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@_RAWSOULS:  
Uma Narrativa Visual de Barbados aliado ao Destination Branding 

 
 
Ashlee Constance Erica Estwick1 

RESUMO 

 
@_RAWSOULS: uma narrativa visual de Barbados aliado ao Destination Branding é 
um projeto experimental feito como Trabalho de Conclusão de Curso composto de 
uma reflexão sobre o Destination Branding aplicado ao turismo, através uma 
exposição virtual produzida após caminhadas fotográficas feitas ao redor da ilha de 
Barbados e um folheto impresso organizado pela autora. O projeto relata as 
experiências da autora durante essas caminhadas, que tiveram como metodologia a 
figura do flâneur e posteriormente do @_Rawsouls.  
 
Palavras-chave: Destination Branding, Barbados, narrativa visual,  turismo. 
 

 
@_RAWSOULS 

A visual narrative of Barbados created for Destination Branding  
 

ABSTRACT 
 

@_Rawsouls, a visual narrative of Barbados created for Destination Branding, is an 

experimental project done as a Course Completion Assignment consisting of a 

reflection on the relevance of Destination Branding to tourism, a digital exhibition 

produced after photographic walks around the island of Barbados and a photo book 

curated by the author. The project reports the experiences of the author during these 

this experience, following the methodology of the flâneur , which later contribute to the 

content combined to create the visual narrative that is @_Rawsouls. 

 

 

 
Key-words: Destination Branding, Barbados, visual narrative, tourism. 
 

                                                             
1 Estudante no 8º período do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e 
Propaganda, na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2013 me mudei para Brasil em busca de uma experiência diferente, ansiosa 

para seguir meu próprio caminho. Morando sozinha em um Kitnet em Brasília 

obviamente comecei a sentir saudades de Barbados. Procurava Barbados em tudo, 

mas não conseguia achá-la. Além da cultura, comida, tradições e a praia, percebi que 

o que realmente sentia falta era as pessoas, nosso jeito de viver como barbadianos. 

Durante as minhas férias na ilha, andava pelas ruas para reconhecer a minha 

“Barbados”. Em busca de locais que me faziam relembrar da minha infância e as 

minhas experiências vividas. As memórias que criaram as minhas narrativas de 

Barbados.   

Como um destino turístico, existe uma narrativa de Barbados criada pelas 

referências de cada pessoa, e eu também tinha as minhas. As narrativas controladas 

são aquelas apresentadas pelas instituições oficiais de turismo, nas campanhas, sites 

e anúncios tanto online como impressas. Percebemos que existe um desequilibro 

entre as narrativas apresentadas e a realidade pautada na experiência individual. 

Em meados de 2017 precisei produzir meu trabalho de conclusão de curso. 

Pensei em me encaixar no conceito como um indivíduo que caminha pela cidade e é 

seduzido pelos trabalhadores, lojas, bistrôs, mulheres e vários outros temas urbanos, 

uma prática comum no final do século XIX, a do flâneur, que consiste em caminhar 

pela cidade e deixar-se levar por ela. Como um flâneur, passei a andar por Barbados 

quando retornava lá, me deixando afetar por aquilo que estava no caminho, a fim de 

buscar outras representações da ilha, diferentes das institucionais, possibilitando a 

criação de outras imagens de turismo, pautada na minha experiência. 

A narrativa tem o potencial de ser uma maneira eficaz de comercializar destinos 

turísticos. O presente projeto apresenta uma narrativa visual de Barbados a partir da 

fotografia, RawSouls, apresentado através de uma conta no Instagram @_ RawSouls 

(Figura 1) e um folheto impresso. Recentemente, organizações turísticas notaram um 

novo tipo de turista; um explorador cultural, que quer aprofundar na cultura do país 

que visita, um turista que vive por experiências. Desta forma esta narrativa foi 

construída focando-se, primeiramente, em um destino, Barbados, atrás das memórias 
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e sentimentos pessoais de uma Barbadiana que viveu fora do país por 5 anos. Esta 

narrativa visual, veiculada pelo Instagram e no folheto impresso, será lançada no 

segundo semestre de 2018, propiciando aos turistas uma nova maneira de viajar por 

Barbados. 

Logo, este trabalho atende uma demanda local. Para isso, ele é dividido em 

dois capítulos. Apresenta-se Barbados e discute-se o Destination Branding, fazendo 

uma abordagem sobre a ilha, o turismo, o Destination branding como alternativa de 

se pensar o turismo de uma forma mais focada, análise crítica das imagens hoje 

veiculadas nos guias turísticos e a apresentação da proposta da narrativa visual.  

Percebemos que o turismo se tornou uma indústria global envolvendo centenas 

de milhões de pessoas em viagens internacionais e domésticas a cada ano. Milhões 

de dólares são gastos todos os anos em publicidade e promoção de férias e produtos 

turísticos. O turismo tem um papel vital no desenvolvimento de diferentes destinos 

mundialmente.  

Assim, a cultura é assumida como um dos principais beneficiários e é 

considerado uma chave fundamental no desenvolvimento do turismo, promovendo 

recursos tangíveis e elementos intangíveis. Ultimamente, o setor de turismo passou 

por uma mudança de objetivos. Os viajantes estão mais focados na experiência, na 

busca de uma versão mais autêntica de seu destino, estão planejando experimentar 

algo novo nos próximos anos; eles não se importam de viajar sozinhos, estão 

procurando oportunidades para explorar destinos menos conhecidos e  criar memórias 

inesquecíveis. (Virtuoso, 2016)  

Antes de visitar os destinos de viagem, os visitantes potenciais tendem a 

procurar sinais de comunicação para encontrar se os destinos se encaixam em seus 

próprios desejos de turismo. As imagens visuais fornecidas por um destino não só 

desempenham um papel crucial na atração de visitantes potenciais para visitar o local, 

mas também estimulam a imaginação e se comunicam com turistas de forma pessoal. 

Novas tecnologias permitem acesso rápido a informações atuais e 

proporcionam uma oportunidade para conversas virtuais e o compartilhamento de 

histórias com outros viajantes anônimos e até uma conversa entre viajantes e nativos. 

@_RawSouls explora essa oportunidade de criar uma forma de juntar o visual e a 

experiência de uma forma mais pessoal que transmita um destino que nós como 
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barbadianos conhecemos e possibilitando o conhecimento daqueles que não são de 

Barbados.  

O material visual apresentado digitalmente no perfil do Instagram, foi realizado 

durante minhas férias em Barbados entre os anos 2015 a 2018. Após a minha última 

viagem pela ilha, voltei para o Brasil e comecei o processo de seleção de fotografias 

e iniciei a descrição de todo o processo que será apresentado neste trabalho como 

projeto experimental.  

O primeiro capitulo consiste em uma reflexão de Barbados como um destino 

turístico, explicamos o que é Destination Branding e a sua relevância ao turismo, 

analisando os atos posteriores como tentativas de mudar a narrativa. Procurou-se 

explicar a importância da cultura e a contribuição dos nativos no desenvolvimento da 

marca de destino de Barbados. No Capitulo 2, apresenta-se o desenvolvimento do 

projeto, a proposta da conta no Instagram e do folheto impresso, cuja produção 

imagética  se alinha aos conceitos do Walter Benjamin e o indivíduo como flâneur. 

Além da apresentação da narrativa visual, objeto deste trabalho. 

Convido o leitor para mergulhar no universo de Barbados através das imagens da 

narrativa visual criada, possibilitando uma experiência por meio delas. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 - BARBADOS E O TURISMO  

 

1.1. Turismo  

 

O turismo existe há muito tempo, mas só recentemente a indústria de turismo foi 

levada a sério (Pike, 2008). Definir a palavra turismo é um desafio devido à sua 
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natureza complexa. O turismo é um serviço e, como em todos os serviços, a produção 

e o consumo ocorrem simultaneamente. Turismo está cada vez mais pautado na 

difusão de experiências com os lugares e as coisas que com o registro objetivo dos 

mesmos (Pike, 2008).  O setor de turismo cresceu significativamente nas últimas 

décadas, devido à sua incerteza decorrente de mudanças rápidas, uma concorrência 

feroz e um consumidor experiente e exigente, a indústria do turismo enfrenta muitos 

desafios. De acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT), entende-se 

“turismo” como sendo o agrupamento das2:  

 

atividades desenvolvidas pelas pessoas durante as suas viagens e estadas 
fora do seu meio envolvente habitual, num período consecutivo que não 
ultrapassa um ano, por motivo de lazer, negócios ou outros. Ficam de fora as 
viagens com o objetivo de exercer uma profissão fora do seu meio envolvente 

habitual. 
 

Esta é a definição utilizada pela OMT (2011), que é a referência para o uso 

neste trabalho, que se propõe a refletir sobre o turismo feito a partir da experiência de 

viagem, tendo como foco de atenção Barbados, uma ilha no Caribe, onde nasci e vivi 

até os 20 anos. Volto à minha cidade natal propondo-me a fazer experiências de 

viajante, imbuindo as minhas experiências, que serão vistas através de um ensaio 

fotográfico postadas em uma conta do Instagram3 e, posteriormente, reunidas para 

criar um folheto impresso4.  

 

1.2. Barbados como um destino turistico 

  

A maioria das atividades turísticas ocorre em um destino específico. Os destinos 

são lugares que atraem visitantes para uma estadia temporária. A OMT (2000) explica 

que um destino turístico é um espaço físico no qual um visitante permanece pelo 

menos uma noite. Inclui produtos turísticos como serviços de apoio e atrações, bem 

como recursos turísticos ao alcance de uma viagem com regresso no mesmo dia. Os 

lugares possuem fronteiras físicas e administrativas bem definidas para a sua gestão, 

imagens e percepções que configuram uma competitividade de mercado. 

