
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

CAMPUS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO E HOTELARIA 

PROGRAMA DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO DE EVENTOS: ANÁLISE NOS EMPREENDIMENTOS  

HOTELEIROS NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC 

 

 

 

 

 

 

SAVANNA DA ROSA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

Balneário Camboriú 

2005 

 

 

 



 

 

2 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

CAMPUS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO E HOTELARIA 

PROGRAMA DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO DE EVENTOS: ANÁLISE NOS EMPREENDIMENTOS  

HOTELEIROS NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC 

 

 

 

SAVANNA DA ROSA RAMOS 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado 

Acadêmico – Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Turismo e Hotelaria, da Universidade do Vale do 

Itajaí para obtenção do grau de mestre em Turismo e 

Hotelaria. 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Anete Alberton 

 

 

 

Balneário Camboriú 

2005 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Savanna da Rosa Ramos 

 

Turismo de Eventos: Análise nos Empreendimentos Hoteleiros 

na cidade de Balneário Camboriú - SC 

 

Esta dissertação foi julgada APTA para obtenção do título de Mestre em Turismo e Hotelaria 

e aprovada, em sua forma final, pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo e 

Hotelaria. 

 

 

 

 

Profª. Drª. Anete Alberton – Orientadora 

Universidade do Vale do Itajaí 

 

 

 

Prof. Dr. Valmir Emil Hoffmann – Examinador 

Universidade do Vale do Itajaí 

 

 

 

Profª. Drª. Antonia Marisa Canton – Examinadora 

Fundação Getúlio Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, de sangue e de coração,  

que são referenciais de minha vida  

e constituem a essência do que sou hoje.

  

 
  

 



 

 

5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Universidade do Vale do Itajaí, em especial, coordenação, corpo docente e equipe 

administrativa do curso de Mestrado Acadêmico em Turismo e Hotelaria, por transmitir seus 

conhecimentos e orientar o processo no período do estudo. 

 

À professora Anete Alberton, por ser minha orientadora e pelo  

apoio e amizade nesta produção. 

 

Ao professor Valmir Emil Hoffmann e professora Marisa Canton, pela disposição  

em aceitar o convite para a banca examinadora. 

 

Aos empreendimentos hoteleiros pesquisados, por colaborar na realização deste estudo. 

 

Aos colegas, e agora amigos de sempre, pelo companheirismo e amizade. 

 

Às amigas distantes, amigos e todas as pessoas que me apoiaram em momentos  

de dificuldade transmitindo entusiasmo no contínuo aprendizado. 

 

 

A Delano, Helenara e Paulo, meus pais, pelo amor, apoio incondicional  

e ensinamentos transmitidos. 

 

Ao Alexandre, meu companheiro e amigo, pelas horas de compreensão, dedicação e amor. 

 

A Deus, força maior de tudo que fazemos. 

 

 

Muito Obrigada! 

 

 

  

 
  

 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A importância das coisas pode ser medida 
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RESUMO 

 

 

O turismo de eventos vem recebendo destaque tanto no meio acadêmico como no meio 

profissional, principalmente, pelos benefícios econômicos que os eventos podem proporcionar 

às localidades. Ao representar uma fonte de receitas e captação de divisas, pode apresentar-se 

como uma forma de minimizar os efeitos provocados pela sazonalidade turística de algumas 

localidades que adquiriram essa característica. Assim, a gestão do turismo de eventos pelos 

empreendimentos hoteleiros torna-se a questão chave desta de pesquisa, que tem como 

objetivo principal analisar as características do turismo de eventos nos empreendimentos 

hoteleiros de Balneário Camboriú – SC no período 2000-2004. Para compor esta análise, 

foram identificados indicadores como: captação e ocorrência de eventos, alterações na taxa de 

ocupação, no faturamento, no investimento, na infra-estrutura e nos serviços devido à atuação 

dos empreendimentos no setor. A metodologia deste estudo se caracteriza pelo método 

qualitativo-quantitativo e o instrumento utilizado para a coleta de dados foi o formulário. 

Além de questões estruturadas/fechadas, outras, baseadas na Escala de Likert, foram 

utilizadas para complementar aquelas cujos dados mostraram-se, no pré-teste, incipientes para 

análise. A amostra analisada é composta por 14 hotéis que atuam no segmento de eventos. Os 

dados coletados foram tratados no software SPSS – Statistical Package For The Social 

Science e em planilhas Excel, a fim de realizar análises descritivas. Os resultados obtidos 

indicam que: os hotéis trabalham com eventos somente na baixa temporada (março a 

novembro; a caracterização do profissional atuante no setor de eventos dos hotéis é 

predominantemente feminino e com nível superior; as taxas de ocupação e o faturamento, 

quando ocorrem os eventos, demonstram estabilidade ou pouco aumento; os investimentos 

tendem a aumentar neste ano de 2005; a importância da captação de eventos é evidenciada 

através de contatos com órgãos públicos e privados; a variação da ocorrência de eventos 

demonstra maior crescimento para os eventos sem hospedagem; e, as alterações em 

equipamentos e serviços são positivas para o período da pesquisa. O relacionamento desses 

indicadores evidenciou que os hotéis vêm se beneficiando economicamente pela exploração 

do segmento de eventos. No entanto, a gestão deste segmento é trabalhada, ainda, de forma 

pouco expressiva. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo de Eventos, Empreendimentos Hoteleiros, Balneário 

Camboriú. 
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ABSTRACT 

 

 

The tourism of events become emphasized, both in academic and business, especially, for the 

economic benefits that the events can provide to the localities. For representing a source of 

income and a great capacity of obtain exchange value business, it is presented as a way to 

minimize the effect that the seasonality and exchange tourism cause in some localities that 

had acquired this characteristic. In this way, the management of tourism events by the hotels 

becomes a key of this research that aims to analyse the characteristics of the tourism of events 

in Balneário Camboriú in 2000-2004 period. Composing the analysis, it had been verified 

some pointers as: the captive and occurrence of events, the tax of occupation level, the net 

revenue, the investment, the infrastructure and services, for the actuation of the hotels in this 

sector. The methodology of this study if characterizes for the qualitative-quantitative method 

and a form were the instrument used for the collection of data. Besides structure questions, 

others, based in a Likert Scale, had been used to complement those that revealed in a first-test, 

incipient for analysis. The analyzed sample is composed of 14 hotels that work with the 

events segment. The collected data had been treated in software SPSS - Statistical Package 

For The Social Science and in Excel spread sheets, in order to carry through descriptive 

analyses. The gotten results indicate that: the hotels only work with events in low season, that 

goes from March until November; the operating professional profile in the sector of events of 

the searched hotels is predominantly feminine with superior level; the taxes of occupation 

level and the net revenue, when the events occur, demonstrate stability or little increase; the 

investments tend to increase in this year of 2005; the importance of captive events is 

evidenced through contacts with public and private agencies; the variation of events 

occurrence demonstrates that events without lodging are growing; and, the changes in 

equipment and services are positive for the period of the research. The relationship of these 

pointers evidenced that the hotels are getting profit from the exploration of events segment. 

However, the management of this segment is still working in way of little expression. 

KEYWORDS: Tourism of events, Hotels, Balneário Camboriú. 
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1 INTRODUÇÃO 

  Este capítulo destina-se a apresentar a contextualização da pesquisa, abordando, 

inicialmente, temas como: turismo, turismo de eventos, hotelaria, segmento de eventos e a 

localização de Balneário Camboriú (cidade onde se desenvolve a mesma), buscando 

identificar o contexto no qual a questão de pesquisa se insere. A problematização 

desenvolvida na pesquisa, os objetivos propostos – geral e específicos, a justificativa, que 

esclarece os argumentos sobre a importância da pesquisa, são abordados a seguir. Por fim, é 

apresentada a estrutura do trabalho. 

1.1 Contextualização 

 A atividade turística vem sendo considerada como a nova indústria do mercado 

mundial na área de serviços, tendo seu próprio sistema produtivo e representando uma 

atividade capaz de impulsionar a economia através do efeito multiplicador
1
. O turismo é 

interdependente a partir do momento em que é resultante da soma de várias atividades 

econômicas delimitadas e, ao mesmo tempo, complementares. 

O sistema do turismo abrange diversos setores como o social, o ambiental, o 

econômico e o cultural, e estabelece relações de prestação de serviços, onde a sua 

característica é dada pela venda dos produtos turísticos que, inseridos nestes setores, 

constituem a sua oferta, a qual é entendida por Beni (2001, p.159) como, 

 

“[...] o conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de alimentação, de 

recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social ou de outros tipos, capaz de 

atrair e assentar numa determinada região, durante um período determinado de 

tempo, um público visitante”. 
 

Essa oferta compõe o trade
2
 turístico e se localiza no sistema de mercado, onde estão 

inseridos os subsistemas da oferta, de produção, de demanda, de distribuição e de consumo. E 

como oferta componente do produto turístico destacam-se os segmentos de eventos e o da 

hotelaria, os quais são objetos de análise no presente estudo. 

                                                 
1
 Efeito multiplicador: “é um fenômeno que consiste em transformar os resultados de uma realização em modelo 

aplicável a muitas outras situações ou realidades semelhantes” (TURISMO – VISÃO E AÇÃO ‘GLOSSÁRIO’, 

2000, p.15).  
2
Trade: É um conjunto de agentes, operadores, hoteleiros, transportadores e prestadores de serviços turísticos; 

utilizado também como sinônimo de mercado ou de setor empresarial (TURISMO – VISÃO E AÇÃO 

‘GLOSSÁRIO’, 2000, p.25). Trade Turístico: são organizações privadas e governamentais atuantes no setor de 

“Turismo de Eventos” como os hotéis, agências de viagens especializadas em congressos, transportadoras 

aéreas, marítimas e terrestres, além de promotores de feiras, montadoras e serviços auxiliares – tradução 

simultânea, decoração, equipamentos de áudio visuais, etc (EMBRATUR, 2004). 
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 No segmento hoteleiro, de acordo com o Boletim de Desempenho Econômico do 

Turismo
3
 (Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, 2004), no primeiro trimestre de 

2004, a venda de unidades habitacionais – UHs apresentou elevação, sendo que 41% dos 

responsáveis pelo faturamento indicaram expansão, 43% estabilidade e 16% declínio para o 

segmento. Em relação aos preços praticados, o mercado hoteleiro tende a reduzi-los. Tal 

propósito deve estar possivelmente, relacionado ao prognóstico de declínio sazonal da 

demanda doméstica e da estabilidade, ou ligeira queda da demanda internacional. No início de 

abril de 2004, a situação dos negócios era positiva para 69% os empresários que estavam 

apostando na expansão dos negócios e negativa para 31% que estavam estagnados ou 

enfrentando dificuldades. 

 Os dados apresentados levam à reflexão sobre a importância do segmento hoteleiro e da 

atividade turística, que por movimentar a economia em diversas regiões do país, em muitos 

casos, influencia diretamente na ocupação hoteleira. O segmento da hotelaria vem 

desempenhando um papel fundamental para a existência da atividade turística, sendo uma das 

bases de sua sustentação, além da alimentação e do transporte.  

 Conforme Belli (2000), os investimentos da hotelaria, que passam por reestruturações 

e/ou adaptações em sua parte física, marketing, recursos humanos qualificados, entre muitos 

outros, tem seu impacto nas taxas de retorno do empreendimento, sendo reflexo da taxa de 

ocupação hoteleira, tanto na hospedagem como na locação de espaços para a realização de 

eventos; dos valores de diárias; dentre outros. 

 A partir disso, a estrutura organizacional de um hotel pode ser dividida em área 

operacional, área administrativa e área financeira (CASTELLI, 2001). No contexto da área 

operacional do hotel encontra-se o setor de eventos, que, servindo como fator de manutenção 

da ocupação hoteleira e envolvendo, direta e indiretamente, todos os setores do hotel, vem 

sendo mais uma fonte de receitas, além da hospedagem, minimizando os efeitos negativos da 

sazonalidade (BAUM; HAGEN, 1999). 

 Atualmente, o segmento de eventos, como importante fatia do mercado turístico ao 

atrair um maior número de participantes/turistas, está ganhando cada vez mais destaque na 

hotelaria. O crescimento da sua credibilidade é confirmado, muitas vezes, pela criação de um 

setor de eventos no próprio hotel. O comprometimento do hotel ao ter um setor de eventos ou 

                                                 
3
 Boletim de Desempenho Econômico do Turismo: é uma publicação caracterizada por um levantamento 

amostral de caráter qualitativo sobre o cenário econômico das empresas do setor de turismo de âmbito nacional, 

ele interpreta as respostas dadas pelos empresários do setor procurando mostrar a percepção dos respondentes 

analisando: o momento atual dos negócios, o trimestre imediatamente anterior, o trimestre imediatamente 

posterior e, também, um horizonte que pode abarcar até os próximos 12 meses (EMBRATUR, 2004). 
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mesmo espaços para esta atividade, faz com que os clientes “promotores de eventos” 

busquem este serviço, primando pela sua qualidade e satisfação final, indicando uma parceria 

entre ambos, que será mantida caso o serviço prestado for considerado de qualidade. 

 No Brasil, de acordo com Andrade (2002), a fixação do mercado de turismo de eventos 

no segmento hoteleiro está acontecendo pelo aumento das taxas de ocupação hoteleira. Como 

exemplo “a cidade de São Paulo, por sua atenção ao turismo de eventos e negócios, apresenta 

excepcional taxa de ocupação, acima de 70%, e o valor na diária média mais alto do mundo, o 

mesmo acontece no Rio de Janeiro que também apresenta índices elevados” (ANDRADE, 

2002, p.33). 

 No entanto, discorrendo sobre o sistema de mercado que atua no segmento de eventos, 

os hotéis, como empresas prestadoras de serviços, destacam-se por que podem trabalhar com 

espaços para a realização de eventos tanto na captação desses como somente na locação 

(RAMOS, 2002). Ainda esse sistema é composto por entidades que promovem eventos, por 

empresas organizadoras de eventos, por empresas prestadoras de serviços e por Convention & 

Visitours Bureau, que estabelecem relações diretas e indiretas no momento de realização e 

concretização do evento.  

 O segmento de turismo de eventos está tendo um papel fundamental para o 

desenvolvimento econômico e crescimento da atividade turística, pois é um dos que mais têm 

crescido, e para comprovar isto, tem-se a criação e a adaptação de espaços, teatros, centro de 

convenções e hotéis. Com esse crescimento, Mules (2001) destaca que os eventos estão sendo 

considerados como o fator que proporciona melhores retornos econômicos e sociais sobre 

investimentos realizados para muitas localidades. Com isso, ele acaba exigindo uma oferta em 

espaço, equipamentos e serviços compatíveis com uma demanda exigente e de alto poder 

aquisitivo.  

Os eventos aparecem como uma nova forma de minimizar os efeitos provocados pela 

sazonalidade da atividade turística em diversas regiões que adquiriram esta característica ao 

longo do tempo. Nesse contexto, os eventos podem ser uma grande fonte de receitas, podendo 

representar captação de divisas e, ainda, exercer forte influência no desenvolvimento turístico 

dos centros receptivos, sendo parte integral e significativa da atividade turística, pois têm sido 

reconhecidos a nível nacional e internacional pelo poder de fomentar o incremento da infra-

estrutura básica urbana
4
 e da estrutura turística (BUENDÍA, 1991). 

                                                 
4
 Infra-estrutura básica urbana: é o sistema formado pelas redes de instalações para atender às funções urbanas de 

circulação, comunicação, suprimento de energia e saneamento básico (TURISMO – VISÃO E AÇÃO 

‘GLOSSÁRIO’, 2000, p.18). 
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 Nesse sentido, Beni (2003b) ressalta que este segmento exige uma conduta pró-ativa que 

busque canalizar, de forma negociada e programada, eventos disputados num mercado bem 

delineado com uma estrutura de captação de eventos eficiente e específica. Assim, as 

destinações, como algumas capitais brasileiras, que se propõem a captar eventos juntamente 

com o trade turístico, em especial a hotelaria, devem oferecer uma estrutura e serviços 

especializados, buscando aí a consolidação do segmento e o apoio ao desenvolvimento 

sustentado da atividade turística.  

 Neste contexto, a cidade de Balneário Camboriú, localizada no litoral de Santa Catarina, 

região sul do Brasil, tem atuado no segmento de eventos, mais precisamente, desde a década 

de 90 (BLEHM, 2002), sendo seus eventos realizados em hotéis, espaços culturais e centros 

de eventos. 

 Balneário Camboriú é um município constituído por 10 praias, sendo a base de 

desenvolvimento a praia central, a qual possui um calçadão que se estende por 7 km de sua 

orla. Como produto turístico, Minella et al. (1999) destaca que começou a aparecer na década 

de 40 até o início da década de 80, ficando conhecido como a “pérola do Atlântico Sul” ou o 

“maior balneário do sul do Brasil” e sendo considerado um balneário bem situado e com boa 

balneabilidade. Por isso, a cidade atraiu milhares de “compradores”, que por uma questão de 

status, conferida às classes média e alta, compravam e veraneavam no balneário. Porém, nessa 

época, não houve preocupações com a sua sustentabilidade. 

 No entanto, na década de 90, houve um desgaste da localidade, o que acarretou, na alta 

temporada, uma massificação do turismo e um achatamento de preços nos meios de 

hospedagem, além de problemas de infra-estrutura básica urbana e de poluição na principal 

praia da cidade. Esta situação culminou no início do ano de 1998, com a divulgação em rede 

nacional, de índices intoleráveis de poluição (MINELLA et al., 1999). 

 Atualmente, durante a alta temporada, o “turismo de sol e praia” é o ponto forte da vida 

sócio-econômica da cidade. No entanto, na baixa temporada, surgiu a inclinação da cidade 

para o segmento de eventos a partir da ociosidade dos hotéis e como uma forma de recuperar 

a imagem da cidade, que ficou desgastada ao longo do tempo como conseqüência da falta de 

uma política ordenada de desenvolvimento urbano. 

 Neste trabalho, foram pesquisados 14 empreendimentos hoteleiros da cidade que atuam 

no segmento de eventos
5
. Destes, alguns dispõem somente de espaços pequenos para eventos 

(salas de reuniões), enquanto outros dispõem de grandes espaços (salas e anfiteatros), os quais 

                                                 
5
 Estes 14 hotéis foram os únicos identificados atuando no segmento de eventos da cidade de Balneário 

Camboriú. 
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permitem a realização de eventos de grande porte, como convenções e congressos. Mesmo 

estando perto de outros centros urbanos da região sul como Florianópolis, Joinville, Porto 

Alegre, Curitiba, que trabalham com este segmento, a cidade de Balneário Camboriú, 

considerada um destino turístico de veraneio, não deixa de ser atuante no segmento de eventos 

durante a baixa estação. 

 A partir do exposto, a proposta da pesquisa foi identificar indicadores fornecidos por 

estes hotéis, definindo como o foco de estudo a análise das características trazidas pelo 

turismo de eventos para os empreendimentos hoteleiros de Balneário Camboriú.  

1.2 Problema de Pesquisa 

Com base na contextualização, fica evidenciada a importância do segmento de eventos 

na hotelaria, que, além do seu foco tradicional de hospedagem, agregou a atividade de turismo 

de eventos pela ociosidade na ocupação dos hotéis na baixa temporada. No entanto, há a 

necessidade de verificar, se os investimentos feitos nesse segmento, com a realização e, 

muitas vezes, a captação de eventos, estão realmente trazendo benefícios, como o equilíbrio 

das taxas de ocupação e, ao mesmo tempo, servindo como uma alternativa de solucionar a 

sazonalidade turística na cidade, para os empreendimentos hoteleiros. Assim, destaca-se como 

questão chave da pesquisa: 

 

 Como os empreendimentos hoteleiros de Balneário Camboriú gerenciam o turismo de 

eventos? 

 

A partir desse questionamento outras questões podem ser suscitadas: 

 

 Quais as similaridades entre os hotéis na atuação com turismo de eventos? 

 Como os hotéis evidenciam a captação de eventos perante seus clientes promotores de 

eventos? 

 Qual o comprometimento dos empreendimentos hoteleiros quanto às informações do 

turismo de eventos? 

 Como é afetada a taxa de ocupação hoteleira devido ao turismo de eventos? 

 

 

 



 

 

22 

1.3 Justificativa 

O turismo de eventos, por seu caráter multidisciplinar, tem relação com diversas áreas, 

como história, cultura, arquitetura, administração, gastronomia, educação, preservação 

ambiental, medicina de ponta, esportes, entre outras, as quais contribuem para a melhoria de 

tecnologia e difusão de conhecimentos (PIRES, 2002), fazendo com que cada serviço 

realizado nesse segmento seja gerador de outros que, por sua vez, funcionam como 

multiplicadores. Este entrelaçamento faz com que cada serviço realizado nesse segmento seja 

gerador de outros que, por sua vez, funcionam como multiplicadores. Para Barreto Filho 

(1999), na realização de eventos, o efeito multiplicador deve ser lembrado, já que, antes, 

durante e após a sua realização, várias pessoas e empresas são beneficiadas pelos seus 

reflexos. Sendo característica da atividade turística, como incentivador para a expansão de 

outras atividades, fica evidenciado justamente por que esse segmento normalmente trabalha 

com serviços terceirizados, empregando equipamentos e pessoal e com reflexo econômico-

financeiro para a localidade. 

A forte ênfase no impulso que alguns eventos podem dar ao turismo e aos negócios pode 

ser percebida pela comunidade quando estes são estimulados. Isso pode ser comprovado 

quando se observa a ação do efeito multiplicador em casos de megaeventos como Olimpíadas 

(ISHIY, 1998; WAITT, 2003; SCOTT, 2004; KANG, PERDUE, 1994), Copa do Mundo 

(BARKER, PAGE, MEYER, 2002; KIM, PETRICK, 2005) ou em eventos regionais como a 

Oktoberfest em Blumenau-SC e a Festa da Uva em Caxias do Sul-RS, como também em 

eventos técnico-científicos de distintas áreas do conhecimento. A habilidade de realizar esses 

eventos atrai turistas e coloca em evidência diversas áreas da economia da localidade anfitriã, 

incentivando também aos governos estaduais a estabelecer organizações especiais e 

mobilizando grupos e empresas das áreas relacionadas ao tema e ao tipo do evento (MULES, 

2001). 

A indústria de eventos, principalmente daqueles de grande porte e até os megaeventos, 

assumiu um papel importante no desenvolvimento turístico e nas estratégias de promoção 

urbanas e regionais, tendo como sua função primordial oferecer à comunidade receptora uma 

oportunidade de alta proeminência no mercado turístico (HALL, 2001). Ainda, devido à crises 

econômicas, muitos países resolveram apostar no turismo de eventos levando em conta a 

renovação urbana das cidades. A estratégia orientada para eventos, onde há a promoção da 

cidade como um centro de convenções e feiras, é destacada por Swarbrooke (2000, v.3). 
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Como conseqüência, fica o desafio para manter o equilíbrio entre as necessidades da 

população local e as dos turistas. 

O valor econômico agregado ao evento fica refletido na economia da localidade através 

do aumento das taxas de ocupação hoteleira, da utilização dos equipamentos turísticos, da 

contratação de mão-de-obra, da renovação dos produtos, da manutenção dos imóveis, entre 

outros Os eventos também podem impactar em maior retorno financeiro quando de sua 

realização em hotéis em termos do aumento no número de diárias e nas refeições e da locação 

de espaços. Além disso, nesse segmento, existe apoio e movimentação de capital privado para 

os patrocínios em projetos de desenvolvimento e revitalização de bairros e regiões, o que 

propicia a ele os benefícios acima citados (MELO NETO, 1999; MULES, 2001; MONTES e 

CORIOLANO, 2003). 

No entanto, esses benefícios não são mensuráveis de imediato. Assim, em relação aos 

gastos públicos em instalações, Mules (2001) defende que quanto menor a região de interesse, 

maior a probabilidade de que tais gastos sejam de um nível mais alto e, portanto, um ganho 

líquido para a região. Também, é provável que ocorram vazamentos nos ganhos líquidos 

provenientes de gastos de visitantes, decorrentes de uma maior dependência de importação de 

bens e serviços, à medida que se caminha do nacional para níveis estaduais e regionais. Às 

vezes, a verba extra disponibilizada, seja de patrocinadores, seja de níveis mais altos do 

governo, permite que a região adquira instalações regulares das quais não poderia desfrutar de 

outra forma. 

Brito (2000) reforça que, para a captação de eventos, é fundamental que as políticas de 

incentivo sejam defendidas quando relacionadas ao crescimento do turismo de eventos e 

negócios, pois a parceria do poder público com a iniciativa privada, aliadas à melhoria da 

infra-estrutura e ao aprimoramento da mão-de-obra vem sendo responsáveis diretas por tal 

crescimento. 

Ao contrário de uma atração turística, o segmento de eventos envolve o lidar com 

especialistas dedicados, como diretores de associações comerciais, comitês de seleção de 

locais e especialistas em eventos que recomendam sítios baseando-se no preço, nas 

instalações e em várias comodidades. Assim, como parte da estratégia para vencer neste 

segmento, Kotler (1994) aponta serviços especiais, diferenciados e inovadores, entre eles a 

reserva de hotéis e restaurantes, a compra de bilhete para teatro e passagens aéreas, o aluguel 

de carro com desconto e outros. Um dado importante no segmento de eventos é que cada vez 

mais os locais requerem atratividade para todos os tipos de eventos e demandas específicas, 

além de oferecer espaços amplos para estes. 
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Atualmente, o segmento de eventos, dentro de um contexto social, vem tornando os 

eventos mais comerciais e promocionais, de acordo com o nível de exigência da sociedade. 

Por isso, os eventos realizados tentam atender essa expectativa. Os eventos, independente dos 

lugares que ocorrem, sempre refletiram aspectos da sociedade na qual acontecem. Por outro 

lado, podem refletir sobre ela no momento que se tem a consciência do quanto manipulador 

eles são. Para Canton (2002b), atualmente, os eventos podem ser um instrumento de poder, o 

qual movimenta uma sociedade, manipula pessoas e, por fim, acaba criando alterações no 

campo social, econômico e político desta sociedade. 

Desta forma, explica-se o fato que, mundialmente, tem crescido o número de eventos e, 

com eles, os espaços disponíveis para a sua realização. Segundo Beni (2003), hotéis e centros 

de eventos passarão, nos próximos anos, por mudanças significativas na maneira de fazer 

negócios, adequando até mesmo a própria programação dos eventos, que terá de explorar cada 

vez mais formas para transformar a convenção, por exemplo, em uma experiência atraente 

para as famílias. 

A ICCA
6
 (2004) divulgou o ranking dos eventos mundiais classificado por cidades em 

2002. Barcelona é projetada em primeiro lugar e as cidades de Copenhague e Estocolmo em 

segundo e terceiro, respectivamente. A cidade do Rio de Janeiro ficou com a décima nona 

colocação. Na classificação por país, em 2002, o Brasil ficou em vigésimo primeiro (21º) 

lugar com a realização de 56 eventos internacionais como destino mundial de eventos e, em 

2003, passou para o décimo oitavo (18º), com a realização de 62 eventos internacionais, pelos 

critérios da ICCA, que se refere aos eventos que se realizam a cada ano em um país diferente. 

Já no contexto das Américas, ele ocupa a terceira posição equivalendo a 11% dos eventos 

realizados, perdendo apenas para os Estados Unidos, que concentra 51% dos eventos, e o 

Canadá, com 18% (ICCA, 2004). 

O Brasil conquistou seu espaço internacionalmente no segmento de eventos, a partir de 

1984, com a realização do “Free Jazz Festival”, no eixo Rio – São Paulo. Atualmente, vem 

sendo realizada uma infinidade de eventos fazendo com que o segmento se fortaleça a cada 

dia no cenário econômico do Brasil, que tem dado oportunidades para as empresas de vários 

setores em função da crescente demanda de eventos (MONTES e CORIOLANO, 2003). 

Segundo Montes e Coriolano (2003), nos últimos cinco anos, o mercado de eventos vem 

passando por mudanças significativas, como o investimento de empresas internacionais no 

                                                 
6
 International Congress and Convention Association – ICCA: Possui um banco de dados sobre o segmento de 

eventos e publica informações em seu boletim sobre o número de eventos realizados e projeções, gastos e 

números dos participantes e ranking anual dos países-sede e cidades-sede de eventos. 
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Brasil. Pois o país tem um mercado a ser dinamizado. No entanto, como todos os demais 

setores da economia brasileira, o de eventos também ficou ameaçado pela instabilidade 

econômica e a desvalorização cambial que desestimulou a participação do Brasil em muitos 

eventos internacionais. Para inverter a situação o São Paulo Convention & Visitours Bureau 

divulgou que a atividade de eventos representa entre 7% a 8% do PIB, o que torna o País um 

dos dez maiores realizadores de eventos do mundo. 

No estado de Santa Catarina, conforme Araújo (2003), o fomento ao turismo de eventos 

e negócios foi uma das prioridades do governo no ano de 2003, que investiu no segmento para 

reduzir o problema da sazonalidade. Gilsa (2003) afirma que o turismo de eventos foi a 

alternativa encontrada pelo trade turístico para escapar de dependência do curto período de 

veraneio (dezembro a março) e o fracasso da temporada 2000/2001 certamente foi mais um 

dos fatores que serviu de exemplo a todos os envolvidos com a atividade turística no Estado. 

Pode-se destacar, como exemplo, as “Festas de Outubro”, quando os eventos realizados 

são importantes para o turismo das localidades que os promovem ao atrair pessoas de outras 

cidades ou regiões. Isso acaba por enriquecer a sua vida cultural e incentivar, também, a 

economia das localidades vizinhas, como no caso da cidade de Balneário Camboriú, que não 

realiza festas nesse período, mas recebe muitos turistas em função de diversas festividades nas 

localidades próximas. A cidade se beneficia por ser um ponto de referência da demanda de 

turismo de sol e praia, o que contribui para o aumento do consumo de serviços turísticos, 

especialmente, os empreendimentos hoteleiros.  

De acordo com a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú (2004), a cidade faz parte 

do roteiro de turismo de eventos e, com isso, a hotelaria de Balneário Camboriú, além de 

investir na hospedagem convencional, vem procurando alternativas que visem a um maior 

faturamento e o atendimento de necessidades de um mercado exigente e cada vez mais 

competitivo. Para Cândido (2001), a área de atuação do setor de eventos poderá ser ampla e 

representar um percentual significativo no faturamento total do hotel.  No caso de Balneário 

Camboriú, com dados desta pesquisa, em torno de 10% de seus hotéis, entre pequenos e 

médios, vem desenvolvendo um setor de eventos e/ou área destinada para este fim. 

Este estudo adquire importância pelo fato que os órgãos públicos da cidade de Balneário 

Camboriú, como a Secretaria de Turismo e o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 

Similares - SHRBS, que estão diretamente envolvidos com a atividade turística, não dispõem 

de dados a respeito do segmento de eventos, que vem se desenvolvendo de maneira 

significativa, dada as transformações de infra-estrutura nos hotéis do estudo, as quais foram 
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exigidas pelo mercado globalizado como forma de dinamizar a economia da cidade na baixa 

temporada. 

A pesquisa virá complementar e dar uma continuidade nos estudos sobre a hotelaria e o 

segmento de eventos em Balneário Camboriú. Dentre estes, citam-se trabalhos como Blehm 

(2002), intitulado “Eventos na hotelaria de Balneário Camboriú: um estudo exploratório”, 

tendo como objetivo identificar a infra-estrutura física e de pessoal para o atendimento ao 

segmento de eventos na hotelaria, e Minella et al. (1999), com “Análise do ‘produto Balneário 

Camboriú’ a partir de seu parque hoteleiro”, que buscou detectar a situação da hotelaria, 

identificando seus pontos fortes e fracos e suas oportunidades e ameaças, ressaltando como 

um ponto fraco a pouca estrutura para a organização de eventos dentro da oferta hoteleira. 

Estes trabalhos, no entanto restringiram-se a análise qualitativa dos dados, constatando-se a 

diferença desta pesquisa que segue a linha quantitativa-qualitativa de análise e diferença de 

foco. 

Além disso, o turismo de eventos é um segmento da atividade turística que vem 

merecendo destaque por sua atualidade. Com isso, a pertinência acadêmica desta pesquisa se 

faz através das contribuições teóricas nacionais e internacionais que complementam os 

estudos sobre turismo de eventos, pois este ainda é pouco explorado, tanto no meio 

acadêmico, quanto no cotidiano das empresas prestadoras de serviços, neste caso, os hotéis. 

Os principais temas abordados desde a década de 80 até a atualidade, foram sobre a 

organização e tipologia de eventos; o planejamento espacial e político das destinações 

turísticas para esta atividade; os impactos econômicos, sociais e culturais dos eventos, 

principalmente, aqueles que se caracterizam por mega ou grande porte, como os esportivos; e, 

mais recentemente, empresas atuantes no segmento de eventos. Nesse sentido, destacam-se os 

trabalhos de Ishiy (1998), Baum; Hagen (1999) e Shifflet; Bhatia (1999), que abordam os 

benefícios econômicos do turismo de eventos para a hotelaria, juntamente com estratégias em 

eventos no combate a sazonalidade turística e planejamento das destinações turísticas. 

A escolha da cidade de Balneário Camboriú adquire relevância para esta pesquisa na 

medida em que a hotelaria e o turismo de eventos são segmentos da atividade turística que 

têm significativa importância, tanto na forma de minimizar os efeitos da sazonalidade, agregar 

recursos para a hotelaria e gerar benefícios para o setor privado, como na forma de alavancar 

o trade turístico e a região como um todo. Assim, esta pesquisa busca analisar o segmento 

hoteleiro no que se refere à relação com o segmento de eventos na cidade de Balneário 

Camboriú e suas características, apoiando-se em um método qualitativo-quantitativo de 

análise dos dados. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Geral 

 Analisar as características do turismo de eventos nos empreendimentos hoteleiros de 

Balneário Camboriú – SC no período 2000-2004.  

1.4.2 Específicos 

 Mapear os hotéis que atuam no turismo de eventos em Balneário Camboriú; 

 Verificar a variação da ocorrência de eventos nos hotéis; 

 Verificar a importância da captação de eventos para os hotéis; 

 Identificar as alterações na taxa de ocupação e faturamento do setor de eventos; 

 Verificar as alterações em infra-estrutura, serviços e investimentos no setor de eventos 

dos hotéis;  

 Relacionar as características dos hotéis com os dados do segmento de eventos. 

1.5 Estrutura do trabalho 

 O presente trabalho está organizado em capítulos da seguinte forma:   

 No primeiro capítulo foi apresentada a Introdução, composta da Contextualização, do 

Problema de pesquisa, da Justificativa, dos Objetivos e Estrutura do trabalho. 

 O capítulo 2, a seguir, apresenta a Fundamentação Teórica, que aborda os seguintes 

temas: o Contexto histórico do turismo no Brasil e no Mundo, as Conceituações e 

definições em Turismo destacando suas características e seus efeitos na atividade em termos 

mundiais; o Turismo de eventos com seu funcionamento e definições do segmento; os 

Contextos do segmento de eventos, entre eles o econômico, financeiro, político, social, 

espacial e cultural; a Hotelaria e o segmento de eventos, destacando características dos 

espaços realizadores de eventos, assim como, dos empreendimentos hoteleiros que investem 

neste ramo buscando equilibrar financeiramente o negócio. 

 A Contextualização da Pesquisa é apresentada no capítulo 3 onde se descreve os 

Cenários do Turismo de Eventos, no Mundo, no Brasil, no estado de Santa Catarina, e na 

cidade de Balneário Camboriú. 

 Posteriormente, é apresentada no quarto capítulo a metodologia da pesquisa que 

direcionou o trabalho, que se caracteriza pelo método qualitativo-quantitativo, tendo o apoio 

de formulário como procedimento técnico. 
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 O quinto capítulo é composto dos Resultados e Análises da pesquisa, os quais foram 

obtidos com a aplicação do formulário nos hotéis selecionados para o estudo, tabulados e 

analisados como o auxilio do software SPSS – Statistical Package For The Social Science e 

software Excel. 

 As Considerações Finais da pesquisa são apresentadas no último capítulo, seguida das 

Referências Bibliográficas utilizadas na pesquisa e dos Apêndices e Anexos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 De acordo com o tema proposto e dada a importância que o turismo de eventos assume 

na hotelaria, faz-se necessário abordar diversos aspectos, os quais foram organizados da 

seguinte forma no decorrer da fundamentação teórica: no item 2.1 será abordado o contexto 

histórico da atividade turística até a atualidade. O item 2.2 apresenta conceitos e definições 

em turismo. No item 2.3, as características da atividade turística fazem-se relevantes devido a 

importância do setor de serviços na economia e avanços nas empresas deste setor. Já na parte 

2.4, será abordada especificamente a tipologia do turismo de eventos com suas definições e 

conceituações, assim como o sistema que abrange o segmento de eventos. O item 2.5 analisa 

os contextos do segmento de eventos, como o econômico, o financeiro, o político, o cultural, 

o social e o espacial. No último item, 2.6, será abordada a importância dos espaços para a 

realização de eventos, e em especial, nos empreendimentos hoteleiros. Ainda, é necessário 

apresentar algumas características comuns da hotelaria, no que diz respeito ao segmento de 

eventos e a outros indicadores hoteleiros que fazem parte da análise pretendida. 

2.1 Contexto histórico do turismo 

O turismo começou a se firmar como atividade econômica mundial a partir da metade 

do século XIX, graças aos trabalhos pioneiros de Thomas Cook e aos fomentos das atividades 

turísticas promovidas pelas ações empresariais de César Ritz, na hotelaria, K. Baedecker, em 

guias de turismo, e G. Pullman, no turismo ferroviário, entre outros (RABAHY, 1990). Em 

1841, Thomas Cook, inglês vendedor de bíblias, inicia a comercialização do turismo e com 

ele surgem as primeiras empresas do ramo (CASTELLI, 1990).  

Em um congresso antialcoolismo, em Leicester - Inglaterra, a fim de assegurar o êxito 

do mesmo, Cook teve a idéia de organizar um trem especial entre Leicester e Loughborough, 

saindo com 570 passageiros. Essa foi a primeira viagem coletiva organizada com ida e volta. 

Depois desta experiência, ele continuou organizando excursões em trens completos por 

ocasião de congressos similares ou simplesmente viagens de lazer (FÚSTER, 1991). 

Como fator determinante para o desenvolvimento do turismo no século XIX, tem-se o 

surgimento da máquina a vapor e o início da era das ferrovias, surgindo as primeiras 

preocupações com o transporte de passageiros que começam a ser prioritários, ficando a carga 

em segundo plano. Com isso, aparecem os primeiros transatlânticos, melhorando os meios de 

transporte para longas distâncias, que começam a transformar o turismo em um fenômeno 

mundial de massa. Segundo Barreto (1995), o turismo do século XIX esteve marcado pelo 
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trem no âmbito nacional, e pelo navio no âmbito internacional. A sociedade foi transformada 

pelas conseqüências da melhoria dos transportes, do comércio, da indústria, dos serviços e 

pela colocação de mão-de-obra.  

Outros fatores que contribuíram para o desenvolvimento do turismo no século XIX 

foram: segurança, salubridade e alfabetização crescente. A segurança foi propiciada pelo 

estabelecimento da polícia regular; a salubridade, pelo tratamento das águas e a instalação de 

esgoto e; o maior índice de alfabetização do população, levou à maior leitura de jornais, que 

informando, estimulava o desejo de viajar (BARRETO, 1995). Desde modo, no inicio dos 

anos de 1870, o Primeiro Mundo, começou a despontar com uma ampla literatura na área de 

turismo. No Brasil, a preocupação acadêmica com o turismo nasceria cem anos depois. 

No século XIX, o Brasil sofreu uma grande transformação após se tornar a sede da corte 

real em 1808, que teria uma aristocracia residente. Nesse processo, estabeleceu-se também, 

em 1850, uma linha regular de navios a vapor entre Liverpool e o Rio de Janeiro. Com isso, 

“o tempo imperial entra em sincronia com o tempo da modernidade européia” 

(ALENCASTRO apud TASCHNER, 2001, p.3). Com as mudanças ocorridas após a chegada 

da família real, o Rio de Janeiro emergia como destino no Primeiro Mundo, dentro da busca 

de paisagens bonitas que norteara as viagens do século XIX. Assim, começou a se 

desenvolver novas formas e locais de sociabilidade nos trópicos e, também, uma estrutura de 

hospitalidade. 

No início do século XX, a Primeira Guerra, inviabilizou os destinos europeus para 

aqueles que tinham dinheiro e ajudou o desenvolvimento do turismo interno no Brasil, 

principalmente, para os beneficiários da economia do café com leite e políticos do Rio de 

Janeiro, que se encontravam em estâncias, como em Poços de Caldas - Minas Gerais 

(TASCHNER, 2001). 

Deste modo, o turismo como fenômeno social, começa a surgir no Brasil em 1920, 

sendo que três anos mais tarde criara-se a Sociedade Brasileira de Turismo, passando a se 

chamar, posteriormente, Touring Club do Brasil. Inicia-se, neste período, a implementação do 

crediário para o financiamento de viagens, fossem elas, terrestres, marítimas ou aéreas. Ainda, 

nos anos vinte e trinta assistiu-se à criação das primeiras companhias de transporte aéreo, 

como Cruzeiro do Sul (1926), Varig (1927), Panair (1930) e Vasp (1934) (TRIGO, 2000). 

Após a Segunda Guerra Mundial, Trigo (1998) comenta que o turismo crescera em 

virtude do estabelecimento das férias pagas, da elevação da renda, e da regularização do 

pensamento do direito ao lazer e ao turismo. Crescera, também, pelos hábitos de consumo da 

sociedade, que passa para a era pós-industrial por causa do crescimento do setor terciário ou 
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setor de serviços, que é onde se insere a atividade turística, tipicamente prestadora de 

serviços. 

Já na década de cinqüenta, após a criação das primeiras empresas aéreas, surgiram 

muitas outras que não sobreviveram, faliram ou fundiram-se a outras no processo de 

centralização do capital que passou a ocorrer no país. Em 1951 havia 52 empresas aéreas 

operando no Brasil, em 1953 havia 32; em 1957 havia 17 empresas. Na década de sessenta, 

com a criação da TAM (1961), operavam 6 empresas nacionais (TRIGO, 2000).  

Nos anos setenta, com a preocupação com o natural, manifestam-se os primeiros 

pensamentos sobre a sustentabilidade do meio natural, iniciando o combate à poluição dos 

atrativos turísticos naturais (FÚSTER, 1991). No Brasil, de acordo com Rejowski (2000), o 

turismo começou a se desenvolver em moldes massivos há menos tempo que no primeiro 

mundo e a academia passou a vê-lo como objeto de interesse no inicio desta década, quando a 

necessidade de recursos humanos qualificados para essa área fez-se sentir com mais 

premência e começaram a surgir os primeiros cursos universitários de turismo. 

Na década de oitenta, inicia-se o período de transformação atual, a era do pós-turismo, 

denominado Turismo Contemporâneo, o qual se torna mais intenso em todo mundo. Suas 

transformações, ao longo dos anos, ficam evidentes, gerando uma nova concepção de turismo, 

pois as motivações dos turistas passam a requerer o convívio com os locais visitados, o 

contato com as culturas e os costumes, enfim, o turista quer “interagir” (BARRETO, 1995). 

No Brasil, os anos oitenta foram de crise e os anos noventa marcaram a abertura do país para 

o exterior e a globalização levou a uma internacionalização sem precedentes da estrutura de 

hospitalidade e de transportes. Ainda, as grandes cadeias de hotéis se estabeleceram no país, 

novas companhias aéreas
7
 passaram a operar em nossos aeroportos, e novos grandes 

empreendimentos foram construídos. Com a Internet, a competição atingiu as agências e 

operadoras de turismo, e se tornou internacional em todos os subsetores do turismo. 

Segundo Lage e Milone (2000), para o início do século XXI, pelo menos, as previsões 

do desenvolvimento do turismo brasileiro não são boas, caso se leve em conta a participação 

relativa do Brasil no mercado mundial de turismo, a qual não deve se alterar muito num futuro 

próximo. Ainda, o turismo vem se apresentando como uma espécie de “tábua de salvação”, 

                                                 
7
 Atualmente, de acordo com o DAC (2004), 18 empresas brasileiras de transporte aéreo regular operam no 

Brasil. São elas: Varig S/A, Tam Linhas Aéreas S/A, Gol Linhas Aéreas Inteligentes, Oceanair Linhas Aéreas 

Ltda, Pantanal Linhas Aéreas Sul Mato-grossenses S/A, Puma Air Linhas Aéreas, Rico Linhas Aéreas, Total 

Linhas Aéreas S/A, Trip Transporte Aéreo Regional do Interior Paulista Ltda, Abaeté Linhas Aéreas, Interbrasil 

Star S/A, Meta- Mesquita Transportes Aéreos Ltda, Passaredo Transportes Aéreos S/A, Penta-Pena Transportes 

Aéreos S/A, Tavaj Transportes Aéreos Regulares S/A, Transbrasil S/A Linhas Aéreas, Vasp - Viação Aérea São 

Paulo S/A, Transportes Aéreos Presidente S.A. 
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para que alguns países do Terceiro Mundo, como o Brasil e outros da América Latina, 

geralmente, com a finalidade de se integrarem no mapa econômico mundial. No entanto, um 

patamar de qualidade de serviços de nível internacional terá de ser encontrado pelas empresas 

a fim de garantir-se na competição internacional. 

Há ainda poucos dados resultantes de pesquisa sistemática e para se conhecer a 

evolução do turismo no Brasil, portanto, é preciso reunir fragmentos da história, com os dados 

e a cronologia que há na bibliografia específica já existente. Muitas vezes é preciso usar 

informações que se encontram esparsas em trabalhos diversos, que foram elaborados com 

finalidade literária ou em outras áreas disciplinares (TRIGO, 2000; LAGE e MILONE, 2000). 

No âmbito mundial, nas últimas décadas, muitas revistas acadêmicas tem surgido na 

área de turismo, destacando-se: Annals of Tourism Research, Asia Pacific Journal of Tourism 

Research, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Estudios y Perspectivas en 

Turismo, Hotel and Motel Management, Hotels, International Journal of Hospitality 

Management, International Journal of Tourism Research, Journal of Leisure Research, 

Journal of Sport Tourism, Journal of Travel Research, Scandinavian Journal of Hospitality 

and Tourism, Tourism and Hospitality Research, Tourism and Hospitality - Planning & 

Development, Tourismus Journal, Tourist Studies, Tourism Geographies, Tourism 

Management.  

No Brasil, dentre as revistas acadêmicas nacionais publicadas na área, destacam-se: 

Turismo em Análise, Turismo – Visão e Ação, Boletim de Estudos em Hotelaria e Turismo, 

Caderno Virtual de Turismo.  

Estas revistas acadêmicas apresentadas abordam a área de conhecimento do turismo e 

suas aplicabilidades em diversas áreas. Ainda, nenhuma delas trata diretamente a temática de 

turismo de eventos, mas é possível encontrar subsídios para trabalhos nesta área. 

2.2 Conceituações e definições em turismo 

 Conforme a Organização Mundial de Turismo - OMT, o turismo é a soma de relações 

decorrentes de uma troca da residência habitual por uma temporária, motivada por razões 

alheias ao trabalho ou negócios, e assim o conceitua: 

 
“O turismo é um fenômeno social, que consiste pelo deslocamento temporário e 

voluntário de indivíduos ou grupos de pessoas que por motivos de descanso, 

recreação, cultura ou saúde saem de seu local de residência habitual para outro, no 

qual não exercem nenhuma atividade profissional remunerada, gerando inter-

relações de importância social, econômica e cultural” (OMT, 2001, p.20). 
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 Tendo este conceito uma visão motivacional funcional, ele não abrange totalmente a 

conceitualização do turismo, pois, é difícil englobar todas as dimensões deste fenômeno em 

uma única definição ou conceito. Para um melhor entendimento do conceito anterior, em 

relação a sua funcionalidade, podemos conceituar ou definir o turismo de forma estrutural 

que, segundo Andrade (1998), é o complexo de atividades e serviços relacionados aos 

deslocamentos, transporte, alojamento, alimentação, circulação de produtos típicos, além de 

atividades relacionadas aos movimentos culturais, visitas, lazer e entretenimento. Deste modo, 

o turismo, como prestação de serviços está vinculado às técnicas de comunicação, de 

administração e de economia, sendo a pessoa humana o epicentro do seu fenômeno. 

O turismo é um fenômeno recente como objeto de estudo técnico-científico. No entanto, 

os teóricos do turismo, para estudá-lo, recorrem a princípios, conclusões, métodos e 

sistemáticas de outras áreas do conhecimento como a sociologia, a história, a geografia, a 

antropologia, a economia, a ecologia e a política, com o auxílio indispensável e permanente 

da psicologia, da comunicação humana (marketing) e social (direito) e da administração 

(BENI, 2001). Assim, muitas definições e conceitos de turismo surgem no cenário mundial, 

onde cada autor apresenta o seu ponto de vista de forma subjetiva. 

A definição de McIntosh (apud Beni, 2001, p.34), dentro de uma abordagem econômica 

apresenta um enfoque qualitativo, além dos componentes empresariais, é que “turismo pode 

ser definido como a ciência, a arte e a atividade de atrair e transportar visitantes, alojá-los e 

cortesmente satisfazer suas necessidades e desejos”. 

Atualmente, existe uma controvérsia na definição econômica precisa do turismo, sendo 

que alguns autores tratam-no como indústria e parece ser este qualitativo o de maior uso na 

literatura comum, não científica. Outros o tratam como fenômeno econômico e social, setor 

econômico ou atividade social e econômica (BENI, 2001). 

Conforme Barreto (1995, p.71), “O turismo á uma atividade que tem uma relação 

dialética com a sociedade. Do ponto de vista financeiro e dependendo da estrutura social do 

país em questão, pode ser uma atividade econômica geradora de riqueza”. Para esta autora, a 

economia foi a primeira disciplina a estudar o turismo, porque, nas primeiras décadas daquele 

século, percebeu-se, na Europa, que o turismo era fonte de divisas. Ainda, diz que a sua 

importância teórica dentro da Economia e a profusão de estudos econômicos do turismo 

fizeram com que, inclusive no Brasil, na década de 80, no auge das discussões sobre a 

regulamentação da profissão de “turismólogo”, os economistas se opusessem, dizendo que o 

turismo devia ser um ramo desta última ciência. 
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Para Jafari apud Beni (2001, p.36), em uma visão holística
8
 de turismo, “é o estudo do 

homem longe de seu local de residência, da indústria que satisfaz suas necessidades, e dos 

impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre os ambientes físico, econômico e 

sociocultural da área receptora”. Portanto, considerando a amplitude do turismo, muitas são as 

variáveis contidas nesse segmento, pois sendo visto de forma holística congrega diversos 

setores. 

O turismo, antigo como fator sócio-econômico, político e cultural, transformou-se, ao 

longo do tempo, em uma alavanca de desenvolvimento e crescimento de muitos locais onde a 

atividade se desenvolve. Como exemplo, tem-se o turismo histórico-cultural que ocorre nos 

países localizados no continente europeu, exercendo um papel fundamental na sobrevivência 

de muitas localidades que se baseiam unicamente nesta atividade. Outro exemplo pode ser 

mencionado, como o caso do turismo de eventos, em Sidney, na Austrália, que revitalizou 

muitas áreas esquecidas e promoveu internacionalmente a localidade que passou a adotá-lo 

como alavanca para o desenvolvimento econômico (LEMOS, 2001; RAMOS, 2002).  

Andrade (1998, p.20), comenta sobre a atividade turística que, 

 

“As viagens são fatores importantes para qualquer economia local, regional ou 

nacional, pois o advento constante de novas pessoas aumenta o consumo, 

incrementa as necessidades de maior produção de bens, serviços e empregos e, 

conseqüentemente, a geração de maiores lucros, que levam ao aumento de riquezas 

pela produção da terra, pela utilização dos equipamentos de hospedagem e 

transporte, e pelo consumo ou aquisição de objetos diversos, de alimentação e de 

prestação dos mais variados serviços. Toda viagem, mesmo que rápida, supõe 

gastos financeiros (transporte, alimentação e/ou hospedagem), aplicação de tempo, 

aceitação de possibilidade de riscos, contato com outras realidades e com pessoas 

de diferentes culturas”.  

 

Mais do que em qualquer outra atividade, o turismo vive e se beneficia das belas 

paisagens, da hospitalidade dos habitantes dos locais que se almeja visitar e da diversidade 

natural e cultural. Entretanto, o turismo depende da paz e segurança para o seu 

desenvolvimento, pois a atividade turística pode contribuir para a proteção do meio ambiente 

global e, também, para a promoção da justiça social. Dada as suas características, é capaz de 

captar divisas, redistribuir renda, gerar novas possibilidades de empregos diretos e indiretos, 

incrementar outros setores econômicos, aumentar a arrecadação fiscal, promover o 

                                                 
8
 “A visão holística parte do princípio de que a compreensão do significado de um comportamento ou evento só 

é possível em função da compreensão das inter-relações que emergem de um dado contexto” (MAZZOTTI apud 

DENCKER, 1998, p.36) 
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desenvolvimento em regiões mais pobres e estruturalmente fracas e induzir novos 

investimentos com benefícios sociais (KRIPPENDORF, 2002). 

Assim, concordando com o pensamento dos autores (ANDRADE, 1998; MCINTOSH, 

JAFARI, BENI, 2001; BARRETO, 1995), o turismo como uma atividade vista sob diversos 

aspectos, como o econômico, o social, o ambiental e o cultural, adquiriu importância na 

medida em que a sociedade o incorporou dentro de seu convívio, muitas vezes determinado 

pelas mais variadas motivações, e através da movimentação entre os povos para as mais 

diversas regiões do mundo. 

Segundo Ruschmann (1999), o movimento turístico é o maior dos fluxos migratórios da 

história da humanidade e se caracteriza por uma taxa constante de crescimento. Por meio dele, 

o homem satisfaz necessidades e desejos de movimentação, de cultura, de status, de lazer, de 

curiosidade, de bem-estar, entre outros, diferentemente das necessidades impostas pelo 

cotidiano do trabalho. Ainda, concordando com Krippendorf, a autora afirma que o turismo 

enquanto atividade promotora do deslocamento temporário de pessoas acaba exercendo papel 

de apoio para a economia dos locais-destinos desse movimento. 

 Assim sendo, o turismo, integrando o setor de serviços, numa combinação de 

equipamentos e serviços em suas múltiplas relações e manifestações, obedece a um rigoroso 

processo produtivo de bens de natureza econômica. O seu impacto é considerável na 

economia ao propiciar campo para uma ampla variedade de serviços que propulsionam a 

difusão de produtos de alta rentabilidade social e econômica (ANDRADE, 1998). 

 Rabahy (1990) coloca que as pessoas geralmente vêem o turismo apenas como lazer, 

esquecendo seu outro lado, que, “sendo a atividade econômica que atende a demanda de lazer, 

também mobiliza um volume imenso de recursos. Trata-se de uma atividade intensiva no uso 

de mão-de-obra, gerando muitos empregos, ou seja, o lazer sob forma de turismo significa 

trabalho para muita gente” (RABAHY, 1990, p.11). 

 Já Andrade (1998) destaca que no turismo, as pessoas, à medida que usufruem de 

qualquer conforto, estão investindo dinheiro, pois pagam por ele.  E à medida que vendem 

conforto, os empresários turísticos recebem os lucros que lhes cabem de direito. Por isso 

fornecedores, intermediários e clientes formam o tripé de elementos que procuram ganhar, 

lucrar e levar vantagens com o simples fato de responder às necessidades humanas de 

deslocar-se com propriedade, hospedar-se com dignidade e divertir-se com satisfação. 

 Holjevac (2003), buscando compreender sobre o significado da qualidade do turismo, 

nota que esse pode ser derivado da própria definição de turismo, onde é tudo que o turista 
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requer e espera. Então, a tarefa dos empreendimentos turísticos é satisfazer estas expectativas 

enquanto geram o lucro. 

 Logo, o turismo não é uma manifestação isolada, ele envolve várias áreas, e vem se 

destacando como um mercado captador de investimentos e gerador de emprego e renda. Ele 

inclui-se entre os setores que poderiam ser entendidos como motrizes do desenvolvimento 

regional e que não poderia deixar de ser pensado de forma sustentável quando se deseja 

investir nesta atividade.   

2.3 Características da atividade turística 

 Durante os últimos 90 anos, de acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) e Beni 

(2003), testemunhou-se uma importante evolução na economia, que deixou de ser baseada na 

manufatura para ser predominantemente baseada em serviços. Com isso, as sociedades estão 

vivendo tempos de transformação, isto é, passando de um modelo burocrático e 

concessionário de serviços, para um modelo empreendedor, de co-responsabilização social e 

solidária, onde o papel do Estado é de prestar decisiva colaboração em conjunto com as 

empresas privadas e as organizações sociais.  

 Os serviços são parte integrante da sociedade sendo fundamentais para que a economia 

se mantenha sadia e funcional e, ainda, são a força vital para a atual mudança rumo à 

economia globalizada. Para Cobra (2001), o papel do setor de serviços na economia de um 

país pode variar, no entanto, quando uma nação se torna desenvolvida, começa a atrair uma 

infinidade de segmentos de serviços, como de alimentação (fast-foods), de transporte 

(companhias aéreas), de telecomunicações, serviços financeiros (bancos e investidores) e 

serviços públicos.  

 Gianesi e Corrêa (1996) reportando-se sobre a importância dos serviços na economia, 

indicam alguns fatores que proporcionam o aumento da demanda por serviços: desejo de 

melhorar a qualidade de vida; mais tempo de lazer; a urbanização, tornando necessários 

alguns serviços (como segurança, por exemplo); mudanças demográficas que aumentam a 

quantidade de crianças e/ou idosos, os quais consomem maior variedade de serviços; 

mudanças socioeconômicas como o aumento da participação da mulher no trabalho 

remunerado e pressões sobre o tempo pessoal; aumento da sofisticação dos consumidores, 

levando à necessidades mais amplas de serviços; mudanças tecnológicas (como o avanço da 

informática e das telecomunicações) que têm aumentado a qualidade dos serviços, ou ainda 

criado serviços completamente novos.  



 

 

37 

Seminik & Bamossy apud Teixeira (2004, p.26) escrevem que “os serviços constituem 

atividades, benefícios, ou satisfações colocadas à venda onde não existe nenhuma troca de 

bens tangíveis que envolvam uma transferência de propriedade”. No entanto, um bem 

tangível, afirmam os autores, pode ser usado na prestação de serviços, como uma viagem 

aérea ou acomodação em hotel, mas o comprador não adquire a propriedade do bem após o 

uso do serviço. 

 Assim, as empresas que fazem parte do setor de serviços estão assumindo características 

específicas, que baseadas em equipamentos e/ou mão-de-obra, são mais intangíveis do que 

tangíveis; os serviços são simultaneamente produzidos e consumidos; são menos 

padronizados e uniformes; via de regra, não podem ser protegidos por patentes; e são de 

difícil estabelecimento de preço (FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2000; COBRA, 2001). 

Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000, p.35), “em empresas de serviços, os 

consumidores interagem diretamente nos processos de serviços. Por isso, a necessidade de 

satisfazer os clientes conduz a inovações em serviços e explica por que o marketing exerce 

uma função fundamental na administração de serviços”. Estas inovações podem surgir a partir 

da exploração de informações disponíveis em outras áreas, e o uso criativo destas pode ser 

uma fonte de novos serviços ou pode agregar valor aos serviços existentes. 

 A partir disso, vê-se a possibilidade de crescimento quantitativo e qualitativo dos 

serviços que, de acordo com as necessidades decorrentes da sociedade, tem na globalização da 

economia mundial sua expressão mais evidente (MONTE, 1997). 

 Nesse contexto, segundo Cobra (2001) e Beni (2001, 2003), a economia globalizada está 

contribuindo para acelerar a expansão do turismo, perdendo apenas para o setor de serviços 

financeiros. A globalização na atividade turística é resultante de fatores como o aumento da 

liberalização do comércio mundial, a incorporação de novas tecnologias, a integração 

horizontal e vertical das empresas de turismo, a difusão territorial do consumo, a 

flexibilização do trabalho nos diversos setores produtivos (incluindo o próprio setor do 

turismo). 

Ainda, graças a globalização, que provocou uma ampla disponibilização e acessibilidade 

em amplitude mundial dos produtos, instalações e serviços turísticos, o setor turístico mundial 

assistiu ao crescimento de novas destinações e ao investimento maciço de capital no 

desenvolvimento dos tradicionais países receptores. No entanto, para Swarbrooke, (2000, v. 

2), muitas destinações passam pelo processo de tornarem-se cada vez mais semelhantes, a 

partir do momento em que o turismo é afetado pelas tendências que se verificam nas outras 

indústrias que não são do turismo. Isso acaba levando a uma situação em que muitos pontos 
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comerciais (marcas de consumo global) e de serviços (como alimentação), situados em várias 

partes do mundo, sejam os mesmos, ou seja, suscetível às tendências de operações 

multinacionais. Também, faz com que a sua sustentabilidade seja afetada em termos de 

receitas e empregos. Pois haverá menos procura pelos turistas que sempre desejam algo 

inovador (SWARBROOKE, 2000, v. 2). 

Quanto a isso, Cobra (2001) ressalta que o turismo se direciona para serviços 

individualizados e personalizados que sejam centrados nas necessidades específicas do 

consumo, onde o aumento da renda de muitas pessoas contribui para o aumento de demanda 

associada a serviços de lazer, entretenimento e turismo.  

Neste sentido, o turismo assume um caráter sistêmico multisetorial, na medida em que 

faz parte do setor de serviços que o concretiza, e acaba por determinar, segundo Beni (2001) e 

Viana (2001), as suas principais características: interdependência, simultaneidade e 

complexidade. 

 Na interdependência o turismo não possui objeto em si, apresenta-se sob a forma de 

produto intangível, resultado da soma de uma série de atividades produtivas, especialmente 

definidas e complementares. A simultaneidade se expressa no turismo quando seu consumo 

ocorre vinculado ao espaço produtivo, pois a prestação e a utilização do serviço acontecem ao 

mesmo tempo. Já a complexidade se expressa pela relação de interdependência, que é a soma 

de várias atividades, com a relação de simultaneidade, que é a produção e o consumo espacial 

e temporalmente concomitante, determinando o caráter de extrema complexidade técnico-

operacional da atividade turística. Referente a esta, relaciona-se a sua pluri-disciplinaridade, 

pois ao envolver várias áreas do conhecimento, o seu estudo técnico-teórico torna-se amplo, 

sendo difícil segmentar e delimitar a sua abrangência e a sua adequada e necessária 

profundidade. 

Devido a tais características do turismo, o seu crescimento bem-sucedido, como 

atividade do setor de serviços, dependerá de um gerenciamento capacitado, que poderá 

promover uma ética de melhoria contínua na atividade, e inovador, em termos de qualidade e 

produtividade, levando-se em conta a sua complexidade.  

 Alguns dados que realçam o verdadeiro valor da atividade turística, e permitem adotar 

políticas e estratégias com maior informação, proporcionam a comparação de estatísticas 

entre países em nível internacional. Esses dados dizem respeito aos indicadores do turismo, 

sua cadeia produtiva e à implementação de uma Conta Satélite do Turismo - CST, a qual vem 

sendo recomendada pela OMT aos países membros. A Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas – FIPE/SP e a Universidade de São Paulo - USP, por solicitação da 
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EMBRATUR, realizou em 2002 o primeiro estudo sobre essa conta, documento este que fixa 

parâmetros para medir a contribuição do turismo à economia nacional, comparando sua 

contribuição real com a de outros setores econômicos. De acordo com Beni (2003), o turismo 

internacional injeta valiosos ganhos de divisas na economia de um país. Nos países em 

desenvolvimento, a atividade turística pode representar até 40% do PIB. Porém, para 

compreender a verdadeira incidência do setor na economia total de um país, é necessário 

analisar uma série desses indicadores, destacando-se nesse sentido, a importância da 

realização de pesquisas. 

Atualmente, segundo a OMT (2003), o turismo é visto como um setor socioeconômico 

integrado. No sentido de calcular a sua contribuição econômica para as contas nacionais e 

regionais, uma mudança foi proposta nos procedimentos contábeis nacionais, a fim de agregar 

um item referente ao setor turístico reunindo todas as despesas turísticas. Esse procedimento 

contábil facilitará o isolamento da contribuição do setor turístico e o reconhecimento da sua 

importância econômica quanto á sua contribuição ao Produto Interno Bruto – PIB nas contas 

nacionais. 

Em muitos países desenvolvidos isto já acontece, fazendo com que o segmento de 

turismo de eventos seja a atividade que realmente mais contribui para o aumento do PIB local 

a partir da realização de eventos internacionais, pois, além de trazer turistas (participantes), 

faz entrar moeda de valor no mercado internacional, aumentando as divisas nacionais. Por 

isto, este segmento, que se destaca como oferta componente do produto turístico e vem sendo 

estimulado pelas viagens de incentivo e de lazer, está tendo um desempenho fundamental para 

o desenvolvimento econômico e crescimento da atividade turística, principalmente, em países 

como Espanha, Alemanha, Canadá, Estados Unidos e Austrália. Além de estar sendo 

considerado o reator da economia do entretenimento.  

Rocha (2003) destaca, de acordo com dados da OMT, que o turismo, como segundo 

setor em investimentos no mundo - com US$ 6,7 bilhões de investimentos em 2001, foi 

responsável, ainda no mesmo ano, por 6% do PIB global e pelo movimento de 699 milhões de 

pessoas ao redor do mundo. O compromisso do setor com o desenvolvimento sustentável 

apresenta-se, dessa forma, como estratégico. Com a mesma acepção, Cunha (1997) nota que 

os investimentos, sejam públicos ou privados, constituem uma variável estratégica do 

desenvolvimento econômico, pois, sem eles, não há crescimento da riqueza e do emprego. 

Apesar de muitos equipamentos e infra-estrutura exigirem elevados investimentos, o 

desenvolvimento turístico é menos exigente em capital do que a maior parte das indústrias, 

em virtude de a atividade e a exploração turística se caracterizarem pela predominância de 
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pequenas e médias empresas que cobrem uma grande variedade de produções e prestações de 

serviços: pequenos restaurantes, pensões e hospedarias, turismo no espaço rural, artesanato e 

muitas outras pequenas unidades, freqüentemente, exploradas individualmente (CUNHA, 

1997). 

No Brasil, segundo matriz de insumo/produto do IBGE (BENI, 2003), o turismo 

impacta em 52 segmentos diferentes da economia, empregando, em sua cadeia, desde mão-de-

obra mais qualificada em áreas que se utiliza de alta tecnologia, até as de menor qualificação 

tanto no emprego formal quanto no informal. Além, destaca-se as iniciativas individuais que 

se multiplicam de forma extraordinária nas atividades de turismo, recreação, entretenimento e 

lazer, gerando uma gama imensa de empregos que vem ao encontro da estrutura econômica 

atual brasileira.  

De acordo com Cunha (1997), os investimentos no setor turístico apresentam algumas 

diferenças em relação aos realizados noutros setores. Como boa parte destes investimentos 

não são realizados por razões comerciais e sim por razões de caráter social, educativo ou 

ambiental (em centros de informação, parques nacionais ou proteção do ambiente), 

frequentemente, são compartilhados com outros setores, no caso dos centros desportivos ou 

de eventos em relação aos quais o turismo se comporta com um “inquilino”. Também, outros 

investimentos são efetuados com vista à realização de acontecimentos de curta duração, caso 

de festivais e acontecimentos desportivos, que posteriormente deixam de ter utilização 

turística ficando disponíveis para utilização pelas populações locais. Além destas diferenças, 

têm-se a imprecisão dos limites do setor turístico e a dificuldade em imputar ao turismo o 

valor de certos investimentos, acarretando uma limitação na análise dos efeitos econômicos 

dos investimentos turísticos, que muitas vezes é requerido pela atividade, mas se destinam as 

necessidades locais da população. 

Além disso, o envolvimento do turismo com a questão da sustentabilidade vem se 

ampliando, ficando este fato evidente com o crescente número de publicações dedicadas ao 

tema, assim como pelas declarações endossadas nos últimos anos, entre as quais se destacam 

a "Agenda 21 para a Indústria de Viagens e Turismo para o Desenvolvimento Sustentável" e o 

"Código Mundial de Ética do Turismo" (OMT, 2003). 

2.4 O turismo de eventos 

A consolidação do turismo de eventos como atividade econômica e social, conforme 

Canton (2002b), somente aconteceu no século XX, de forma contínua no processo histórico 

por desenvolver-se em vários países de uma maneira singular e criativa, provocando uma 
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variada tipologia de eventos e, logo, estes passaram a ser impulsionados e impulsionadores, 

responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento das cidades de acordo com as necessidades 

da sociedade. Os seus principais estimuladores foram os avanços tecnológicos dos transportes, 

da comunicação, da hotelaria, da comercialização dos bens e serviços turísticos e da própria 

cidade como um todo. 

Assim sendo, de acordo com a EMBRATUR (2004), a classificação deste tipo de 

turismo é Turismo de congresso e eventos promocionais, que tem por definição:  

 

“É o conjunto de atividades exercidas pelas pessoas que viajam a fim de participar 

de congressos, convenções, assembléias, simpósio, seminários, reuniões, ciclos, 

concílios e demais encontros que visam ao estudo de alternativas, de 

dimensionamentos ou de interesses de determinada categoria profissional, 

associação, clube, crença religiosa, corrente científica ou outra organização com 

objetivos dos campos científicos, técnicos, religiosos, para o alcance de objetivos 

profissionais, culturais, técnico-operacional, de aperfeiçoamento setorial ou de 

atualização”. 

 

Andrade (2002), concordando com este conceito, destaca que a finalidade de participar 

de diversos tipos de eventos (como: congressos, convenções, seminários.) visando o 

aprimoramento de conhecimentos: pessoal, técnico e científico, faz com que essa constante 

busca nos dias atuais fortaleça o segmento de turismo de eventos. 

No turismo de eventos, as viagens são motivadas por interesses voltados a uma 

atividade lucrativa ou de desenvolvimento profissional, sendo uma ação cujo propósito é a 

possibilidade de realização de contatos, negócios ou obtenção de conhecimentos a eles 

relacionados (LLEIDA, 1993, apud Turismo – Visão e Ação).  

O turismo de negócios é uma tipologia inserida no turismo de eventos, no entanto, 

muitas vezes, o conceito do primeiro é aplicado para o segundo, ou seja, os conceitos se 

confundem na literatura e, muitas vezes, aparecem como turismo de negócios e eventos. 

Nesse sentido, o que muda realmente são os interesses e motivações de cada tipo de turismo 

de eventos. 

Vaz (1999) e Andrade (1998) escrevem que o turismo de negócios é o segmento 

formado por executivos e empresários que viajam para reuniões privadas, com o objetivo de 

estabelecer alianças e parcerias, realizar fusões de empresas, bem como para fechar negócios, 

adquirindo produtos, insumos e artigos, e, necessariamente, utiliza de serviços de 

agenciamento, hospedagem e alimentação.  

 Já Swarbrooke (2000, p.44, v. 3), define o conceito para o turismo de negócios sendo, 
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“[...] uma forma muito atraente para as cidades que tentam usar o turismo como 

uma estratégia de renovação urbana, por dois motivos principais: o primeiro é que 

os turistas gastam muito dinheiro, estendendo seus benefícios para diversos setores 

da economia; o segundo é que traz à cidade gerentes seniores e acionistas de uma 

série de indústrias, e se eles gostarem do que vêem na cidade, poderão optar por 

investir nela, com novas filiais de fábricas ou escritórios”.  

 

A partir da definição do autor, muitos países que tinham indústrias como carro-chefe, 

devido à crises econômicas, resolveram apostar no turismo de eventos levando em conta a 

renovação urbana das cidades. Dentre as abordagens utilizadas para isso, Swarbrooke (2000, 

v. 3) destaca a estratégia orientada para eventos (promovendo a cidade como um centro de 

convenções e feiras), que tem por desafio a sustentabilidade, sendo a questão de manter o 

equilíbrio entre as necessidades da população local e as dos turistas e não permitindo que 

estes ‘se apossem’ do evento. O turista ao visitar a cidade por causa do evento pode gostar e 

retornar por causa do lugar e não porque este foi a sede de um evento, ou seja, o evento 

agregou valor para a cidade no momento que mostrou-a para o participante/turista. 

O turismo de eventos sendo uma atividade que gera grandes negócios para a cidade 

onde se realiza, permite de uma forma geral, uma comercialização intensa em todos os setores 

da economia privada, principalmente ao avançar na contratação de mão-de-obra especializada 

e serviços gerais, para a sua realização, além dos importantes gastos pessoais de cada 

participante. Uma das vantagens desta tipologia de turismo é que serve para solucionar, em 

parte, a sazonalidade do turismo, que geralmente ocorre em épocas da baixa estação, ou seja, 

período em que há pouca freqüência de turistas e que se podem oferecer melhores serviços e 

tarifas promocionais. 

Conforme Goidanich (1998) e Barreto Filho (1999), o efeito multiplicador do turismo 

de eventos deve ser lembrado, já que antes, durante e após a sua realização, várias pessoas e 

empresas são beneficiadas pelo seu reflexo, como por exemplo: 

 aquisição de novas tecnologias, materiais e serviços; 

 agências de viagens e operadoras de turismo; 

 agências de publicidade, gráficas, compra de matéria-prima; 

 terceirização de serviços especializados; 

 hotéis e Restaurantes; 

 casas noturnas, cinemas, teatros ou parques; 

 comércio em geral; 

 transportes urbano, intermunicipal, interestadual e internacional. 
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Como se pode verificar, o turismo de eventos, para o seu desenvolvimento, abrange um 

amplo e diversificado conjunto de atividades econômicas com importância destacada no setor 

de serviços, na indústria e no comércio em geral, necessitando, principalmente, de meios de 

hospedagem e transportes, que são a base de sustentação da atividade turística, como também, 

de espaços que possibilitem a realização de eventos. 

Segundo Zeppel (1992), economicamente, os eventos impulsionam o trade relacionado 

ao turismo, agregando a transformação desses eventos, que quando acontecem em 

comunidades baseadas em celebrações culturais, passam a ter um interesse especial no 

turismo de eventos. Estes têm sido largamente determinados pelo crescimento da reputação da 

localidade (como eventos culturais) e por tornarem-se um atrativo turístico internacional. 

O evento, ao assumir a característica de “instantâneo”, ou seja, de curta duração se 

comparado com um atrativo histórico, tem o poder de colocar tais cidades (que sediam 

eventos) em um mapa turístico ou roteiro para os turistas, assim tem-se exemplos de eventos 

bem sucedidos em diversos países, como Festivais (Escócia “de Edimburgo”, Irlanda “das 

Ostras”, França “Teatro de Rua”, Islândia “da Baleia”) (SWARBROOKE, 2000, v. 3). 

Assim, a evolução da atividade turística de eventos provocou a organização do 

segmento de eventos, onde surgiram entidades e associações para planejar e administrar a 

sustentabilidade da atividade no mundo e no Brasil, como a International Congress & 

Convention Association – ICCA; a International Association of Convention & Visitors 

Bureau – IACVB; a International Association of Congress Centres ou Association 

Internacionale des Palais de Congres - AIPC; a Incentive Travel & Meetings Association – 

ITMA; a Union of International Associations – UIA; a Confederación de Entidades 

Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina – COCAL; a International 

Association of Professional Congress Organizers – IAPCO; a Professional Convention 

Management Association – PCMA; a Professional Congress Organizers – PCO; a Associação 

Brasileira dos Organizadores de Eventos – ABEOC; a Associação Brasileira dos Centros de 

Convenções – ABRACCEF; a União Brasileira dos Promotores de Feiras – UBRAFE; 

Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV; a Associação Brasileira da Indústria 

de Hotéis – ABIH, entre outras (ANDRADE, 2002; BLEHM, 2002; TENAN, 2002). 

Uma tendência sobre o turismo de eventos é apresentada por Beni (2003), onde 

executivos e profissionais que participam de diversos eventos, como feiras, exposições, 

congressos e convenções, já estão levando suas famílias nas viagens. Assim, as previsões para 

2005, indicam que essas viagens poderão transformar esse segmento, na medida em que se 

renova e cresce o foco na família haverá o desejo de combinar negócios e prazer, na mais 
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importante atividade econômica do mundo. Desta forma, segundo o autor, hotéis e centros de 

eventos, passarão nos próximos anos, por mudanças significativas na maneira de fazer 

negócios, adequando até mesmo a própria programação dos eventos, que terá de explorar cada 

vez mais formas para transformar a convenção, por exemplo, em uma experiência atraente 

para as famílias. 

Assim, dentro da atividade turística, os eventos vem sendo uma possibilidade para o 

desenvolvimento dos centros receptivos ao fomentar o incremento da infra-estrutura urbana e 

da estrutura turística, a qual é geralmente oferecida como complemento para a prospecção e 

captação de eventos. Ao mesmo tempo, o segmento de eventos ao apresentar melhores 

perspectivas, na medida em que favorece os negócios e beneficia diretamente uma diversidade 

muito grande de empresas e atividades, necessita que haja uma organização planejada dos 

eventos.  

A temática de turismo de eventos ou do próprio segmento de eventos vem tendo 

ampliação no meio acadêmico através de contribuições teóricas nacionais e internacionais, 

sejam de livros ou de publicações de artigos científicos. A pesquisa bibliográfica realizada 

nesta pesquisa remete ao surgimento das primeiras publicações na década de 80.  

Das publicações nacionais, podem-se citar os periódicos acadêmicos: Turismo em 

Análise e Turismo: Visão e Ação. Os principais artigos que se destacam por assuntos 

similares a este trabalho são: Montes e Coriolano (2003), Oliveira (2000), Ishiy (1998), 

Carvalho (1997) e Neto (1994) com aspectos políticos e sociais do turismo de eventos 

associados a cidades do país; Canton (1998; 1997), Faro (1997), Ferreira (1997), Freitas 

(1997), com aspectos de planejamento e organização de eventos, empresas da área e 

marketing. Para melhor compreensão, apresenta-se no Apêndice A a relação desses artigos e 

outros que também abordam a área de eventos.  

Das publicações internacionais
9
, os principais periódicos que abordam o tema sobre 

turismo e eventos são Annals of Tourism Research, Event Management, The International 

Journal of Tourism Research e Tourism Management.  

Ainda, há publicações em outras áreas do conhecimento que tratam a temática, como: 

 Economia - American Business Review, Society and Economy e Tourism Economics; 

 Geografia - Australian Geographical Studies e Geoforum; 

 Hospitalidade - Australian Journal of Hospitality Management, International Journal of 

Hospitality Management e Tourism and Hospitality: Planning & Development; 

                                                 
9
 Pesquisa realizada em base de dados, entre eles, Proquest, ABI/INFORM Global, Ingenta Connect e Portal de 

periódicos da Capes. 
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 Hotelaria - Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly e Hotel and Motel 

Management; 

 Cultura - International Journal of Arts Management, International Journal of Cultural 

Policy, Journal of Popular Music Studies e Tourism Culture & Communication; 

 Política - International Journal of Public Sector Management, Planning Perspectives, 

Impact Assessment and Project Appraisal e Urban Policy and Research; 

 Mercadologia - Journal of International Consumer Marketing, Journal of Vacation 

Marketing e Journal of Professional Services Marketing; 

 Esportes - Journal of Sport Tourism; 

 Lazer - Journal of Leisure Research,  Journal of Travel Research, Managing Leisure e 

Pacific Tourism Review. 

Os principais artigos que se destacam, por assuntos similares a este trabalho, são os de 

Chalip e Mcguirty (2004) e Oppermann (1996), que abordam a tipologia de eventos, o 

planejamento da atividade nas localidades e a percepção da imagem da destinação pelos 

promotores ou organizadores. Gursoy, Kim e Uysal (2004) e Fredline e Faulkner (2001), já 

destacam a percepção dos impactos sócio-econômicos dos eventos pelos organizadores e 

pelos residentes e a gestão desse segmento na localidade. Mchone e Rungeling (2000) 

enfatizam os impactos sociais de eventos na destinação turística. Shifflet e Bhatia (1999) e 

Baum e Hagen (1999) abordam os benefícios econômicos do turismo de eventos para a 

hotelaria, juntamente com estratégias em eventos no combate a sazonalidade turística e 

planejamento das destinações turísticas. E, Montgomery e Rutherford (1994), descrevem a 

atuação dos profissionais que prestam de serviços em eventos realizados em hotéis. 

Buscando a ampliação de conhecimentos no meio acadêmico e reconhecendo a 

relevância do tema, é apresentado no Apêndice B um quadro com principais periódicos e 

trabalhos internacionais realizados na área de turismo de eventos desde a década de 80 até a 

atualidade. 

2.4.1 Funcionamento e definições do segmento de eventos 

O progresso nos transportes e nas comunicações exerceu, e continua exercendo, um 

efeito liberador das modernizações, as quais são originadas, geralmente, nos países 

desenvolvidos. Este efeito acaba criando novas atividades e gerando uma maior 

especialização ao responder a novas necessidades da sociedade, que se beneficiam com as 

novas possibilidades. No entanto, as modernizações vão de acordo com interesses do sistema 

em escala mundial, nacional, regional ou local, não alcançando igualmente todos os espaços, 
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isto pode explicar as diferenças do desenvolvimento entre continentes e países. E com isso, 

atualmente, o período tecnológico é vivenciado por todo o sistema “humanidade”, aparecendo 

como uma condição essencial para o crescimento aliado, principalmente, aos meios de 

comunicação e transporte, possibilitando a melhoria nas condições das viagens e na 

movimentação das pessoas na busca do conhecimento (SANTOS, 1997). 

Essas mudanças provocaram uma série de transformações nos diversos segmentos 

econômicos, dentre eles o turismo, e propiciaram grandes benefícios para a atividade de 

eventos, como também, estabeleceram uma nova forma de concepção e relação da sociedade 

com os espaços de eventos. 

Conforme Moraes (2001, p.28), “os eventos são acontecimentos que possuem suas 

origens na antiguidade e que atravessaram diversos períodos da história da civilização 

humana, atingindo nossos dias”. Nessa trajetória foram adquirindo características econômicas, 

sociais e políticas das sociedades representativas de cada época. Segundo Matias (2003), esses 

períodos foram muito ricos em termos de atividade comercial, devido à grande quantidade de 

feiras que originavam, algumas delas perdurando até os dias atuais, como também, de 

importância para o turismo de eventos, porque as bases para seu desenvolvimento começaram 

a ser plantadas. 

 A partir disso, segundo Richero (1993), os eventos passam a englobar todo tipo de 

acontecimento devidamente programado, planejado para ocorrerem em um local ou espaço de 

tempo predeterminado possuindo finalidades específicas e individuais. Para Canton (1998), o 

evento é considerado o momento em que todo o resultado da preparação e do trabalho 

propriamente dito acontece, ou seja, pode-se afirmar que evento é a soma de ações 

previamente planejadas com objetivo de alcançar resultados definidos junto ao público-alvo. 

Conforme as acepções de Richero (1993), Canton (1998), Moraes (2001) e Matias 

(2003), o evento sendo considerado como acontecimento que ultrapassa gerações e que 

necessita de um planejamento (pré-evento) para sua realização, pode ser um elemento 

potencial de atração na medida em que através dele, como agente catalisador da economia, as 

cidades assumem um papel dinâmico. 

Logo, é importante também ressaltar que um evento, para ser realizado em determinada 

localidade, demanda serviços como, hotéis, espaços para eventos, restaurantes, entre outros, 

que podem ser entendidos por Lemos (2001), como uma conseqüência do processo de 

agregação de valor turístico, que sendo consistente e socialmente reconhecido, trará 

benefícios. O evento não pode simplesmente usufruir uma localidade, uma cidade como um 

apêndice. Para Getz (1991) um destino terá benefícios em receber esse nicho de mercado, pois 
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irá estender a temporada de turismo; ampliar a demanda turística mais amplamente por toda 

área da cidade; atrair visitantes estrangeiros e; criar uma imagem favorável do destino. 

Para Melo Neto (2003, p.53), os eventos são “atividades de entretenimento, com grande 

valor social, cultural, e, sobretudo, histórico. Suas atividades constituem em verdadeiro mix de 

marketing, entretenimento, lazer, artes e negócios”. Tal a sua importância no contexto social, 

cultural, econômico e político da cidade e região e, em alguns casos, até mesmo do país, que 

se pode denominá-los de agente do patrimônio histórico-cultural. Assim sendo, Canton 

(2002b) concorda que os eventos se inserem não só no contexto da atividade turística como da 

hospitalidade por colocar em evidência os produtos e serviços de uma cidade contribuindo 

para sua identidade inclusive cultural. 

O evento apresenta uma vantagem que lhe é intrínseca, o fator diferencial, pois cada 

evento se distingue por suas características particulares, dado o que ele representa para a 

localidade com finalidades diferenciadas, e dada sua variada tipologia no que tange às suas 

modalidades, buscando o campo cultural, o social ou o econômico. Nesse contexto, os eventos 

são uma grande fonte de receitas, podendo representar captação de divisas e, ainda, exercer 

forte influência no desenvolvimento turístico, sendo parte integral e significativa da atividade 

turística, pois têm sido reconhecidos em nível nacional e internacional (BUENDÍA, 1991). 

Referente às modalidades de classificação dos eventos
10

, de acordo com diversos 

autores, eles podem ser classificados quanto à área, ao caráter, ao tamanho, ao acesso, à 

abrangência, aos objetivos, ao escopo e ao funcionamento. Ainda, os eventos têm 

características as quais permitem que sejam classificados por tipo.  

Para escrever sobre os tipos de eventos buscaram-se subsídios em vários autores
11

 e 

dentre muitas tipologias, conceitos técnicos e caracterizações podem ser classificados em 

subdivisões como: 1 – Eventos de convivência e participação, como Café da Manhã, Coffee 

Break, Almoços e Jantares, Coquetel, Happy-Hour, Banquetes, estes, geralmente, acontecem 

dentro de eventos maiores; 2 – Eventos Técnicos-Científicos-Profissionais (Temáticos), como 

Aberturas, Conferência, Congressos, Convenções, Painel, Fórum, Seminário; 3 –  Eventos 

Comerciais ou de Negócios, como Visitas (Famtours), Leilões, Lançamentos, Exposições, 

Passeios / Excursões / Viagens de Incentivos; 4 – Eventos Artísticos-Culturais, como 

Concertos, Estréias e Pré-Estréias, Festivais, Temporadas, Galeria de Personalidades-Retratos 

                                                 
10

 Modalidades de Classificação dos eventos: Cesca (1997), Meirelles (1999), Campos (2000), Veloso (2001), 

Britto E Fontes (2002), Matias (2002), Ramos (2002), Martin (2003) (Ver ANEXO B). 
11

 Tipologia dos Eventos: Meirelles (1999), Bettega (2002), Britto e Fontes (2002), Ramos (2002) (Ver ANEXO 

C). 
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e Bustos e; 5 – Eventos Desportivos, como Campeonatos e Competições. Para melhor 

compreensão da tipologia, outros eventos estão listados e conceituados no Anexo C. 

Por parte de quem organiza estes eventos, a administração e a operacionalização 

constitui um processo de intenso esforço, e se trabalhado integradamente, pode ser dividido 

em três etapas conforme Buendía (1991) e Richero (1993), a saber: pré-evento, trans-evento e 

pós-evento. 

O “pré-evento” é constituído de três fases. A primeira é uma etapa de estudos e 

determinações realizadas, principalmente, através de um instrumento operacional denominado 

“briefing
12

”. A partir dos estudos e determinações preliminares pode-se diagnosticar o evento 

para, então, serem formuladas as proposições e os prognósticos. Entra-se, então, na segunda 

fase do pré-evento que é, a sistematização do que deve ser planejado, sendo a etapa de 

construção do projeto, devendo constar: o tema, o objetivo, o público, o local, a data, o 

calendário/programa. A terceira fase é onde se contempla a organização do evento em termos 

de distribuição de funções e responsabilidades, tarefas e ações. Os instrumentos comumente 

utilizados para a organização do evento são organogramas, fluxogramas, cronogramas, listas 

de tarefas, calendários de reuniões, pautas e atas de reuniões e planilhas de controle de custos, 

principalmente. As funções e responsabilidades que são delegadas dizem respeito a direção, 

supervisão, controle e comunicação. O “trans-evento” é a etapa que abrange o desenrolar do 

evento em si – a execução, onde todos os serviços que foram planejados e contratados, na fase 

anterior, serão prestados e testados. Desde a eficiência em transportar o participante, do 

terminal de transportes, até o hotel onde se hospedará, passando pelas normas de cerimonial 

devidas às autoridades que estarão no evento, e outras finalizando com a aplicação dos 

sistemas de avaliação. O “pós-evento” - a avaliação - é uma etapa, também, bastante 

importante em todos os eventos, pois nela se fará a análises quanto ao evento, aos 

participantes, aos serviços e aos resultados (BUENDÍA, 1991; RICHERO,1993). 

Ainda, nesse processo de organização e gerenciamento dos eventos, as novas 

tecnologias proporcionaram algumas mudanças relativas as informações dos eventos através 

da utilização de software. Allen et al. (2003) descreve alguns pacotes de software para 

eventos, que foram escolhidos por sua popularidade em termos mundiais, entre eles, Events 

Perfect, Events Business Management System, Summit Event Management, MS Project, 

Events Pro e EventWorks.  

                                                 
12

 Briefing: “É a análise e descrição atual de determinada situação em que o conhecimento se baseia no exame do 

conjunto de fatos, nos dados estatísticos, nos relatórios, nos depoimentos, etc” (SOUZA, 2000, p.55), 
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Considerando o evento como produto, ele é o resultado de uma rede coordenada de 

relações de negócio para negócio resultante da soma de uma gama de empresas do setor de 

serviços, onde há a construção de uma rede de relacionamentos entre as empresas e indivíduos 

participantes para produzir um produto sinérgico que nenhuma organização produziria 

sozinha. Então, podem-se aplicar todos os princípios de análise aplicáveis aos produtos, como 

princípios da oferta, da demanda, de comportamento do consumidor, de propensão de 

consumo, de relacionamentos, de estratégias de comunicação e marketing, de produção, de 

distribuição, que deverão ser atentamente levados em consideração, pois o evento não pode 

ser testado adiantadamente (ANDRADE, 2002). 

Deste modo, o evento vem sendo visualizado como uma alternativa de remodelagem do 

foco de muitos empreendimentos, principalmente, quando sua atividade atual estiver em 

declínio, mudando o seu público alvo e buscando novas formas para otimização do local, 

especialmente, na hotelaria.  

No segmento de eventos, a sua demanda é diversificada e, do mesmo modo, a sua oferta 

é constituída por uma ampla classe de serviços (RAMOS, 2002). As entidades que demandam 

a realização de eventos são aqui denominadas de “Entidades Promotoras de Eventos – 

EPE´s”, já o elemento “Empresa Organizadora de Eventos – EOE”, realiza a intermediação 

ordenadora das várias “Empresas Prestadoras de Serviços – EPS´s”, que de acordo com a 

Figura 1, tem-se: 

As relações projetadas na Figura 1 procuram descrever o sistema de mercado no 

segmento de eventos. O subsistema da demanda, composto pelas Entidades Promotoras de 

Eventos – EPE´s, são aquelas entidades que promovem o evento, ou seja, as “donas do 

evento”, sendo uma demanda constituída, basicamente, por pessoas físicas e entidades 

jurídicas. As EPE’s, conforme suas especificidades, podem realizar licitação pública ou 

processo de concorrência para a seleção da empresa organizadora que desenvolverá o seu 

evento (linha E). Também poderá estabelecer uma relação direta com algum meio de 

hospedagem que tenha espaços destinados a eventos ou com os centros de eventos. (linha D) 

(RAMOS, 2002). 

O subsistema intermediário é formado pelas Empresas Promotoras-Organizadoras de 

Eventos – EPOE´s, que tanto promovem eventos, quanto os organizam. A relação com as 

Empresas Prestadoras de Serviços – EPS´s, se faz de uma maneira direta (linhas B e C) 

(RAMOS, 2002). 
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Figura 1: Sistema de mercado no segmento de eventos 

Fonte: RAMOS (2002, p. 59). 
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O subsistema da oferta de serviços está constituído por dois conjuntos. O conjunto das 

Empresas Organizadoras de Eventos – EOE´s e o conjunto das Empresas Prestadoras de 

Serviços – EPS´s. A relação das EPE´s – demanda, com o subsistema da oferta – EPS´s, pode 

se dar de duas formas. Na primeira a EPE, “encomenda” o evento ao seu departamento 

interno, geralmente coordenado por um profissional de relações públicas. Desta forma, a 

relação com o conjunto de EPS´s, se faz de maneira direta (linha A). Neste caso, o evento a 

ser realizado é organizado pelo “pessoal da casa”, pelo promotor e, o elemento EOE, tem sua 

função aglutinada, pois as transações com as EPS´s são realizadas de maneira direta, sem 

intermediação (RAMOS, 2002). 

A aglutinação da função de promoção e organização exige da EPE uma gama maior de 

conhecimento sobre as EPS´s, pois o sub-sistema da oferta é constituído por uma variada 

tipologia de EPS´s, necessárias à realização do evento, cuja abrangência pode variar de acordo 

com as especificidades do evento: o seu tema, objetivo, porte, local, abrangência e público, 

entre outras (RAMOS, 2002). 

Entre as EPS´s, tem-se: meios de hospedagem (é composto por todos os tipos de 

alojamento e alguns destes podem ter um local para a realização de eventos, estabelecendo 

uma relação direta com as EPE´s a com as EPOE´s - linhas C e D); centros de eventos (são 

todos os espaços especialmente construídos para realização de eventos, que também podem 

estar localizados em casas de cultura, centros empresariais, associações, shopping centers, 

sociedades, clubes, parques de exposição, etc). Podem ter, também, uma relação direta com as 

EPE´s e com as EPOE´s - linhas C e D); serviços de transportes, agenciamento de viagens e 

turismo e segurança; recursos humanos e técnicos, entre outros (RAMOS, 2002). 

Outra forma possível de relação estabelecida é a que se efetua de forma indireta entre o 

sub-sistema da demanda – EPE´s e as EPS´s. Neste caso, a EPE´s, terceiriza a função de 

organização do evento, “encomendando-o” a uma assessoria externa – EOE´s, que vai 

planejá-lo e executá-lo, mantendo com as EPS´s as transações necessárias para a realização do 

evento (linhas E e F). As EOE´s, como organizadoras, recorrem às EPS´s, onde cada empresa 

é responsável por um determinado tipo de serviço e com quem as EPE´s trabalham em 

parceria, servindo de intermediária para entregar um pacote completo de serviço para seus 

clientes (RAMOS, 2002).  

No processo de “venda” do evento junto ao público, se originam partes dos seus 

recursos financeiros, como apoios; patrocínios; vendas de inscrições, ingressos, produtos 
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promocionais, espaços publicitários locação de estandes, merchandising
13

. Canton (2002a) 

coloca que para as EPS’s tem-se requisitos como competência, reputação da empresa, 

qualidade do trabalho desenvolvido, experiência na área e prestação de serviços de forma 

mais ampla, os quais devem ser seguidos. 

Além da função “promoção”, atribuída ao subsistema da demanda, e das funções dos 

subsistemas intermediário e da oferta: planejamento e organização (pré-evento), e realização 

(trans-evento), que compreende a execução dos vários serviços que de forma interdependente 

e complementar vão “fazer” o evento acontecer, a Figura 1 estabelece, ainda, algumas 

relações atreladas às funções de marketing. Estas relações podem ser identificadas no 

subsistema de comercialização da oferta e representa o esforço que alguns elementos da 

oferta empreendem no sentido de “buscarem” a demanda. O esforço para a “busca” da 

demanda - denominado prospecção e captação, pode ser realizado de forma direta pelos 

elementos do subsistema da oferta (ver linhas H,I,J,K,L, em vermelho) ou de forma indireta, 

através da atuação dos Convention & Visitours Bureaux - C&VB´s
14

 (linha M), que são 

entidades formadas a partir do associativismo entre alguns dos elementos do subsistema da 

oferta (EOE´s + EPS´s = C&VB - ver parte hachurada), estabelecendo uma relação direta 

(linha G) com o intuito de, a partir da parceria, obter vantagem competitiva no mercado, 

“ampliação do mercado”, através da divisão e conseqüente minimização dos custos com as 

ações comerciais (RAMOS, 2002). 

Quando se trabalha com a EPE, o serviço não é cobrado, porque o C&VB é mantido 

pelas empresas mantenedoras/associadas (EOE + EPS), e o C&VB em contrapartida oferece 

negócios, ou seja, quando o C&VB está captando e/ou apoiando um evento põe os serviços 

dessas empresas à disposição da EPE (RAMOS, 2002). 

A partir da apresentação do funcionamento da atividade de realização de eventos sendo 

vista como um sistema, é possível apontar a complexidade que esta envolve, em termos de 

relacionamentos entre os vários componentes de cada subsistema. Esses relacionamentos 

                                                 
13

 Merchandising pode ser entendido como “a exposição e a comercialização de produtos e serviços em espaços 

comunicacionais. Comporta um conhecimento profundo das diversas áreas do marketing, que vão desde o estudo 

do layout de uma agência de viagens, por exemplo, até os mais complexos elementos da comunicação visual. É a 

operação do planejamento necessário para a inserção no mercado do produto/serviço certo, em quantidades 

adequadas e a preço competitivo. Sob a ótica do mercado global, constitui-se em espaços editoriais de 

comunicação; programas transmitidos por emissoras; eventos propriamente ditos, transmissão de eventos 

produzidos por terceiros; cobertura jornalística dos eventos; criação e produção de material promocional” 

(BRITTO e FONTES, 2002, p.25). 
14

 Os Convention & Visitours Bureaux - C&VB´s são organizações cooperativas que reúnem empresas e 

associações do trade turístico, entidades dos setores produtivos da indústria e do comércio, grupos lojistas, 

órgãos governamentais e outros segmentos como fornecedores, prestadores de serviços, entre outros. Embora, 

sendo integrado por órgãos governamentais, o C&VB é uma instituição privada, independente e sem fins 

lucrativos (RAMOS, 2002). 
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podem ser evidenciados através de ações de marketing, como a prospecção e a captação de 

eventos.  

A prospecção é o primeiro passo na realização de uma venda em evento. Assim, as 

atividades de vendas propriamente ditas são partes integrantes do processo de promoção 

contido no composto de marketing, que tem inserido em seu contexto não só as trocas de 

produtos e valores, mas também, a identificação e a consideração do consumidor ou público-

alvo. Este, não mais tratado de forma impessoal, mas corretamente detectado e identificado. 

Em muitos casos de prospecção, não se tem como estabelecer a técnica mercadológica 

utilizada, pois existem pessoas com uma habilidade notável, capaz de “sentir” aquilo que os 

clientes querem ou que irão querer desde que encontrem disponibilidade, seria como “sentir o 

cheiro de negócio”. A isso, chama-se “feeling”, termo originário dos americanos – EUA, 

(COBRA, 1996), e que as empresas buscam nos profissionais designados a prospectar e captar 

eventos. Conforme Teixeira (2004), muitas vezes, a gestão do marketing em empresas pode 

ser considerada pouco técnica e baseada no feeling dos seus proprietários, fato comum em 

empresas de pequeno porte
15

. 

A prospecção de eventos pode ser entendida como um exame detalhado realizado com 

um propósito específico, ou seja, é a realização de uma pesquisa antecipada utilizando-se 

vários meios como: revistas, jornais, banco de dados, Internet, calendário de eventos, entre 

outros, encontrando aí a demanda a ser atingida (RAMOS, 2002). Essas informações, também 

podem ser coletadas em fontes como a Internacional Congress and Convention Association - 

ICCA, a Internacional Association of Convention & Visitours Bureau - IACVB, em 

associações de classe e em calendários do trade turístico (companhias aéreas, centros de 

convenções, hotéis), entre outras. 

A prospecção “localiza” o evento que vai acontecer, antecipando as necessidades que 

ele vai requerer para a sua realização (RAMOS, 2002). Tendo condições de atender o evento, 

com uma oferta de equipamentos e serviços, bem como uma excelente condição de infra-

estrutura, a equipe responsável pela prospecção repassa a oportunidade da venda para a 

equipe de captação (MATIAS, 2002). 

                                                 
15

 Porte das Empresas: Utilizar-se-á o critério do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – para o setor de serviços, em que são consideradas micro as empresas que possuem até 9 empregados, 

pequeno porte as que possuem de 10 a 49 empregados, médio porte as que possuem 50 a 99 empregados e de 

grande porte as que possuem 100 ou mais empregados. Além disso, no Brasil, não existe critério de classificação 

voltado especificamente para definir o tamanho das empresas do setor hoteleiro, especificamente. Ainda, as 

micro e pequenas empresas representam 98% das cerca de 3,4 milhões de empresas brasileiras; empregam 49% 

da mão-de-obra, além de contribuírem com algo em torno de 20% do Produto Interno Bruto – PIB – brasileiro 

(IBGE, 2004). 
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A captação é o segundo passo na realização de uma venda em evento (RAMOS, 2002). 

Conforme a EMBRATUR (2004), a captação de eventos é o conjunto de ações em parceria 

que visam à conquista para a cidade, de eventos que se realizam periodicamente no Brasil e 

por todo o Mundo em sistema de rodízio. A captação de eventos é um importante instrumento 

na geração de fluxo turístico e no equilíbrio da sazonalidade do mercado turístico e tem como 

principais articuladores os C&VB’s, as empresas organizadoras de eventos e os 

empreendimentos hoteleiros. 

A importância estratégica, no mercado de captação de eventos, evidencia-se estimulando 

a percepção dos diferenciais do produto, diante da qualidade dos serviços hoteleiros, 

entretenimentos e lazer, infra-estrutura turística, espaços para eventos, a tecnologia 

disponível, os atrativos turísticos e a qualidade dos serviços, diante do cliente. No processo de 

captação, a diferenciação é um dos instrumentos mais importantes que a empresa ou cidade 

candidata a sediar um evento tem para se posicionar, definindo o composto mercadológico 

capaz de direcionar sua posição frente ao público-alvo (MATIAS, 2002; RAMOS, 2002). 

Na captação de eventos, os diferenciais a serem evidenciados são: de recursos humanos, 

de imagem, de atrativos turísticos e de equipamentos e tecnologia. Os diferenciais de recursos 

humanos dizem respeito a características de pessoal, de contatos diretos ou indiretamente 

ligados ao evento, tais como: competência, credibilidade, confiabilidade, responsabilidade e 

cortesia. Os de imagem, ligados à estratégia de comunicação, que deverá ser direcionada para 

o público alvo a ser atingido, enfatizando os aspectos facilitadores para a realização do evento 

e que atendam necessidades, desejos e expectativas dos participantes, dos delegados que 

decidem o destino do evento. Os atrativos turísticos devem ser explorados na estratégia de 

marketing, objetivando despertar no público o desejo de conhecer, participar e interagir. E os 

de equipamentos e tecnologia disponível devem visar aspectos da estratégia de comunicação e 

que poderão definir a decisão favorável e conseqüentemente o sucesso da captação (RAMOS, 

2002). 

Outro ponto positivo a ser considerado como diferenciação na captação de eventos é a 

localização das cidades que sediam eventos. A exemplo do Brasil, estando entre o eixo Rio-

São Paulo ou em capitais estaduais, há mais facilidade na vinda dos participantes em termos 

de localização e infra-estrutura de transportes e serviços oferecidos. Também, destaca-se a 

localização de locais e/ou centros de eventos, próximos ao centro da cidade e às vias de 

entrada e saída da localidade, bem como, sua realização em universidades e hotéis. 
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Assim, todos estes diferenciais na captação interagem sinergeticamente e são decisivos, 

quando aliados à ações de captação, pois constituem uma estratégia, ou seja, a oferta global de 

serviços que serão prestados para os participantes/acompanhantes de um evento. 

Para a captação e realização de evento, é necessário que todos os seus compostos 

estejam corretamente interligados, assim tem-se as instalações para abrigar os eventos, meios 

de hospedagem, serviços de alimentação, infra-estrutura da cidade, vias de acesso, meios de 

transporte, sinalização turística, disponibilidade de mão-de-obra especializada, 

disponibilidade de equipamentos audiovisuais, qualidade, quantidade e diversidade de 

atrativos naturais e culturais, serviços de entretenimento e nível de interesse da população 

local para a vinda do evento (BLEHM, 2002). 

O setor de captação de eventos de hotéis, EOE e C&VB pode realizar ações de captação, 

como fazer parte de programas mensais ou não, de apresentação para os promotores de 

eventos, em conjunto com o Estado, e este em parceria com instituições privadas do trade 

turístico, na realização de Famtours ou Visitas de Inspeção/Conhecimento. Assim, podem 

trazer autoridades de associações e entidades de classe para conhecerem a localidade e, com 

isto, os representantes vêem do que poderão dispor e como poderão aliar trabalho e lazer. 

Também, deve-se admitir que o papel do setor de captação de eventos terá a função do 

lobby
16

, um meio/ação que não segue regras mercadológicas, mas é utilizada politicamente, 

sendo grupos/pessoas de pressão, que estarão presentes nos lugares certos representando a 

figura do captador responsável por explanar os diferenciais. A pressão feita às entidades 

promotoras fica evidenciada através da explanação da oferta de boas condições de 

atendimento, aliada a outros fatores que fazem parte da estratégia, tais como hospedagem e 

serviços de uma maneira geral. 

Outras ações podem ser listadas, entre elas, a montagem do processo de 

captação/proposta de apoio, junto à entidade nacional ao apresentar sua candidatura e a busca 

da união do trade através de cartas; visitas aos promotores de eventos (contato direto com as 

entidades locais); entrevistas para jornais estrangeiros, (divulgação da cidade sede); a 

providência de suporte institucional (através do envio de material gráfico - folders, 

audiovisual e dossiês técnicos da cidade, o chamado catálogo técnico, book, show case ou 

portfólio); o fornecimento de informações gerais sobre a cidade (em termos de infra-estrutura, 

acesso, calendário de eventos); o relacionamento constante com a imprensa (a fim de 

                                                 
16

Lobby: Grupos de pressão sobre os setores governamentais (Dicionário Aurélio, 1993). Pessoas ou reunião de 

pessoas que, originalmente nas salas de espera do Congresso, procuram, junto à Legisladores, influenciá-los para 

obter medidas favoráveis para si ou para grupos que representam (Dicionário Michaelis UOL, 2003). 
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atualização e apoio a iniciativas governamentais); utilização de meios de comunicação  como 

telefone, e-mail, fac-símile; o trabalho de fidelização com clientes antigos e, da mesma forma, 

com um novo cliente (RAMOS, 2002). 

2.5 Contextos do segmento de eventos  

Esse item trata da relação existente entre o segmento de eventos e seus diversos 

contextos. Primeiramente, serão apresentados os contextos econômico, financeiro e político 

da atividade, seguida pelos contextos espacial, social e cultural. 

2.5.1 Contextos econômico, financeiro e político 

 De acordo com o 1º Dimensionamento Econômico do Setor de Eventos (FBC&VB, 

2002b) no Brasil, a importância econômica dos eventos reflete-se na movimentação de 

capital, no aquecimento da economia, no crescimento da tecnologia 

(profissionais/empresas/conhecimento/reciclagem) e na maior arrecadação de impostos 

(pessoas que participam ou trabalham em eventos e solicitam nota fiscal). