagem de marca 

positiva (Kirmani e Zeithaml, 1993). E é exatamente através desta transmissão de 
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imagens positivas que as marcas se fortalecem e conseguem ser melhores 

evidenciadas.  

A partir disto, Semprini (2006, p.83) sugere que: 

 

A marca liberta-se também de sua dimensão comercial 

tradicional e estende sua influência a um número crescente de territórios da 

discursividade social. A marca torna-se então “ lógica de marca”, modo de 

organização de sentido terrivelmente eficaz e extremamente flexível em sua 

ampliação. 

 

 

Semprini (2006), também afirma que existe um número relativo de 

crescimento de setores da produção de bens e serviços, que se converteu 

progressivamente na lógica da marca. Assim, é adequado afirmar que as imagens de 

marca não são ligadas somente a produtos e serviços, elas também estão relacionadas 

a localidades como cidades, estados, países e continentes e cada lugar tem uma 

maneira de se comunicar com seu próprio povo e com os estrangeiros que querem ou 

vão migrar para sua região. Cada região conta com pontos de interesse de passeio e 

economia, tanto para o turismo quanto para o mercado de trabalho.  

 

1.3 Dimensões 

 

Assim como cada região conta com seus pontos de interesse, as imagens da 

marca também contam com suas ramificações que são denominadas como dimensões 

das marcas. De acordo com Lannon e Cooper (apud Fonsêca; Mello; et al 2006, 

p.29), “o princípio da bidimensionalidade da imagem das marcas parte do 

pressuposto de que os consumidores adquirem os produtos levando em conta seus 

benefícios práticos e racionais”. Sendo assim, pode-se citar duas dimensões da 

marca, a funcional e a simbólica.  

Segundo Chernatony e McDonald (apud Mello, Brito et al. (s/d) p. 4), “a 

dimensão funcional de uma marca refere-se à avaliação racional das habilidades da 

marca em satisfazer necessidades utilitárias, como, por exemplo: qualidade, 

confiança”, já Garvin (1992) sugere sete alternativas que devem representar aspectos 

funcionais da marca como: performance, características, conformidade com as 

especificações, durabilidade, atendimento, estética e qualidade percebida.  

Em compensação, “a dimensão simbólica é a consideração de uma marca 

num nível mais emocional. Por meio dela, os produtos são avaliados não apenas em 
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sua utilidade, mas, sobretudo, na sua capacidade de comunicar algo” (VIEITEZ, 

2008, p.82), já Biel (apud Mello, Fonsêca, et al. 2006, p.29) afirmam que “a 

perspectiva simbólica sugere que a marca pode ter personalidade”, sendo assim, a 

dimensão simbólica pode ser apreendida pelo consumidor sobre dimensões 

semelhantes às que identificam a personalidade de um pessoa. Semprini (2006), por 

sua vez, separa a marca por três dimensões fundamentais, a de natureza semiótica, a 

de natureza relacional e a de natureza evolutiva. Sendo assim, a presente pesquisa 

sobre dimensões trabalhadas por Semprini serão privilegiadas, tanto teoricamente 

quanto na fase de análise do objeto empírico.  

 

1.3.1 A Natureza Semiótica  

 

Começando a escrever sobre dimensões,  Semprini (2006, p.106) refere-se à 

natureza semiótica como “o poder semiótico da marca consiste em saber selecionar 

os elementos no interior do fluxo de significados que atravessa o espaço social”. Esse 

poder semiótico da marca está sob controle dos seus receptores e das outras marcas e 

justamente por estar sob controle de outros aspectos a não ser os da própria marca, é 

que uma  proposta pode fracassar por mais simples, clara e objetiva que ela possa ser.  

Como exemplo, o autor cita o caso da marca Citroën que: 

 

Durante muitos anos, esta marca perdeu-se em um projeto de sentido 

pouco claro e ainda menos interessante ou compreensível pelos 

consumidores. Convencida que a originalidade tecnológica era a origem de 

sua legitimidade e de seu reconhecimento, ela continuou a produzir 

discursos correspondentes a esta visão. Todos os nomes dos modelos 

deviam conter a letra “x”, que supostamente deveria transmitir uma 

conotação técnica (AX, Saxo, Xsara, XM). O design dos modelos 

privilegiou as formas, genericamente masculinas, mas sem possuir  a franca 

agressividade dos modelos claramente esportivos, nem a elegância de uma 

deliberada afirmação de status (2006, p.107). 

   

Depois de anos, usando um discurso com conotação à tecnologia sem 

sucesso, e logo mais usando como foco somente o público jovem, novamente sem 

sucesso, a marca só sobreviveu graças a seus antigos clientes. Semprini (2006), 

então, ressalta que foi a fraqueza do projeto de marca o responsável por essas 

manifestações e não o contrário. Depois disso, a Citroën passou a usar a tecnologia 

como uma forma de devolver aos consumidores o prazer em dirigir, e no momento 

em que foi encontrada a coerência nas manifestações da marca, foi então adotada as 
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denominações dos carros utilizando a letra “C” no lugar da “X” e agora, com as 

varias inovações implantadas na marca Citroën, a natureza semiótica passa a ser uma 

dimensão mais característica da marca. Nesse contexto, Semprini (2006, p.108) 

afirma que: 

 

[...] hoje todo espaço social parece estar dominado por preocupações 

eminentemente semióticas (procura de sentido, valores imateriais, 

midiatização generalizada). Entretanto, lembremos que o poder semiótico 

das marcas comerciais está sempre ligado a sua capacidade para articular 

um projeto de sentido a uma promessa concreta e materializada pelas 

ofertas específicas de bens, de produtos, de serviços. 

 

Antes disso, as marcas acreditavam que se elas conseguissem vender seus 

significados e sentidos iriam evitar o fato de terem que lidar com a inovação. Elas 

acreditavam que uma comunicação de marca bem sucedida poderia dispensá-las de 

um projeto de marca estruturado (SEMPRINI, 2006). Sendo assim, Semprini sugere 

o lado relacional das dimensões no qual, o mesmo, aponta mais duas dimensões a 

serem analisadas.  

 

2.3.2 A Natureza Relacional 

 

Quando se estuda a natureza relacional, Semprini (2006) afirma que, em um 

contexto pós-moderno, a marca aparece mais do que nunca como uma entidade 

relacional. Isso acontece decorrente de sua natureza semiótica e em parte por seus 

mecanismos funcionais. Neste contexto, Semprini divide a dimensão de natureza 

relacional em outras duas dimensões, a dimensão intersubjetiva da marca e a 

dimensão contratual.  

 

2.3.2.1 A Dimensão Intersubjetiva 

 

Quando uma marca é criada, ela é o resultado de um processo de 

combinações contínuas de trocas e de negociações, e o resultado obtido por essas 

trocas são chamados por Semprini (2006) de protagonistas, que podem ser 

reagrupados em três polos.  

O primeiro polo, segundo Semprini (2006, p.109), é o da produção e 

reagrupa todas as instâncias que detêm, de alguma forma, “um direito de enunciação 
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fundamental” sobre as manifestações da marca. Ninguém pode obrigar uma marca a 

mudar sua denominação, seu objetivo inicial é adotar uma nova lógica. Porém, “a 

decisão de lançar, modificar ou interromper a construção de um modelo, uma 

campanha ou um nome compete ao pólo da construção da marca. Este compreende 

um conjunto de indivíduos, em geral conhecido como “empresa” (SEMPRINI, 2006, 

p.109). Com a configuração dos grandes centros internacionais, hoje as empresas 

lidam com uma realidade imaterial e dispersa. As decisões sobre projetos da marca 

de uma mesma empresa podem ser tomadas em diferentes países. Semprini (2006, 

p.110) afirma que “ao lado dos protagonistas, no interior da empresa, encontram-se 

no polo da produção aqueles que contribuem para desenvolver o projeto de marca: 

consultores, publicitários e diversos especialistas”. Mas não se deve concluir que um 

projeto de marca esteja somente sob responsabilidade da produção, pois, em raras 

exceções os projetos são sistematizados somente pela produção, porque além desse  

outros já estão mais ou menos presentes na fundamentação das decisões.  

O segundo polo é denominado como o da recepção, que segundo Semprini 

(2006) “este termo é melhor que consumo [...], pois, o projeto de marca 

sistematizado por esse polo é recepcionado pelo de recepção que o lê, o interessa, o 

filtra e avalia suas necessidades”. A composição desse polo é heterogênea, pois, 

juntamente com os preceptores que estão diretamente envolvidos com os aspectos 

mais concretos da marca, Semprini (2006) destaca outros atores envolvidos pela 

marca como: os usuários de marcas concorrentes, grupos ou organizações que podem 

se interessar pelo projeto da marca [e para mostrar os vários motivos no qual isso 

possa acontecer, Semprini usa como exemplo], para verificar a sinceridade de seu 

discurso (marcas concorrentes), para controlar a qualidade das ofertas (associação do 

consumidor), para assegurar o respeito às leis do trabalho (sindicatos, poderes 

públicos), [...] etc. 

      Dessa forma, nota-se que todos esses protagonistas/grupos são contribuintes 

para a construção permanente de um projeto de marca.  

  Assim, o projeto de uma marca não se limita somente ao público-alvo, 

pois, quando a marca é inserida a um fluxo de circulação, o projeto da mesma passa a 

requerer um público mais amplo, com outros pontos de vista. Um exemplo sobre isso 

é o surgimento da internet, junto com ela se formarão grupos de discussão sobre as 

marcas, ampliando a audiência da marca, sua dinamicidade. Mas, Semprini (2006) 

afirma que com certa frequência as marcas dispensam as formas alternativas de re-
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escritura de seu projeto de marca, porém, na verdade, com o tempo uma marca de 

qualidade só tem a enriquecer com essas formas de comunicação espontânea.  

Por fim, o terceiro polo, citado por Semprini, é o de contexto geral que 

segundo ele “deve ser considerado como um verdadeiro e próprio protagonista, como 

um conjunto de instâncias que desempenham um papel decisivo na construção do 

projeto de marca e que interagem de maneira sistemática com os dois outros polos” 

(SEMPRINI, 2006, p.111). O contexto está sempre interligado às hipóteses de 

trabalho, ele está presente em preocupações políticas e sociais, socioculturais e 

problemas como saúde pública. Tendo isso em vista, Semprini (2006) aponta como 

exemplo a consciência dos perigos para a saúde do abuso de álcool e tabaco, [no 

contexto de preocupação com o comportamento alimentar] o autor aponta, em 

particular, a preocupação com o hábito alimentar das crianças, [no qual várias marcas 

estão presentes] e que se não tomarem conhecimento sobre esse comportamento será 

uma grande falha da mesma.  

Mas além das preocupações de ordem geral, o autor propõe preocupações de 

ordem mais simbólica ou cultural que funcionam ao mesmo tempo para as marcas 

como inspirações, e que o fato de ignorá-las poderia enfraquecer um projeto de 

marca. 

 

2.3.2.2 A Dimensão Contratual 

 

Saber reconhecer um valor funcional e simbólico está implícito em uma 

lógica de troca de marca que depende dos seus destinatários para tal reconhecimento. 

O contexto comercial das marcas, é a troca de serviços ou bens por valores 

financeiros, porém, mediante a promessa feita sobre o serviço ou produto, o valor 

atribuído pode variar consideravelmente. Semprini (2006, p.113) afirma que “a 

dimensão contratual é então muito importante, pois ela inscreve a marca na duração e 

a obriga a uma regularidade e a uma continuidade temporal”. Uma mensagem deve 

ser transmitida, criada e planejada adequadamente, para que os destinatários decidam 

se irão aderir ou não. Com frequência nota-se a dificuldade de marcas em 

compreenderem as características de contrato que as conectam com seu público, 

tornando duas vezes mais difícil a elaboração de seu desenvolvimento.  

O contrato de marca é uma proposição aberta, que depois de certo tempo é 

confirmada pelos destinatários. Para Samprini,  
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A noção de contrato implica então, logicamente, a noção de 

fidelidade. Uma marca com a qual o público estabeleceu um contrato é, por 

definição, uma marca que este mesmo público atribuiu um valor e uma 

capacidade de propor um projeto, que corresponde a suas necessidades ou 

seu projeto de vida (SEMPRINI, 2006, p.113). 

 

 

     É importante ressaltar que essa fidelidade é exclusivamente de ordem 

comercial, ela pode ser também considerada como prestígio de marca, a confiança 

que a mesma deposita e a disponibilidade em sua continuidade em outros territórios. 

O conteúdo de contrato de uma marca é importante, mas igualmente importante é a 

capacidade da marca em respeitar e eternizar o mesmo. Semprini (2006, p.114) 

afirma que “de fato os destinatários atribuem um valor moral ao contrato e 

consideram sua ruptura exatamente como o não cumprimento de uma promessa na 

vida cotidiana, como uma falta grave, que pode justificar o distanciamento ou a 

rejeição da marca”. 

Vale lembrar que o não cumprimento dos termos mais importantes de um 

contrato, pode levar à ruptura do mesmo, no entanto, quando o não cumprimento é de 

fatores menos importantes de um contrato, pode apenas causar menores impactos na 

vida de uma marca. Como exemplo de ruptura de contrato, é apresentado por 

Semprini (2006) o caso da Coca-Cola que substituiu em 1985 sua fórmula pela New 

Coke e da British Airwyas que substituiu a reprodução da bandeira britânica nas asas 

dos aviões por estilos decorativos que englobavam diferentes países do Reino Unino.  

Ambos os exemplos foram decisões que não respeitaram o termo funcional 

do contrato de marca e que também não obtiveram sucesso em suas mudanças. 