                                                             
2 Disponível em <https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf#page=21.> 
Acesso em 22/05/2018. 
3 Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos.  
4 Este projeto se propõe a fazer a proposta da conta do Instagram e do folheto, já que se pretende 
iniciar a veiculação no semestre seguinte. 

https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf#page=21
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Barbados é a ilha mais oriental do Caribe, tem uma área de 431 km2 e sua 

população de 2017 foi estimada em cerca de 285,000 pessoas. A ilha é dividida em 

11 paróquias, onde existem quatro cidades, a capital, Bridgetown, Oistins, Holetown 

e Speightstown. A costa oeste da ilha, com suas praias de areia branca e águas 

calmas, é o centro da indústria turística de Barbados onde a maioria dos resorts e 

hotéis estão localizados. 

A cultura de Barbados é formada a partir de uma miscelânea cultural, resultado de 

sua história que incluem os indígenas da região, os colonos britânicos, os escravos 

europeus e os escravos africanos e indianos. Esta mistura cria, o que eu como 

barbadiana, conheço como a cultura de Barbados, principalmente extraída das 

culturas da África Ocidental e britânica que moldaram a ilha.  

Como a maioria da população era de descendência africana e o país foi colonizado 

pelo Império Britânico por mais de 300 anos, as influências africanas e indianas 

impactaram fortemente a culinária, músicas locais e festivais. Soca e Calypso, dois 

gêneros de música populares foram produtos dessa mistura, que culminou na 

produção do Festival de Crop Over ‘O melhor festival de verão do Caribe’. O primeiro 

festival pode ser datado do início da década de 1780, uma época que Barbados era 

considerado o maior produtor mundial de açúcar. Na época, este festival se 

caracterizava como uma comemoração do final de cada safra de açúcar para marcar 

o ponto culminante de outra colheita bem-sucedida - daí o nome “Crop Over”5. 

Como muitas outras ex-colônias britânicas principalmente no Caribe, Barbados 

tornou-se um getaway 6para os britânicos, conhecido como Little England7, famoso 

por as suas belas praias e beleza natural. Entre 1950 e 1960, com o desenvolvimento 

da infraestrutura aérea e marítima, viajar para o Caribe tornou-se muito mais fácil. O 

pico do desenvolvimento do turismo em Barbados foi em 1970, quando Barbados, 

juntamente com outros países do Caribe, alcançou sua independência política e a 

indústria do turismo continuou crescendo, resultando na expansão do tráfego de 

cruzeiros e no mercado de turismo de massa.  

Hoje, o destino é dependente da indústria de viagens e turismo, pois é a principal 

indústria em termos de trazer renda para o país. Para além de aumentar os 

                                                             
5 fim da colheita 
6  Fuga 
7 Inglaterra Pequena , Disponivel em < https://www.independent.co.uk/travel/americas/portraits-of-
colonial-influence-495642.html> acesso em 05/04/2018 

https://www.independent.co.uk/travel/americas/portraits-of-colonial-influence-495642.html
https://www.independent.co.uk/travel/americas/portraits-of-colonial-influence-495642.html
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rendimentos nacionais e estrangeiros, a indústria do turismo aumentou também o 

emprego na ilha, contratando direta e indiretamente mais de 53% da mão-de-obra do 

país.  

Além disso, o desenvolvimento do turismo em Barbados resultou no avanço da 

indústria de construções e no crescimento significativo da infraestrutura: melhores 

instalações portuárias, melhores redes rodoviárias e de comunicação, bem como 

melhores instalações recreativas. Com esse acréscimo na infraestrutura da ilha o 

aumento no número de visitantes também cresceu, afetando positivamente a 

economia de Barbados e tornando o turismo a principal indústria que impulsiona o 

desenvolvimento do país. Hoje, o turismo, junto com as indústrias de açúcar e rum, 

apoiam o país de Barbados financeiramente. Entretanto, o turismo ainda é a principal 

fonte de renda, proporcionando um grande fluxo de moeda estrangeira, e também é o 

setor que mais emprega na ilha.  

Desde o início do século XXI, o turismo internacional tornou-se uma das atividades 

econômicas mais importantes. O Caribe, por ser uma região voltada ao turismo, tinha 

recebido visitantes da classe alta em busca de lazer nos últimos dois séculos devido 

a sua beleza natural e clima tropical. Entre os anos 1950 e 1960, com o 

desenvolvimento da infra-estrutura aérea e marítima, viajar para o Caribe se tornou 

um paraíso mais acessível.   

O aumento no número de visitantes afetou positivamente a economia de Barbados 

e o turismo tornou-se a principal indústria que impulsiona o desenvolvimento do país 

que vimos hoje (ARCHER, 1984). O turismo contribuiu entre 10-12 por cento do total 

do produto interno bruto (PIB) de Barbados desde o ano 1974. Um total de 1,27 milhão 

de visitantes registrado para o ano de 2004, com receita estimada de US $ 763 em 

milhões, ou 3% do total de US $ 21,6 bilhões para o Caribe região. De acordo com o 

Organização de Turismo Caribenho (CTO) o Caribe como uma região recebeu 29.3 

milhões de turistas internacionais no ano 2016, um crescimento  de 4,2% do ano 

interior. Individualmente, 6,75% em Barbados.8 

Durante seus primeiros anos, a indústria do turismo de Barbados foi governada 

pelas empresas estrangeiras. Os esforços de marketing organizados foram 

insignificantes e o governo exercia controle mínimo ou coordenação sobre o setor. 

Neste momento, antes da independência, o governo concentrou-se em facilitar o 

                                                             
8Disponível em https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions 
2017/caribbean2017.pdf, acesso em 20/05/2018. 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions%202017/caribbean2017.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions%202017/caribbean2017.pdf
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desenvolvimento de infra-estrutura turística ao consertar estradas, água, eletricidade 

e outros serviços com o objetivo de que o desenvolvimento privado gerasse 

empregos.  

Depois que o país conquistou a independência, o governo se tornou mais 

focado. Como a importância do turismo tornou-se mais pronunciada, o governo 

passou a Hotels Aids Act of 19569, uma lei que forneceu vários incentivos fiscais para 

os proprietários e operadores de instalações turísticas. Em 1958, foi estabelecido o 

Conselho de Turismo de Barbados para promover a ilha como um destino turístico 

com escritórios em Londres, Nova York e Toronto, estas cidades vem realizando 

importantes tarefas no sentido de promover publicações estrangeiras sobre a ilha, 

incluindo revistas de prestígio norte-americanas e europeias. 

No ano 2014, o Governo de Barbados anunciou sua mais nova divisão do 

turismo, a Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) e a Autoridade de Produtos de 

Turismo de Barbados (BTPA). Construídas como uma reforma da Autoridade de 

Turismo de Barbados (BTA) original, as novas divisões trabalharão juntas. De acordo 

com a sua missão o seu foco é contar a autêntica história do destino de Barbados. 

‘Our mission at the Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) is to develop and 
execute compelling marketing strategies that tell the authentic brand story of 
Destination Barbados. The key to our success is our people: our employees, 
strategic partners, and key stakeholders – including each and every 
Barbadian. We all have a role to play in raising and maintaining the profile of 
Barbados as a premier tourist destination. In the face of economic challenges, 
stiffening competition and ever-evolving technology, it’s imperative that we 
work together to achieve our primary goals’ 10. 

 

O trabalho conjunto destas divisões de Turismo leva a um modo de trabalho integrado 

ligado a uma forma de fazer marketing, associando ao “Destination Branding” ou 

“Marca de destino” ou Branding de Destino, que será tratado no item seguinte. 

 

                                                             
9 Lei De Ajudas do Hotel 1956 
10 ‘Nossa missão na Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) é desenvolver e executar estratégias de 
marketing convincentes que contam a autêntica história do destino de Barbados. A chave para o 
nosso sucesso é o nosso pessoal: nossos funcionários, parceiros estratégicos e principais 
interessados - incluindo todos e cada um dos Barbadianos. Todos nós temos um papel a 
desempenhar na criação e manutenção do perfil de Barbados como um destino turístico de primeira 
classe. Em face dos desafios econômicos, da competição acirrada e da tecnologia em constante 
evolução, é imperativo que trabalhemos juntos para atingir nossas metas principais’ (Tradução livre 
feita pela autora). Disponível em < https://corporate.visitbarbados.org/our-company/> 
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1.3. Destination Branding; Barbados 

 

A destination brand can be developed in a variety of ways, most obviously in 
advertising, through direct marketing, personal selling, on websites and in 
brochures, but also through public and media relations (GOLD E WARD, 
1994)11. 

 

O branding pode ser considerado uma das ferramentas de marketing mais 

poderosas disponíveis para os profissionais de marketing de destinos 

contemporâneos. A maior parte dos destinos no mundo tem resorts e atrações de 5 

estrelas, sendo que cada país apresenta uma cultura, paisagem e patrimônio únicos.   

A necessidade de desenvolver uma identidade única para se diferenciar dos 

seus concorrentes, se torna mais importante do que nunca. (MORGAN e 

PRITCHARD, 2004) Entendemos que marcas diferenciam produtos e representam 

uma promessa de valor. Marcas incitam crenças, evocam emoções e promovem 

comportamentos.  

