
MINISTÉRIO DO TURISMO 

ROTEIRO 1_VÍDEO CASE 

 

Vídeo de 2 minutos.  

 
Trilha: música instrumental bem percussiva e brasileira. 

 

Cena 1  

Imagem: cena da chegada do voo no Rio de Janeiro, caminhando pelo aeroporto + passando pela 

orla da praia.  

Loc. off: - Viajar pelo Brasil e descobrir as paisagens do nosso país é um sonho pra muita gente.  

 

Cena 2  

Imagem: cenas de pontos turísticos do Rio de Janeiro (pôr do sol no Arpoador), sem mostrar pessoas 

específicas.  

Loc. off: - E isso quer dizer não apenas mais turistas chegando aos destinos brasileiros. Porque 

onde chega mais turismo chega também mais trabalho, oportunidades e desenvolvimento para o 

Brasil.  

 

Letterings: Mais trabalho 

                    Mais oportunidades  

                    Mais desenvolvimento 

 

Cena 3  

Imagem: imagem de banco de pessoas sorrindo para a câmera, recebendo o turista.  

Loc. off: - E foi pensando nisso que o Governo Federal realizou uma ação importante que vai 

beneficiar o turismo no Brasil, atrair cada vez mais pessoas para conhecer o país e movimentar a 

nossa economia. 

 

Cena 4  

Imagem: cenas de turistas no Pão de Açúcar.  

Loc. off: - Desde o dia 17 de junho, turistas dos EUA, Canadá, Austrália e Japão podem visitar o 

Brasil sem visto.  

 

Letterings: Turistas dos EUA, Canadá, Austrália e Japão podem visitar o Brasil sem visto  

 

Cena 5 

Imagem: turistas comprando coisas, pagando em dinheiro.  

Loc. off: Uma decisão importante do nosso governo que já está trazendo mais resultados para o 

setor hoteleiro, bares, restaurantes, transporte e mais outras 50 atividades econômicas.  

 

Cena 6  

Imagem: turistas passeando no teleférico e em outros pontos turísticos.  

Loc. off: - Com a isenção do visto, a previsão é de uma receita de R$ 1 bilhão a mais no nosso país.  

 



Lettering: R$ 1 bilhão a mais de receita 

 

Cena 7  

Imagem: turistas fazendo o check-in no hotel.  

Loc. off: - E a criação de cerca de 2 milhões de empregos até 2022.  

 

Lettering: 2 milhões de empregos até 2022 

 

Cena 8  

Imagem: turistas caminhando por Copacabana e interagindo em outros pontos turísticos.  

Loc. off: Medidas corajosas como essa estimulam todo o potencial do turismo brasileiro e fazem o 

país avançar.  

 

Cena 9  

Imagem: depoimentos de 2 turistas (sendo eles de um dos quatro países isentos de visto: EUA, 

Canadá, Austrália e Japão) falando o quanto foi incrível conhecer o Rio. E que eles vão voltar porque 

é um país maravilhoso, foram muito bem recebidos, adoraram a programação. E que agora, com a 

isenção do visto, ficou muito mais fácil viver essa experiência incrível de novo.  

 

Cena 10  

Imagem: cenas aéreas mostram o Cristo Redentor.  

 

Cena 11 

Imagem: cenas das Cataratas do Iguaçu.  

 

Cena 12 

Depoimento de um guia turístico das Cataratas do Iguaçu falando do quanto a medida está trazendo 

ganhos imediatos para a região e de como isso tem afetado positivamente o seu trabalho.  

 

Cena 13  

Sequência de cenas de destinos turísticos brasileiros, como: Florianópolis, São Paulo, Salvador, 

Gramado etc. 

Loc. off: - É assim, com inovação, trabalho e políticas públicas de incentivos que o Governo Federal 

e o Ministério do Turismo estão fazendo um país cada vez melhor para os turistas, para os 

brasileiros e para um Brasil que quer avançar.   

 

Cena 14  

Cartela com as marcas do Ministério do Turismo e Governo Federal.  