Porém, Semprini (2006) aponta que a dimensão contratual de uma marca não 

imobiliza sua evolução e sua inovação, [mas o autor também ressalta que] a 

dimensão contratual, aponta os caminhos que não devem ser trilhados e determina 

um contexto de limites a seu desenvolvimento, [então pode-se entender que se 

existem limites pré-estabelecidos os mesmos devem ser levados em consideração 

antes de uma mudança de marca] e que eles – os limites – poderão ser burlados caso 

suas modificações apontem vantagens adicionais a seus destinatários. Assim, 

Semprini afirma que: 

                                             

A negociação e a interação, próprias a toda forma de troca, 

lembram-nos que a marca é um lugar de encontro, um lugar de tradução, 

onde expectativas e necessidades diferentes entram em contato, confrontam-
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se, dialogam e acabam, às vezes, a estimular um contrato. A marca é então 

um terceiro lugar, distinto do universo da produção que criou e do universo 

da recepção que contribui para sua finalização. É um lugar onde cultura 

muitas vezes técnica, financeira e organizacional da empresa entra em 

contato com uma cultura mais simbólica, emocional e cultural dos 

destinatários.  

 

Dessa forma, pode-se afirmar que com tantos aspectos a serem observados 

em uma cultura, a criação e as modificações de marca de uma empresa ou instituição 

causam impactos em sua evolução.  

 

2.3.3 A Natureza Evolutiva 

 

Por fim, por estar em continua evolução, a terceira dimensão da marca tem 

seu caráter dinâmico, segundo Semprini (2006, p.117) “pode-se considerar a marca 

como uma entidade viva, que reage, sensível a todas as mudanças de deu ambiente”. 

E por estar no núcleo do sistema de informações, em tensão permanente por causa 

das demais dimensões, a marca pode ser considerada essencialmente um forma 

mutável.  

A dinamicidade evolutiva de uma marca permite lembrar que ela se inscreve 

através do tempo, do seu passado ao seu futuro, tendo esta visão. Semprini (2006, 

p.118) afirma que “uma marca de prestígio é, antes de tudo, uma marca que sabe 

perenizar seu projeto e perdurar no tempo”. Sendo assim, o surgimento de novas 

marcas no mercado, fazem com que cada vez mais as já existentes tenham suas 

histórias mais valorizadas. Como exemplo de marcas que conseguiram atravessar até 

um século de histórias ou mais, permanecendo no auge do mercado, pode-se citar a 

Coca-Cola, Kodak e Disney. Para vir a ser uma marca de sucesso, Semprini (2006) 

escreve que em primeiro lugar deve-se enraizar sua história, sua capacidade de 

adaptar-se às evoluções, permanecendo ela mesma, sendo fiel a si, mas com 

flexibilidade de adaptações em seu projeto original.  

A permanência no mercado e mesmo o declínio de uma marca, diz respeito 

ao resultado de uma boa ou má leitura do cenário estratégico em que a mesma se 

encontra. Então é importante que haja uma marca que se renove de tempos em 

tempos para que permaneça em conexão com as forças e vínculos que as sustentam 

no mercado. Semprini então sugere que uma marca líder, 
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[...] tem a obrigação de antecipação e de previsão, ela não pode se contentar 

em reagir e seguir o movimento geral, pois às vezes, entre os termos do 

contrato que a liga a seu público, há uma empresa de inovação pertinente e 

de rapidez para propor as novidades antes dos outros (SEMPRINI, 2006, p. 

119).  

 

Então, entende-se que uma marca bem sucedida, dentro da dinâmica das 

marcas, tem como obrigação saber quando voltar a investir em seu leque de 

produtos/serviços. Assim, manterá um equilíbrio estável para que não haja declínio 

de sua marca no mercado, pois, as que não investem em inovações, em criatividade 

que as mantenham conectada com seu público, perderão o seu espaço para as demais  

que estão constantemente investindo em melhoras.  Lembrando então,  

 

que a marca não tem outra alternativa a não ser uma construção cultural, um 

artefato em que a natureza semiótica a obriga produzir permanentemente 

significações, a renovar seus projetos, refrescar sua imagem, caso contrário, 

corre o risco de cair no esquecimento (SEMPRINI, 2006). 

 

Dessa forma, pode-se escrever que as marcas que aparecem como líderes no 

mercado ganham privilégios, mas que precisam sempre estar em alerta, pois, as 

vantagens que as fazem líderes são regularmente questionadas, pondo em dúvida sua 

capacidade de renovação. Portanto, é necessário que essas marcas estejam sempre 

investindo em ideias criativas para manter-se no topo. Assim como é apresentado no 

próximo capitulo, que o Marketing Territorial que precisa sempre estar renovando 

suas ideias para promover os territórios  
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3 Marketing Territorial  

 

[...] até à primeira metade do século XX não se observava qualquer prática de 

promoção territorial, tendo como base a teoria de marketing. Na última década 

observou-se um aumento substancial da popularidade do conceito e das estratégias de 

Marketing Territorial, associadas à comunicação e promoção da imagem do território 

(PACHECO 2011, p.8). 

 

Sempre existiu a necessidade de diferenciação entre os territórios para que 

houvesse uma distinção de suas principais características e o marketing tinha como 

conceito, segundo Lendrevie (1996 apud Pacheco 2011, p.8) “(…) o conjunto dos 

meios de que dispõe uma empresa para vender os seus produtos aos seus clientes 

com rendibilidade”. As alterações que ocorreram durante o século XX, segundo 

Pacheco (2011, p.7) “tanto ao nível das condições tecnológicas, quanto ao nível das 

novas formas de produção, dos novos produtos, do aumento da mobilidade, 

comunicação e circulação da informação”, tornaram indispensável a criação de 

estratégias, métodos e técnicas que possibilitaram às empresas e organizações atingir 

os seus objetivos. 

 Inicialmente, o marketing estava apenas associado à atividade dos 

vendedores, à distribuição física dos produtos juntamente com a ideia de publicidade, 

tendo como objetivo apoiar as tarefas dos vendedores. Já após a segunda guerra 

mundial, o marketing passou a ter como conceito, segundo Lindon (2000 apud, 

Pacheco 2011, p.8) “o conjunto dos métodos e dos meios de que uma organização 

dispõe para promover, nos públicos pelos quais se interessa, os comportamentos 

favoráveis à realização dos seus próprios objectivos”, pois, a partir desse momento  

foi alargando-se e sendo aplicado aos poderes e serviços públicos, organizações 

sociais, religiosas e na coletividade dos locais. Mas, o seu intuito de vender e 

promover territórios e produtos e/ou serviços, tornou-se insuficiente por causa da 

constante evolução dos territórios.   

O marketing territorial surge, de acordo com Pacheco (2011, p.1), “como 

um instrumento que facilitará o trabalho daqueles que desejam planear, de forma 

estratégica, o desenvolvimento de um território”. Com o marketing territorial será 

possível realizar mais investimentos, gerando a chegada de mais moradores e/ou 

turistas para um determinado local. Já Barros (2010, p.94) afirma que o marketing 

territorial “surge da necessidade de promover e afirmar o território, de valorizar a 
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identidade do local e divulgar os aspectos positivos”. A seguir quadro em que Barros 

(2010, p.94) assinala os aspectos que contribuem para o marketing territorial: 

 
Fig. 1: Potencialidades do Marketing Territorial 

 

 

O marketing territorial, com suas potencialidades, permite que seja 

construída uma imagem favorável e persuasiva de um território.  Segundo Barros 

(2010), ele – o marketing territorial - é o resultado da atuação de diversos atores 

públicos e privados e da comunicação interna e externa, que são estabelecidas pelos 

diversos componentes que situam os públicos aos quais se relacionam. Pacheco 

(2011) afirma que, é importante que seja adotada uma perspectiva dinâmica, que 

possa acompanhar as mudanças nos mercados, e que eventualmente possa ser 

alterada/construída uma nova imagem se a atual não corresponder adequadamente.  

Então, um plano de marketing territorial bem elaborado depende dos fatores 

públicos e privados e de uma comunicação bem feita e que,  

 

[...] apesar de motivações distintas, têm um objectivo em comum que é o 

desenvolvimento e afirmação local, ou seja, o potencial de um território não 

depende tanto da sua localização geográfica e dos seus recursos, mas mais 

da vontade, da habilidade, da energia e dos valores das organizações 

existentes (PACHECO, 2011, p.2).  

 

No que diz respeito ao Marketing Territorial, suas primeiras manifestações 

estavam relacionadas com a promoção do território, recorrendo a ações estruturadas 

de comunicação, com o objetivo de atrair pessoas e investimentos. E que segundo 

Pacheco (2011), a complexidade do processo de promoção territorial veio a impor 

alterações profundas ao marketing, na sua vertente territorial, especificamente no que 

respeita a métodos e características. Já nas décadas de setenta e oitenta, Pacheco 

(2011, p.9) afirma que:  
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O marketing territorial acabou por alargar os seus horizontes a 

uma maior variedade de objectos, dando maior importância à fixação dos 

negócios existentes, à atracção de novos negócios, ao desenvolvimento do 

turismo, à promoção das exportações e à promoção do investimento 

estrangeiro.  

 

Toda cidade, região ou país enfrenta períodos (em seu meio empresarial) de 

forte competitividade e concorrência, assim, tornando-se necessária a criação de um 

planejamento estratégico, no qual o sucesso do mesmo se dá ao seu bom 

desenvolvimento, com base em um sistema integrado de marketing. Embora existam 

características de base distintas, Pacheco (2011, p.15) afirma que: 

 

 É possível identificar semelhanças entre uma empresa e um 

território, especialmente ao nível da aplicação de uma estratégia integrada 

de marketing, informação, comunicação e relações públicas virada para 

públicos internos com vista a reforçar a identidade, a coesão, uma cultura 

comum, o sentido de pertença e o envolvimento dos trabalhadores 

(empresa) ou cidadãos (território). Considerando a hipótese de que estes 

princípios se podem adaptar a um território, é possível estabelecer um 

conjunto teórico que nos leva a supor que a afirmação de um território passa 

por uma estratégia integrada de comunicação.   

 

Como exemplos de trabalho de marketing territorial português, pode-se citar 

a Rede de Gabinetes de Apoio ao Desenvolvimento Econômico - REDE GADES – 

que foi desenvolvida em 2007 pela Agência de Desenvolvimento Regional do 

Alentejo – ADRAL – com o intuito de promover atividades de desenvolvimento 

local com a perspectiva de planejar o desenvolvimento territorial tendo em conta as 

necessidades dos turistas, dos moradores e comerciantes da região de Alentejo – 

Portugal.  

Com o aumento da competição entre países, estados, e cidades foi então 

estabelecido o marketing territorial estratégico que é segundo Pacheco (2011, p.16), 

“constituído por um conjunto de etapas que passa por um posicionamento estratégico 

ajustado e inovador e por valores relevantes como a posição geográfica, a qualidade 

ambiental ou a boa rede de serviços de apoio às populações e às empresas”. Neste 

contexto, a autora apresenta um quadro com as etapas de um planejamento 

estratégico.  
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Fig. 2: Etapas do Processo de Planeamento Estratégico de Marketing Territorial1. 

 

A autora ainda aponta três fases do processo de marketing territorial, a 

primeira fase foi designada por “Diagnóstico e análise de marketing”, na qual é feito 

o diagnóstico, que analisa as condições sociais, económicas e políticas públicas 

existentes em território, com o objetivo de identificar suas competências, as 

oportunidades e forças, suas vantagens competitivas em relação aos demais, [ a 

segunda fase é a da “Formulação da estratégia”] em que, é constituída a abordagem 

através do debate e definição concreta de objetivos específicos e, ainda, compreende  

a definição das formas de avaliação e monitorização, [ e já na terceira fase que é a de 

“Formalização, ação e comunicação”] é feito um controle e avaliação das estratégias 

de Marketing Territorial, passando por uma planificação cuidada de todas as medidas 

e ações a desenvolver.  

E no Brasil, pensando nessa divulgação territorial foi criado a Embratur que 

é o órgão responsável pela divulgação dos país no exterior e também no próprio 

Brasil.   

 

 

 

                                                           
1 Disponível em: Marketing Territorial e Iniciativas de Promoção Regional: O Caso dos 

“Prêmios Novo Norte”. Pacheco, 2011, p.17.  
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4 A Embratur e o Plano Aquarela – Brasil  

 

Desde 1950, o Brasil vem sendo televisionado (RIBEIRO E ROXO, 2010), 

sendo assim, muitas imagens positivas e negativas do país foram transmitidas para 

telespectadores de todas as partes do mundo, a partir de novelas, telejornais e 

programas de auditório. As novelas ganham maior destaque por estarem sempre 

inseridas em meio às belezas do Brasil, evidenciando, geralmente, a cidade do Rio de 

Janeiro.  

Durante a metade e final do século XX e início do século XXI, a imagem do 

Brasil no exterior era imediatamente associada a futebol, carnaval e mulheres de 

biquínis nas praias brasileiras.  Seguindo esta linha de raciocínio Kajihara (2008, 

p.14) afirma que: 

 

Uma imagem turística positiva de um destino pode despertar o 

desejo dos turistas de conhecê-lo, além de interferir diretamente na auto- 

estima da população, que terá orgulho de seu país e se sentirá mais 

motivada a preservar a cultura e os atrativos naturais do mesmo. Por outro 

lado, a divulgação mal planejada da imagem pode trazer sérias 

conseqüências para o turismo, atraindo turistas indesejáveis, como, por 

exemplo, aqueles que buscam o turismo sexual, além de afastar outros tipos 

de turistas, por falta de informações de outros atrativos que o país tem a 

oferecer. 

 

A partir disso, desde 2003, a Embratur2 coordena o chamado Plano 

Aquarela, que é um programa de reposicionamento da imagem do Brasil como 

destino turístico e tem como propósito promover as diversidades do país – como o 

turismo cultural e natural e suas origens - . A imagem de uma cidade, estado ou país 

é chamada de imagem de destino, e conforme Bignami (2005, p.11), a imagem de 

um lugar pode ser “formulada a partir de comentários de amigos, pela leitura de 

folheteria, por meio de anúncios publicitários, artigos de reportagens, narrativas em 

livros ou cinema”. A construção de uma imagem de destino ou imagem de um local 

se caracteriza pela dinamicidade e conhecimentos contínuos e ativos que, com o 

tempo, podem sofrer modificações. Essa formação é complexa, pois, ela é ilimitada 

diferente dos produtos tangíveis, a formação depende do dinamismo e influência de 

fatores sociais, históricos ou culturais e que no Brasil pontuam diferenças 

importantes entre as regiões. 

