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Resumo: 
 

Este trabalho visa, através da análise da bibliografia de dezanove artigos 

científicos, cujo conteúdo vai de encontro aos objectivos fundamentais do mesmo, o 

estudo dos vários impactos dos filmes e a influência dos filmes na decisão de compra.  

Numa fase final, cumprem-se os dois objectivos do trabalho, conseguindo 

identificar alguns impactos positivos e negativos. Os positivos incluem o crescimento 

económico, aumento das receitas e também a diminuição da sazonalidade e os negativos 

aliam-se ao turismo insustentável provocado por exemplo, pelo congestionamento de 

peões, criação de infra-estruturas que eliminam espaços verdes, degradação de ruas, 

entre outros e também pelo aumento de preços nos destinos. Assim como, também se 

fundamenta que os filmes influenciam de facto a decisão de compra dos destinos 

turísticos. 

 
Abstract: 
 

This paper aims, through the analysis of the bibliography of nineteen papers, 

whose contents aim to fulfill the two main objectives, which are the study of the various 

impacts of films and the influence of movies on the purchase decision of destinations. 

In the end, the two objectives of the work were met, as it was managed to 

identify some positive and negative impacts. The positive ones include economic 

growth, increased revenues and also the decrease of seasonality as the negative impacts 

are linked to unsustainable tourism, caused by the congestion of pedestrians, the 

creation of infrastructures that eliminate green spaces, the deterioration of roads, among 



others and also by raising the prices in the destinations. It is also noted/proved that films 

influence the buying decision of tourist destinations. 

 

Introdução 
 

A finalidade deste trabalho é apresentar os resultados da análise da bibliografia, 

identificando os impactos quer negativos, quer positivos dos filmes nos destinos nos 

destinos turísticos e entender se os filmes têm ou não efeitos na decisão de compra dos 

destinos retratados. 

A avaliação dos impactos dos filmes nos destinos turísticos tem por base avaliar 

diferentes tipos de impactos, neste caso, os impactos referenciados neste trabalho focar-

se-ão nos ambientais, sociais e económicos. 

Para a concretização dos dois objectivos fundamentais, recorre-se à revisão 

bibliográfica, focando, em primeiro lugar, os conceitos, tais como film-induced tourism, 

film tourism, screen tourism e turismo cinematográfico, seguindo-se da apresentação do 

impacto dos filmes na decisão de compra e por fim, da análise dos Impactos [na relação 

das Destination Management Organizations (DMO’s) com os estúdios, positivos e 

negativos]. 

 
Metodologia 
 

Esta metodologia visa analisar os dezanove artigos seleccionados, comparando 

os vários métodos utilizados. De um modo geral, todos os artigos iniciam com o recurso 

a fontes secundárias, analisando assim, toda a informação existente de outros autores, 

incluindo estudos e conceitos importantes para o tema em discussão, como por exemplo 

os conceitos: produção cinematográfica, autenticidade, turismo de filmes, popular 

motion picture, hallmark events, television film, toddler tourism, entre outros. De 

seguida, procedem à exposição dos seus objectivos concretos, focando-se em temas que 

ainda não foram estudados ou têm poucos dados, nomeadamente dados estatísticos. 

Porém, é importante destacar que os autores que se seguem Albernaz (2009); Warrick 

(2009), Coutinho (2004), Bickford-Smith (2010); Bolan e Williams (2008); Riley, 

Baker, Van Doren e Carlton (1998) e Tooke e Baker (1996) apenas recorrem a dados 

secundários para fundamentar o seu artigo, isto é, baseiam-se em conceitos de outros 

autores de modo a analisar e facilitar a compreensão destes e também em exemplos de 

filmes para fundamentar o seu estudo. 



Numa segunda fase, como o que os autores pretendem é produzir conhecimento, 

a maior parte destes recorrem a fontes primárias para gerar novas informações e/ou 

dados estatísticos. Para isto, alguns autores apenas procedem a questionários, outros 

apostam em questionários e entrevistas e apenas um recorre a somente entrevistas. 