É provável que todos os destinos estejam em competição com outros destinos 

que ofereçam produtos, serviços e experiências semelhantes, por isso, o ‘destination 

branding’ é de muita importância para promover os destinos turísticos. Jackie Clarke 

(2000, pg.331) identificou seis benefícios do branding relacionados aos destinos 

turísticos: 1. como o turismo é tipicamente de alto envolvimento, o branding ajuda a 

reduzir a escolha; 2. branding ajuda a reduzir o impacto da intangibilidade; 3. marca 

transmite consistência em várias tomadas e através do tempo; 4. branding pode 

reduzir o fator de risco ligado à tomada de decisão sobre feriados; 5. a marca facilita 

a segmentação necessária; 6. branding ajuda a fornecer um foco para a integração 

de esforço do produtor, ajudando as pessoas a trabalhar pelo mesmo resultado. 12  

Ao longo da sua existência o destino de Barbados enfrentou muitos desafios 

em sua tentativa de diversificar sua marca no mercado de turismo, muitos dos quais 

são os efeitos do turismo de massa e a fragilidade da indústria e continuarão com o 

constante surgimento de novos destinos. Segundo o Diretor Executivo da Autoridade 

                                                             
11 Uma marca de destino pode ser desenvolvida de várias formas, mais obviamente em publicidade, 
através de marketing direto, venda pessoal, em sites e folhetos, mas também através de relações 
públicas e de mídia.  
12 CLARKE, J.  “Tourism brands: An exploratory study of the brands box model”, Journal of 
Vacation Marketing, Vol. 6, No. 4, pp. 329–345, 2000. 
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de Produtos Turísticos de Barbados (BTPA), Dr. Kerry Hall com o aumento da 

concorrência de mercados emergentes dentro e fora da região do Caribe, a 

diversificação do produto turístico de Barbados é extremamente necessária13.  

Ainda que as autoridades estejam cientes dos desafios que enfrentam, pouco 

foi feito para evoluir a sua representação centralizada nas imagens tradicionais dos 

destinos caribenhos, que se concentram principalmente no mar do Caribe para uma 

representação mais autêntica. Uma caraterística que acreditamos desvaloriza a 

cultura dos destinos, danificando a identidade cultura da população.   

Campanhas recentes, como a campanha multimídia Tourist or Traveler14 

(Figura 1) lançada no verão de 2013, podem ser vistas como tentativas válidas de 

alterar a narrativa de Barbados como uma marca de destino. A campanha contou com 

a cantora e celebridade Rihanna, que é nativa do país, mostrando um lado mais 

autêntico da ilha e seus habitantes. A campanha projetada pelo diretor de arte Spencer 

Lavallee em conjunto com o site VisitBarbados aproveitou ao máximo da fama global 

da estrela pop e até utilizou um dos seus hits musicais "Diamond", para apresentar 

algumas das atrações mais conhecidas da ilha. A campanha foi direcionada a um 

público digital para maximizar sua presença online visualmente, composta de um site, 

vídeos e fotos. Além disso, foi feito um post na conta pessoal de Rihanna (Figura 2), 

a fim de impulsionar a campanha.  

 

We worked with Rihanna and Visit Barbados to create a campaign designed 
to capture the raw, authentic beauty of the island and its culture. We created 
a microsite called "Tourist or Traveler?" that let visitors explore various island 
hotspots through gorgeous photography, as well as a music video featuring 
Rihanna at some of her favorite Barbados hangouts. The entire campaign was 
conceived to maximize social sharing, with Rihanna leading the charge on her 
personal Instagram15 (SPENCER LAVALEE). 

 

                                                             
13 Disponível em < http://www.wiredja.com/tourism/barbados-tourism-officials-stress-diversification-of-
tourism-product> acesso em 19/05/2018. 
14 Turista ou Viajante 
15 Trabalhamos com Rihanna e Visit Barbados para criar uma campanha destinada a capturar a 
beleza crua e autêntica da ilha e sua cultura. Criamos um microsite chamado "Turista ou Viajante". 
que permite que os visitantes explorem vários pontos da ilha por meio de lindas fotografias, bem 
como um videoclipe com Rihanna em alguns de seus lugares favoritos em Barbados. A campanha 
inteira foi concebida para maximizar o compartilhamento social, com Rihanna liderando a carga em 
seu Instagram pessoal. Disponivel em < http://www.spencerlavallee.com/barbados-tourism/> acesso 
em 20/05/2018. 

http://www.wiredja.com/tourism/barbados-tourism-officials-stress-diversification-of-tourism-product
http://www.wiredja.com/tourism/barbados-tourism-officials-stress-diversification-of-tourism-product
http://www.spencerlavallee.com/barbados-tourism/
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A campanha comprova o reconhecimento da importância de Barbados como 

uma Marca de Destino pelo Ministério do Turismo, ela tenta conectar e cativar 

potenciais viajantes, ligando o país de Barbados com o seu nativo mais famoso, 

consequentemente conectando a marca da ilha com a marca que é Rihanna, o que 

aconteceu com sucesso. A campanha impulsionou o número de visitantes do Reino 

Unido em mais de 40,000. 16  

 

 

Figura 1 – Página inicial do site da campanha ‘Tourist or Traveller’ 

 
Fonte: http://www.spencerlavallee.com/barbados-tourism/ 

 

 

 

 

Figura 2- A postagem da peça da campanha ‘Tourist or Traveler’ no Instagram da celebridade, 
Rihanna. 

 

                                                             
16 <https://www.telegraph.co.uk/travel/news/rihanna-effect-influences-on-britons-holiday-trends-
international-passenger-survey/> Acesso em 20/05/2018 

http://www.spencerlavallee.com/barbados-tourism/
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Fonte: http://www.spencerlavallee.com/barbados-tourism/ 

 

Concluímos que a campanha aproveitou sucessivamente da imagem de 

Rihanna para ajudar na publicidade da ilha. Criando uma conexão clara entre a 

celebridade e a ilha como a terra natal dela. No entanto, os locais de atração turística 

destacados na campanha foram principalmente paisagens de praia, não destacando 

nada que consideramos como exclusivo da cultura ou povo de Barbados, que ajudaria 

no desenvolvimento sustentável do produto turístico do país. 

A OMT define o turismo sustentável como “O turismo que considera 

plenamente seus atuais e futuros impactos econômicos, sociais e ambientais, 

abordando as necessidades dos visitantes, da indústria, do meio ambiente e das 

comunidades locais”. Em 2020, o número de pessoas viajando internacionalmente 

deverá aumentar para 1,56 bilhão. (WT0, 2000). O turismo cria empregos diretos e 

indiretos em hotéis, restaurantes, transporte e muito mais. Mesmo assim, o turismo é 

criticado por sua destruição do meio ambiente natural e ameaças às culturas locais.  

A fim de alcançar um modelo de turismo sustentável e desenvolvimento em 

uma comunidade, devem ser realizados intercâmbios sociais, econômicos e culturais 

especialmente para as pessoas locais que não se beneficiam diretamente das 

atividades turísticas (ANDERECK & VOGT, 2000; Ap, 1992).  

Assim, uma vez que o turismo depende fortemente da boa vontade da 

população local, e seu apoio é essencial para o seu desenvolvimento, operação bem-

sucedida e sustentabilidade, suas percepções e atitudes em relação ao impacto do 

desenvolvimento do turismo em seu lugar de residência e em sua vida cotidiana, pode 

minimizar reações indesejadas e maximizar o sucesso das ações de comunicação 

direcionadas (COCCOSSIS & TSARTAS, 2001).  

Ao examinar os impactos de turismo nos nativos, a pesquisa tende a se 

concentrar em uma série de áreas, incluindo: cultura (oportunidades de aprender e 

entender outras pessoas e culturas, instalações culturais e atividades na comunidade, 

variedade de entretenimento na área, oportunidades para restaurar e proteger 

estruturas históricas), sociedade (atitudes dos residentes em relação aos turistas, 

costumes e valores morais), economia (renda relacionada ao turismo para residentes, 

padrão de vida, estabelecimentos comerciais na área, custo de vida), meio ambiente 
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(planejamento urbano, arquitetura, qualidade do ambiente natural, uso espaço 

público, instalações recreativas e desportivas, congestionamento do tráfego, ruído e 

poluição) (TATOGLU, ERDAL, OZGUR E AZAKLI, 2002, p. 89-90).  

Estes aspectos da sustentabilidade - perspectiva de gestão holística, processo 

a longo prazo e envolvimento das partes interessadas - parecem ser igualmente 

fundamentais no caso da marca de destino. O conceito de marca de lugar se estende 

além do domínio familiar do marketing de turismo e engloba a gestão e coordenação 

de uma série de objetivos.  

Dinnie (2008, p. 44) argumenta que no cenário globalizado de hoje, os lugares 

competem ferozmente pelo turismo, investimentos, marcas de exportação comerciais 

ou culturais, pessoas talentosas, recursos naturais. Realizando uma marca de destino 

que vai realmente fazer uma diferença positiva para a maneira em que o lugar é 

percebido, nacional e internacional - é um grande projeto de longo prazo: todo ato de 

promoção, troca ou a representação precisa ser vista não como um fim em si mesma, 

mas como uma oportunidade para construir uma reputação geral; e, para esse fim, 

todos os órgãos, agências e organizações devem cooperar e alinhar seu 

comportamento a uma estratégia de lugar comum (ANHOLT, 2007, p. 22-27). 

Assim, a marca de destino só pode ser sustentável quando os anfitriões, os 

objetivos da política e as demandas dos turistas estão em harmonia. Em comparação 

com produtos e serviços de marca, no entanto, os destinos enfrentam desafios 

peculiares de promoção e branding, uma vez que há pouco ou nenhum controle de 

gestão (MORGAN &PRITCHARD, 2005). Por isso, um número crescente de 

estudiosos do turismo e gestores de destinos sugere que a inclusão dos nativos é um 

pré-requisito e deve ser integrado no desenvolvimento de uma marca de destino 

(MORGAN, PRITCHARD E PIGGOTT, 2003).  

O principal argumento reside na ideia de que apenas se as pessoas locais 

concordarem com a imagem projetada de seu local de residência, caso se espere que 

"viva a marca". Caso contrário, a lacuna entre a realidade e a imagem induzida pode 

criar dissonância quando os turistas, investidores estrangeiros e assim por diante, 

descobrem que a imagem projetada da cidade não corresponde à realidade . Anholte 

argumenta que:  
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construindo uma estratégia de marca local em torno das habilidades, 
é muito mais provável que as aspirações e a cultura da sua população 
resultem em resultados credíveis, sustentáveis e resultados eficazes 
do que algo preparado por uma equipe de ministros ou consultores de 
relações sala de reuniões (ANHOLT, 2007, p. 37). 

 

Ainda com a estabilidade no crescimento de turismo em Barbados e o Caribe 

devido a grandes investimentos nos trânsitos internacionais à região, acreditamos que 

para ilha o desenvolvimento do turismo pode ser melhorado se esta se posicionar a 

partir do branding destination. A ilha ainda é posicionada de forma estereotipada, 

sendo “vendida” somente como um paraíso tropical de sol, mar e areia, o que não é 

suficiente para atrair jovens turistas que procuram experiências.  Percebemos que 

existe uma falha entre a imagem promovida de Barbados e a sua essência; sua 

cultura, seu povo, sua história. É fundamental que a identidade da marca ou 

personalidade incorpore todos os componentes da sociedade desse destino.  

A alma é a verdade emocional que um lugar pode definir 
e possuir com exclusividade. Destinos podem utilizar boas 
ferramentas de moda antigas carregadas de significado 
como histórias únicas, história, cultura poesia e 
conhecimento compartilhado que é diferente daquele 
destino (SUSSURRO, DESTINO BRANDING, 2008). 

  

A marca não pode satisfazer a todos. Se tentar fazê-lo, geralmente acaba 

caindo no vazio. É importante entender os sentimentos dos clientes que a marca 

procura influenciar e atrair. Precisamos desenvolver uma abordagem única e autêntica 

a responder à pergunta: "Por que nos importamos?". Com isso, conclui-se que um 

Destination Branding bom, original e diferente, está ancorado também na 

sustentabilidade, verossimilhança e relevância (MORGAN & PRITCHARD,2004  ). 

Quando se fala da alma, identidade ou personalidade de um destino, um fator 

importante é a cultura. A cultura é um atributo muito poderoso ao retratar nossos 

países para o mundo. A cultura desempenha um papel essencial no processo de 

enriquecimento de um país e imagem da marca, na condução do processo a partir da 

forma abreviada da mídia comunicações para uma compreensão mais completa e 

duradoura dos o país e seus valores. A cultura fornece essa dimensão extra porque, 

na face da suspeita do consumidor de mensagens comerciais, a cultura é, de forma 

autônoma "Não está à venda:" para usar uma metáfora cínica, é uma "promoção dom 

'que vem com a marca da nação comercial.... cada cultura, como a geografia, é uma 
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característica verdadeiramente única do seu país (ANHOLT, BRAND NEW JUSTICE, 

2005). 

O marketing de destinos turísticos depende fortemente de imagens fotográficas. 

As imagens transmitem mensagens sobre destinos e são essenciais para atrair 

potenciais visitantes. Os layouts de publicidade turística precisam selecionar 

cuidadosamente imagens visuais para o valor da comunicação. Uma fotografia é um 

texto complexo que pode ser lido de várias maneiras.  

No passado as imagens eram restritas à impressão, mas com evolução 

tecnológica e o advento dos computadores, o uso passou também ao ambiente virtual. 

Imagens estão agora em toda parte, nas mais diversas mídias. O uso das imagens 

nos celulares, por exemplo, acabou mudando significativamente nosso jeito de 

comunicar e consequentemente nosso jeito de viajar. Agora com sete anos de idade, 

o Instagram tem mais de 500 milhões de usuários ativos compartilhando uma média 

de 80 milhões de fotos por dia. Temos um grande apetite por imagens e acreditamos 

que isso influencia a maneira como viajamos. 

 

1.4. Análise: Barbados online 

  

A Internet é a inovação mais importante desde o desenvolvimento da imprensa 

(HOFFMAN,2000). A internet mudou fundamentalmente a forma como as informações 

são divulgadas e a forma como as pessoas planejam e consomem viagens 

(BUHALIS&LAW, 2008). Recentemente, as mídias sociais tiveram um efeito notável 

no turismo. 

Sites de mídia social, como blogs e redes de mídia social (Facebook17 e 

Instagram18) criaram extensas oportunidades de comunicação personalizada e 

ganharam grande popularidade no uso da Internet pelos viajantes online (PAN, 

MACLAURIN&CROTTS, 2007). Agora, é extremamente fácil compartilhar opiniões e 

experiências pessoais que servem como informações para os outros. 

Percebe-se que a Autoridade de Turismo de Barbados (BTA) e o Ministério do 

Turismo (MOT) precisam utilizar mais os recursos das mídias sociais como um 

                                                             
17 Disponível em <https://www.facebook.com/> acesso em 05.10.2018 
18 Disponível em <https://www.instagram.com/> acesso em 01.10.2018 
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instrumento para desenvolver a sua marca para reforçar a sua identidade. Mesmo  

que o Ministério mantenha uma presença online através da conta do Twitter, uma 

página no Facebook (Figura 4) e Instagram e um site da agência 

(www.visitbarbados.org) (Figura 5), as imagens não simulam a realidade da ilha. Com 

cerca de 92,4% da população sendo negros19, é traseira para encontrar uma imagem 

promovendo a ilha que refletem isso. Acreditamos que essas imagens transmitem uma 

mensagem vaga da realidade da ilha, falta-lhes a personalidade e a identidade 

essencial para que o país seja identificado distintamente quando comparado a outros 

destinos tropicais, visto que todos têm praias bonitas e com agua azuis e claras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. A página incial do site de Barbados 

 

Fonte: https://www.visitbarbados.orG 

                                                             
19 Disponível em <https://www.indexmundi.com/barbados/demographics_profile.html> acesso em 
01.10.2018 

http://www.visitbarbados.org/
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Figura 4. A página de Visit Barbados no Facebook 

 

Fonte: https://www.facebook.com/VisitBarbados/ 

 

O Ministro do Turismo, Richard Sealy, confirmou a importância a relação custo-

benefício das mídias sociais em viagens de marketing a Barbados, mas também 

observando que “não há propaganda que melhor do que à recomendação de um 

amigo” (BARBADOS FREE PRESS, 2010).  

Os sites oficiais de mídia fornecidos por ambas as agências públicas não 

dispõem de imagens multimídia extensivas, música e visitas virtuais às atrações e 

atividades disponíveis em Barbados. Também não se ligam às fontes de viagens 

online já existentes, prontamente disponíveis por meio de operadoras de turismo 

locais, companhias aéreas, hotéis e empreendedores privados no Facebook, 

YouTube e blogs incluindo Totally Barbados e Loop Barbados.  

Em geral, os sites, blogs, perfis do Instagram e páginas do Facebook criados 

tanto pelo ministério quanto pelos nativos impõem imagens e conteúdo estereotipados 

(Figura 3,4&5) que negam componentes culturais que têm o poder de diferenciar 

Barbados de outros destinos tropicais para criar uma marca de destino única e 

diferencial sendo que a maioria das imagens focam nos elementos naturais da ilha 

como a praia, o mar e o sol. Uma imagem que é difícil de distinguir de outros destinos 

de praia como citado pelo Simon Anholt no seu livro, Brand New Justice (2014).  

A typical example of this trap is the tourism campaign which by selling the 

feature of blue sea and sky with sandy beaches and the user benefit of 
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relaxation and a golden tan makes all seaside destinations indistinguishable 

from each other.20 

 

 

Figura 5- Postagem na página de VisitBarbados do Facebook 

 

FONTE:https://www.facebook.com/VisitBarbados/photos/a.747007895316492.1073741826.13547074
3136880/1821512567866014/?type=3&theater 

 

Ao olhar ao conteúdo disponível online, podemos ver que o foco é colocado, 

quase exclusivamente, no mar azul, na praia e no clima tropical de Barbados (Imagen 

5). Não há muitas fotos onde os nativos estão presentes, nem fotos que demostram 

algo sobre a rica cultura da ilha, o que acaba reforçando os clichês.  

Percebemos alguns fatores comuns quando olhamos para as Figuras (6,7,8 e 

9). Todas as quatro imagens mostram locais tropicais, com mar azul-turquesa. Mesmo 

com a presença de pessoas em algumas das imagens, não há, basicamente, 

diferença entre elas. Todas elas são pessoas brancas ou de pele moreno claro e estão 

vestidos em trajes de praia, apresentando uma aparência feliz e relaxada. Estamos 

inclinados a acreditar que existe extrema dificuldade para o humano diferenciar entre 

essas imagens, por que infelizmente parece o mesmo lugar. Lembrando que são 

retratos de 3 destinos turísticos diferentes- Barbados (Figura 5&6), Bahamas (Figura 

7) e Maldives (Figura 8). Percebe-se, portanto, a necessidade de se trabalhar 

                                                             
20 Um exemplo típico desta armadilha é a campanha de turismo que, vende a característica de mar 
azul e céu com praias arenosas e o usuário relaxado e bronzeado torna todos os destinos à beira-mar 
indistinguíveis uns dos outros. 
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imageticamente a diferença que marca cada um desses lugares, afastando do foco 

exclusivo para o mar e a praia. 