                                                           
2 Instituto Brasileiro de Turismo 
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No caso do Brasil, a Embratur vem trabalhando esses fatores desde 1966, 

ano de sua criação, o qual até o ano de 1967 teve a presidência de Joaquim Manoel 

Xavier da Silveira. Nesta fase segundo Kajihara (2008, p.39), foi quando “dedicou-se 

a organização da entidade e a elaboração de normas tanto para a aplicação dos 

incentivos criados quanto para o registro e a fiscalização das agências de viagens”. 

Com o início de suas atividades sobre a imagem turística do Brasil, nos anos 

70, a Embratur trabalhou principalmente com o Rio de Janeiro “Cidade 

Maravilhosa”, destacando o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Após a metade da 

década de 70, em 1975 foi dado destaque ao carnaval que foi, então, denominado 

como “Maior Festa do Mundo”, e também a outras belezas naturais do país como as 

Cataratas de Foz do Iguaçu, tendo como ilustração as imagens apresentadas por 

Kajihara (2008, p. 41,42) cedidas pela Embratur.  

 

                 
                     Fig. 3                                                Fig. 4                                              Fig. 5 

   

 

Fig. 3: Rio de Janeiro, 1971 

Fig. 4: Cataratas de Foz do Iguaçu, 1975 

Fig. 5: Carnaval, 1975 

 

Segundo Bignami (2005, p. 118), “o carnaval muitas vezes é comparado à 

loucura, à ilusão, a um vulcão de erupção, a um louco espetáculo e aos dias mais 

doidos de todos os anos, ao total frenesi”. Neste contexto, é válido lembrar que nos 

anos 60 aos 80 o Brasil viveu o período do regime militar, tendo esse fato 

evidenciado, Kajihara (2008) compara as situações – carnaval e regime militar - 

vivenciadas no país durante esta época. Nas figuras 6 e 7, Kajihara (2008, p.43) traz 

a imagem do Brasil transmitida no exterior pela Embratur, e na figura 8 a realidade 

encontrada no país neste período.  
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                     Fig. 6                                     Fig. 7                                                Fig. 8 

 

            

Fig. 6: Carnaval, 1975. 

Fig. 7: Carnaval, 1975. 

Fig. 8: Regime Militar, 1964 – 1985. 

 

Nota-se, nas imagens apresentadas, a disparidade entre a informação 

transmitida sobre o que acontecia no país, contra o que realmente estava acontecendo 

naquele momento, então nomeado de política “pão e circo”, que foi um movimento 

no qual a população brasileira foi para as ruas protestar contra o regime militar e 

exigir o direito de voto para a eleição dos futuros comandantes do país.  Santos Filho 

(2004) apud (Kajihara, 2008, p.44) afirma que: 

 

A estratégica constituiu em montar uma propaganda política 

oficial que seria veiculada por meio de um órgão de turismo, em que as 

belezas do Brasil serviriam para ocultar o que de fato estava ocorrendo no 

país. Com um apelo voltado à plástica da mulher brasileira, ao carnaval e à 

hospitalidade do povo em bem receber o turista estrangeiro, criaram-se 

instrumentos que exploravam o lúdico das pessoas, transmitindo uma 

mensagem de otimismo e ufanismo nacionalista.  

 

 

Ainda durante o regime militar, seguindo a estratégia apontada 

anteriormente, a Embratur na primeira metade da década de 80 retratou, em seus 

materiais, a mulher em praias do litoral carioca brasileiro, e já na segunda metade  da 

década de 80 foi incluído em  seu material a  divulgação do futebol brasileiro. 

Imagens a seguir disponíveis em Kajihara (2008, p. 50-53) cedidas pela Embratur. 

 



30 
 

        
                     Fig. 9.                                               Fig. 10                                              Fig. 11 

                                                          

 

Figura 9: Mulher brasileira, 1983 

Figura 10: Mulher brasileira, 1988 

Figura 11: Futebol, 1987 

 

O esporte é utilizado para vender a imagem do Brasil no exterior, tendo 

como destaque o futebol e o jogador Pelé – Édson Arantes do Nascimento - .Segundo 

Kajihara (2008), Pelé tornou-se Embaixador do Turismo no Brasil passando a estar 

em diversas matérias da Embratur e participou de encontros com personalidades 

como João Paulo II, Rei Juan Carlos I e o então presidente do Brasil, José Sarney, 

primeiro presidente eleito após o governo militar. 

Já nos anos de 1990, com o fim da ditatura militar, o material de divulgação 

utilizado pela Embratur passou por mudanças notáveis, com foco na cultura e 

riquezas naturais do país, o meio ambiente é evidenciado nas imagens da Embratur 

com foco no então consolidado Ecoturismo, trazidas por Kajihara (2008, p. 58). 

              
                                       Fig. 12                                                              Fig. 13 

 

Fig. 12: Ecoturismo Brasil, 1992-1999. 

Fig. 13: Ecoturismo Brasil, 1992-1999 

 

Dessa maneira, a divulgação do país passa a ser mais objetiva quanto aos 

destinos não mais ligados a festejos e personalidades de destaque no Brasil, passando 
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a serem apresentadas mais especificadamente ao turista estrangeiro, mostrando além 

dos bens culturais do país, informações sobre os locais e a história dos mesmos. As 

figuras a seguir encontram-se em Kajihara (2008, p.60). 

 

                                 
                          Fig. 14                                                            Fig. 15 

 

 

Fig. 14: Turismo Descrito, 1999 

Fig. 15: Turismo Descrito, 1999. 

 

 

Kajihara (2008) afirma que, além da divulgação das imagens dos 

patrimônios nacionais no exterior, a Embratur preocupou-se em incentivar a 

população brasileira  à valorização destes com o programa “Embarque Nessa”.  

Em 1997, surge a preocupação com o turismo sexual no Brasil, então, passa 

a ser vetada a distribuição de materiais oficiais com conotação sensual da mulher 

brasileira (KAJIHARA, 2008). Mas como mostram as imagens3 apresentadas 

posteriormente, a mulher ainda aparece em materiais oficiais da Embratur, no entanto 

com representações gráficas mais sutis.  

                            
                                       Fig. 16                                                                   Fig. 17 

 

 

Fig. 16: Mulher como divulgação, 1999-2002 

Fig. 17: Mulher como divulgação, 1999-2002 

                                                           
3 Disponíveis em : Kajihara, 2008 p. 62-63. 
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O início de um novo século, trouxe à Embratur mais o Brasil em seus 

materiais. A campanha “Viva esta Paixão” 2002/2003, mostrou como um paraíso 

trazendo em seu material a alegria do povo brasileiro. Kajihara (2008, p.65) mostra 

imagens na quais o slogan apresentado é “Se viajar é sua paixão o Brasil é seu 

destino”, “Se a ação é sua paixão o Brasil é seu destino” e “Se a diversão é a sua 

paixão o Brasil é seu destino”.  

 

                                                 
Fig. 18                                  Fig. 19                                     Fig. 20 

 

  

  Figura. 18: Brasil destino, 1998 

  Figura. 19: Brasil destino, 2002 

  Figura. 20: Brasil destino, 2002 

 

Para que a imagem de marca de um destino seja transmitida adequadamente, 

é necessária a criação e execução de um plano de marketing, que tenha como um dos 

seus objetivos definir, posicionar e consolidar uma imagem de um destino turístico 

coerente com o que a cidade quer ser, ou seja, coerente com sua identidade. 

Ashworth (2008 apud Pacheco, 2011, p.20) sugere algumas estratégias de marketing 

para cada fase de um destino, então,  

um destino que se encontra na fase de introdução pode usar estratégias de 

estimulação de mercado na fase de desenvolvimento, estratégia de 

desenvolvimento de mercado; na fase de crescimento, estratégia de 

manutenção no mercado; na fase de saturação, estratégia demarketing4 e na 

fase de declínio, remarketing5. 

 

Então, em 2003 com a criação do Ministério do Turismo, a Embratur passou 

por uma reformulação e foi criado o Plano Aquarela, no qual a mesma ficaria 

responsável pela comunicação e apresentação do país no exterior.  

                                                           
4 Estratégia para melhorar sua imagem no mercado, realizando programas de minimização 

dos impactos negativos ambientais, sociais e econômicos. 
5 Estratégia para o rejuvenescimento do destino. 
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4.1 O Brasil durante/pós-Plano Aquarela 

 

Logo após a criação do Ministério do Turismo, foi possível notar a mudança 

favorável na qualidade dos materiais de divulgação. O Brasil não adotou em sua 

trajetória turística uma marca e segundo a Embratur “ficou também evidenciada a 

própria descontinuidade no que diz respeito à imagem e à forma de se apresentar, 

seja através de diferentes símbolos, como através da logotipia da palavra Brasil”. A 

imagem a seguir apresenta os aspectos citados anteriormente, cedida pela Embratur 

2003 -2006. 

 

 
Fig. 21: Evolução da marca Brasil 

 

Kajihara (2008, p. 67) traz o novo logotipo da marca Brasil, utilizado após a 

criação do Plano Aquarela em 2003 e que foi usado nos anos de 2003 e 2004. 

 

 
Fig. 22: Marca Brasil pós Plano Aquarela, 2003-2004. 

 

O logotipo da palavra Brasil, agora, é apresentado em uma versão mais 

clássica, desenhada, diferente da que estampa os antigos materiais de divulgação da 

Embratur, que tinha sua grafia com letras caixa e não serifadas. Junto com a 

mudança da marca Brasil, veio também o material que contava com um mix de 
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atrativos do Brasil, assim como os apresentados por Kajihara (2008, p.68) que 

promoviam as diversidades de cada estado brasileiro, tanto culturais  quanto naturais.  

                         
               Fig. 23                                                Fig. 24                                                Fig. 25 

 
                                       

 

   Fig. 23: Acre – Plano Aquarela, 2003-2004 

.   Fig. 24: Alagoas – Plano Aquarela, 2003-2004. 

    Fig. 25: Mix Brasil – Plano Aquarela, 2003-2004. 

 

Juntamente com esse novo posicionamento da imagem do Brasil como 

destino turístico, foi lançado um DVD dividido em três partes assinaladas por 

Kajihara (2008) 

 [...] a primeira parte conta com um pequeno vídeo mostrando o Brasil 

como um todo, etnias, fauna, flora, patrimônios culturais e históricos, na 

segunda parte são apresentados todos os estados brasileiros, e já na terceira 

parte são mostrados clipes de cinco músicas brasileiras: Eu sei que vou te 

amar, Palhaço, Brasileirinho, Taiane e Aquarela do Brasil.  

 

 

Em 2005, foi lançado o Plano Aquarela que tinha como objetivo auxiliar o 

marketing de turismo nos próximos dez anos. Segundo a Embratur (2007, p.1) o 

projeto ganhou forma a partir de um esquema metodológico dividido em três fases: 

 

 - Diagnóstico: cujo foco foi a sistematização e análise de dados pré- 

existentes, e a produção de novos dados, gerando um instrumento com 

informações consistentes e sendo base para as fases posteriores;  

- Formulação da Estratégia de Marketing: a partir da análise do diagnóstico 

foi possível definir a visão de futuro desejada para o turismo do país e 

estabelecer os objetivos e as linhas estratégicas para alcançá-la;  

- Plano Operacional: com linhas orientadoras definidas, esta etapa tratou de 

desenhar as atuações necessárias para executar o plano e seguir as 

estratégias estabelecidas. 

 

Depois de alcançar os objetivos estimados através do Macro-programa 

Geral, Macro-programa Mercado Internacional e Macro-programa Aquarela, que 

foram constituídos respectivamente, segundo a Embratur (2007), para as ações 
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necessárias iniciarem atividades promocionais que podem ser aplicadas em todos os 

mercados, [e que tinham como objetivo] incluir os programas diretamente ligados às 

ações por público, mercado e segmentos, e também  manter o Plano como ferramenta 

de gestão e controle de orçamentos, metas e ações, foi possível notar a diferença no 

número de turistas que vieram para o Brasil no período de readequação da marca 

Brasil.  

 
Fig. 26: Gráfico entrada de turistas no Brasil.6 

 

Vale lembrar que no ano de 2013 o Brasil sediou a Copa das Confederações 

que antecede a Copa do Mundo, nesse período segundo dados presentados pelo 

Ministério do Turismo (2013), o Brasil recebeu aproximadamente 25 mil turistas que 

vieram ao país para participar do evento e os três países com maior participação na 

Copa das Confederações foram México (21,5%), Estados Unidos (17,3%) e Uruguai 

(6,0%). Essa alteração no número de turistas, pode ser associada à mudança de foco 

da marca Brasil através do Plano Aquarela estruturado pela Embratur. Durante o 

período, de mudança de foco, a receita brasileira provinda do turismo aumentou 

significativamente como mostra o gráfico disponível no site do Ministério do 

Turismo 7. 

                                                           
6 Disponível em:  

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/estatisticas_indicadores/estatisticas_basicas_turis

mo/  Acesso em: 13/11/2014 
7Disponpivel em: 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/estatisticas_indicadores/receita_cambial/. Acesso 

em: 12/11/2014 
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                  Fig. 27: Receita e despesa cambial turística 2002/2013/2014 

 

A receita foi calculada por meio da declaração do gasto médio diário, pelo 

número de dias de permanência, pelo número de turistas. Segundo a Embratur (2007) 

o número de diárias por turista, aumentou em mais de um dia refletindo a estratégia 

de produtos “Descubra o Brasil” [que tem como meta que o turista conheça mais 

lugares], assim, forçando o permanecer mais tempo no país.  