Os seguintes autores utilizam os questionários como fonte primária de análise 

para tirar as suas conclusões: Lee e Scott (2008), cujo estudo visou inquirir pessoas no 

Japão de modo a perceber a imagem da Coreia e de que modo é que as celebridades 

deste destino a influencia; Connell e Meyer (2009), cujo objectivo dos questionários 

prende-se com o facto de perceber quantas pessoas iam para a Ilha de Mule numa 

viagem familiar e qual a hora de regresso, tendo em conta que inquiriam no ferry; 

Buchmann, Moore e Fischer (2010) utilizam questionários durante um período de 4 

anos, onde pretendem compreender as motivações, expectativas e experiências dos 

turistas através de dados qualitativos; Hyounggon e Richardson (2003) que utilizam os 

questionários para analisar os efeitos na imagem e consequente decisão de 

compra/escolha de um destino, recorrendo a dois filmes Before Sunrise e Groundhog 

Day, através de uma amostra de 109 questionários que são realizados a estudantes de 

uma Universidade nos EUA. 

Os autores que utilizam questionários e entrevistas nos seus artigos são: Kim, 

Agrusa, Lee e Chon (2007), cujo estudo visa entrevistar 10 turistas japoneses que foram 

visitar Nami Island, na Coreia do Sul e inquirir pessoas após a visualização do filme 

“Sonata de Inverno de modo a perceber se este influencia ou não a sua imagem do 

destino; O’Connor, Flanagan e Gilbert (2008) que entrevistam vários órgãos a nível 

internacional, nacional (UK) e regional e utilizam questionários para melhor 

compreender as atitudes dos turistas que procuram destinos após os visualizar em filmes 

e/ou séries televisivas; Carl, Kindon e Smith (2007) realizam questionários aos turistas 

que fizeram um dos Tours temáticos do senhor dos anéis, complementando a 

informação com entrevistas realizadas a turistas e alguns operadores turísticos e por fim, 

Connell (2004), que numa fase inicial, recorre entrevistas nomeadamente, ao chefe do 

executivo e o gerente do desenvolvimento de AILLSTTB, o Gerente da ilha AILSTTB, 

TIC Staff e dois operadores empresariais em Mull. De seguida procede à identificação 

de todas as empresas prestadoras de serviços aos visitantes, através de questionários 

quantitativos enviados pelo correio, visando medir as mudanças no número de 

visitantes, gasto médio, impactos económicos e perceber as experiências e percepções 

que as empresas turísticas têm do efeito de Balamory. 



Relativamente ao recurso a apenas entrevistas como geração de informação, 

apenas O’Connor e Bolan é que o fazem, realizando entrevistas pessoais aos principais 

actores envolvidos no desenvolvimento de Avoca, a fim de avaliar as suas opiniões 

acerca das filmagens. 

 
Revisão da Bibliografia 
 
Conceitos 
 

Ao realizar a revisão bibliográfica foi perceptível que o tema escolhido pode ser 

abordado de várias formas e com diversos nomes dependendo do autor e do modo como 

quer fazer o seu estudo e aos objectivos a que quer dar resposta. Deste modo é 

importante perceber quais conceitos que dizem respeito ao tema abordado e quais as 

suas diferenças e características. Alguns autores optam por utilizar o film-induced 

tourism, outros screen tourism, entre outros. As variações entre eles podem ser mínimas 

mas importa serem compreendidas para uma boa orientação do trabalho. 

Os autores Bolan e Williams (2008; p. 385) utilizam o conceito de film-induced 

tourism porque dizem ser a forma como o fenómeno de estabelecer na mente das 

pessoas a imagem de um local influenciando e encorajando as escolhas de viagens dos 

consumidores tem sido denominado nos últimos anos. Segundo os mesmos autores 

citando Grhault este conceito pode ser definido como as visitas dos turistas a um destino 

ou atracão como resultado desse destino ter aparecido na televisão, vídeo ou ecrã de 

cinema, “tourists visits to a destination or attraction as a result of the destination being 

featured on television, video or the cinema screen.” (Grhault, 2003, p.3 cit in Bolan and 

Williams, 2008; p. 385). O conceito de film-induced tourism é também utilizado por O’ 

Connor, Flanagan e Gilbert (2008), Connell (2004) e Lee e Scott (2008) nos seus 

trabalhos utilizando a mesma perspectiva e num contexto de estudo similar.  