Esta proposta está de acordo com o Plano Mestre de Turismo de Barbados21, 

desenvolvido pelo Ministério do Turismo. Este coloca que nos próximos anos, a Marca 

de Barbados deve refletir o espírito do povo de Barbados e as experiências 

memoráveis e únicas que proporcionam. Devido à globalização do mercado de 

turismo, se torna imperativo para Barbados se diferenciar dos seus concorrentes, 

utilizando ferramentas eficazes de marketing para promover uma abordagem 

consistente e identificável. A proposta RawSouls apresentada nesse projeto vem para 

cumprir essa promessa, uma marca de Barbados que reflete o cotidiano, onde as 

pessoas  consigam se ver e se valorizar, ao mesmo tempo demostrando a 

personalidade verdadeira da ilha para estabelecer uma marca distintiva, aliando ao 

Branding de Destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Um exemplo das postagens na página de Facebook Visit Barbados.  

                                                             
21 Disponível em < http://www.bhta.org/images/TMP/TMP-Report-I.pdf> acesso em 20.05.2018. 

http://www.bhta.org/images/TMP/TMP-Report-I.pdf
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Fonte: 
https://www.facebook.com/VisitBarbados/photos/a.403791449638140.120849.135470743136880/201

5162641834338/?type=3&theatre 

 

 

                                                   Figura 7-Página incial do site www.bahamas.com 

 

Fonte: https://ww.bahamas.com 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Imagem publicada na página Visit Maldives do Facebook  

https://www.facebook.com/VisitBarbados/photos/a.403791449638140.120849.135470743136880/2015162641834338/?type=3&theatre
https://www.facebook.com/VisitBarbados/photos/a.403791449638140.120849.135470743136880/2015162641834338/?type=3&theatre
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Fonte:https://www.facebook.com/visitmaldives/photos/a.427830650621290.101988.42780429729059
2/1984190261651980/?type=3&theater 

 

Barbados e a maioria das ilhas do Caribe não cultivaram uma indústria de 

turismo baseada em muito além do sol, areia e mar (PATULLO, 2005). Quando 

comparado com outros destinos mundiais, a região tem feito muito pouco para atrair 

turistas em relação ao Destination Branding. Na maior parte, o mundo ocidental vê o 

Caribe como nada além de uma fuga tropical, o que está reforçado nas figuras 5, 6, 7 

e 8. 

Com sua mistura de culturas, diversidade racial e extensa história, o uso destas 

imagens se torna questionável e simplista, pois inviabiliza esta diversidade, o que 

estaria distante do branding destination, atendendo apenas uma das características 

da ilha, focando apenas nas belezas naturais para apresentar ao mundo. Alex Zozaya, 

diretor executivo da Apple Leisure Group, uma empresa de hospitalidade norte-

americana no ano 2014 num evento da Organização de Turismo Caribenho (CTO), 

expressou sua desconfiança nas estratégias utilizadas para promover a região, 

descrevendo-os como embaçado, exortando a região a se posicionar além do mar, sol 

e areia. 

 

Caribbean destinations must ‘operate like businesses’ and 
focus on their inherent and individual strengths to surmount 
significant regional challenges and remain competitive with 
global vacation destinations. Tourists traveling to the 
Caribbean do not remember the differences between different 
islands22.  

                                                             
22 Os destinos caribenhos devem "operar como empresas" e concentrar-se em suas forças inerentes 
e individuais para superar desafios regionais significativos e permanecer competitivos com destinos 
globais. Os turistas que viajam para o Caribe não se lembram das diferenças entre diferentes ilhas. 
Disponível em < https://thegrio.com/2014/11/11/the-caribbean-more-than-just-sea-sun-and-sand/> 
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Vendendo a característica de mar azul e céu com praias de areia e o turista 

relaxando com um bronzeado dourado, faz todos os destinos litorais indistinguíveis de 

outro” (ANHOLT, SIMON, 2005)23 . 

O turismo se utiliza bastante da visualidade. As imagens são consideradas vitais 

para criar e comunicar com sucesso uma imagem de um destino. As imagens são 

consideradas as ferramentas mais eficazes para estimulação de memória e 

associação pessoal. Na verdade, a motivação fundamental dos turistas que viajam 

para destinos é visitar os panoramas, paisagens, edifícios, pessoas e paisagens de 

lugares em que foram expostos em anúncios de turismo, folhetos, revistas de viagens 

e cartões postais (TRAURER e RYAN, 2005). "O turismo é uma indústria baseada em 

imagens, sua preocupação primordial é construir ... uma imagem que atrai o estranho 

para se colocar nesse símbolo espaço definido" (BUCK, 1993, p.121).  

Olhando estas fotografias utilizadas nos guias turísticos de Barbados, começamos 

a nos perguntar, onde estão os nativos? O que eles estão fazendo? Como habitantes 

locais, acreditamos que há uma clara desconexão entre o Barbados, que é a nossa 

terra e o Barbados exibido como um destino turístico, conforme apresentado 

anteriormente. Estas imagens não refletem o povo, o Barbadiano não se vê como 

parte da narrativa. A nossa proposta é o de aproximar a imagem do turismo com o da 

cultura local, aliando ao branding destination, no sentido de criar uma marca própria 

de Barbados. 

 

 

 

 

 

1.5. Rawsouls: uma proposta alternativa de destination branding de 

Barbados 

 

                                                             
23 ANHOLT, Simon. Brand New Justicem  2005 
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RawSouls serve como um projeto independente para fortelecer o Destination 

Branding de Barbados, juntamente com mídia digital e impressa. Um perfil do 

Instagram servirá como o primeiro ponto de interação de turistas e nativos. No perfil, 

narrativas visuais na forma das imagens serão postadas para formar uma 

representação visual de Barbados através do olho dos nativos, usando geotags e 

legendas explicativas para auxiliar o turista potencial na organização de suas viagens 

à ilha.  

Um folheto impresso produzido com fotografias representa a segunda parte da 

proposta. Pretende-se utilizar as experiências dos colaboradores nativos por trás da 

fotografia, que serão publicadas juntamente para acompanhar os visitantes ao longo 

e depois da viagem. O objetivo é estabelecer  uma marca de destino de Barbados em 

que os nativos possam contribuir com a narrativa e se vendo como parte do valor do 

produto turístico dos seu país. 

 

1.5.1. O público 

 

O objetivo da marca de destino é construir o relacionamento correto com os 

clientes certos. (KOTLER, 2014). Para ter sucesso na indústria do turismo, um país 

deve ser muito específico sobre o que quer comercializar e para quem. O turismo 

exige criação de imagens e marcas baseadas na realidade do local” 

(KOTLER&GERTNER, 2004). Esta marca de destino ou branding destination, terá 

como público principal os chamados “millennials”. 

Millennials24, também conhecidos como a geração Y, são aqueles nascidos entre 

1979 e 1995, e em 2025, a geração do milênio e as gerações mais jovens responderão 

por 75% todos os consumidores e viajantes. 25 Um relatório realizado em setembro e 

outubro pela GfK em conjunto com a Airbnb, onde 1000 entrevistas (em cada país) 

foram realizadas online, nos EUA, Reino Unido e China (Figura 9), foi destacado que 

os millenials consideram as viagens de grande importância e também que eles 

                                                             
24 Millennials são definidos como pessoas entre 18 e 35 anos de idade. Manteremos esse termo em 
inglês ao longo do texto.  
25 Disponível em <https://www.airbnbcitizen.com/wp-content/uploads/2016/08/MillennialReport.pdf.> 
Acesso em 05.05.2018 
 

https://www.airbnbcitizen.com/wp-content/uploads/2016/08/MillennialReport.pdf.%3e%20Acesso%20em%2005.05.2018
https://www.airbnbcitizen.com/wp-content/uploads/2016/08/MillennialReport.pdf.%3e%20Acesso%20em%2005.05.2018
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procuram por algo novo quando viajam. Eles são caracterizados por serem mais 

aventureiros, locais e pessoais. Mais de 80% dos milennials procuram experiências 

de viagem únicas e dizem que a melhor maneira de aprender sobre um lugar é viver 

como os nativos da região. 

 

Figura 9 - Resultados da pesquisa sob Millenials feita pelo AirBnb em conjunto com GFK 

 

FONTE: https://www.airbnbcitizen.com/wp-content/uploads/2016/08/MillennialReport.pdf. 

 

A pesquisa também apontou que: 

• Eles preferem experimentar comida em restaurantes locais quando viajam, em 

vez de lugares eles estão familiarizados com a partir de casa. (EUA: 75%; 

Reino Unido: 71%; China: 65%)  

• Eles não se importam de viajar sozinhos, porque é mais fácil conhecer os 

nativos dessa maneira. (NOS: 58%; Reino Unido: 52%; China: 82%)  

• Dizem que conhecer muitas pessoas quando viajam é mais importante do que 

comprar lembranças (EUA: 54%; Reino Unido: 61%; China: 67%)  

• Quase 60% dos millennials entrevistados nos EUA e no Reino Unido dizem que 

estão procurando mais por uma aventura quando viajam, em oposição à 

descompressão (EUA: 58%; Reino Unido: 59%)  
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• A maioria dos millennials entrevistados nos EUA e no Reino Unido dizem que 

a descoberta de locais ocultos é mais importante para eles do que visitar as 

principais atrações turísticas. (EUA: 53%; Reino Unido: 57%)  

• A maioria dos millennials entrevistados na China (54%) diz que conhecer 

pontos populares dos nativos é mais importante para eles do que aprender 

sobre a história e seus destinos.  

• 75% ou mais dos millennials entrevistados em cada país dizem preferir criar 

seus próprios itinerário, em vez de deixá-lo em um passeio programado.  