 

 

Fig. 28: Destino visitado pelo turista internacional de lazer8. Pré-Aquarela 

 
Fig. 29: Destino visitado pelo turista internacional de lazer 9. Pós-Aquarela. 

                                                           
8 Disponível em: 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/outros_estudos/copa_2014/detalhe/estudo1.html 
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Observando a tabela acima, é possível notar que os destinos preferidos, 

mesmo após a mudança da postura da Embratur, continuam sendo as cidades do Rio 

de Janeiro e Foz do Iguaçu, lugares que mesmo antes da criação do Plano Aquarela 

já tinham ganhado destaque nos anúncios promocionais da Embratur. Em outra 

tabela disponibilizada pela Embratur (2007), desta vez apontando como  motivos 

turísticos viagens de lazer, turismo e/ou evento, os turistas passam no mínimo três 

dias a passeio no Brasil, [os destinos mais optados pelos turistas e que ainda refletem 

nos dias de hoje] são Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Salvador (BA).  

Todos os aspectos anteriormente mencionados na variação do turismo no 

Brasil se deram após o reposicionamento da imagem do Brasil no exterior, no qual 

em suas campanhas passa a ser usada a nova marca Brasil. Segundo Chia (2007 apud 

Kajihara, 2008, p. 71): 

 

A criação da marca Brasil foi, inicialmente, resultado das 

decisões estratégicas tomadas no Plano Aquarela, e estruturada sobre um 

excelente trabalho de análise da imagem e do posicionamento atual do 

Brasil perante os turistas internacionais e potenciais dos dezoito países 

emissores mais importantes do mundo para o país. (MINISTÉRIO DO 

TURÍSMO (2010) apud (BRUM, 2014, p.55). 

 

  

A marca Brasil utilizada atualmente teve sua criação em 2005, passando por 

processos de solidificação ao decorrer do tempo. Hoje, ela estampa toda a promoção 

para o trade internacional do turismo e também foi adotada pela Agência de 

Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).  

 
Fig. 30: Marca Brasil 10 

 

                                                                                                                                                                     
9 Disponível em: Plano Aquarela: Marketing Turístico Internacional do Brasil 2007-2010, 

p.30. 
10 Disponível em: Plano Aquarela: Marketing Turístico Internacional do Brasil 2007-2010, 

p.52. 
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O desenho da marca mostra o verde das florestas, o amarelo do sol, das luz e 

das praias, o azul do céu e das águas, o vermelho das festas populares e o branco da 

vestimenta e da religião popular.  

 

Mas se o Brasil deve dizer que é um país alegra, hospitaleiro e exuberante, 

deve também mostrar que é sério e competente. Que tem estrutura e 

seriedade na hora em que é necessário. A Marca Brasil foi construída em 

cima desses pontos: Alegria, Sinuosidade / curva (da natureza, do caráter do 

povo). Luminosidade / brilho / exuberância, Encontro de culturas /mistura 

de raças / Moderno / competente.  

 

Após a estruturação da marca, foi lançada a campanha “Vire Fã” do Brasil, 

na qual estrangeiros com o rosto pintado com formas que remetem a marca Brasil, 

apareciam em diversos lugares do país. A seguir algumas imagens da campanha 

disponíveis na Embratur (2007, p. 57-60).  

                 
Fig. 31.                                                   Fig. 32. 

 

                                 
                                      Fig. 33.                                                                 Fig. 34. 

 

 

Figura. 28: Campanha “Vire Fã”, 2005. 

Figura. 29: Campanha “Vire Fã”, 2005. 

Figura. 30: Campanha “Vire Fã” especial Copa do Mundo Alemanha. 

Figura. 31: Campanha “Vire Fã” especial Copa do Mundo Alemanha. 

 

 

Kajihara (2008) destaca que, o fato dos rostos estarem pintados pode fazer 

alusão ao carnaval, assim como, propositalmente foi feito para a Copa do Mundo da 

Alemanha. Então, a partir do segundo semestre, começou o processo de 
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desdobramento da imagem, passando a serem usados os estrangeiros, no entanto sem 

o rosto pintado, porém ainda com foco na campanha “Vire Fã”. Imagem a seguir 

disponíveis em Kajihara (2008, p. 75).  

 

 
 Fig. 35: Campanha “Vire Fã”, 2006. 

 

Já em 2010, foi lançada a campanha “O Brasil te chama”, destacando mais 

ainda as diversidades brasileiras, passando por cidades históricas, belezas naturais e 

arquitetônicas até a Amazônia, com sua enorme diversidade ecológica, como é 

possível observar no vídeo com de 1 minuto e 4 segundos de duração, 

disponibilizado pelo Ministério do Turismo. 

 

 
Fig. 36: Campanha “O Brasil te chama” 11 

 

 

Também como parte da campanha, foi reestruturada a ideia da campanha 

“Vire Fã” de 2005, que utilizava turistas posando em diversos destinos brasileiros, 

mas dessa vez, chamando o turista para celebrar a vida no Brasil. Nas imagens a 

                                                           
11 Disponível em: 

http://www.turismo.gov.br/turismo/multimidia/campanhas_publicitarias/Campanha_o_brasil_te_cham

a.html#.  
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seguir disponíveis no site do Ministério do Turismo, é possível identificar as 

semelhanças entre as duas campanhas.  

 

        

                 Fig. 37                                             Fig. 38 

         

                 Fig. 39                                                Fig. 40 

 

   Fig. 37: Campanha “ O Brasil te chama” – espanhol 

   Fig. 38: Campanha “ O Brasil te chama” – francês  

   Fig. 39: Campanha “ O Brasil te chama” – alemão 

   Fig. 40: Campanha “ O Brasil te chama” – inglês  

 

Para a imagem de marca do Brasil como destino turístico, o acontecimento 

da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 segundo afirma a Embratur 

(s/d, p.04) “é a oportunidade de projetar o país no mundo, de construir uma imagem 

de modernidade, competência para receber grandes eventos, aliadas às já conhecidas 

belezas naturais e culturais do país”. A palavra certa para vencer o desafio da 

projeção da imagem do Brasil, segundo o Ministério do Turismo, é planejamento, e 

que uma parte essencial desse planejamento que foi finalizada, é o lançamento do 

Plano Aquarela 2020, o que é a fase de estimulação de mercado, conforme afirma 

Ashworth (2008) citado anteriormente.  

A transformação destes eventos em espetáculos midiatizados mudou seu 

significado para o país e as cidades que os sediam. Jeanine Pires, Presidente da 

Embratur (2009), afirmou que, “esses megaeventos são capazes de transformar 

cidades, alavancar o turismo e outros setores da economia [...] e deixar como herança 

uma imagem melhorada, ampliada e consolidada de um país”. O Plano Aquarela 

2020, que tem como objetivo mostrar o Brasil que ainda o mundo não conhece, ainda 
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segundo Pires (2009), terá bastante tempo antes, durante e depois de sediar a Copa 

do Mundo de 2014 (que aconteceu antes do início do trabalho presente) e as 

Olimpíadas de 2016 para revelar ao mundo toda sua diversidade, sua capacidade de 

sediar grandes eventos, sua nova posição econômica e política no mundo.  

O Plano oferece para a próxima década o planejamento, a estratégia e as 

principais ações para promover o Brasil como destino turístico, assim contribuindo 

com um plano consistente, a Embratur gera renda e oportunidades para todas as 

regiões.  

 

4.2 Plano Aquarela 2020 – Pós-Copa do Mundo/Olimpíadas  

 

Após dezessete anos da criação do Plano Aquarela e de suas diversas 

modificações em relação a como transmitir a imagem do país como destino turístico, 

qual será a imagem que os viajantes terão do Brasil depois da passagem por aqui? 

Pensando nisso, a Embratur (s/d p.7) elaborou uma estratégia construída a partir de 

dois pilares.  

 

O primeiro é o posicionamento competitivo que o país já tem 

hoje, como líder na América Latina, para os principais mercados turísticos 

do mundo. Esse posicionamento é resultado do trabalho realizado desde 

2003, quando o Ministério do Turismo foi criado para garantir a 

implementação de políticas públicas para o setor e a EMBRATUR recebeu 

a missão de promover o Brasil como destino turístico no exterior. [...] como 

a entrada de quase 6 bilhões de dólares em  2008 (número 132% superior ao 

de 2003) e a consolidação do Brasil no sétimo lugar entre os países que 

mais recebem eventos internacionais no mundo.  

O segundo é o conjunto de pesquisas periódicas realizadas com 

visitantes estrangeiros, representantes do setor turístico no Brasil e no 

exterior, sondagens de imagem e acompanhamento da imprensa 

internacional. Incorporamos também os estudos de importantes experiências 

de outros países que realizaram Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo, 

buscando adaptá-las à realidade brasileira. 

 

Essas estratégias abordadas no Plano Aquarela 2020, também estavam 

presentes na primeira elaboração do Plano em 2004. Segundo dados da Embratur 

(p.8 e 12), o turismo mundial em 2008 gerou uma renda de US$1,1 trilhão, sendo que 

o Brasil é responsável por 5,8 bilhões de dólares neste período. O Brasil ocupa a 7º 

posição no mundo em números de eventos internacionais sediados pelo país. Como o 

país sediou a Copa do Mundo de 2014 e sediará as Olimpíadas de 2016, a partir do 

ano de 2020 poderá então alcançar um novo patamar como destino turístico.  
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E tendo esses caminhos bem estruturados, o legado de infraestrutura, 

qualificação profissional e mobilidade urbana, são fatores que se tornam potenciais 

com a realização dos dois maiores eventos esportivos do mundo em um mesmo país, 

em um curto espaço de tempo – dois anos -. Vale observar que a Copa do Mundo foi 

realizada em junho e julho 2014 e ainda existem obras que não foram finalizadas 

para o evento e com apenas dois anos para a chegada das Olímpiadas Rio 2016, as 

obras para este evento ainda encontram-se pela metade.  

Segundo uma pesquisa realizada pelas empresas Forward Data e Pires & 

Associados em junho de 2014, “a dois dias do início da Copa do Mundo, o número 

de desembarques internacionais ao Brasil havia chegado a 418.929”, e segundo o 

presidente da Embratur Vicente Neto “o número de estrangeiros com reserva para o 

Brasil nos meses de junho e julho, período da Copa, chegou a 518.324 dois dias antes 

do início do Mundial”12 e destes 21% eram norte-americanos seguidos de visitantes 

da Argentina (9%) e do Chile (5%), já segundo uma pesquisa realizada pela FIA 

(Fundação Instituto de Administração) encomendada pelo Ministério do Esporte, 

estima-se que no período do RIO 2016, 380 mil estrangeiros passarão pela cidade 

durante o evento. (EMBRATUR, 2012, p.15). 

A nova fase do Plano Aquarela, foi elaborada para atender aos seguintes 

objetivos apontados pela Embratur (p.21): aprimorar e ter resultados de longo prazo, 

envolver setores públicos e privados, promover o turismo além de 2014 e 2016 e 

aproveitar a realização dos eventos para promoção do Brasil como destino turístico. 

O ponto de partida é a medição do mercado turístico global nos últimos 

anos, e para isso, a Embratur apresenta uma tabela com os dados, disponível em 

Plano Aquarela 2020 (p.30): 

 
Fig. 41: Turismo no mundo: Evolução e cenário futuro. 

                                                           
12 Diponível em: 

http://www.embratur.gov.br/piembratur/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/Sao_Paulo_Rio_de_

Janeiro_e_Salvador_sao_os_principais_portoes_de_entrada_do_Pais_durante_a_Copa.html .  
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O aumento do turismo nas américas, tendo como estaque aqui o Brasil, 

pode-se referir ao fato de que o país tem sido alvo de filmes de grandes produções, 

assim como aponta Brum (2014, p.60) 

 

Ultimamente, o Brasil foi retratado como destino de fuga –infelizmente – 

em dois filmes de Hollywood, Velozes e Furiosos 4 e Amanhecer – Parte I 

(da série Crepúsculo). A animação Rio traz o foco novamente para a 

“cidade maravilhosa” e se propõe a mudar a forma como estrangeiros veem 

o país.  

 

Assim, o Brasil como destino de refúgio nos filmes de Hollywood, pode 

refletir para os turistas como um bom lugar para passar as férias, descansar, longe 

dos seus problemas do dia-dia, tendo também alusões a paisagens exóticas que 

montam um conjunto de informações nas quais podem motivas o turista a vir ao 

Brasil. Imagem essa que se contradiz um pouco quando comparada com a que é 

transmitida através de dois episódios da série e desenho animado Os Simpsons, 

apresentados no próximo capitulo.  
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5. Os Simpsons 

 

Do criador Matt Groening, a série de desenho animado The Simpsons - em 

português Os Simpsons (figura 42) - estreou em 17 de dezembro de 1989 na rede de 

televisão americana FOX (ALTMAN, 2013). Tudo indicava que era uma família 

aparentemente “normal”, assim como as outras já conhecidas na televisão, seu nome 

ainda remetia a de outras séries como Os Flintstones e Os Jetsosn, mas segundo 

Ratier (s/d), durante os primeiros minutos de exibição do episódio, foi possível notar 

que a família formada por mãe, pai e três filhos não era como as outras. Os 

personagens tinham cor amarela, olhos maiores do que o normal e contavam com 

apenas quatro dedos em suas mãos. 

A família composta por cinco pessoas reside na cidade de Springfield, a qual 

o autor da série não revela a que estado dos  Estados Unidos a pertence, pois, o 

mesmo afirma que a escolha do nome da cidade se deu por ser um nome muito 

comum nos EUA.  

