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RESUMO: O presente artigo busca analisar a utilização do cinema como estratégia 

para incrementar o turismo na cidade do Rio de Janeiro. Especificamente, este 

projeto tem como objetivos: discutir a influência do cinema na imagem de 

destinações; apresentar o conceito “turismo cinematográfico”; compreender a 

contribuição de produções cinematográficas para a constituição do Rio de Janeiro 

como destino turístico; verificar a contribuição da Rio Film Commission e da Rio 

Filme para o fomento turístico na cidade do Rio de Janeiro. O estudo é feito através 

de análise bibliográfica-documental e de entrevista junto ao Diretor Comercial da 

RioFilme, órgão público da Prefeitura do Rio de Janeiro, que fornece incentivo ao 

audiovisual carioca. Os resultados revelam que existe algum incentivo por parte da 

administração pública da cidade e que os filmes geram impacto no turismo da cidade 

a curto, médio e longo prazo. 
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ABSTRACT: This article pursues to analyze the use of movies as a strategy to 

increase tourism in Rio de Janeiro city. Specifically, this project aims: discuss the 

influence of films in the destination’s image. To present the concept “Film Tourism”. 

To understand the contribution of film productions to the image of Rio de Janeiro city 

as a tourist destination. To verify the Rio Film Commission and RioFilme contribution 

to increase tourism in the city.  The essay is made through bibliographical and 

documentary research and an interview with the RioFilme’s (public agency of Rio’s) 

commercial director, that provides incentive to carioca’s movies. Results reveal there 

is some incentive made by the Rio’s public administration and the films generate 

impact in tourism in Rio in short, medium and long term. 
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1 Introdução 

Após a década de 1950, constatou-se uma forte mudança comportamental nas 

sociedades ocidentais: o Pós-Modernismo, isto é, um conjunto de práticas culturais, 

sociais e políticas que rompeu com os antigos padrões estabelecidos pelo 

Modernismo e transformou o comportamento da sociedade como um todo, alterando 

também o que se espera do ato de viajar. (JAMESON, 1991). 

O cidadão pós-moderno vive a ânsia do imaginário, buscando o prazer com cada 

vez mais intensidade e de diferentes modos (LIMA, 2004). A atividade turística pode 

ser considerada uma potente maneira de fornecer o prazer na sociedade. Segundo 

Kripendorff (2009) o ato de viajar é uma forma de aliviar-se, descansar, obter novos 

conhecimentos e fugir do cotidiano. 

Confirmada como uma das principais atividades econômicas das últimas décadas 

(MINISTERIO DO TURISMO, 2007). O turismo registrou em 2012, segundo a 

Organização Mundial do Turismo – OMT (2012), um aumento de 4% no mundo, 

atingindo um recorde de faturamento de1,07 trilhões de dólares americanos.  

Com bases nessas informações, entende-se que a atividade turística é interessante 

comercialmente, portanto, foco de investimentos de muitas empresas e governos. 

Estes, por sua vez, buscam estratégias mais eficazes e confiáveis para atingir os 

futuros consumidores dos produtos turísticos (PANOSSO; ANSARAH, 2009). 

Neste contexto, a mídia tem sido utilizada como instrumento de incentivo turístico, 

principalmente por meio do cinema e televisão. Os filmes, através de suas 

características convergentes entre drama e cenário, são fortes influenciadores da 

forma de pensar e agir dos indivíduos (NASCIMENTO, 2009). 

Alguns estudos têm surgido a respeito da utilização do cinema como ferramenta de 

incentivo turístico, especialmente em âmbito internacional, como analisa Beeton 

(2005), Nascimento (2009) e Hayata e Madril (2009) e, concomitantemente, o 

assunto passou a ter a atenção das iniciativas públicas em importantes destinos 

turísticos.  

Nova York, por exemplo, possui políticas de incentivo elaboradas especialmente 

para a produção de filmes na cidade e seus índices de visitação turística anuais são 

cada vez maiores (NYC & COMPANY, 2011). Já na Inglaterra, um estudo da Visit 
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Britain (2013), divulgou que 40% dos turistas que viajam para lá estão em busca de 

locações de filmes.  

No Brasil, de acordo com a Association of Film Commissioners International – AFCI 

– (2013) apenas três cidades brasileiras possuem Film Commission, órgão 

responsável por facilitar o caminho burocrático para filmagens: Manaus, São Paulo e 

Rio de Janeiro.  

Neste cenário, destaca-se o Rio de Janeiro por duas principais razões: em primeiro 

lugar, a cidade é o destino de lazer mais procurado por turistas no Brasil (BRASIL, 

2013). Além disso, nos últimos anos, observa-se forte investimento público, que 

parte tanto do Governo do Estado quanto da Prefeitura e somam parcerias para 

consolidar a cidade do Rio como protagonista do cinema nacional e internacional 

(COLBERT, 2013).  

Desta forma, este estudo tem como objetivo geral analisar o cinema como estratégia 

promocional para destinações turísticas, especialmente no caso da cidade do Rio de 

Janeiro. Contempla os seguintes objetivos específicos: a) discutir a influência do 

cinema na imagem de destinações; b) apresentar o conceito “turismo 

cinematográfico”; c) compreender a contribuição de produções cinematográficas 

para a constituição do Rio de Janeiro como destino turístico; d) verificar a 

contribuição da Rio Film Commission e da Rio Filme para o fomento turístico na 

cidade do Rio de Janeiro. 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com base em metodologia 

bibliográfica-documental e em entrevista semiestruturada junto ao responsável da 

RioFilme. 