Como já foi referido anteriormente outros autores utilizam um nome diferente 

mas bastante similar ao apresentado por Bolan e Williams, caso disso são os autores que 

se seguem. Kim, et alli (2007), Hudson e Ritchie (2006) e Carl, Kindon e Smith (2007) 

optaram todos por utilizar o termo film tourism. Estes autores consideram film tourism 

quando em ferias os touristas entram numa espécie de mundo da fantasia entre o 

imaginário e a cultura dos locais visitados. Film tourism é baseado nas viagens 

realizadas pelas pessoas para estes locais para experienciar destinos representados nos 

filmes. Neste sentido estes destinos funcionam como atracções turisticas e servem 



também para aumentar o desejo de potenciais turistas através de familiarizá-los com 

este. (Hudson e Ritchie, 2006; p. 51). 

Outro conceito diferente é o utilizado por Albernaz (2009; p. 17) que utiliza o 

conceito de turismo cinematográfico. Este considera que se caracteriza pelo movimento 

dos turistas em dois sentidos “o de conhecer as estruturas que abrigam as produções 

cinematográficas e os mecanismos que dão forma a este mundo de fantasia, por meio 

de visitas aos estúdios e sets de filmagens; e o de conhecer os destinos e os cenários 

onde a narrativa do filme de inspiração da viagem se sucedeu, na tentativa de viver 

momentos e emoções criados no filme” Este conceito distingue-se do film induced 

tourism porque também inclui as visitas aos sets de filmagens e estúdios. 

Um outros conceito é aidna utilizado por Connell e Meyer (2009). Estes optam 

por considerar que film induced tourism e screen tourism são exactamente a mesma 

coisa, apesar do nome diferente e dizem respeito ao turismo realizado pela influência 

dos filmes e da televisão, “it is well-estabilished that tourism induced by film and 

television (TV) (screen tourism) is a phenomenon of global significance” (2009, p.194). 

No entanto, o nome que optam por utilizar ao longo do artigo é screen tourism. Isto 

porque consideram ser um nome mais simplista e que facilita a compreensão do tema. 

Há ainda uma distinção que os autores fazem que é entre screen tourism e film tourism. 

Para screen tourism consideram o turismo que é gerado pelos programas de TV, video, 

DVD, bem como, os filmes, seja grandes ou pequenas produções (mas não programas 

de TV feitos exclusivamente para promover destinos turísticos como sejam os 

programas de férias (2009, p. 194). Para estes autores film tourism é algo diferente pois 

consideram que não é tão abrangente. Para eles o termo “film tourism to somewhat 

downplay the importance of TV programmes in stimulating tourism” (2009, p. 194). 

 

Impacto na decisão de compra 
 

O interesse sobre como as imagens e os filmes influenciam as motivações das 

pessoas têm sido analisados nos últimos anos. Tem havido um crescente interesse em 

como os filmes podem alterar a imagem de um destino e consequentemente nas 

expectativas dos turistas, comportamentos e numerous. Inicialmente os investigadores 

colocavam os filmes como um dos meios da media de provocar esta influência (Frost, 

2006, p. 247). 



Bolan e Williams (2008; p. 382) consideram que as imagens têm uma 

importância fulcral nas escolhas das pessoas, por colocam nos possíveis turistas o 

desejo e vontade de conhecer os locais que vêm nos ecrãs, por este motivo, os filmes 

podem ser uma influência muito grande na escolha do destino de férias. “Consumers 

can be very sensitive to images wich are important determinants of what a service 

costumer purchases. In relation to images, the medium of film can have a very 

influential impact on its audience.”  