 

 
 

Fig 42 – A família Simpsons. Acesso em: 17 de setembro de 2014 

Disponível em: http://frigideira.soubh.com.br/wp-content/uploads/2013/08/os-simpsons.jpg 

 

 

A família Simpsons surgiu depois de um pedido de James L. Brooks diretor, 

roteirista e produtor (BIOGRAPHY s/d) para o colunista Groening, que criasse uma 

nova família para a TV.  

Segundo Ratier (s/d): 

“Na sala de espera, enquanto aguardava pela conversa, Groening 

rascunhou Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie [...] em 1987, os Simpsons 

estreavam em vinhetas de três minutos num programa humorístico da Fox, o 

Tracey Ullman Show”. 

 

 

http://frigideira.soubh.com.br/wp-content/uploads/2013/08/os-simpsons.jpg
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Então em 1989, a família ganhou sua própria série na televisão. “Desde sua 

estreia na televisão já foram ao ar 530 episódios em 25 temporadas e um filme 

lançado em 2007” (FURQUIM, 2013).  

A série de desenho animado mais duradoura da televisão já faturou 27 

prêmios Emmy13, o mais concorrido da televisão americana e foi o melhor programa 

de TV do século 20, segundo (TIME, dezembro 31, 1999 citado por RATIER, s/d) e  

em 2000, os Simpsons ganharam uma Estrela na Calçada da fama de Hollywood. 

Além disso, a série também foi premiada segundo o site, “O Chaplin” com um 

prêmio Peabody14, trinta prêmios Annie15. 

A marca “Os Simpsons” é estampada em diversos produtos, como DVDs, 

CDs, alimentos, filme, videogames, entre outros. Segundo o site “O Chaplin” (Paiva, 

2014) inspirou muitas séries de animação, como South Park, Family Guy e American 

Dad. 

 

5.1 A família 

 

Homer Simpson (figura 43) o patriarca da família, segundo Nascimento 

(2013) “se você assistir a 10 minutos de algum episódio irá ver que Homer não tem 

capacidade para cuidar nem de si mesmo, quanto mais de uma família de cinco 

pessoas mais um cachorro e um gato”, mesmo assim, trabalha na Usina Nuclear de 

Springfield, mas já teve vários empregos como ajudante de Apu – personagem 

secundário da série - em seu mercadinho Kwik-E-Mart.  “Remova todas as 

qualidades de um bom pai – sabedoria, compaixão, temperamento instável, altruísmo 

– o que sobra é Homer Simpson com sua devoção pura, tosca e autêntica à sua 

família” (CANTOR, 2004). Amante de cervejas, Homer é um indivíduo com 

inteligência abaixo da média, sobrepeso, preguiçoso e ignorante, porém fortemente 

dedicado à sua esposa e filhos.  

 

 

                                                           
13 Emmy: a maior premiação da TV americana.  
14 Peabody: é um prêmio concedido a programas de televisão e rádio que mostram 

excelência em sua execução. 
15 Annie: prêmio atribuído para melhor animação de filmes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa%27s_Little_Helper
http://pt.wikipedia.org/wiki/Snowball_II
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Fig 43: - Homer Simpsons. Acesso em: 17 de setembro de 2014 

Disponível em: http://www.bastidoresdatv.com.br/site/wp-content/uploads/2014/08/Homer-

Simpson.jpg 

 

Marge Simpson (figura 44), a mãe da família Simpons, é conhecida por seus 

cabelos azuis e por sua personalidade calma. Apesar das inúmeras confusões nas 

quais Homer se encontra presente, ela continua sendo uma esposa fiel e dedicada. 

Marge tem duas irmãs, Patty e Selma Bouvier, é fã dos Beatles e já foi viciada em 

caça-níqueis. Uma típica dona de casa, “como ela abandonou alguns de seus sonhos 

pela família e até hoje os coloca em primeiro lugar” (NASCIMENTO, 2013), Marge 

passa a maior parte de seu tempo cuidando do seu marido e seus três filhos.  

 

 
 

Fig 44 - Marge Simposn. Acesso em: 17 de setembro de 2014. 

Disponível em: http://www.slywear.com.br/wpcontent/uploads/2014/05/Simpsons-Marge-

630-jpg_201350.jpg 

 

Bart Simpson (figura 45), o filho encrenqueiro. Estudante na Escola 

Primária de Springfield, Bart é o pesadelo do Dr. Skinner e o pior aluno da classe da 

Sra. Krabappel. O filho mais velho de Homer e Marge está sempre participando de  

desordens fora e dentro do ambiente escolar, sendo protegido por sua mãe e deixando 

seu pai com pouca paciência. Segundo a revista Time, na edição de 18/04/2005 

(vol.165, nº16), o menino foi considerado uma das 100 personalidades mais 

influentes do século XX. Mas, mesmo sendo um menino encrenqueiro, Bart cuida de 

sua irmã Lisa e “adora passar trotes para o bar da cidade, em que Moe, o dono o bar, 

sempre é colocado em situações constrangedoras, ao chamar por nomes 

“embaraçosos” em voz alta dentro do bar” (NASCIMENTO, 2013).  

http://www.bastidoresdatv.com.br/site/wp-content/uploads/2014/08/Homer-Simpson.jpg
http://www.bastidoresdatv.com.br/site/wp-content/uploads/2014/08/Homer-Simpson.jpg
http://www.slywear.com.br/wpcontent/uploads/2014/05/Simpsons-Marge-630-jpg_201350.jpg
http://www.slywear.com.br/wpcontent/uploads/2014/05/Simpsons-Marge-630-jpg_201350.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moe_Szyslak
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Fig 45 - Bart Simpson. Acesso em: 17 de setembro de 2014. Disponível em: 

http://2.bp.blogspot.com/_eaA1BEGdgus/SQCXio3lfRI/AAAAAAAAAAs/mx0QlNWpt8k/s320/Bart

Simpson.jpg 

 

       Lisa Simpson (figura 46), a filha superdotada. Lisa é uma menina 

carismática e muito inteligente, ao contrário de seu irmão Bart ela é a melhor aluna 

da Escola Primária de Springfield, ama pôneis e é uma excelente saxofonista. Seu 

conhecimento atinge diversas áreas como matemática, física, biologia, ciências, entre 

outras, ela também é preocupada com quentões ambientais e é vegetariana. 

Nascimento (2013) afirma que “é claro que toda esta diferença dos demais membros 

da família rende muito humor e mais algumas críticas e sátiras ao estilo de vida 

americano”. É a filha do meio do casal Homer e Marge.   

 

 
 

Fig 46 – Lisa Simpson. Acesso em: 17 de setembro de 2014 

Disponível em: http://www.forodefotos.com/attachments/caricaturas/3460d1221201555-

fotos-de-lisa-fotos-de-lisa.gif 

 

Maggie Simpson (figura 47) é a filha mais nova dos personagens principais, 

um eterno bebê. Como é um bebê, Maggie depende dos outros personagens para 

realizar a maioria de suas ações, suas principais características são chupar sua 

chupeta e cair no chão tentando andar, ela conhecida também por ser o bebê que vale 

dinheiro quando passado no caixa do supermercado. Nascimento (2013) aponta que, 

http://2.bp.blogspot.com/_eaA1BEGdgus/SQCXio3lfRI/AAAAAAAAAAs/mx0QlNWpt8k/s320/BartSimpson.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_eaA1BEGdgus/SQCXio3lfRI/AAAAAAAAAAs/mx0QlNWpt8k/s320/BartSimpson.jpg
http://www.forodefotos.com/attachments/caricaturas/3460d1221201555-fotos-de-lisa-fotos-de-lisa.gif
http://www.forodefotos.com/attachments/caricaturas/3460d1221201555-fotos-de-lisa-fotos-de-lisa.gif
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sua característica mais trabalhada é o fato de ela não falar. Até mesmo em episódios 

em que Os Simpsons são retratados no futuro, algum recurso é utilizado para não 

ouvirmos a voz de Maggie. No episódio 13 da 15ª temporada, Maggie se mostra mais 

inteligente que Lisa, quando no seu primeiro ano de vida escreveu a equação 

E=MC²16 em cubos de brinquedo, enquanto sua irmã mais velha só formulou a 

mesma equação quando já tinha três anos de idade.   

 
Fig 47 – Maggie Simpson. Acesso em: 17 de setembro de 2014. Disponível em: 

http://www.habbid.com.br/arquivos/pixelclub/pixelizacao/1321134925-maggie-simpson-ledijin.png 

 

“A despeito de sua natureza de pastelão e da sátira que faz de determinados 

aspectos da vida em família, Os Simpsons tem um lado bom e celebra a família como 

instituição” (CANTOR, 2004, p.155).  

Os episódios da Família Simpsons adotam uma narrativa real as quais todos 

podem reconhecer, assim, superando em muitos aspectos a característica de desenho 

animado. O contexto dos episódios são elaborados em ambientes como a usina 

nuclear, igreja, casa, escola, viagens em família e até mesmo em instituições 

policiais. Os Simpsons é uma série que segundo Groineng (2002) é direcionada para 

adultos, que tem como temática principal a família e foi criado como desenho 

animado.  

As situações vividas pelos personagens são facilmente reconhecidas pelos 

espectadores, os temas mais recorrentes são de problemas conjugais, crises 

profissionais, dificuldades nas relações de pais e filhos, as limitações que as pessoas 

mais velhas vivem – como o pai de Homer -, as relações tão pouco amigáveis com os 

vizinhos, a difícil convivência de Homer com suas cunhadas, em outras ocasiões 

pertinentes entre as famílias fora da ficção.  

                                                           
16 Disponível em: http://mais.uol.com.br/view/vtzludptk2f8/os-simpsons--15-temporada-

episodio-13-completo-e-dublado-04020C99346CE0B14326?types=A. Acesso em: 18 de setembro de 

2014. 

http://www.habbid.com.br/arquivos/pixelclub/pixelizacao/1321134925-maggie-simpson-ledijin.png
http://mais.uol.com.br/view/vtzludptk2f8/os-simpsons--15-temporada-episodio-13-completo-e-dublado-04020C99346CE0B14326?types=A
http://mais.uol.com.br/view/vtzludptk2f8/os-simpsons--15-temporada-episodio-13-completo-e-dublado-04020C99346CE0B14326?types=A
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O centro da maioria dos episódios é a casa da família, onde acontecem 

conversas cotidianas, recepções, a rotina do café da manhã até o jantar. As crianças e 

o pai acordam para tomar o café da manhã preparado pela mãe, que depois os avisa 

sobre a chegada do ônibus escolar, onde desde cedo Bart começa a planejar o que irá 

fazer na escola, para o desagrado do diretor Skineer. Quando chegam na escola, Lisa 

e Bart entram em suas respectivas salas de aula,  enquanto isso, Homer está a 

caminho da Usina Nuclear, provavelmente comendo rosquinhas e logo na chegada já 

acontece algo errado por sua culpa, pois não sabe lidar com calma e seriedade com as 

situações que acontecem no seu local de trabalho. Já Marge fica em casa cuidando 

dos afazeres domésticos e de sua filha mais nova Meggie, e em alguns casos, ela 

aparece fazendo alguma outra atividade, que não faz parte da sua rotina normal de 

dona de casa. 

 

5.2 Feitiço da Lisa: 15º Episódio da 13ª temporada 

 

Neste episódio Lisa ajuda um garoto órfão que mora na cidade do Rio de 

Janeiro – BR, doando parte de sua mesada, mas depois de um tempo ela para de 

receber notícias sobre o menino e então resolve ligar para o orfanato em busca de 

informações do garoto. Em busca de notícias do menino Ronaldo, Lisa gasta 

quatrocentos dólares em ligações para o Brasil, e quando Homer e Margie veem a 

conta do telefone se apavoram com o valor e então a linha telefônica da residência é 

cortada. Logo após o corrido, Lisa conta para a família o que aconteceu e os mostra 

um vídeo no qual Ronaldo aparece em frente ao orfanato contando os benefícios que 

as doações de Lisa trouxeram para ele, como comprar um sapato novo e uma porta 

para o local. Depois de Lisa contar o acontecido para sua família, os Simpsons 

resolvem fazer uma viagem ao Brasil para conhecer Ronaldo e saber o que está 

acontecendo com ele, pois, o menino não tem mais mandado notícias.  

Durante o voo Lisa lê informações sobre viagens ao Brasil e Bart estuda 

espanhol para poder se comunicar quando chegar ao seu destino. Ao chegarem no 

Brasil, eles entram em uma fila de conga para chegarem até seu hotel, ao chegarem lá 

encontram os funcionários fazendo jogadas de futebol com malas e chaves. Depois 

de se alojarem, a família sai a procura do orfanato em que Ronaldo vive, passando 

por favelas cariocas, e que Margie as acham “encantadoras” pois estão pintadas com 
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cores vivas, e Homer aponta que até mesmo os ratos parecem balinhas, pois, também 

estão coloridos.  

Ao chegarem ao orfanato, Lisa descobre que o garoto Ronaldo não mora 

mais ali e que as freiras não sabem de seu paradeiro, e então resolve começar uma 

busca com o apoio de sua família. Homer e Bart então vão até a praia de Copacabana 

fazer uma busca ao garoto e Lisa e Margie até uma escola de samba. Sem sucesso na 

procura nesses lugares, eles então vão a feiras em busca do menino, onde Homer e 

Bart são roubados e Homer é sequestrado ao entregar em um táxi. Enquanto Homer é 

levado para a Amazônia Lisa, Bart e Margie continuam a procura de Ronaldo e agora 

de Homer também, que foi pedido a eles cinquenta mil dólares como resgate.  

Ao passarem por uma rua, Lisa se irrita com o barulho que tem ali (que na 

verdade são de músicas de carnaval), e em um dos carros alegóricos está Ronaldo 

fantasiado e que chama por Lisa. Depois do desfile Margie, junto a seus filhos 

encontra Ronaldo em seu camarim, e o menino explica que não mora mais no 

orfanato porque agora ele é rico, pois, dança bem e recebe dinheiro por isso e que 

não mandou mais notícias a Lisa porque não sabia em qual estado dos EUA a menina 

mora – que é um dos mistérios existentes na série de desenho, pois, nunca foi 

mostrado em qual estado fica a cidade de Springfield em que eles moram -. 

Então, depois de se explicar, o garoto da para Lisa o valor em dinheiro 

necessário para o resgate de Homer, e então Lisa, Bart e Margie vão até o Pão de 

Açúcar para resgatar o patriarca da família. 

 

Tempo 

em 

minutos 

                      Acontecimentos durante o episódio                         

00:05:00 Lisa conta que foi pressionada por freiras brasileiras a continuar 

fazendo doações; 

00:05:17 Lisa mostra para a família um vídeo que Ronaldo a mandou mostrando 

os benefícios de suas doações, inclusive que o orfanato conseguiu 

comprar uma porta, assim evitando que os macacos entrem no local. 

Ronaldo diz: “Agora os macacos não podem mais me pegar”; 

00:06:44 Lisa lê dicas de viagens ao Brasil: “Só bebam água mineral”, “Não 

entre em táxi não licenciado”; 

00:07:16 Bart estuda espanhol para viagem ao Brasil; 

00:08:19 Saindo do aeroporto Margie lê dicas de locomoção no BR “Se entrar 

em uma fila de conga, você pode ir a qualquer lugar”; 

00:08:42 A família Simpons chega ao hotel e Bart diz: “É, eles gostam de futebol 

por aqui” ao ver os funcionários jogando futebol com qualquer objeto 

que tenham em mãos, como chaves e malas; 
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O autor da série, em uma entrevista ao programa de TV Agora é Tarde, da 

rede Bandeirantes, afirma que Os Simpsons fariam outra viagem ao Brasil.17 E em 

2013 foi lançada a 25ª temporada da série e que em um de seus episódios o autor 

cumpre o que falou em entrevista e Os Simpsons viajam ao Brasil novamente.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6s29RX0yWLg#t=799. 

Acesso em: 23 de setembro de 2014. 

00:09:11 Bart assiste a um programa destinado a crianças chamado de “Tele 

Melões”, no qual aparecem mulheres de maiôs e vestindo shorts curtos 

fazendo danças sensuais; 

00:09:54 A família chega a uma favela carioca e Margie diz que o lugar é 

encantador, então Lisa explica que o governo a pintou de cortes vivas 

para que os turistas não ficassem ofendidos; 

00:11:23 Bart e Homer chegam a praia de Copacabana e Bart dispara “Olha ali! 

É a praia de Copacabana, o coração e a alma do Rio”; 

00:11:36 Os dois são parados por um salva-vidas que os informa que existe um 

regulamento sobre o uso de roupas na praia, mas que tem o “jeitinho 

brasileiro” e os entrega sungas para que possam circular pela praia; 

00:13:13 Homer e Bart chegam a feira, quando Bart afirma que existem muitos 

garotos por ali, e que eles nunca iram achar Ronaldo. Então uma 

feirante os distrai se mostrando interessada enquanto seus filhos 

roubam suas carteiras; 

00:13:25 Também em uma feira, Lisa e Margie vão até uma banquinha para 

comprar um Quati empalhado, mas o bicho está vivo, então Margie 

resolve comprar um bracelete, que na verdade é uma cobra enrolada 

sobre o balcão e que também está viva; 

00:13:48 Homer e Bart entram em um táxi não licenciado e são sequestrados, 

mas Bart consegue fugir; 

00:14:13 Homer é levado para a Amazônia, e um dos sequestradores diz a ele 

“Aproveite bem a vista, porque nós estamos queimando toda ela”; 

00:17:20 Lisa, Bart e Margie estão andando pela rua e Lisa diz: “O que é esse 

barulho? Uma música irritante, intoxicante, com uma batida que 

acabada com todas as suas inibições”. E Bart aponta “É o Carnaval”, 

enquanto passam carros alegóricos pessoas desfilando pela rua; 

00:18:30 Lisa acha Ronaldo desfilando em um dos carros alegóricos; 

00:19:15 Lisa, Barte e Margie vão até o Pão de Açúcar para resgatar Homer; 

00:21:00 A família cai com o bondinho do Pão de Açúcar e Bart aparece 

engolido por uma cobra, mas ele diz para não ficarem tristes, pois, eles 

estão no carnaval. 
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5.3 Os Simpsons na Copa do Mundo: 16º episódio da 25ª temporada 

 

O episódio tem como contexto inicial que alunos da escola primária de 

Springfield contem quem são seus heróis em um concurso que irá premiar a melhor 

apresentação com uma bolsa de estudos para a faculdade. Durante as apresentações 

Martin – um dos alunos da escola primária – apresenta como seu herói a Madame 

Marie Sklodowska-curie, personagem que Lisa também havia escolhido como seu 

herói. Nesse momento Lisa sai da sala e é aparada por Bart que da como ideia que 

ela apresente seu pai como herói, pois, ele não é um pai comum como todos os 

outros.  

Lisa então resolve fazer a apresentação usando seu dai, citando exemplos 

que geralmente os pais considerados normais são fazem no dia-a-dia, e um deles é de 

quando Homer foi arbitro de futebol e não deixou se influenciar pelo fato de sua filha 

está jogando no time e não a desculpou quando tentou forjar uma falta, ficando assim 

conhecido como um arbitro incorrupto, pois, não perdoou nem sua própria filha. O 

vídeo que da gravação das apresentações é disponibilizado da internet e se torna um 

viral, e é quando a associação de futebol vê a história que a Lisa contou sobre Homer 

e então entram em contado com ele para propor que ele seja arbitro na Copa do 

Mundo de 2014.  

Homer acaba aceitando o convite e então a família viaja pela segunda vez ao 

Brasil. A Copa de 2014 tem São Paulo como cidade de abertura do evento com jogo 

entre Brasil e Luxemburgo. Ainda na abertura a seleção brasileira tem um de seus 

jogadores apresentado como o maior simulador de lesões no futebol. Durante toda a 

realização do evento nas diversas cidades que aparecem como sede da Copa, Homer 

é perseguido por gangsters com intuído de paga-lo para que ele influencie os 

resultados dos jogos, mas Homer sempre nega as propostas feitas a ele.  

O final da Copa do Mundo acontece entre Brasil e Alemanha, e o Brasil 

perde de 2 à 0 – uma coincidência que levou muitas pessoas a falarem que esse 

episódio de Os Simpsons previu a derrota do Brasil para a Alemanha no final da 

Copa -.   

 

Tempo 

em 

minutos 

                      Acontecimentos durante episódio                            

00:09:58 A abertura da Copa de 2014 é realizada em São Paulo com jogo entre 
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Brasil e Luxemburgo; 

00:10:30 Um dos jogadores do Brasil é apresentado como o maior simulador de 

lesões em jogos; 

00:10:46 Na torcida aparece uma freira e logo ela tira sua vestimenta tradicional 

e fica só com roupas intimas no meio da torcida; 

00:11:02 Brasil vence a partida de abertura – assim como aconteceu no primeiro 

jogo da Copa do Mundo de verdade -; 

00:12:45 Recife é apresentada como uma das cidades sede da Copa 2014; 

00:13:04 Manaus aparece como outra cidade sede da Copa 2014; 

00:13:22 Brasília também é apresentada como cidade sede da Copa 2014; 

00:13:43 Rio de Janeiro é outra cidade sede da Copa 2014; 

00:13:46 Bart assiste novamente ao programa infantil “Tele Melões” com 

mulheres seminuas, fazendo alusão à sexualidade. Após uma dançarina 

se esfregar na letra “C”, cresce no “C” uma terceira perna simulando 

uma ereção; 

00:15:55 Homer aparece sendo subornado para que o Brasil ganhe a final da 

Copa do Mundo 2014; 

00:18:33 Alemanha vence o Brasil por 2 à 0; 

00:20:20 Ao final da Copa 2014 a família viaja para a Amazônia; 

00:20:28 A floresta está sendo destruída para a construção de um fast-food do 

Krusty – o palhaço da série de desenhos-.  

 

 

6. METODOLOGIA 

 

Este estudo tem como natureza a pesquisa qualitativa que para Michel (2005, 

p33), “deixa de ser a pesquisa na qual o pesquisador participa, compreende e 

interpreta. A pesquisa qualitativa requer do pesquisador maior atenção, pois, é feito 

um estudo mais aprofundado de determinado assunto”. O estudo adota a pesquisa 

bibliográfica como método, que tem o intuito de recuperar o conhecimento científico 

acumulado sobre algum assunto, e que no presente estudo serve para gerar 

conhecimento sobre a evolução da imagem marca, marketing e a marca Brasil. 

Para a produção deste trabalho foi escolhida a análise de conteúdo que é um 

conjunto de técnicas com objetivo de descrever o conteúdo das mensagens, que neste 

caso é a repercussão da imagem de marca do Brasil através dos episódios dos 

Simpsons segundo estrangeiros que moram ou já moraram no Brasil. A análise de 

conteúdo é considerada para Vergara (2005, p.15) uma técnica para o tratamento de 

dados, que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema, já 

para Lozano (1994, p.141 – 142) apud (Junior 2005, p. 286), a análise de conteúdo é: 
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Sistemática porque se baseia num conjunto de procedimentos que se 

aplicam na mesma forma a todo conteúdo analisável. É também 

confiável, porque permite que diferentes pessoas, aplicando em separado 

as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, possam chegar às 

mesmas conclusões.   
 

 Assim, a análise de conteúdo busca enriquecer a pesquisa a partir de dados 

coletados e lidos por meio de categorias pré-estabelecidas, com base em referências 

construídas, que buscam compreender de forma crítica os sentidos construídos em 

determinados enunciados e suas discursividades. Assim, a análise de conteúdo é 

organizada, por Bardin (2006), em três fases básicas: pré-análise, em que o material é 

selecionado e organizado pelo pesquisador, com o objeto de torna-lo operacional e 

sistemático; exploração do material, momento em que, segundo a autora, o corpus é 

tratado a partir das categorias estabelecidas, evidenciando dados reais de pesquisa; e, 

tratamento dos resultados, momento em que ocorre a interpretação reflexiva e 

considerações da pesquisa. E como instrumento de pesquisa foi utilizado o 

questionário que ficou disponíveis para respostas durante uma semana.  

 

 

6.1 Apresentação e análise dos dados recolhidos 

 

Neste item são apresentados os dados recolhidos com o questionário 

direcionado a estrangeiros que vivem ou já viveram no Brasil. As respostas dizem 

respeito às 20 questões fechadas e abertas que fizeram parte do questionário criado 

na ferramenta Typeform. A análise dos resultados é feita a partir de tabelas para as 

questões abertas, nas quais foram permitidas respostas de qualquer natureza para 

conhecer o olhar estrangeiro sobre o Brasil, para as questões fechadas e de múltipla 

escolha, a análise será apresentada através de gráficos.  

O questionário é apresentado em três partes, a primeira sendo comum a 

todos os indivíduos que participaram da pesquisa, já as outras duas partes são 

destinadas primeiramente os participantes que já assistiram aos dois episódios 

citados anteriormente no questionário da série de desenho animado Os Simpsons ou 

que tenham assistido a apenas um deles. A última parte da pesquisa é destinada aos 

participantes que dizem não ter assistido a nenhum dos episódios citados 

anteriormente no questionário.  
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O questionário ficou disponível para respostas do dia 07/11/2014 ao dia 

16/11/2014, totalizando cinco o número de indivíduos que responderam 

adequadamente ao questionário, e a suas respostas estão apresentadas aqui 

exatamente como estavam no questionário, sem nenhuma alteração.   

 

 
 

                              Gráfico 1 – Idade/Age 

                              Fonte: Questão 1 – Typeform 

 

As diferentes faixas de idade não interferem no que se diz respeito a terem 

ou não assistidos os episódios de Os Simpsons usados como fonte de análises para 

este estudo. Do que se refere à questão do sexo do indivíduo que respondeu o 

questionário, foi possível notar a diferença entre os lugares visitados por homens e 

mulheres, que neste questionário 60% dos participantes são do sexo feminino e os 

40% restantes masculinos. 

 

 
 

                              Gráfico 2 – Nacionalidade/Nationality 

                              Fonte: Questão 3 – Typeform 

 

As respostas para esta análise foram obtidas a partir de questionários 

disponibilizados através da plataforma online Typeform, e que foram respondidas por 

cinco estrangeiros que moram ou já moraram no Brasil, de diferentes continentes 

como América do Sul, África, Europa. Conforme as respostas obtidas durante o 

questionário, pode-se notar que o destino de origem do qual o participante vem, pode 

influenciar nas respostas a posteriormente apresentadas. E na questão quatro, como 
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um dos requisitos para responder o questionário era que os participantes já tivessem 

morado ou morassem no Brasil, a resposta foi unânime, assim podendo dar segmento 

a pesquisa.  

 

Quais lugares você conhece e quais são suas impressões desses lugares?  

 Conheço Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul Todos estes lugares são bem diferente um do 

outro, principalente nas costumes, sotaque e custo de vida. 

 Rio de janeiro, angra dos reis, florianopolis , lugares hermosos y fantasticos! 

 Florianopolis: un lugar al que volvería, encantada con la naturaleza, sus 

colores, lleno de vida. Camboriú: Esperaba mucho más de Camboriú por ser 

un lugar tan turístico, el cual recomiendan mucho. Me ha gustado pero hay 

otros destinos en Brasil mucho más interesantes y bellos. Ferrugem: Precioso, 

entretenido, fiesta. Bombinhas: Elegante, playa espectacular, lugar muy bien 

cuidado. Costoso. 

 Sao paulo Porto alegre florianopolis santa maria santa rosa 

 Rio Grande do Sul, Salvador, Rio de Janeiro, ... I visited many different cities 

in Brazil and I think that each city has its own culture. In RS you recognize the 

european influence in the Northeast the influence of the africans...I think you 

can´t say that Brazil only has one general culture. 
Tabela 1: Quais lugares você conhece e quais são suas impressões desses lugares?/Which places do you 

know in Brazil and what are your impressions about these places? 