2 Imagem de um destino e a construção do imaginário do turista 

2.1 O turista e a busca pelo extraordinário 

O cidadão pós-moderno busca aliviar-se de suas tensões cotidianas, de sua rotina 

através da contemplação, do contato com o outro, o diferente. Há uma vontade de 

fuga da vida que se leva e, portanto uma constante procura por aquilo que se 

caracterize extraordinário, fora do comum. Entende-se como extraordinário tudo 

aquilo que é diferente do habitual de um indivíduo, portanto, aspecto comum na 
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prática turística. O foco da contemplação do turismo varia de um ponto a outro, 

contudo, o aspecto extraordinário existe a partir do momento em que ele deixa seu 

entorno habitual e desliga-se de sua rotina de trabalho (URRY, 1990).  

Os lugares escolhidos para contemplação do olhar do turista são os chamados 

destinos turísticos. Considerado o lugar onde os turistas pretendem passar seu 

tempo livre longe de casa, o Destino Turístico é uma unidade geográfica, que 

segundo Panosso Netto e Lohmann (2008, p. 347) “pode ser uma vila, uma cidade, 

uma região, um país, até mesmo um conjunto de múltiplos destinos, ou um destino 

móvel, como cruzeiros marítimos”.  

Os destinos – e os demais aspectos da viagem – são escolhidos com base em um 

complexo processo decisório que, conforme Cooper (2007) constitui um sistema 

formado por quatro elementos: energizadores de demanda, efetivadores de 

demanda, papéis e o processo de decisão e determinantes da demanda. 

Os energizadores correspondem às motivações do turista para sair de férias ou 

visitar determinado destino. Essas motivações são formadas pela necessidade e 

desejo de viajar. De acordo com o modelo proposto por Maslow compreende-se que 

as necessidades humanas existem como parte integrante do ser, e dispostas em 

formato hierárquico de uma pirâmide, estando inclusas, enquanto necessidades 

humanas, a autoestima, o reconhecimento, status e realização pessoal. Já o desejo 

é a forma como a necessidade se expressa, modelada pelo conhecimento, cultura e 

personalidade de cada indivíduo (KOTLER E KELLER, 2006).  

 Os efetivadores correspondem às ideias e imagens que o consumidor tem de um 

produto, neste caso, uma destinação, e podem potencializar ou atenuar as 

motivações. 

Os papéis e o processo de decisão correspondem ao papel que o indivíduo exerce 

em seu grupo social e como ele é influenciado pelo grupo, como é o caso, por 

exemplo, da família (COOPER, 2007). 

E os determinantes da demanda são os aspectos que delimitam a capacidade do 

indivíduo de consumir determinado produto, ou seja, que definem se a viagem 

baseada nas motivações irá realmente acontecer ou não. Os determinantes podem 

ser econômicos, sociológicos ou psicológicos. (COOPER, 2007). 
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Desta forma, a prática de viajar é composta por diversos aspectos, entre eles, as 

motivações que envolvem necessidade e desejo. O cinema atua na formação do 

imaginário, como afirma Nascimento (2009) que os filmes mostram de forma mais 

clara aquilo que se buscava ou se transforma em uma sugestão idealizada.  

2.2 O papel da imagem do Destino Turístico 

A imagem de um destino ou produto é o conjunto de crenças, ideias e impressões 

que um consumidor tem do mesmo. Ela é formada de acordo com as experiências, 

aprendizados, percepções e emoções deste consumidor e podem atenuar ou 

ampliar o desejo de viajar (COOPER, 2007). 

Para Kotler e Keller (2006, p. 315) existem dois conceitos importantes. O primeiro é 

a identidade, que é definida como “o modo como a empresa busca identificar ou 

posicionar a si mesma ou seu produto”. O segundo conceito é o de imagem, que é o 

“modo como o público vê a empresa ou seus produtos”.  

Já a American Marketing Association – AMA (2013) define imagem como “a 

percepção do consumidor de um produto, instituição, marca, negócio ou pessoa que 

pode ou não corresponder com a ‘realidade’”.  

O produto turístico apresenta características, como a intangibilidade, e seu 

consumidor detém a expectativa da experiência que irá vivenciar em uma data futura 

à da compra. Segundo Cooper (2007) a imagem é influenciadora na escolha do 

consumidor, tanto na escolha entre viajar ou não nas férias, bem como de qual 

destino será escolhido. 

Desta forma, entende-se imagem como algo construído e que necessita de 

constante investimento, atenção e cautela por parte dos gestores de uma localidade.  

De acordo com Urry (1990), essa percepção do consumidor em relação ao destino 

turístico acontece antes da decisão de viajar nas férias, uma vez que a construção 

da imagem é feita através de práticas não turísticas, segundo o autor ( ibid, p.18): 

Os lugares são escolhidos para serem contemplados porque existe uma 

expectativa, sobretudo através dos devaneios e das fantasias, em relação a 

prazeres intensos, seja em uma escala diferente, seja envolvendo sentidos 

diferentes daqueles com que habitualmente nos deparamos. Tal expectativa 

é construída e mantida por uma variedade de práticas não-turísticas, tais 
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como o cinema, a televisão, a literatura, as revistas, os discos e os vídeos, 

que constroem e reforçar o olhar. 