Os mesmos autores (2008; p.383) tendo por base a sua revisão bibliográfica, 

como Hoffman, Palmer, Turley, entre outros, consideram que as impressões visuais são 

muito importantes para a decisão de compra dos consumidores, ou seja, as sequências 

de imagens que as pessoas vêem e absorvem operam transformações no seu 

inconsciente que as levam a optar por produtos ou serviços específicos. No caso do 

turismo, as imagens vistas na televisão e no cinema provocam um desejo de 

conhecimento dos locais apresentados o que provoca alterações no processo de decisão 

de compra. Neste seguimento é possível ver que sendo as imagens tão importantes para 

determinar as escolhas dos consumidores é perceptível que os filmes são assim, um 

grande meio de influenciar os consumidores, “image is the most important aspect of the 

tourist attraction. It is what attracts people, even if it is reality which determines if they 

will enjoy themselves and return again.”1 (Lew, 1988, cit in Butler, 1990, cit in Bolan e 

Williams, 2008, p.383). 

Chagas (2009, p.125) diz ainda que “a imagem contribui de forma efectiva para 

o desenvolvimento turistico sustentável numa localidade, faz-se pertinente dominar o 

modo pelo qual se formam as imagens de destino para que, desse modo, se possa 

trabalhar menor essa variável em favor dos destinos e de seus autóctones”. Com estas 

abordagens também concorda Coutinho (2004, p. 62) que confirma que a imagem é 

fundamental no turismo, uma vez que ela influi no imaginário do consumidor do 

turismo. Existem muitos exemplos em que após um local aparecer num filme a procura 

turistica desse local cresce significativamente. São exemplo disto casos como “O senhor 

dos Anéis” para a Nova Zelândia, “Braveheart” para a Escócia, “Crocodilo Dundee” 

para Austrália, entre muitos outros.2 (ver anexo 1). 

                                                            
1 Por impossibilidade de consulta do Buttler, 1990, apresentamos desta forma a citação. 
2  Hudson, Simon; Ritchie, J. R. Brent; (2006); “Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical 

Identification of Supporting Marketing Initiatives”; Journal of Travel Research; Vol. 44, No. 4, 387-396 
 



Na figura seguinte podemos ver que existem diversos factores que influenciam a 

decisão de escolha de um destino em detrimento de outro. Esses factores podem ser 

internos ou externos. Como exemplos de factores internos temos a personalidade, as 

motivações e outros aspectos que dizem respeito ao indivíduo. Nas influências externas 

temos todo o tipo de informação externa ao indivíduo, é aqui que encontramos os 

filmes. O esquema apresentado seguidamente foi utilizado ao longo dos anos por 

diversos autores num contexto de perceber as influências internas e externas das 

decisões dos consumidores. No entanto, e com a finalidade de incluir a vertente do 

cinema como influência externa à decisão dos consumidores Bolan e Williams 

alteraram o esquema inicial passando a incluir esta nova realidade. 

 
Figura 1 – Factores que influenciam a decisão de compra. (adaptado por Bolan e Williams, 2008). 



Tooke e Baker (Avis, 1993 cit in Tooke e Baker, 1996, p. 88) transmitem uma 

abordagem sobre a importância que as imagens têm nas pessoas dizendo que um filme 

pode gerar e manter o interesse num destino de uma forma os marketeres dos destinos 

não conseguem fazer. ”The exposure a film gives a city, province or country is na 

advertisement viewed by 72 million people, the average worlwide screen audience for a 

movie.” Isto é uma abordagem com a qual Bolan e Williams concordam já que num 

estudo realizado por eles (2008, p. 383) citam as palavras iniciais de Avis transmitidas 

por Tooke e Baker (1996, p. 88). Além disso os filmes e o cinema são um meio que 

chegam a muitos públicos. A representação de um lugar no cinema pode colocá-lo no 

imaginário do consumidor como um destino potencial, ”representation on the cinema 

screen can reinforce an image of a place in the consumer’s mind or indeed foster and 

developed an new image of a potential destination.” (Bolan e Williams, 2008, pp. 383-

384).  

Além dos filmes não se pode esquecer as séries, isto porque, a importância que 

estas podem ter no imaginário de um destino no consumidor é muito grande. O’ 

Connor, Flanagan e Gilbert (2008; 423) referem ainda que as séries televisivas podem 

ter um impacto no imaginário dos consumidores ainda maior que os filmes uma vez que 

se encontram no ar por mais tempo. “This keeps the destination where the series is 

filmed in the audiences’ minds, supporting the motivation to visit.”  

 

Autenticidade 

 

Um dos problemas da imagem que os filmes passam liga-se com a autenticidade. 

Isto porque, muitas vezes (se não na maioria) os filmes passam uma realidade diferente 

daquela que é vivida no local. O que acontece é que muitas vezes o que os turistas 

procuram é o que viram no ecrã e não o que o local lhes oferece. Este aspecto pode ter 

diversos efeitos na percepção que o consumidor tem da sua visita ao local, se por um 

lado pode ficar satisfeito por outro pode ficar extremamente desiludido. (Bolan e 

Williams; 2008; p. 387). “Film tourists seek authentic experiences and that any such 

authentic experiences depend on place as well as upon the wider processes in wich any 

interpretations of the experience take place (…) the destination is transformed from 

being the place where the filming took place to become the place that was seen on the 

screen.” (Buchmann, Moore e Fisher; 2010; p. 243-244). 

 



Impactos na relação das DMO’s com os estúdios 
 

Uma das dificuldades encontradas para usar os filmes como ferramenta de 

promoção turística passa por ser difícil conciliar vontades de quem faz os filmes e de 

quem quer promover o destino, uma vez que nem sempre as duas vontades são 

compatíveis. (O’ Connor, Flanagan e Gilbert; 2008; p.425). 

 

Exemplos de aspectos negativos nestas relações 

Bickford-Smith (2010; p. 92) tendo como base outros artigos considera que 

existe uma estreita ligação entre o cinema e o turismo de massas, recorrendo ao 

exemplo de Cape Town “(…) on the relationship of between cinema and mass tourism. 

(…) It then explores ways in wich Cape Town was represented on film (…) and the 

subsequent rapid rise of the city as a mass tourist destination.” Este facto decorreu 

porque apesar de se ter tentado chamar a atenção dos estúdios para este local e se ter 

conseguido fixá-los lá não houve cooperação entre DMO’s, Estado e a indústria sobre 

os filmes e a imagem que se queria passar.  

Estes aspectos levaram a que várias influências negativas atingissem a cidade. 

Um dos motivos foi que, apesar desta cidade se ter tentado promover através dos filmes 

que aí eram gravados, a publicidade positiva que tiravam disso era pouca porque muitas 

vezes era o destino secundário escolhido para representar muitas outras cidades. Assim, 

mesmo querendo construir uma atractiva ou intrigante cidade da imaginação (2010; p. 

100) não o conseguiu. Outro dos factores que levou à presença das influências negativas 

foi que em muitos dos filmes aí realizados mostravam uma cidade marginal “a city full 

of gangsters, street children, violent crime and poverty”(2010, p. 100), ou seja, não 

atraia os visitantes que se desejava, pois a imagem passada era a errada. 

 

Exemplos de aspectos positivos nestas relaçãoes 

 

O caso de Cape Town é um exemplo do que pode correr mal mas também há 

bons exemplos do que pode correr bem. Aqui irão ser focados dois desses caso, um é o 

caso do Reino Unido com a sequela Harry Potter e o outro é o caso da Nova Zelândia 

com a trilogia “Senhor dos Anéis”. Logo a seguir ao primeiro filme de Harry Potter 

assistiu-se a uma enorme “Potter Mania”. Os filmes de Harry Potter têm sido um 



exemplo de grande sucesso para a Grã-Bretanha. Desde o primeiro filme que passou a 

existir “Potter Mania” por todo o mundo e um consequente interesse, por parte dos 

consumidores, pela Grã-Bretanha. (Grihault, 2003 cit in Bolan e Williams, 2008, p. 

385). Os DMO’s atentos ao que estava a acontecer aproveitaram o sucesso e criaram “a 

movie map showcasing the film’s locations and subtitled ‘Discovering the Magic of 

Britain’ proved highly successful.” (Bolan e Williams, 2008, p. 385). O sucesso do 

impacto destes filmes foi tão grande que se pode mesmo dizer que neste caso a 

exposição global foi tão grande que nenhum DMO pensou em conseguir alcançar pore 

les próprios. (Idem, 2008, p. 385). Quanto à Nova Zelândia, a trilogia do “Senhor dos 

Anéis”, deu-lhe um enorme impulso, tornando-a muito divulgada. A organização 

nacional de turismo e a companhia aérea oficial da Nova Zelândia aproveitaram a fama 

obtida com o filme e usaram o conceito “Middle Earth” nas suas campanhas de 

marketing, ”the national tourism organization, Tourism New Zealand, as attempted to 

capitalize on LOTR screen exposure to further promote the country as a tourist 

destination. Their tourist web-site, www.purenz.om, has aligned itself with the film 

trilogy and unabashedly promoted New Zealand as the “Home of Middle-Earth” or 

even more directly as “Middle-Earth” itself.”  

 

Impactos económicos resultados de boas relações com DMO’s 

 

Na Nova Zelândia novos produtos turísticos estão a ser criados com base nos 

locais onde foram gravadas as cenas dos filmes. (Carl, Kindon e Smith; 2007; p. 54). O 

sucesso do “Senhor dos Anéis” levou a que o governo achasse importante cativar outras 

produções para o seu país assim deste modo, providenciou meios económicos 

chamativos para esta indústria, como por exemplo, redução de impostos, entre outras 

iniciativas “the New Zealand government have also used LOTR to develop other 

aspects of the econcomy, in addition to tourism; for exampli, tax breaks and other 

initiatives to attract film productions.” (Clark, 2001 cit in Carl, Kindon e Smith, 2007, 

p. 55) Este governo foi ainda mais longe criando a “Film New Zealand” que é usada 

para diversificar locais que poderão ser chamativos para novas produces 

cinematográficas “the positive relationship between film tourism success and the 

proactive efforts of destinations that encourage producers and studios to film at the 

location. In line with this, government-funded Film New Zealand is using the diversity 



of New Zealand’s landscapes, as well as existing infrastructure, to attract other film 

projects.” (Carl, Kindon e Smith, 2007, p. 55).  

 
 
Impactos positivos 
 
Os impactos que este tipo de turismo tem podem ser observados a diversos 

níveis, por exemplo regeneração de areas negligenciadas, emprego, entre outros 

“television induced tourism can of course bring positive impacts such as regeneration 

of run-down and neglected areas, new jobs and retail outlets for local people and 

injection of Money into the areas as well, not to mention a more vibrant and 

recognizable image for an area.” (O’ Connor e Bolan; s.d.; p. 9). Por um lado pode 

ocorrer o aumento do número de visitantes, que por conseguinte poderá levar a um 

aumento e melhoramento das infra-estruturas, que pode levar ao crescimento 

económico, etc. Por outro lado, temos o aumento das receitas, crescimento do comércio, 

entre outros “in the UK alone, screen tourism is estimated to be worth about £1.6 

bilion, prompting about one in every five overseas visits to the country.” (Connell e 

Denny, 2009, p.194) Com este exemplo é possível verificar o quanto um local pode 

beneficiar com o turismo de filmes. Na Coreia o mesmo se passa ao nível dos impactos 

financeiros que têm ocorrido por influência da televisão nacional “the success of the TV 

series has also produced positive economic effects to a featured location. (…) 

Additionally, the Yongpyong resort wich is in the same province became an attractive 

winter tourism location (…) In 2004, Gangwon province, (…) received 1,435,00 foreign 

tourists (…) an increase of 40,4% compared to 2003.” (Kim et all, 2007; p. 1342).  

O aparecimento de um destino nos ecrãs leva a que o portfólio desse local seja 

aumentado e apela à visita do destino, para além disso leva a que exista uma maior 

viabilidade turística através do desenvolvimento. (Idem, 2009, p.195). Não se pode 

esquecer que as cenas de filmes e TV perduram ao longo dos anos, assim, as imagens de 

um local permanecem na vida das pessoas por muito tempo (Ibidem, 2009, p.195). 

Existem mesmo casos em que as filmagens decorrem num local substituto mas 

provocam autênticos booms no local que pretendem representar. Assim, podemos ver 

que o local que aparece nos ecrãs é considerado como autêntico. (Idem ibidem, 2009, 

p.195). Aquilo que os turistas procuram nos destinos de filmes não é a experiência real 

do local, mas sim encontrar uma realidade e um sentido mitológico que lhes trará uma 



mistura de sensações e da fantasia com a realidade, “as such, tourists are not attracted 

to experience the reality of the place, but to consume a mythology and find personal 

meaning at the interface of emotions, story and setting, where the boundary between 

reality and fantasy is indistinguishable.” (Connell e Denny, 2009, p.196). 

Bolan e Williams (2008; p. 382) mencionam o exemplo do Reino Unido como 

um local onde os filmes levaram a um aumento exponencial do número de turistas. 

Apesar disso ainda muito falta fazer para compreender este fenómeno, isto porque, 

ainda não se conhecem bem como os filmes influenciam as pessoas e porquê, bem 

como, algumas das suas consequências. Ainda muito falta fazer a este nivel e também 

para sensilizar as autoridades para este fenómeno. 

Os impactos deste tipo de turismo podem ser sentido também ao nível cultural 

isto porque, pode levar ao aumento da necessidade das pessoas conhecerem melhor o 

seu país e a si mesmos, “the sensational success of the programme promoted a boom 

for people wanting to understand Korean culture through learning Korean language via 

the melodrama’s script, purchasing Korean music discs and books, watching Korean 

movies, and tasting Korean food.” (Modbung Ilbo, 2005 cit in Kim et all, 2007, p. 

1343). Além disso os programas de televisão podem ainda contribuir para a percepção 

do país e da sua cultura (Korean Times, 2004 cit in Kim et all, 2007, p. 1343). Isto 

também acontece no Brasil onde “considerou-se pertinente escolher um episódio que 

mostra-se locais do país com amplo potencial turístico, com paisagens, litorais e 

culturas nativas, capaz de estimular o turismo interno” (Castejon; 2003; p. 43). Por 

vezes o destino que se vê no ecrã é tanto mais chamativo quanto mais familiar ele for, 

“the positive impacts of destination familiarity on both destination images and intention 

to visit the destination. The more familiar a destination is, the more attractive it is.” 

(Lee e Scot; 2008; p. 825). 

Os impactos podem ser também ao nivel da diminuição da sazonalidade pois, os 

locais presentes nos filmes são atracções para todo o ano e para qualquer tempo. O 

aumento de turistas trás também benefícios ao nível económico, devido ao aumento de 

turistas e deste modo ganhos monetários. (Beeton; 2004 cit in Hudson; 2006; p. 388).  

As influências que o cinema pode ter num destino turístico não se prende 

somente com o crescimento da afluência de turistas, isto porque, a própria indústria 

cinematográfica pode ser de vital importância para um local. Por exemplo, no caso de 

Cape Town (cidade africana onde decorreram as filmagens de vários filmes, mesmo 

representando outros locais do Mundo) uma grande parte dos impactos 



cinematográficos tem directamente a ver com a indústria do cinema, “in Cape Town’s 

case, the promotion of business tourism was particularly associated with the 

development of a local film industry. This development was chiefly, (…) to the building 

or upgrading of studio complexes and the hosting of an international film and television 

market.” (Bickford-Smith, 2010; p. 99). 

 
Impactos negativos 
 
Para além dos impactos positivos há também impactos negativos derivantes da 

influência dos filmes. 

Um dos problemas deste tipo de turismo é que ainda não foi alvo de estudos 

suficientes para se perceber os reais impactos que tem a vários níveis. Um dos 

problemas identificados é a necessidade de encontrar meios para fazer com que os 

turistas voltem “in particular, a pertinent issue for tourism marketeres is tapping the 

interest created by film to stimulate the return visits in the longer-term, thereby 

generating potential for sustained place interest, association and activity in 

destinations” (Connell e Meyer; 2009, p.194).  

Os impactos negativos nos locais que aparecem nos filmes e se tornam atractivos 

para visita podem ser a vários níveis. Os maiores impactos negativos dizem respeito ao 

facto de que muitas vezes as infra-estruturas dos locais não estão prontas para receber 

tanta gente. Isto leva a problemas, por exemplo, de congestionamento de trânsito, 

estacionamento, restrições de ruas, entre outros. (O’ Connor e Bolan; s.d.; 24). No 

mesmo sentido seguem Tooke e Baker (1996; p. 92) que referem que os locais não estão 

preparados para o crescente número de turistas que, pode, acontecer muito rapidamente 

não dando tempo à população e ao local para estarem prontos para receberem os 

turistas. Este aumento rápido trás outras dificuldades que dizem respeito ao aumento de 

trânsito e congestionamento de peões causado pelos turistas, o aumento de veículos e 

consequente criação de estacionamentos de 24 horas que têm causado uma redução de 

espaços verdes, as ruas ficam degradadas pelo peso dos carros e autocarros. Tudo isto 

leva a que a autarquia local tome medidas, nomeadamente, criar restrições de 

estacionamento, colocar linhas contínuas e linhas amarelas de proibição de parar e 

estaciona, equipamentos de pagamento de estacionamento e também a contratação de 

seguranças nos parques. (Idem; 1996; p. 92). 



Por vezes, mesmo antes dos filmes serem lançados, os preços locais já foram 

influenciados pela presença das equipas de gravação. Por vezes os destinos não estão 

preparados para um aumento muito grande do número de turistas, que pode resultar em 

congestionamento de trânsito, congestionamento dos passeios, perda de privacidade e 

perda do usufruto das instalações por parte dos locais. Pode ainda existir uma destruição 

dos recursos naturais. Outros problema é que os filmes podem aumentar demasiado as 

expectativas dos turistas, que chegando ao local não tem essa percepção originando 

insatisfação, “very often, the film location will not have the carrying capacity to cope 

with large increases in visitors. This could result in a number of possible undesirable 

consequences, such as increased vehicle traffic, pedestrian congestion, and loss of 

privacy and local facilities for locals. The destruction of the natural environment is also 

a concern.”(Tooke and Baker; 1996 cit in Hudson, 2006, p. 388). Estes mesmos 

aspectos são corroborados por Riley et al (1998). 

 
 
Conclusão 
 
(Falta fazer) 
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Anexo 1 
Tabela 1 - Impacto dos filmes no turismo 

 
Tabela 1 ‐ Tabela de exemplos do impacto dos filmes no turismo. (Fonte: Hudson, Simon; Ritchie, J.R; 
(2006); “Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing 
Initiatives”; Journal of Travel Research; Vol. 44, No. 4, 389.) 



Anexo 2 

Esquema 1 – Modelo para explorar as oportunidades de marketing dos 
filmes no turismo 

 
Esquema  1  – Modelo  para  explorar  as  oportunidades  de marketing  dos  filmes  no  turismo  (Fonte: 
Hudson, Simon; Ritchie,  J. R. Brent;  (2006); “Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical 
Identification of Supporting Marketing Initiatives”; Journal of Travel Research; Vol. 44, No. 4, p. 390). 

 

 