Fonte: Questão 5 – Typeform  

 

Na questão número cinco, foi possível notar que em três das cinco respostas 

sobre impressões pessoais do Brasil, foi apontado o fato da grande diversidade 

encontrada em um só país e que todos já visitaram pelo menos uma praia brasileira, 

que são, na maioria, destinos os quais a Embratur destaca em suas ações desde antes 

da criação do Plano Aquarela em 2003. Desse modo, pode-se analisar que as praias 

do litoral catarinense vêm em primeiro lugar entre as citadas pelos participantes, logo 

em seguida aparece o Rio de Janeiro como destino dos estrangeiros. É notório que 

nenhum dos respondentes permaneceu somente em uma cidade durante sua estadia 

no país. Em seguida foram citadas cidades dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, 

Bahia, São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais, estados estes que apresentam 

algumas das principais cidades apresentadas através de dados da Embratur pós e pré-

Plano Aquarela e sendo na sua maioria estados que tiveram cidades sedes da Copa do 

Mundo de 2014 e que apareceram em cenas dos dois episódios dos Simpsons que 

foram analisados, tendo como Rio de Janeiro uma das cidades visitadas pelos 
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estrangeiros e o Amazonas que não foi destino dos estrangeiros respondentes, mas 

que foi uma das doze sedes da Copa 2014 e que aparece nos dois episódios.  

Sobre suas impressões é possível observar que os respondentes notaram a 

tamanha diversidade existente no país, destacando as distintas culturas, costumes, 

custo de vida e as praias que percorram por todo o Brasil. A maioria das impressões, 

como por exemplo, a diversidade cultural presente país, são aspectos trabalhados 

pela Embratur no Plano Aquarela para que os estrangeiros conheçam diferentes 

lugares e culturas brasileiras, sem focar somente nas praias, festas e futebol como era 

trabalhado no país antes dos anos 2000 no exterior. E esse ponto de vista que os 

estrangeiros apresentam, depende do tempo em que viveram ou vivem no país.  

 

Quanto tempo você viveu ou vive no Brasil? 

 Vivi um mês  

 Vivo há quase três anos 

 - 

 Há nove meses 

 I have lived for one year in Brazil. 
Tabela 2: Mora/vive no Brasil há quanto tempo?/How long do you live in Brazil? 

Fonte: Questão 6 - Typeform 

    A respeito do tempo em que os respondentes viveram no Brasil, foi possível 

formular uma opinião mais concreta sobre os brasileiros. 

 

Qual sua impressão dos brasileiros? 

 Excelentes personas, alegres y muy amables 

 Gente muito aberta, não tem muito preconceitos com as pessoas. Ao mesmo 

tempo, vejo muita gente que sempre fica no mesmo lugar, e não quer "evoluir" 

na vida pessoal e profissional 

 Personas muy acogedoras, muy alegres, personas de las cuales hay que 

aprender mucho en cuanto a actitud para enfrentar situaciones difíciles. 

Amistosos, amistosas. Valoran y respetan la naturaleza, su país, su música, el 

deporte. Están en contacto con sus emociones y cuidan su bienestar físico. 

 Sad from inside but they try their maximum to keep smiling and be happy 

from outside 

 Openminded, friendly, know how to dance, a bit materialistic, positive 

people...I love brazilians they make me feel happy 
Tabela 3: Qual sua impressão dos brasileiros?/What is your impression about brazilians? 

Fonte: Questão 7 – Typeform 

 



58 
 

 Já quando o assunto não é o Brasil em sim, mas sim o povo brasileiro, o 

povo está bem visto sob o olhar estrangeiro, pois, a maioria destacou que são pessoas 

alegres, acolhedoras, amigas e positivas. Mas um importante aspecto que deve ser 

levado em consideração, é que em um dos depoimentos, foi relatado o fato de 

aparentemente algumas pessoas não terem o intuito de crescer/evoluir tanto no meio 

profissional quanto na vida pessoal. Isso pode estar relacionado ao fato de que em 

muitas ocasiões, as pessoas se acomodam depois de atingir um patamar que para elas 

é considerado confortável e a partir dali, não se esforçam para conquistarem mais 

coisas e evoluírem.  

 

 

Gráfico 5: Assiste Os Simpsons? Em qual veículo?/Do you watch The         

Simpsons? In what media vehicle? 

            Fonte: Questão 8 – Typeform  

 

Como já era esperada, a TV foi apontada por maior número de pessoas 

como o veículo no qual elas assistem ou já assistiram Os Simpsons, e logo em 

seguida a opção de “não assisto” foi a com o segundo maior índice na pesquisa.  

 

 

Gráfico 6: Marque o (s) episódio (s) que você assistiu, no qual eles vêm ao   

Brasil/Mark the episode (s) you have watched, in which they come to Brazil 

            Fonte: Questão 9 – Typeform  

 

Na questão de múltipla escolha, os participantes mostraram que assistiram 

em maior número o último episódio em que Os Simpsons vieram ao Brasil, talvez 
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pelo fato de que o episódio foi bastante comentado por prever a derrota do Brasil 

para a Alemanha, e de que e com o decorrer dos anos Os Simpsons passaram a ser 

mais populares do que no início dos anos 2000, período em que o primeiro episódio 

da vinda da família ao Brasil foi transmitido.  

 

Qual imagem mental você tem do Brasil? 

 Cerros verdes, playa, gente disfrutando el calor. Ciudades coloridas. 

 Carnaval, futebol, samba, cachaça, festa 

 Alegria 

 Brazil and brazilians is the perfect place to spend holiday in for foreigners 

 Country of differences,beach, good food , happy people 
Questão 10: Qual imagem mental você tem do Brasil?/What mental image do you have from Brazil? 

Fonte: Questão 10 – Typeform 

  

Quando foi perguntado sobre imagem mental, o país teve vários pontos 

destacados pelos estrangeiros tendo em comum em várias respostas a alegria, que 

pode ser associada ao carnaval, a festas, ao samba. Nessa questão, é possível notar 

que os itens citados por eles são exatamente os trabalhados pela Embratur no final 

dos anos 90 e início dos anos 2000 como carnaval, praia e futebol, itens esses fazem 

parte dos dois episódios dos Simpsons analisados neste trabalho. Então, pode-se 

notar, que apesar de nas questões anteriores os estrangeiros relatarem o aspecto da 

diversidade brasileira, que começou a ser trabalhada pela Embratur a partir de 2011, 

o que ainda é mais presente na mente do turista é a imagem exposta do Brasil 

anterior ao ano de 2011. 

 

Quais aspectos fazem você lembrar o Brasil? 

 No stress 

 A gente brasileira, hospitalidade 

 Las playas la gente 

 The warm heart of brazilians 

 The music, my brazilian friends in Germany, Leite condensada , Carne e 

churrasco 
Questão 11: Quais aspectos fazem você lembrar o Brasil?/What things make you remember Brazil? 

Fonte: Questão 11 – Typeform 

 

O povo brasileiro, a receptividade foram os fatores de maior destaque entre 

as respostas obtidas sobre os aspetos que fazem os estrangeiros lembrarem do Brasil.  
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Para você, que imagem é transmitida através dos episódios de Os Simpsons? 

 Corrupción, Drogas. 

 Só de ironia sobre um problema não tão grande 
Questão 12: Para você, que imagem é transmitida através dos episódios de Os Simpsons?/For you, what 

image is trasnmitted through the episodes of The Simpsons? 

Fonte: Questão 12 – Typeform  

 

Quando se é questionado sobre a imagem transmitida pelos episódios dos 

Simpsons, dois dos cinco participantes responderam essa questão, apontando a 

corrupção no Brasil e as drogas. Durante os episódios, principalmente no de 2013, 

quando Homer vem ao Brasil para ser juiz na Copa de 2014, são notáveis a varias 

vezes em que o Homer é chantageado com muito dinheiro para que induza os 

resultados das partidas de futebol, que é um caso de corrupção esportiva. Já as drogas 

estão presentes nos episódios de uma maneira mais cautelosa, não deixando muito 

aparente o seu uso, mas deixando entender que ela faz parte do episódio. Já em outra 

resposta, é posto que os episódios são apenas uma ironia a problemas não tão 

importantes ao país. 

 

 

Sobre a Copa do Mundo de 2014: 

O que foi divulgado? 

 Desigualdad, improvisación, injusticia 

 Dentro do Brasil: todos os problemas que estavam acontecendo com a 

construção dos estádios, a pouca infraestrutura que tinha para ter a copa, tem 

mais problemas sociáis que resolver, que fazer uma copa. Fora do Brasil: só os  

 manifestos, mas depois tudo bem 

 I found it really sad to see how disappointed the people were after the game 

against Germany. It mad me sad to see that people left the stadion during the 

game and stopped supporting they team. I don´t know but it seemed really 

unfair. 

 Alegria sol 

O que você esperava da Copa 2014? 

 Que Brasil se potenciara mucho más. 

 Esperava que houvessem mais protestos, gente saindo na rua 

 Mas seguridad 

 Was affraid that brazilians will make a problem as I heared they said they 

were planned to make a strike during the world cup, but it was perfect. 

 I didn´t expect Germany to win the World Cup, but I think it was good for 

Brazil not to win, good for the people to see that soccer isn´t everything. 
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Como foi? 

 Injusto para muchas personas en situación de pobreza 

 Esperava que houvesse mais problemas, mas tudo foi bem mais tranquilo 

 Entretenido 

 I was happy seeing my country win in one of my favourite countries of the 

world. It made me proud. 

 Amazing 

Como foi retratado no episódio? 

 Sólo enfocado en corrupción de brasileros, cuando la corrupción en el fútbol 

va mucho más allá. 

 Não, foi diferente 
Questão 13: Sobre a Copa do Mundo de 2014/ About the FIFA World Cup 2014 

Fonte: Questão 13 – Typeform  

 

O tema Copa do Mundo 2014 foi abordado em quatro questões descritivas, a 

primeira sobre como a Copa foi divulgada fora do Brasil, às foram diversas 

destacando a desigualdade, injustiças, manifestos, alegrias e a falta de apoio a equipe 

Brasileira. Quando analisado o a divulgação dos manifestos, não é possível afirmar 

se são os que aconteceram em 2013, pois, foram muitos e “respingaram” na imagem 

da Copa em 2014, ou se foram os manifestos ocorridos durante o início da Copa em 

2014, que foram divulgados na semana do ocorrido e depois esquecidos. Seguindo 

essas informações pode-se referir que talvez tenha acontecido a repetição de 1964 à 

1985, de quando o que ocorria dentro do país era abafado no exterior, com o intuito 

de mostrar para o povo estrangeiro somente a alegria do grande evento que é a Copa 

do Mundo, sem deixar expor o que acontecia de verdade dentro do país.  

A falta de apoio também foi relatada, e talvez o fato disso ter sido notado, 

pode ter ocorrido porque depois de todos os protestos feitos entre 2013 e 2014, o 

tema “O Gigante acordou” foi bastante enfatizado durante a Copa das Confederações 

e Copa do Mundo quando o hino do Brasil era tocado, e transparecia o orgulho de ser 

brasileiro que por muito tempo ficou encoberto por tudo que acontece dentro do país.   

Então, depois de algumas derrotas e de não ter ganhado a copa que foi sediada em 

solos brasileiros, parte dos torcedores vivaram as costas para a seleção, passando 

uma imagem de pouco positiva quando o assunto é o apoio a equipe, pois, o povo de 

um país que pede mudanças continuou agindo da mesma forma como se nada tivesse 

acontecido, está tudo bem enquanto o Brasil está ganhando, mas basta perde que o 

povo que cantou com tanto orgulho diversas vezes o hino nacional fira as costas para 

sua amada seleção.  
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Na questão seguinte abordada sobre a Copa de 2014, foi perguntando o que 

os estrangeiros participantes do questionário esperavam da Copa, e por eles foi 

relatado que esperavam que houvessem mais protestos, mais pessoas nas ruas, pois, 

durante os protestos ocorridos em 2013, que é válido lembrar, começou por causa de 

um aumento de 0,20 centavos na tarifa do ônibus e depois disso alcançou uma 

dimensão enorme, na qual os protestantes afirmavam que todo o protesto que estava 

acontecendo não era por apena 0,20 centavos. Posterior a isso, pode-se referir 

conforme os depoimentos, que era esperado mais do povo brasileiro, mas, não se 

pode afirmar ao certo se a espera era negativa ou positiva na visão dos estrangeiros. 

O fato de o Brasil não ter vencido a Copa que sediava, foi apontado como um 

acontecimento que pode ter ajudado o país de certa forma por causa do momento em 

que vivia.  

Na terceira questão sobre a Copa do Mundo, foi questionado como foi a 

Copa em relação ao que era esperado pelos questionados, e o tema injustiça voltou a 

ser citado e o fato de que esperavam que houvessem mais problemas durante a Copa 

também, mas que apesar de tudo foi um evento tranquilo e divertido e a respondente 

alemã relatou que ficou muito feliz por seu país ter ganha a Copa na qual o país que 

sediava era tido como o favorito. E então na última questão que foi direcionada a 

Copa de 2014, os participantes responderam sobre como o episódio dos Simpsons na 

Copa do Mundo retratou o Brasil e a Copa. Em suas respostas, os turistas aponto que 

o que foi mostrado no episódio não é diferente do que realmente acontece no país, e 

que a corrupção retratada é apenas uma parte, e eu no país e no próprio futebol, o 

nicho da corrupção é muito maior do que foi apresentado. 

 

Você já participou de eventos internacionais no Brasil? Quais? Por quê? 

 No, pero me encantaría 

 Sim, fui voluntário da AIESEC duas vezes, uma em Brasília e a outra em 

Porto Alegre 

 No 

 Apart from world cup , no 

 None. 
Questão 14: Você já participou de eventos internacionais no Brasil? Quais? Por quê?/What image do 

you have of Brazil watching the children’s program that Bart watched when he is in Brazil? 

Fonte: Questão 14 – Typeform  
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Quando foi abordado o fato sobre ter participado de eventos internacionais 

no Brasil, dos cinco participantes dois responderam que sim, um sendo voluntário da 

AIESEC que é uma rede global, reconhecida pela Unesco como a maior organização 

gerida por jovens estudantes universitários ou recém graduados, e outra respondente 

diz que a não ser a Copa de 2014, nunca participou de outros eventos. Nesse tópico 

tendo com maior porcentagem o número de respondentes que não participaram de 

eventos internacionais no Brasil, é possível inferir que apesar do crescente número de 

eventos os quais o Brasil é país sede, o número de participantes ainda não atinge um 

número satisfatório, talvez pelo fato de que como foi registrado nas questões 

anteriores, a imagem que o estrangeiro tem do Brasil, ainda é a que foi mostrado 

durante a ditadura militar.  

 

Qual a imagem que você tem do Brasil ao ver o programa infantil que Bart 

assiste quando está no Brasil? 

 No recuerdo éste programa 

 Rio de Janeiro, festa, praia e samba 
Questão 15: Qual a imagem que você tem do Brasil ao ver o programa infantil que Bart assiste quando 

está no Brasil?/What image do you have of Brazil watching the children’s program that Bart watched 

when he is in Brazil? 

Fonte: Questão 15 - Typeform  

 

 

Cite 3 pontos nos quais a imagem que você tem do Brasil é igual a retratada nos 

episódios de Os Simpsons. E quais informações presentes nos episódios não 

condizem com a imagem que você tem do país? 

 Referente a drogas: tengo una imagen de Brasil en que están muy visibles, 

expuestas. Referente a corrupción: Pienso que en Brasil puede haber más 

flexibilidad en normas, quizás no hay un control estricto o pleno orden en éste 

ámbito, lo que posibilitaría la corrupción en aspectos legales, policiales, 

empresariales. El episodio de Los Simpson sobre el Mundial, no condiciona la 

imagen que tengo del país ya que en fútbol, la mafia y corrupción no es 

exclusiva de Brasil. 

 Samba Alegria Festa Acho que o mais injusto, é a imagem do Brasil como um 

país súper perigoso, quando não é tão perigoso como outras cidades de Sul 

Amêrica. Só devemos ter cuidado, mas não é que saindo na rua, vão nos 

roubar como muitas vezes projetam essa imagem do país 
Questão 16: Cite 3 pontos nos quais a imagem que você tem do Brasil é igual a retratada nos episódios 

de Os Simpsons. E quais informações presentes nos episódios não condizem com a imagem que você 

tem do pais?/Quote 3 points in which the image that you have from Brazil is the same of what is 

portrayed in the episodes of The Simpsons. And what information of these episodes is not like the image 

you have from Brazil? 
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Fonte: Questão 16 – Typeform  

 

Nesta questão de número 16, os respondentes apontaram fatores nos quais 

eles julgam iguais a imagem que eles tem do Brasil e também fatores que estão 

presentes nos episódios que não condizem com a imagem que eles tem do país. Sobre 

o que aparece nos episódios, a corrupção e as drogas que são assuntos recorrentes 

nos noticiários brasileiros, foram destacados por um dos participantes como as 

drogas terem um uso muito exposto, e que o fato de o país ter uma corrupção que 

com o passar dos anos só aumenta, é pelo fato de existir flexibilidade das leis e por 

não haver um controle rigoroso sobre o que acontece. Outro relatou que o país tem 

uma imagem de ser muito perigoso, que ao sair na rua, às pessoas precisam estar 

sempre se cuidando para que não aconteça nada de mal com elas. Quando é feita a 

comparação entre esses aspectos e o que eles realmente acreditam, é apontado o fato 

de que a corrupção também está presente no futebol, mas que isso não acontece só no 

Brasil, corrupção essa que está presente no episódio 16 da 15ª temporada de Os 

Simpsons, quando Homer é subordinado a influenciar no resultado dos jogos durante 

a Copa de 2014. Outro aspecto é sobre o país ser um lugar perigoso, o respondente 

afirma que o Brasil não é tão perigoso como é retratado, que existem outras cidades 

de países Sul Americanos que do ponto de vista dele, são mais perigosas que o 

Brasil, retratando esse perigo que é transmitido do país no exterior, Os Simpsons traz 

no episódio 15 da 13ª temporada o Homer sendo sequestrado ao pegar um táxi perto 

de uma feira carioca.  

 

O que você espera das Olímpiadas de 2016 que será sediada no Rio de Janeiro? 

 Justicia social, culminación de la reparación del daño a familias afectadas por 

Mundial de 2014 y que se vean beneficiadas las personas que más lo 

requieren. Con esto, entonces, que se potencie fuertemente el país. 

 Melhores infraestruturas, fácil acesso e que terminem as obras no tempo 

estabelecido e programado 

 Mas seguridad 

 Brazil need to improve first their way of life, instead of keep thinking 

organizing international event and all the money nobody knows where it goes. 

 Fun and no more corruption. 
Questão 17: O que você espera das Olímpiadas de 2016 que será sediada no Rio de Janeiro?/ What do 

you expect from the 2016 Olympics that will be hosted in Rio de Janeiro? 

Fonte: Questão 17 – Typeform  
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Na última questão, foi perguntando o que é esperado das Olimpíadas de 

2016, três dos cinco respondentes apontam a corrupção como um dos fatores que 

devem ser melhorados, ou que acabem com ela, um dos participantes escreve que o 

Brasil precisa primeiramente melhor seu modo de vida, para que depois pense em 

sediar novamente eventos desse porte e que ninguém sabe ao certo para onde vai 

todo o dinheiro gasto, opinião que se entende quando outro respondente ressalta o 

fato de que é preciso terminar as obras no tempo que foi programado, porque, 

dinheiro para que o tempo seja respeitado existe, e é valido lembrar que depois de 

quatro meses da realização da Copa e que a menos de um ano e meio para o 

acontecimento das Olimpíadas, ainda existem obras da Copa que estão inacabadas. 

Outra questão abordada foi que antes que ocorra as Olimpíadas, é necessário que as 

pessoas que foram prejudicadas com a Copa sejam beneficiadas, e que a segurança 

seja maior nesse evento do que foi durante a Copa de 2014.  
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7. CONCLUSÃO 

No decorrer do estudo foi possível notar que com o passar dos anos uma 

evolução impulsiona a outra, como se pode notar no ato de identificação dos 

produtores a partir da criação de marcas, e que com o passar do tempo foi necessário 

o aprimoramento dessas marcas, pois, passaram a surgir mais concorrentes, produtos 

similares, e mais usos para esses produtos. A partir dai, deu-se a necessidade da 

identificação dos territórios como vilas, cidades, estados e países para que as pessoas 

pudessem saber de onde vinham seus produtos, ou mesmo para a própria delimitação 

dos territórios. Então, assim, nasceu o marketing territorial que serve para apresentar 

o que de melhor um determinado lugar tem para oferecer. E com um conjunto de 

conhecimentos sobre marca e marketing territorial foi que ao Embratur lançou o 

Plano Aquarela, com o intuído de desfazer a imagem transmitida do Brasil no 

exterior desde o início dos anos 60 até o final dos anos 90.  

Durante a realização do estudo e aplicação do questionário foi possível 

observar que, mesmo que o trabalho que a Embratur tem feito para o Brasil seja de 

consistência e que tenha gerado resultados na imagem que se tem do país no exterior, 

ainda é necessário que se trabalhe muito essa imagem na cabeça do público final, 

pois, como foi relatado e observado nas respostas do questionário, a imagem mental 

que o estrangeiro tem do Brasil, ainda é a transmitida até o final dos anos 90, mesmo 

que desde 2005 a Embratur trabalhe através do Plano Aquarela a imagem de um país 

que é repleto de cultura, belezas naturais e arquitetônicas, e que o estrangeiro pode 

vir ao Brasil com o intuído de agregar conhecimento pessoal e profissional.  

Mas, como foi apontado pelos respondentes do questionário, antes de querer 

sediar grandes eventos internacionais, é preciso melhorar o modo vida dos 

brasileiros, para que seja um povo que tenha orgulho do seu país, que não haja mais 

corrupções, mais desigualdades, que transparência por mais difícil que seja sempre 

esteja presente em todas as decisões tomadas no que diz respeito a nação brasileira. 

Pois, como se trata de um país enorme, e com muitas culturas diferentes é necessário 

que o próprio brasileiro conheça seu país, as diversidades, culturas, belezas, histórias, 

dimensões, para que depois a possa ser mudada a imagem que o estrangeiro tem do 

Brasil, porque través disso, é possível que não se veja mais os próprios brasileiros 
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falando mal do seu país, e sim, pessoas apaixonas por ter nascido em um lugar 

maravilho e com tantas belezas. 

Depois disso, os próprios brasileiros ajudarão para que a imagem que é 

transmitida do Brasil no exterior mude, pois, apontarão sempre fatores que só tem a 

agregar para seu país, sem denegrir sua imagem. O Plano-Aquarela tem como 

objetivo que até 2020 as mudanças planejadas por eles aconteçam, e com menos de 6 

anos para isso, uma Copa do Mundo que foi bem vista pelas estrangeiros apesar de 

destacarem a corrupção, e a menos de um ano e meio para a realização da Olimpíada 

Rio 2016, tem muito trabalho a ser feito, muito a ser cumprido e muitas pessoas a 

serem convencidas de que realmente o Brasil pode mudar e ser um país melhor para 

os estrangeiros e os próprios brasileiros. 
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APENDICE (A) 

 

QUESTIONÁRIO PARTE I PORTUGUES  

1) Idade: 

2) Sexo: 

3) Nacionalidade: 

4) Conhece o Brasil?  

(   ) SIM     (   ) NÃO  

5) Quais lugares e quais são as suas impressões sobre esses lugares? 

6) Mora/vive no Brasil há quanto tempo? 

7) Qual sua impressão dos brasileiros? 

8) Assiste Os Simpsons? Em qual veículo?  

     (   ) TV  (   ) COMPUTADOR  (   ) SMARTFONE  (   ) TABLET        

                      (   ) OUTRO.  Qual?  

9) Marque o (s) episódio (s) que você assistiu, no qual eles vêm ao Brasil.  

A)   (   ) 

 

B)  (   ) 
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QUESTIONÁRIO PARTE II PORTUGUES 

Para quem assistiu aos episódios 

1) Qual imagem mental você tem do Brasil? 

2) Quais aspectos fazem você lembrar o Brasil? 

3) Para você, que imagem é transmitida através dos episódios de Os 

Simpsons? 

4) Sobre a Copa do Mundo de 2014: 

4.1) O que foi divulgado? 

4.2) O que você esperava da Copa 2014? 

4.3) Como foi? 

4.4) Como foi retratado no episódio? 

5)  Você já participou de eventos internacionais no Brasil? Quais? Por quê? 

6)  Qual a imagem que você tem do Brasil ao ver o programa infantil que 

Bart assiste quando está no Brasil?  

 

7) Cite 3 pontos nos quais a imagem que você tem do Brasil é igual a 

retratada nos episódios de Os Simpsons. E quais informações presentes nos episódios 

não condizem com a imagem que você tem do pais? 

8)  O que você espera das Olímpiadas de 2016 que será sediada no Rio de 

Janeiro? 

Para quem não assistiu aos episódios 

1) Qual imagem mental você tem do Brasil? 

2) Quais aspectos fazem você lembrar o Brasil? 

3) Sobre a Copa do Mundo de 2014: 
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4.1) O que foi divulgado? 

4.2) O que você esperava da Copa 2014? 

4.3) Como foi? 

4) O que você espera das Olímpiadas de 2016 que será sediada no Rio de 

Jainero? 

5)  Você já participou de eventos internacionais no Brasil? Quais? Por quê? 

 

QUESTIONNAIRE PART I ENGLISH 

10) Age: 

11) Gender: 

12) Nationality: 

13) Have you ever been in Brazil?  

(   ) YES     (   ) NO  

14) Which places do you know in Brazil and what are your impressions 

about these places? 

15) How long do you live in Brazil? 

16) What is your impression about brazilians? 

17) Do you watch The Simpsons? In what media vehicle?  

     (   ) TV  (   ) PC  (   ) SMARTFONE  (   ) TABLET        

                      (   ) OTHER  Which one?  

18) Mark the episode (s) you have watched, in which they come to Brazil.  

C)   (   ) 

 

D)  (   ) 
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QUESTIONNAIRE PART II ENGLISH 

For those who watched the episodes. 

5) What mental image do you have from Brazil? 

6) What things make you remember Brazil? 

7) For you, what image is trasnmitted through the episodes of The 

Simpsons? 

8) About the FIFA World Cup 2014: 

4.1) What was disclosed? 

4.2) What did you expect from the World Cup? 

4.3) How was it? 

4.4) How was it portrayed? 

5)  Do you ever attended any international events in Brazil? Which ones? 

Why? 

6)  What image do you have of Brazil watching the children’s program that 

Bart watched when he is in Brazil?  
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7) Quote 3 points in which the image that you have from Brazil is the same 

of what is portrayed in the episodes of The Simpsons. And what information of these 

episodes is not like the image you have from Brazil? 

8)  What do you expect from the 2016 Olympics that will be hosted in Rio 

de Janeiro? 

For those who didn’t watch the episodes. 

1) What mental image do you have from Brazil? 

2) What things make you remember Brazil? 

3) About the FIFA World Cup 2014: 

4.1) What was disclosed? 

4.2) What did you expect from the World Cup? 

4.3) How was it? 

5) What do you expect from the 2016 Olympics that will be hosted in Rio de 

Jainero? 

6)  Do you ever attended any international events in Brazil? Which ones? 

Why? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