A partir dos resultados desta pesquisa podemos visualizar que uma parte dos turistas 

tem outros interesses e por isso a campanha turística feita por Barbados não atende 

esse nicho. Afastar-se das práticas de viagens tradicionais e mergulhar 

profundamente na essência de um destino. Este perfil de turista quer conhecer os 

nativos, suas tradições, sua comida. Ele quer criar sua própria experiência.  

Estes turistas podem ser chamados de viajantes. Eles têm a necessidade de 

entender os bairros de uma cidade para planejar uma viagem agradável. Como dito 

anteriormente, o Instagram desempenha um papel substancial na forma como vemos 

pessoas, lugares e coisas. As mídias sociais podem ser valiosas para os viajantes, 

especialmente as postagens geotagged26. A Geotag coleta os dados da sua posição 

geográfica através do GPS do seu dispositivo móvel ou de um computador conectado 

à internet, permitindo que você possa atribuir uma localização à sua postagem. 

Pensando nisso, como as mídias sociais podem ajudar na criação de uma marca de 

destino da ilha de Barbados? Como eles podem ajudar a mudar a forma de divulgação 

de Barbados se associando ao Branding Destination? 

 

1.5.2. A ideia  

 

A proposta RawSouls procura ajudar o turista milennial a planejar sua viagem 

em Barbados, apresentando experiências autênticas narradas pelos próprios 

moradores por trás de suas memórias e do cotidiano na ilha. A palavra RawSoul é um 

                                                             
26 O geotagging é mais um recurso relacionado ao uso de GPS que vem ganhando terreno. Ele 
permite adicionar as coordenadas de onde as fotos foram tiradas aos headers EXIF de arquivos de 
imagem, complementando outras informações já incluídas, como a data e o nome do arquivo. 
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trocadilho da palavra Rasshole, que é uma palavra usada estritamente pelos 

barbadianos. A palavra tem muitos significados, mas para o propósito deste projeto 

nós a interpretamos como a alma, a essência, as raízes de Barbados. O projeto será 

composto por uma página no Instagram e folheto de viagem na forma impressa. O 

perfil do Instagram contará com conteúdo mix mídia contribuído por talentos locais 

entre as idades de 18 e 35 anos atráves do hashtag #realRHBarbados.  

Ele irá destacar as pessoas, a língua, a comida, as tradições e os lugares 

menos vistos da ilha. Colocando o foco na cultura de Barbados  O conteúdo postado 

no perfil seria juntado bimestralmente para criar um livreto que os turistas tanto como 

os nativos podem usar como colecionáveis. Isso seria uma tentativa viável de usar a 

patrimônio e a cultura de Barbados para diferenciar-se de sua concorrência, 

estabelecendo uma marca de destino que atraísse o turista do futuro; o millenial; que 

anseia por experiências mais exclusivas. 

Para impulsionar a página do Instagram, a primeira sequência fotográfica foi 

feita por mim, uma barbadiana durante suas férias na ilha. Esta sequência será 

apresentada e comentada no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 2 – NARRATIVA VISUAL: BARBADOS POR UMA BARBADIANA 

 

O objetivo da criação desta narrativa é fortalecer uma marca de destino de 

Barbados através de imagens que diferenciem do padrão “sol, praia” e apresente 

pessoas comuns e também os negros que são maioria na região e não estão 

representados. Desse modo, os  nativos serão vistos e podem, posteriormente, 

contribuir com a construção da narrativa.  

Dessa forma, Barbados será apresentada de uma maneira mais autêntica. Esta 

primeira narrativa foi feita por uma barbadiana, através de andanças pelas ruas de 

Barbados, em busca daquilo que se negligencia como nativo, os pequenos elementos 

simples que fazem parte da nossa identidade cultural. Utiliza-se o conceito de flâneur, 

juntando os elementos culturais pouco ou quase nunca utilizados pelos guias 

turísticos.  

Nesse capitulo explicarmos nossas andanças para criar essa narrativa, a forma 

em que pretendemos construir essa nova narrativa através dos perfis de Instagram e 

do folheto impresso, como planejamento para ser usado futuramente. Essa 

construção foi inspirada pela fotografia e pelas leituras de Walter Benjamin. 

 

2.1. Andanças para criar uma narrativa 

 

Saber orientar-se numa cidade não significa 

muito. No entanto, perder-se numa cidade, 

como alguém se perde numa, requer 

instrução. 

Infância em Berlim por volta de 1900, 

Walter Benjamin 

 

O texto de Walter Benjamin “A infância em Berlim por volta de 1900” apresenta 

diversos jeitos para criar narrativas atrás das memórias de Benjamin ao andar pelas 

ruas. O flâneur de acordo com o Benjamin existe como uma reposta ao mundo em 

que a sensibilidade é descartada, dispersa, cristalizada em detalhes. O registro das 

paisagens pela caminhada foi muito experimentada durante o fim do século XIX e 
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início do século XX. Segundo Charles Baudelaire27, o significado para flâneur é o de 

"uma pessoa que anda pela cidade a fim de experimentá-la", e, em contraponto, 

Walter Benjamin descreve o flâneur como um produto da vida moderna e da 

Revolução Industrial, sem precedentes, um paralelo com o advento do turismo. 

Segundo Walter Benjamin, a “rua se torna moradia para o flâneur, que, entre as 

fachadas dos prédios, sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro 

paredes” (BENJAMIN, 1989, p. 35). O flâneur é colecionador e conhecedor dos 

detalhes, sua aspiração é se tornar um médium, um precipitado no qual as partículas 

dispersas do sentido podem se reconstruir. 

 

The flâneur is the spectator and depicter of modern life, most 
specifically in relation to contemporary art and the sights of the city. 
The flâneur moves through space and among the people with a 
viscosity that both enables and privileges vision…The flâneur 
possesses a power, it walks at will, freely and seemingly without 
purpose, but simultaneously with an inquisitive wonder and an infinite 
capacity to absorb the activities of the collective, – often formulated as 
‘the crowd.’28 

 

Podemos concluir que nessa relação o projeto experimental, RawSouls juntaria os 

sentidos espalhados ao redor a ilha para desenvolver uma narrativa alternativa de 

Barbados. As reflexões de Benjamin sobre a cidade de seu nascimento, uma cidade 

que em poucos anos entraria em colapso, deixou muito claro que o Benjamin sentiu a 

passagem de uma época, ele procurou preservar, pelo menos por escrito, as 

percepções de uma Berlim que já foi e que nunca seria de novo.  

Para chegar no resultado final deste projeto, naturalmente fomos seguindo as 

energias atraentes em Barbados para reconhecer a ilha atrás dos meu sentimento, 

das minhas saudades, me perdendo como um flâneur, para descobrir o que significava 

Barbados para mim.  

                                                             
27 Literário que criou o termo e, posteriormente foi recuperado e utilizado nos escritos de Benjamin. 
28 Chris Jenks, Visual Culture (London: Routledge, 1995), p.146.  
Tradução livre da autora: O flâneur é o espectador e é aquele que descreve a vida moderna, mais 
especificamente em relação à arte contemporânea e aos pontos turísticos da cidade. O flâneur se move 
através do espaço e entre as pessoas com uma viscosidade que tanto possibilita quanto privilegia a 
visão ... O flâneur possui um poder, anda à vontade, livre e aparentemente sem propósito, mas 
simultaneamente com uma curiosidade inquisitiva e uma capacidade infinita de absorver as atividades 
do coletivo - frequentemente formulado como "a multidão".  
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No início do ano 2018, comecei a pegar o ônibus com câmera na mão para ir a 

algumas atrações de Barbados. Eu comecei nas praias mais próximas onde eu moro, 

Conset Bay, Skeetes Bay and Bottom Bay, tirando fotos antes de chegar e, claro, no 

destino. Nessas primeiras aventuras, vamos dizer que eu não tinha coragem de falar 

com as pessoas no local, achava que eles não iam me ajudar tão fácil assim.  

Nessas primeiras praias, percebi que nunca prestava atenção ao que estava ao 

meu redor. Eu ia lá com frequência, mas nunca parei para abraçar a beleza e a cor do 

que meus olhos viam (Figura 10). Foi tão surreal porque eu tirava a foto com câmera 

e fiquei chocada quando via o resultado. Não acreditava que essa foto foi tirada 

naquele lugar e naquele momento. Chegando em casa, mostrava as fotos a minha 

família, algumas pessoas conseguiram achar o local, mas a maioria não. Assim, 

percebi que somos todos tão focados na rotina de vida e também acostumados, que 

esquecemos de dar valor  àquilo que está na nossa volta.  

 

Figura 10- Foto na Consett Bay em Barbados 

 

Fonte:Autor 

Para meus próximos destinos, levei minha mãe. Eu imaginei que ela me ajudaria 

a relaxar um pouco por ser mais aberta às pessoas. Assim nós pegamos o ônibus em 

uma quinta-feira para um lugar popular chamado a Baía de Martin para comer peixe 

frito local e talvez cantar karaokê. No nosso caminho, o ônibus estava lotado e nós 

sentamos separadamente. Sentei no fundo do ônibus e fiz o meu melhor para tirar 
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algumas fotos sem ser percebida. Foi realmente neste momento que comecei a 

perceber o quanto você pode aprender sobre uma cultura pela forma como as pessoas 

interagem no ônibus. A fofoca, os gritos, os risos, a tagarelice. A maneira como nos 

comportamos durante nossa rotina diária diz muito sobre quem somos.  

Embora eu fosse um pouco tímida, consegui tirar algumas boas fotos no interior 

do veículo, como a Figura 11. Quando chegamos à baía, estava nublado e não era a 

melhor iluminação para tirar fotos, resolvemos jantar, comendo as especialidades do 

restaurante localizado lá, Peixe Frito com mandioca (Figura 12). 

 

Figura 11- Retrato no ônibus indo para Martin’s Bay 

 

Fonte: Autor 
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Figura 12- Foto do jantar com minha mãe em Martin’s Bay

 

Fonte: Autor 

 

Acompanhada pela minha mãe, nos próximos dias continuamos para o próximo 

destino, Oistins, uma das quatro cidades que temos em Barbados. Nosso plano 

basicamente era relaxar e achar um bom almoço perto do mercado de peixe e acabou 

sendo um dia bem refrescante. Quando chegamos em Oistins, fomos diretamente 

para os pequenos bares, dentro e ao redor do mercado de peixe.  

Geralmente, o mercado é muito barulhento aos finais de semana, mas durante a 

semana é tranquilo. Passeando pelo mercado, encontramos um grupo de barbadianos 

aproveitando o belo dia, bebendo e jogando dominó. Eu me forcei e acabei 

conversando com eles por um bom tempo e consegui minha primeira foto com 

pessoas reais, Tony, Rob & Curt, os homens da minha primeira foto real (Figura 13). 

Esse dia em Oistins, nunca vou esquecer, porque pela primeira vez vi como é feito o 

nosso barco de pesca tradicional e é definitivamente uma arte (Figura 14). Eu vejo 

esses barcos com tanta freqüência, mas nunca vi realmente quanto trabalho precisava 

para construir um e é impressionante.  

 

 



38 
 

  Figura 13- Foto do Tony & Rob tirada em Oistins 

 

Fonte: Autor 

 

           Figura 14- Foto da construção dos barcos tradicionais de Barbados 

 

Fonte: Autor 

 

Por esses dias, eu me tornei um pouco obcecada por barcos, casas tradicionais 

e pessoas dentro de ônibus. Continuando a viagem por conta própria, visitei algumas 

outras atrações populares em Barbados, como Bathesheba, Mullins Bay, Praia 
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Bottoms Bay, Harrismith Beach & Speightstown. Alguns vezes fui de ônibus e outras 

de carro, com meu pai. No final da minha viagem, os ônibus entraram em greve e eu 

não pude mais andar nos ônibus públicos. Em Barbados, temos outra alternativa que 

chamamos de mini vans. Elas apresentam características bem caribenhas, como as 

cores vibrantes, e aproveitei bastante disso nas fotografias, como a Figura 15.  

 

Figura 15- Fotos das mini vans de Barbados 

 

Fonte: Do Autor 

 

  Quando superei a timidez, comecei a amar as conversas aleatórias. Essas 

pessoas aleatórias se abriram tão facilmente, falando sobre suas vidas e sobre as 

dificuldades pelas quais passaram, mas, de alguma forma, ninguém parecia 

estressado com nada. Elas ainda usavam um sorriso e ainda tentavam me ajudar 

como podiam. Mesmo que fosse apenas me permitindo tirar uma foto, como no retrato 

de John e Ollie, mostrado na Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Retrato do John & Ollie 
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Fonte: do Autor 

 

Passei muitas horas andando sozinha na rua, de ônibus, na praia, prestando 

atenção aos detalhes que sentia falta, pelos anos que fiquei longe do meu país. Todos 

os dias, quando chegava em casa, minha família ficava muito animada para ver as 

fotos e adivinhar onde eu tinha ido naquele dia e as histórias sobre quem eu conheci. 

Todos nós achamos que conhecemos na totalidade nosso país, mas quando alguém 

te mostra um pequeno detalhe, algo que você provavelmente esqueceu, você começa 

a questionar se você realmente conhece. Eu mostraria às pessoas fotos de coisas tão 

próximas a elas ou a um lugar pelo qual elas passavam todos os dias e elas não a 

reconheciam. Há tanta beleza no cotidiano e nas experiências comuns, como andar 

de ônibus e observar as pessoas ao nosso redor que, muitas vezes não percebemos 

essa beleza.  

Quando comecei o trabalho, tinha pensando em ir para algumas pontes 

específicas como atrações, lugares que fazem parte da minhas memórias de 

Barbados. Com tempo me profundando no objetivo desse trabalho comecei a seguir 

meus sentimentos, deixando que o lugar fosse meu guia, me “perdendo” como um 

flâneur.  
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Essencialmente, a narrativa desse projeto é visual, baseado nas imagens. No 

próximo capitulo passo a explicar como tirei essa imagens encaixando-as no conceito 

de flâneur para criar uma proposta para o Destination Branding e o processo de 

montagem dessa narrativa na conta do Instagram e no Folheto Impresso. 

 

2.2. A narrativa visual  
 

Imagens podem contar histórias, criando uma espécie de gramática visual, como 

preconizado pela semiótica. A semiótica pode ser descrita como uma ciência que 

estuda os sinais visuais, ou sinais, combinados a padrões que transmitem mensagens 

ao espectador. O teórico Charles Sanders Pirce categorizou os signos como icônicos, 

simbólicos e indexicais. Todos os três podem ser usados em combinação em relação 

a comunicação visual para contar histórias. As imagens têm o poder de impactar como 

as mensagens culturais são transmitidas e recebidas, dando-lhes o poder de 

influenciar a própria cultura. 

A fotografia representa uma imagem técnica produzida por processos físico-

químicos e, por outro lado, uma obra de arte criado pelo homem, onde entram 

concepções socioculturais do fotógrafo e as da sociedade à qual ele pertence. Logo, 

a fotografia está passível de múltiplas problematizações e interpretações e se 

caracteriza por ser um recorte do real. Caraterizado como um corte no fluxo do tempo, 

um momento parado. É também um fragmento do real escolhido pelo fotógrafo, por 

meio de algumas variáveis como: enquadramento, foco, direção, luz, forma, tema e 

do encontro e assuntos a serem fotografados. Ela transforma a realidade 

tridimensional em superfície bidimensional. 

Andando pela ilha, tirei o máximo de fotos possível, tentando enquadrar 

momentos que expressem a realidade do país, do cotidiano das pessoas. Como tem 

muito sol na ilha, descobri que era melhor sair de casa no final da tarde, para evitar a 

luz muito dura, característica do sol durante o dia. Além disso, busquei fotografar 

durante os horários de pico para registrar o cotidiano dos nativos. Tentei criar uma 

história por dia com as fotos, mostrando os elementos que fazem parte de um dia 

ordinário, apresentado a comida, o transporte, as os ruas, prédios, a cidade como ela 

é.  
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Nesse trabalho vimos o potencial da fotografia em sua possibilidade narrativa, 

isto é, através da uma sucessão de imagens que narrem histórias” (KOSSOY, 2007, 

p.90) para possibilizar o uso destas imagens como ferramenta do Destination 

Branding de Barbados. De acordo com as palavras de Hoffer (1983) o impacto das 

imagens “depende não só de imagens individualmente fortes, mas também da inter-

relação entre essa imagens”. Entendemos que a fotografia pode ajudar a intensificar 

a expressão sobre um determinado tema.  

Ao mergulhar em um ensaio o autor se vê inserido em um 
processo que exige muito mais que captura de imagens. 
Exige uma reflexão sobre a conexão entre estas imagens, 
sobre a edição que melhor pode expressar seu intensão no 
trabalho e sobre a apresentação que seja mais eficiente 
para tocar o outro, seu apreciador. (FIUZA&PARENTE, 
2008, p.171).  

 

Figura 17- Foto tirada levando em mente o objetivo do projeto RawSouls 

 

Fonte: Do Autor 

 

Pensando a fotografia na sua totalidade, era importante criar uma narrativa 

visual que valorizasse a identidade cultural de Barbados, apresentando histórias que 

atraiam a curiosidade dos viajantes, propiciando o desejo de querer conhecer mais, 

experimentar a ilha e as cidades que a compõem. E, se colocar dentro daquela 

experiência, ao mesmo tempo deixando que os nativos se reconheçam e também 

mergulhem em suas memórias, mesmo vivendo no país ou fora, como mostra aa 

Figura 17. 



43 
 

Ao escolher as fotos da narrativa que seriam postadas, o foco esteve voltado 

ao cotidiano, ao comum. Começamos separando as fotos pelas cincos categorias; 

comida, transporte, família, vida praia, mercado e na rua. Após a escolha das fotos 

das postagens, separamos àquelas que não se encaixavam perfeitamente ao objetivo 

do projeto, evitando ao máximo os estereótipos tropicais de mar, praia e água claras, 

como mostra a Figura 18. Comparando com a Figura 17, fica muito claro o caminho 

escolhido, em que se privilegia as pessoas e os lugares comuns que trazem uma 

leitura mais real de Barbados e menos estereotipada. A Figura 17, mostra um lado de 

Barbados que inclui os nativo e lugares típicos de Barbados mantendo a cor vibrante 

do Caribe.  

Figura 18- Exemplo das imagens estereotípicas da ilha de Barbados na internet 

 

Fonte:https://www.facebook.com/VisitBarbados/photos/a.1965238830160053.1073741853.13    

5470743136880/1965239130160023/?type=3&theater 

 

Ao longo desta narrativa visual, queria mostrar Barbados de uma forma mais 

simples, optei para uma edição que realce as cores, para simbolizar as raízes da ilha, 

a sua essência, preservando as cores vibrantes que caracterizam suas paisagens. A 

figura 19 mostra o recurso de edição utilizado.  

 

Figura 19- Recurso de edição escolhido pelo projeto RawSouls (esquerda – original; direita - com 
edição) 
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Fonte: Do Autor 

 

A inspiração deste tipo de retratação está ligado ao trabalho da fotógrafa 

Yagazie Emezi. Em 2014, ela voltou para sua terra na Nígeria, após morar nos 

Estados Unidos por um tempo. Na esperança de documentar o país na sua forma 

mais real possível, manteve o foco “nas histórias, as histórias, as histórias...sem filtro, 

sem planejamento, só a verdade cru”29. Durante uma entrevista com o Huffington Post, 

ela afirmou sua promessa de mostrar uma África que as pessoas não conhecem e 

como tudo começou 

I started off by simply sharing details of my life…Where I live 
and the places I go to are truly amazing even in their simplest 
forms. There is beauty in everyday existence of peoples’ lives 
and I want people to and that always.30  

 

Seu trabalho fotográfico serve como inspiração para o projeto RawSouls. 

Ambos se preocupam com a imagem real dos locais e as pessoas comuns como 

sujeitos das fotos. Na figura 20, um exemplo do trabalho da Emezi, vemos três 

mulheres adolescentes andando na rua. Podemos ver que elas estão de uniforme, 

provavelmente indo ou voltando da escola. Isso faz parte do cotidiano dessas 

meninas, criando uma narrativa real atrás da vida reais das pessoas.  

                                                             
29 Disponível em <https://www.huffpostbrasil.com/entry/meet-the-social-media-star-changing-the-way-
we-see-africa_us_56f3f2e1e4b0c3ef52180eff> Acesso em 22/05/2018. 
30 Comecei simplesmente compartilhando detalhes da minha vida ... Onde eu moro e os lugares para 
onde vou são realmente incríveis, mesmo em suas formas mais simples. Há beleza na existência 
cotidiana da vida das pessoas e eu quero pessoas para isso e para sempre. 
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Figura 20- Foto do fotografa Yagazie Emezi 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BII58uZAvub/ 

 

2.3. A montagem do instagram 

 

A decisão de apresentar no Instagram foi pensada no seu fácil acesso pelas 

pessoas e na sua utilização em viagens. A identidade visual do perfil que incluía a foto 

do perfil e peças da arte pelo postagens utiliza as cores preto e branco, uma 

abordagem mais minimalista. 

Começamos a postar fotos livremente, de acordo com a fluidez das cores das 

imagens um por um. Queria manter um formato nas todas as fotos, 1 x 1 com uma 

borda branco para deixar as fotos um pouco separadas por caso da alta presença de 

cores chamativas. Acreditamos que durante seu tempo na ilha, o turista, faz mais que 

ver, ele sente, cheira, escuta e vive experiências. Queremos expor o máximo desses 

elementos, postando vídeos dos sons de Barbados. Pretendemos explorar o máximo 

da ferramenta para criar uma narrativa que vá além do estereótipo de Barbados, 

criando um grid estruturado como mostrando na Figura 21. 

Figura 21- Print do perfil @_rawsouls 
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 Fonte: https//Instagram.com/_rawsouls 

Nas legendas das postagens utilizamos um texto mais casual aproveitando o 

dialeto de Barbados para falar com seu povo enquanto explicamos os sentidos pelos 

non barbadianos. Um exemplo:  

Figura 22- Postagens no perfil @_rawsouls 

 

Fonte: https://instagram.com/p/BkLZgQlH0ea/ 

 

https://instagram.com/p/BkLZgQlH0ea/
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A legenda: [river cake] is what you call these, right? Nope. Coconut Slices! Thanks 

Destini31 

Nesse caso a Destini, respondeu a pergunta, anotando que o nome da comida 

não era river cake mas, Coconut Slices. Isso mostra a possível participação dos 

nativos nos comentários, alguns que reconheciam pessoas na foto, afirmavam as 

dicas dadas nas legendas, através dos comentários, como na Figura 23 e 24. 

Ressalta-se a importância de localizar o lugar onde a foto foi tirada pelo geotag, 

possibilitando que outras histórias e comentários surjam do local.  

Figura 23- Comentários nas postagens do perfil @_rawsouls 

 

Fonte: https://instagram.com/_rawsouls 

 

 

                                                             
31 River cakes são o que eles são chamados, né? Não. Coconut Slices! Obrigada Destini. 
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Figura 24- Comentários feitos pelos nativos de Barbados no perfil @_rawsouls 

 

Fonte: https://instagram.com/_rawsouls 

 

 

Para incentivar os próximos edições dos contribuidores implementamos o uso do 

hashtag #realRHBarbdos. Isso ajudava os nativos a criarem as narrativas, veja as 

contribuições através do hashtag, como na Figura 25. 
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Figura 25- Contribuições pelos nativos através do hashtag #realrhbarbados 

 

 
Fonte: Autor  

 

Mesmo com 320 seguidores tivemos um retorno positivo nas postagens. Mas, o 

objetivo é que haja um aumente e que os seguidores não sejam só nativos, mas 

turistas, para que se torne uma ferramenta do Branding Destinantion. Por enquanto, 

os nativos estão fazendo seu papel, gerando discursos e ajudando na construção de 

uma narrativa não estereotipada de Barbados. 

 

2.4. A montagem do folheto  
 

O Folheto Impresso será feito posteriormente, a partir das contribuições textuais 

do Instagram. Seria feito a partir da junção de fotografias e textos publicados na conta 

RawSouls. Na sua primeira versão seriam as minhas fotos e um pequeno texto de 

alguém que enviou mensagem.  

Este folheto terá:  

• Tamanho 20 x15cm  

• Fotos de 10 x15 cm 
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• uma capa 

• Inverso de capa com um pequeno escrito pelo contribuidor 

• um mapa destacando os lugares apresentadas nas fotos.  

• No máximo 20 fotos cada edição  

• No inverso de cada página com a foto terá uma expressão escrita pelo autor 

se possível.  

 

A peça também seguiria as regras da identidade visual do Instagram, utilizando-se 

as fontes da plataforma para se conectar com a base do projeto, o perfil de Instagram. 

Segue um exemplo da capa do folheto na figura 26. Inicialmente, seria feito com se 

fosse acompanhando um nativo no primeiro caso, eu, durante minhas férias em 

Barbados. Os folhetos seriam divulgados nos pontos turísticos mais atraentes aos 

viajantes em busca de uma experiência autêntica, como bares onde nativos 

frequentam, nas rotas de ônibus que esse viajante pega com frequência e também no 

aeroporto.  

 Iniciamos a nossa diagramação organizando as informações. Tomamos a 

decisão de colocar as imagens numa sequência que segue os elementos que fazem 

parte do nosso dia-a-dia, comer, andar, relaxar, esperar etc. de forma mais livre 

possível para o individuo poder caminhar por essas imagens para criar ou relembrar 

das suas caminhas na ilha. 
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Figura 26- Capa do folheto

 

Fonte: Do Autor 

 

A junção das fotografias em um folheto ajudou a fazer com que o projeto não 

ficasse apenas no mundo virtual.  Através deste material impresso, as minhas 

caminhadas se tornaram tangíveis, ajudando no acompanhamento o receptor ao 

projeto e também como forma de divulgação da conta no Instagram que seria 

atualizada constantemente e poderia ser acessada pelo turista-viajante. 

 

2.5. uma proposta de Destination Branding 

 

Concluímos que o projeto RawSouls serve como uma estratégia de marketing para 

atender o Destination Branding de Barbados. Contudo, para que se consiga uma 

marca de destino bem-sucedida é preciso transmitir as expectativas, ou prometer uma 

experiência de viagem memorável que é distintamente associado com esse destino 

(KNAPP&SHERWIN, 2005). Essa experiência marca "serve para consolidar e reforçar 

a conexão emocional entre o visitante e o destino” (BLAIN, 2005). 

Como dito no primeiro capitulo a cultura singular de um país pode ser o elemento 

fundamental em estabelecendo uma marca de destino que se destaca no mercado. O 

Rawsouls se baseia no povo de Barbados, portanto ele se apresenta como uma 

proposta válida no desenvolvimento de um Destination Brand. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Minhas caminhadas pela ilha de Barbados, me aproximaram do meu país 

novamente. Eu descobri a ilha através desse projeto, sendo levada pelos meus 

sentimentos. Percebi que a ilha tem uma história feita de pequenas histórias que não 

aparecem nos guias e que podem através da proposta de Branding Destination. Assim 

flanando pelo país, eu resolvi trazer a tona estas narrativas, novos olhares em que 

tem a possibilidade de dividir com outras pessoas que criarão outras.  

Sempre senti uma desvalorização da minha terra, através das imagens 

circuladas na internet. Percebia que a Barbados que me criou, estava sendo 

minimizada por imagens estereotipadas. Aquela Barbados não existia para mim. 

Barbados como um destino turístico tem grande potencial de se destacar no seu 

mercado, apresentando uma marca de destino, a partir das suas peculiaridades 

culturais. A evolução da marca é de extrema necessidade para fortalecer essa marca.  

O projeto RawSouls se apresenta como uma solução desse problema, tirando 

o foco da praia e o mar e colocando no povo e na sua cultura, criando uma 

personalidade através da marca. Percebemos que é impossível conhecer tudo sobre 

um lugar sem se perder, de acordo com o conceito de Walter Benjamin. O perfil do 

Instagram gerou uma interação inesperada, confirmando a possibilidade de utilização 

desta ferramenta como estratégia do Branding Destination. Foi muito interessante ver 

as discussões dos Barbadianos nos comentários, se lembrando da sua própria 

identidade. Ao construir essa narrativa pude refletir sobre a importância das 

mensagens que a fotografia pode nos remeter. 

Queremos continuar esse projeto no futuro, contribuindo à criação de um 

destino mais forte e sustentável de Barbados. Aproveitando o máximo a tecnologia e 

a natureza das redes sociais. Por fim, fica o convite a visitar Barbados e criar a sua 

própria experiência, começando pela visita na conta @_rawsouls do Instagram. 
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