É recomendável então que haja um acompanhamento dessas práticas não turísticas 

por parte dos responsáveis pelo turismo das destinações, uma vez que essas mídias 

influenciam na demanda turística (HAYATA E MIDRIL, 2009). Neste cenário, o 

cinema entra como uma ferramenta de marketing para criar, fortalecer e propagar a 

imagem de uma destinação.  

3 Cinema e turismo 

3.1 Breve história do cinema 

Em 1895, no Grand Café de Paris, os Irmãos Lumière apresentaram ao mundo o 

cinematógrafo, aparelho desenvolvido por eles, capaz de filmar, desenvolver e 

projetar películas, e trouxeram à luz as primeiras ideias de cinema (FRANCE, 2013). 

Pouco depois, George Méliès, um ilusionista francês, se tornou um dos precursores 

do cinema de ficção e dos efeitos especiais, por ter desenvolvido técnicas 

fotográficas que criaram mundos fantásticos em suas projeções.  

Nas décadas seguintes, o cinema foi amplamente desenvolvido, desde a estreia do 

cinema mudo na fundação de Hollywood em 1912, o Expressionismo Alemão na 

década de 1920; evoluindo para os filmes de gângsters na década de 1940, a 

Nouvelle Vague de Godard nos anos 50, passando pelo folhetinesco de Almodóvar 

na década de 1980 e chegando ao que se conhece hoje por blockbusters, isto é, 

filmes com grande sucesso comercial (TAVARES, 2005). 

No Brasil, a primeira exibição de cinema de que se tem notícia aconteceu em oito de 

julho de 1896, em uma sala alugada na Rua do Ouvidor, na cidade do Rio de 

Janeiro, por iniciativa do exibidor Henri Paillie (SILVA, 2013). 

As primeiras imagens coletadas do Brasil foram registradas por Afonso Segreto, em 

1898, que com sua câmera Lumiére, registrou imagens da Baía de Guanarabara, no 

Rio de Janeiro e a partir deste momento, novos cineastas e filmagens começam a 

surgir no Brasil (HAYATA, MIDRIL, 2009). 
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O mercado exibidor de filmes no Brasil se consolida entre 1907 e 1910, 

principalmente no Rio de Janeiro, que neste período já contava com 20 salas de 

cinema, que em sua maioria, tinham suas próprias equipes de filmagem. Os 

primeiros filmes ficcionais foram gravados nesta mesma época e eram 

caracterizados, em geral, por reconstituições de crimes famosos e depois pelos 

filmes cantados, cujos atores ficavam atrás da tela narrando as falas dos 

personagens (SILVA, 2013). 

Na década de 1930 se inicia o cinema falado, com destaque para a sofisticação da 

linguagem cinematográfica, caracterizada pelas “chanchadas”, comédias musicais 

com cantores populares e atrizes de teatro e pelo surgimento de Carmem Miranda 

(BRASIL, 2013). 

No inicio dos anos 1960,  surgiu um movimento conhecido como Cinema Novo, com 

jovens cineastas produzindo filmes imbuídos de forte temática social, fortemente 

disseminado por Glauber Rocha1.  Após o golpe militar, em 1964, o cinema se 

dividiu nos filmes do Cinema Novo que produziam críticas realistas, burlando a 

censura ditatorial com metáforas; e do lado estatal, foi criada a Embrafilme, pelo 

governo Geisel2, a fim de angariar simpatia para o regime militar (BRASIL, 2013).  

A dissolução da ditadura e as políticas neoliberais do governo Collor extinguiram 

empresas estatais como a Embrafilme e abriu o mercado para a entrada das 

megaproduções hollywoodianas e a produção nacional entrou em colapso no início 

dos anos 1990.   

As produções nacionais passaram por um processo de revitalização a partir dos 

anos noventa, em período conhecido como “A Retomada” do cinema brasileiro. 

Parte deste processo foi a criação da RioFilme, com o objetivo de auxiliar na 

distribuição de filmes nacionais. 

Filmes como “O Quatrilho” (1994) e “Central do Brasil” (1998) foram indicados ao 

Oscar e nomes como Walter Salles tornaram-se conhecidos no mundo todo. 

(BRASIL, 2013).  

                                                           
1
 Glauber Rocha (1939 - 1981) foi um importante cineasta brasileiro, integrante do movimento conhecido como 

“Cinema Novo”, iniciado nos anos 1960. (UOL EDUCAÇÃO, 2014). 
2
 Ernesto Geisel foi Presidente do Brasil entre 1974 e 1979, durante a Ditadura Militar. (GOVERNO FEDERAL, 

2014). 



8 

 

Atualmente vive-se a era dos blockbusters, como citado anteriormente, onde filmes 

com orçamentos caros levam milhões de espectadores às salas de cinema em todo 

o mundo. Esses milhões são influenciados pelos filmes, que são, em parte, os 

responsáveis pela mudança no modo de vida e nas opiniões dos indivíduos, o que 

impacta em suas práticas turísticas também (HAYATA e MIDRIL, 2009). 

3.2 Turismo induzido por filmes  

De acordo com Cagliani (2005), o cinema tem como função entreter, transportar o 

espectador para outra época, para a dimensão do que acontece com os 

personagens. Cagliani (2005) entende, originalmente, o cinema como uma atividade 

de lazer que desliga as pessoas de suas vidas reais e cotidianas, fascinando-as e as 

emocionando com as realidades de personagens em outros mundos, épocas, 

situações.   

Resgata-se, então, o conceito de Jameson (1997), que define a pós-modernidade 

como uma construção lógica baseada na simulação, ou seja, a elaboração de um 

mundo onde o real e o imaginário sejam indistinguíveis. 

O “pós-turismo”, por sua vez, é a prática turística que expressa os conceitos de pós-

modernidade, ou seja, a expressão do simulacro dentro da atividade turística; é a 

fantasia, uma vez que o praticante do turismo está em um momento de descanso do 

trabalho, e pode se imaginar no papel de qualquer personagem que desejar 

(BEETON, 2005, p.178) 

Para Beeton (2005), esse turista imaginativo pode encaixar-se no conceito de film-

induced tourism, que pode ser traduzido livremente como “turismo induzido por 

filmes”. O conceito refere-se não só ao cinema, mas a quaisquer produções 

audiovisuais, tais como filmes no cinema, em DVD, seriados, novelas, etc. que 

induzem o turismo em diferentes vertentes e podem ser o principal fator motivador 

de uma viagem ou apenas parte atrativa das férias (BEETON, 2005). 

Segundo definição do Ministério do Turismo (2007), o conceito de Turismo 

Cinematográfico é caraterizado pelas visitações de turistas a locais e atrações a 

partir de sua visualização no cinema ou na TV. Para Nascimento (2009, p.12), que 

prefere o termo cineturismo, este é “uma forma de turismo que se baseia na 
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visitação ás locações onde são produzidos filmes e séries televisivas e 

cinematográficas”. 

Segundo Nascimento (2009), a busca do turista pós-moderno pela plenitude de suas 

experiências é tão intensa, que ele não se importa se ela é real ou apenas um 

simulacro.  

A este respeito, Beeton (2005) destaca que entre os turistas motivados por 

produções audiovisuais, podem ser identificados aqueles que visitam locais reais de 

filmagens e os que visitam os locais “falsos”, onde se passa a história ficcional, mas 

nunca foi locação do filme. O seriado Friends, por exemplo, induz a visitação a Nova 

York – onde a história se passa – mas foi todo filmado em estúdios na Califórnia 

(GOUVEIA, 2012).  Há também os parques temáticos como o Universal Studios, que 

recriam espaços cinematográficos – reais ou ficcionais – para entretenimento dos 

visitantes. 

Compreende-se então que o Turismo Cinematográfico ou turismo induzido por filmes 

pode ter diversas vertentes e os turistas cinéfilos são divididos de acordo com suas 

motivações de viagem. Os turistas que visitam um destino turístico em busca de 

locações de filmes são comumente denominados set-jetters3 (NASCIMENTO, 2009). 

 Os set-jetters, por sua vez, se dividem em intencionais, cujo principal motivo de 

viagem é visitar ativamente as locações, e não intencionais, que visitam um destino 

retratado em um filme mas não buscam por um filme específico, ou seja, a imagem 

que eles já possuíam de determinado local é influenciada positivamente após a 

exibição audiovisual (HAYATA E MIDRIL, 2009). 

Contudo, é importante não limitar o impacto do cinema no incremento turístico 

apenas pelo número efetivo de declarados set-jetters que visitam determinado 

destino. É preciso considerar os filmes como criadores de novas tendências e sua 

capacidade de transformar o imaginário coletivo.  

Aquele mesmo turista que busca aliviar-se das tensões cotidianas através de 

viagens extraordinárias, não necessariamente está à procura de uma experiência 

“real”. Segundo Urry (1990) o turismo envolve o devaneio, a expectativa do novo, do 

                                                           
3
 Set-Jetter é um trocadilho do termo Jet-Setter. Jet-Setter designa a pessoa da alta sociedade com bastante 

poder aquisitivo, que pode viajar de jatinho particular com frequência.  (MAXWELL,K. 2006) 
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diferente, porém, tais devaneios não são autônomos. Eles provêm da propaganda e 

outros conjuntos de significados gerados pela mídia.  

Desta forma, o cinema participa como importante ferramenta na criação da imagem 

de um destino turístico, incentivando o imaginário e as expectativas do turista, 

quando usado de forma positiva. Esse impacto pode ser avaliado com a 

preocupação e dedicação que alguns destinos dispendem com esta causa, como 

será demonstrado a seguir. 

3.3 Exemplos: Nova York e Nova Zelândia 

Nova York é um dos principais casos de destino divulgado por produções 

audiovisuais. Segundo o Internet Movie Database – IMDB (2011), a “Big Apple” já foi 

prestigiada em mais de trezentos filmes e séries, que vão desde a o clássico 

Bonequinha de Luxo até o sucesso do seriado Friends.  

A receptividade de Nova York para as produções fílmicas teve inicio em 1966, sob 

gestão do prefeito John V. Lindsay, que facilitou todo o procedimento de permissões 

de filmagem em locais públicos e privados (MOFTB, 2013). Sua iniciativa foi 

ampliada e melhorada pelos prefeitos seguintes e Nova York se tornou um dos 

maiores centros de produção de filmes, servindo de locação para filmes, séries, 

documentários e musicais.  

Figurando entre as cidades mais visitadas do mundo (FORBES, 2013), Nova York é 

dona da atração turística mais visitada também, a Times Square, que, segundo a 

Travel and Leisure (2011) recebe anualmente 39 milhões de turistas.  

Uma cidade com oito milhões de habitantes e mais de cinquenta milhões de turistas 

por ano necessita de cautela quando se fala em fechar ruas ou quadras inteiras para 

rodar um filme ou seriado (NYC & Company, 2013). Para trazer as produções 

cinematográficas e não atrapalhar o ritmo da cidade, a Mayor’s Office of Film, 

Theatre & Broadcasting - MOFTB presta grande apoio às produtoras, desde crédito 

para utilizar o metrô, fornecimento de cartão de descontos, relação de locações 

cadastradas disponíveis, concede permissões e articula o que for necessário para o 

sucesso e agilidade da produção (MOFTB, 2013). 

Além de favorecer o setor de audiovisual, Nova York alcança prestígio no turismo 

também através dos filmes. Na cidade, são oferecidos city tours para fãs de 
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determinados programas televisivos ou filmes, onde os turistas podem beber um 

Cosmopolitan como se participasse do seriado Sex and the City, tomar um café em 

frente à joalheria Tiffany`s & Co exatamente como em A bonequinha de luxo, ou 

visitar e contemplar o Rockefeller Center como em Esqueceram de mim 2 (ON 

LOCATION TOURS, 2013). 

Seguindo esse mesmo modelo, um país inteiro se promove através de filmes: a 

Nova Zelândia, destino turístico em ascensão e com fortes campanhas através dos 

filmes (NZT, 2013). 

Entre 2000 e 2006, o país registrou um aumento de um para dois bilhões de turistas 

graças a trilogia “Senhor dos Anéis”. E, para não perder esses números, o país 

aposta na próxima trilogia da Terra-Média: “O Hobbit”. A proposta da New Zealand 

Tourism – NZT (2013) é promever o turismo no país através dos filmes. 

Segundo pesquisa da New Zealand Tourism – NZT, realizada entre 2012 e 2013 

com turistas que chegaram ao país, 8.5% disseram que foram estimulados a 

conhecer o país por causa do filme “O Hobbit”.  

A Terra-Média é um local fictício criado por J.R.R Tolkien, mas a NZT garante uma 

experiência exclusiva por este local imaginário. Além de possuir 250 locações 

utilizadas nos filmes das trilogias Senhor dos Anéis e Hobbit, a Nova Zelândia 

modificou leis, decorou seu aeroporto internacional com a temática dos filmes e 

modificou seu slogan para “100% Middle-Earth”.  

Segundo Kevin Bowler, diretor executivo da NZT, a ideia é mostrar que a Terra 

Média é uma realidade na Nova Zelândia. (UOL VIAGEM, 2012). 

4 Turismo e Cinema no Rio de Janeiro 

Premiada em 2013 como o melhor destino brasileiro (VIAJEAQUI, 2013), a capital 

fluminense é reconhecida internacionalmente por suas belezas naturais (GOVERNO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013) e um dos seus principais cartões postais, 

o Cristo Redentor, foi eleito como uma das novas sete maravilhas do mundo. 

A cidade do Rio de Janeiro é o destino mais procurado do Brasil por turistas 

internacionais com objetivo de lazer, e esses turistas permanecem em média 12 dias 

na cidade, gastando US$ 70 por dia (MTUR, 2010).  
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Além disso, o Rio de Janeiro celebrou em 2012 o título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade por sua festa de Revéillon na praia de Copacabana (AGENCIA 

BRASIL, 2012), que atraiu mais de 2 milhões de pessoas (JORNAL NACIONAL, 

2013). 

A cidade do Rio de Janeiro já foi cenário para muitas produções audiovisuais 

nacionais e internacionais. De 92 produções internacionais filmadas no Brasil, cerca 

de cinquenta se passam na cidade do Rio de Janeiro, e o investimento da prefeitura 

em cinema por meio da RioFilme tornou-se significativamente maior desde 2009 

(SIMON, 2011).  

Dentre as produções, destacam-se algumas, com maior repercussão, produzidas no 

Brasil ou nos Estados Unidos, todavia, com o comum interesse em retratar a cidade 

do Rio de Janeiro como cenário.  

4.1 O Rio de Janeiro no cinema  

Foi na cidade do Rio de Janeiro que aconteceu a primeira exibição de cinema do 

Brasil. Dez anos depois, já havia 20 salas de cinema na cidade e assim se iniciou o 

estabelecimento do cinema como forma de entretenimento (SILVA, 2013). 

Segundo Silva (2013), entre seu surgimento até o final da década de vinte, as 

produções nacionais se focaram em adaptações literárias, quando perderam espaço 

para a importação de filmes norte-americanos. O autor afirma que a total ruína do 

cinema nacional diante das cada vez maiores importações americanas se deu em 

1942, quando 409 filmes foram lançados e apenas um era nacional. 

No decênio após a primeira guerra mundial, os EUA investiram na política de boa 

vizinhança e Hollywood produziu filmes sobre o Brasil e o Rio de Janeiro ao longo do 

século XX. Segundo Freire-Medeiros (2005) a forma como os americanos retratam o 

Rio de Janeiro o eleva a um local atemporal, místico e sedutor, onde as pessoas 

devem ir para relaxar, mas também para seguir seus mais profundos instintos e isso 

ajudou a consolidar a imagem da cidade como símbolo de descanso e diversão 

tropical. 
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Filme Ano País de Produção 

Voando para o Rio 1933 EUA 

Uma noite no Rio 1941 EUA 

Alô, Amigos 1942 EUA 

Orfeu Negro 1959 Brasil, França e Itália 

007 Contra o Foguete da Morte 1979 Inglaterra e França 

Feitiço do Rio 1984 EUA 

O Que É Isso, Companheiro? 1997 Brasil 

Cidade de Deus 2002 Brasil 

O Incrível Hulk 2008 EUA 

Se eu Fosse Você 2006 Brasil 

Tropa de Elite 2 2010 Brasil 

Amanhecer- Parte I 2011 EUA 

Rio (Animação) 2011 Brasil 

Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio 2011 EUA 

Quadro 1: Principais filmes de ficção nacionais e internacionais com cenas no Rio de Janeiro 
Fonte: Elaboração própria com base em IMDB (2013); VIVABEM (2011); G1 (2013); COLBERT 

(2013); ESTADÃO (2013); 

 

O quadro 1 elenca alguns dos principais filmes de ficção que utilizaram a cidade do 

Rio de Janeiro como cenário. Tais produções obtiveram grande repercussão nas 

bilheterias ou em premiações nacionais e internacionais. É possível observar que a 

“cidade maravilhosa” esteve presente tanto no cinema nacional quanto no norte-

americano ao longo de todo o século XX e continua participando das produções 

atuais. 

Segundo Freire-Medeiros (2005), a estreia de “Voando para o Rio” foi bem recebida 

pelo público e crítica brasileira da época, por conseguir demonstrar a beleza 

exuberante da natureza brasileira ao mesmo tempo em que se preocupava em 

demonstrar uma metrópole civilizada.  

Em seguida, o filme “Uma Noite no Rio” (1941) estreia com Carmem Miranda em um 

dos papéis principais. A produção teve a visível preocupação em satisfazer tanto aos 

norte-americanos quanto aos brasileiros, tanto que o estúdio submeteu o roteiro à 

Embaixada Brasileira, que de fato, censurou diversos trechos e enviou fotos para 

ajudar na formação de sets mais próximos da realidade da cidade (FREIRE-

MEDEIROS, 2005). 
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Em 1942 é lançada a animação “Alô, Amigos” (Saludos Amigos), dos estúdios Walt 

Disney, apresentando o Rio de Janeiro aos norte-americanos com as aventuras de 

Donald e o novo personagem, o “Zé Carioca” (IMBD, 2013). 

Em 1960, “Orfeu Negro”, coprodução ítalo-franco brasileira ganhou o Oscar de 

melhor filme, embora o prêmio tenha ficado com o diretor francês (ESTADÃO, 2012). 

Os trinta anos que separam “Orfeu Negro” da retomada do cinema nacional, tiveram 

duas produções norte-americanas retratando o Rio de Janeiro: “007 Contra o 

Foguete da Morte”, com algumas cenas no Pão de Açúcar e “Feitiço do Rio”, que 

culpa a cidade pelas traições e desentendimentos entre dois casais ( IMDB, 2013). 

Na década de 1990, o cinema nacional volta à exibição nos cinemas e o Rio de 

Janeiro figura como cenário novamente no premiado “O Que É Isso, Companheiro” 

(ESTADÃO, 2012).  

Já no século XXI, duas grandes produções hollywoodianas passaram pelo Rio de 

Janeiro no mesmo ano. A Saga Crepúsculo – Amanhecer Parte I trouxe os 

protagonistas para passar a lua de mel em diversos pontos turísticos do Estado do 

Rio e também da capital, como a Marina da Glória e o bairro da Lapa (VIVABEM, 

2011). No mesmo ano, o blockbuster que passou pelo Rio de Janeiro foi o quinto 

filme da franquia “Velozes e Furiosos”, que acrescentou no título o nome “Operação 

Rio”. 

Os filmes nacionais também ganharam mais relevância junto ao público e crítica, e a 

maior bilheteria da história do Brasil é de um filme brasileiro. “Tropa de Elite 2: O 

Inimigo Agora É Outro” levou 11 milhões de espectadores às salas de cinemas de 

todo o país e ficando à frente até mesmo de megaproduções internacionais como 

“Os Vingadores”, que obteve o segundo lugar. 

Já o premiadíssimo “Cidade de Deus” (2002) de Fernando Meirelles, indicado ao 

Oscar em quatro categorias, vencedor do Festival de Cannes e do Prêmio BAFTA, 

teve público com 3,3 milhões de espectadores, segundo informações do site oficial 

do filme. 

Filmes como “Cidade de Deus” e “Tropa de Elite” lançaram aos olhos do mundo todo 

como é a vida nas favelas do Rio de Janeiro. E o fato é que, atualmente, diversas 

operadoras de turismo no Rio levam turistas às favelas cariocas (PEART, 2009). 
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Os filmes nacionais também voltaram a percorrer festivais com maior frequência 

desde o início dos anos noventa, e muitos utilizaram a cidade do Rio de Janeiro 

enquanto cenário, como “O Que É Isso, Companheiro?” (1997), de Bruno Barreto, 

indicado ao Oscar, e a animação “Rio” (2011) de Carlos Saldanha, também indicada 

ao Oscar na categoria de Melhor Trilha Sonora e que levou às salas de cinema 4,2 

milhões de brasileiros. (ESTADAO, 2012; VEJA, 2012). 

4.2 A contribuição da RioFilme e da Rio Film Commission 

A iniciativa pública da cidade do Rio de Janeiro incentiva a produção audiovisual 

desde 1992, quando foi criada a RioFilme, empresa pública da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, para auxiliar na revitalização do cinema nacional, atuando na distribuição, 

exibição e produção de filmes nacionais (RIOFILME, 2009). 

Entre 1992 e 2009, a função da RioFilme era apenas distribuir filmes nacionais. De 

acordo com Adrien Muselet4, “atualmente existem empresas que fazem isso muito 

melhor. A RioFilme deixou de ser uma distribuidora  para ser uma empresa de 

investimento em filmes que tivesse uma razão de ser diferente, e separou as linhas 

de investimento por razões culturais”.  

Houve então uma mudança de foco da empresa, direcionada então exclusivamente 

para as produtoras cariocas com duas linhas principais de incentivo: Investimentos 

Não Reembolsáveis e Investimento Automático Reembolsável: Produção e 

Desenvolvimento de Longas-Metragens. 

A Linha de Investimentos Não Reembolsáveis da RioFilme é destinada ao apoio de 

filmes que pretender concorrer em festivais. Eles são analisados por seus aspectos 

culturais, artísticos, por seu potencial de viabilidade e adequação do orçamento. O 

apoio da RioFilme chega até R$ 11 milhões distribuídos em aproximadamente 

setenta obras audiovisuais. 

Apoiado no Programa de Investimento Não Reembolsável da RioFilme, o filme 

“Flores Raras” retrata um Rio de Janeiro clássico ambientado na década de 1950. 

Ele foi bem recebido no Festival de Berlim e até o final de 2013 estará circulando por 

                                                           
4
 Adrien Muselet é o Diretor Comercial da RioFilme desde 2009 e concedeu à autora uma entrevista verbal em 

2013. 
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diversos festivais ao redor do mundo com a intenção de concorrer ao Oscar em 

2014 (FONSECA, 2013).  

Já o Investimento Automático Reembolsável é voltado para filmes com bom 

desempenho comercial. Para concorrer ao investimento a produtora precisa 

desenvolver ou produzir longas-metragens cariocas, que devem ser comercializados 

em ao menos 150 salas do Brasil. Nesta linha, a RioFilme investe até R$ 2 milhões 

por projeto e exige participação nas receitas do longa. 

Os filmes contemplados são medidos pelo público gerado. Entre os lançamentos de 

2013 apoiados com investimento da RioFilme está o filme “Minha Mãe é Uma Peça” 

de André Pellenz, com 4,4 milhões de espectadores e “Vai Que Dá Certo” de 

Maurício Farias com 2,7 milhões de espectadores, ambos ambientados na cidade do 

Rio de Janeiro 

A Carteira de Filmes apoiados pela RioFilme é extensa, e grande parte de suas 

produções utilizam a cidade do Rio de Janeiro como cenário. É importante ressaltar, 

porém, que a RioFilme não seleciona os roteiros, ou seja, não escolhe qual será a 

cidade cenário para os filmes que irá investir. De acordo com Adrien, a exigência é: 

“a empresa tem que ter sede no Rio”.  

Ou seja, não é obrigatório que a locação do filme seja na cidade do Rio para 

conseguir o investimento da RioFilme, entretanto, é obrigatório que a produtora seja 

carioca e isso acaba fazendo com que a maioria dos filmes sejam rodados na 

cidade. Muselet afirma que: “A maioria dos filmes financiados se passa no Rio, mas 

não que isso seja forçado.”.  

Nas palavras do presidente, Sergio Sá Leitão, “as produtoras precisam ter sede no 

Rio e os nossos recursos devem ser gastos na cidade, de modo a impulsionar o 

setor audiovisual local” (RIOFILME, 2013). 

Já para os filmes internacionais, em alguns casos, a Prefeitura do Rio de Janeiro 

através da RioFilme, oferece incentivo para que os filmes fossem locados na cidade. 

Muselet explica o caso da franquia “Velozes e Furiosos – Operação Rio”:  

“Financiamos o ‘Velozes e Furiosos’. Esse é um filme no qual, o produtor ia 

filmar no Porto Rico ou na Colômbia, e nós oferecemos um subsídio para 

ele de quinhentos mil dólares para vir filmar no Rio. É uma prática muito 

comum. França, Colômbia, Porto Rico, Rep Dominicana, e a maior parte 
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dos estados americanos fazem isso, se chama Rebate (desconto), que é 

subsídio puro, se você vem gastar 100 reais na minha cidade, vou te 

devolver 20.” 

Quando questionado a respeito da relevância deste investimento, Muselet 

exemplifica: “ Se você dedica quinhentos mil dólares para uma campanha no metro 

de Nova York, não ia ter mais impacto? Eu disse ‘não’”. Para Muselet, o trailer do 

filme “Amanhecer – Parte 1” que tem imagens do Rio de Janeiro foi visto por muito 

mais pessoas do que se fosse feita uma campanha no metro de Nova York e afirma 

que investir em filmes para divulgar destinos “é um investimento de marketing muito 

inteligente”. 

Outra forte iniciativa pública para incentivar as filmagens em determinada cidade ou 

região é a criação de uma Film Commission. Como citado anteriormente, essa 

estratégia já é bem sucedida em diversos locais do mundo, como Nova York e Nova 

Zelândia.  

Em 2009, a Secretaria de Estado da Cultura em parceria com a Prefeitura do 

Rio/RioFilme fundaram a Filme Rio – Rio Film Commission (FRRFC), com o objetivo 

de atrair produções audiovisuais nacionais e internacionais para o município e para 

o Estado do Rio de Janeiro. 

O trabalho da FRRFC consiste em prestar suporte às produtoras nos âmbitos 

políticos, legais, técnicos, de infraestrutura e logística, facilitando ao máximo o 

trabalho de filmagem no Rio de Janeiro.  

A Film Commission é responsável pelo trabalho de convencimento das produtoras a 

irem filmar no Rio de Janeiro, e para isso, presta apoio logístico, como assistência 

policial, mantêm um catálogo atualizado de locações disponíveis e recebe todas as 

solicitações de permissão para filmagens no Rio. 

Segundo Adrien Muselet, a Rio Film Commission “é um facilitador para que seja fácil 

filmar no Rio. Por exemplo, filmar no Rio é muito mais fácil do que filmar em São 

Paulo. Em São Paulo não se consegue fechar uma rua, nunca.”.  

Além disso, a Film Commission fornece benefícios aos produtores, em formato de 

cartão de desconto, com o qual toda a equipe de filmagem obtém descontos em 

restaurantes, hotéis, locadoras de equipamentos e veículos durante o período das 
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gravações. Segundo a página oficial da FRRFC, o Cartão de Desconto foi inspirado 

no modelo de incentivo nova-iorquino e é pioneiro no Brasil.  

Anualmente, a Rio Film Commission abre editais de apoio financeiro a produções 

que sejam rodadas inteiramente, ou em parte, no território fluminense, o que motiva 

as produtoras a gravarem no Rio como forma de obter investimento. 

Adrien Muselet (2013) afirma que:  

É um trabalho de convencimento, tanto das autoridades municipais e 
estaduais quanto das próprias associações dos bairros, se a gente vem 
filmar no seu bairro, não é um fator de desgaste, muito pelo contrário, a 

gente vem gerar emprego, é importante economicamente. O que você sabe 

de Paris, foi o que você viu em Meia noite em Paris do Woody Allen e o que 
você viu na Amelie Poulan. As imagens que você tem de uma cidade são os 
filmes que você viu sobre ela. 

Basicamente, cabe a Film Commission desburocratizar o processo de filmagem na 

cidade e no Estado (RIO FILM COMMISSION, 2013) e trazer cada vez mais 

produções nacionais e internacionais para o Rio de Janeiro.  

A utilização do cinema como estratégia de fomento turístico no Brasil ainda não é 

abertamente utilizada, porém, nota-se que é um importante caminho para incentivar 

a visitação. 

O filme “Velozes e Furiosos – Operação Rio” é uma produção norte-americana com 

locações no Rio, e sabemos que, segundo Muselet, isso aconteceu por incentivo da 

Prefeitura. O filme foi lançado em 2011. No ano seguinte, notou-se um aumento no 

número de turistas internacionais buscando lazer na cidade do Rio de Janeiro, 

totalizando mais de 500 mil turistas vindos dos EUA (BRASIL, 2013).  

5 Considerações Finais 

Constatou-se que a imagem é a forma como o consumidor percebe um produto e 

que esse conceito pode ser aplicado ao turismo, no caso analisado, de destinos 

turísticos. Com base nas afirmações de Urry, entende-se que a construção da 

imagem de um destino acontece por meio de práticas não turísticas, tais como o 

cinema e televisão.  

Compreende-se, portanto, o surgimento de um novo conceito de viagem, o Turismo 

Cinematográfico ou Turismo induzido por filmes, caracterizado por turistas que 



19 

 

visitam locações de filmes, sets de filmagens, parques temáticos e destinos turísticos 

em geral, a partir de sua visualização em filmes, séries e novelas. 

É possível perceber algum interesse por parte das administrações públicas dos 

destinos em promoverem-se através do cinema e como exemplo, são demonstrados 

dois destinos que se promovem através dos filmes: Nova York e Nova Zelândia.  

Existem inúmeros outros destinos sendo retratados em filmes a todo o momento, 

porém a escolha destes dois destinos se deu devido ao fato de que eles investem 

ativamente para que as produções cinematográficas aconteçam neles, e buscam de 

alguma forma, relacionar isso ao turismo. 

A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como objeto de estudo deste projeto, e a 

análise buscou dados documentais sobre as ações governamentais de incentivo 

junto à Rio Filme Commission e à RioFilme. Foi realizada uma entrevista com o 

Diretor Comercial da RioFilme, Adrien Muselet, que concedeu informações 

referentes ao apoio da Prefeitura ao audiovisual carioca, e acerca do subsídio para 

algumas produções internacionais que vêm filmar no Rio. 

Buscando promover a cidade através dos filmes, a Prefeitura e o Governo do Estado 

do Rio de Janeiro fundaram a Rio Film Commission, que assim como a de 

Commission de Nova York, facilita todo o procedimento de filmagem na cidade.  

Para Adrien Muselet, os filmes geram algum impacto no turismo carioca, contudo 

essa observação ainda é empírica. Espera-se que esses dados sejam mensurados 

no futuro para uma melhor compreensão dos impactos causados pelos filmes no 

turismo. 

Da mesma forma, estudos vindouros poderão efetuar análises mais detalhadas, 

inspirados em destinos, atrações turísticas, empresas do setor, filmes específicos, 

ou determinados gêneros, como novelas, por exemplo. Enfim, a gama de 

possibilidades de estudos tende a se ampliar cada vez mais conforme novos dados 

sobre o conceito de Turismo Cinematográfico surgirem. 
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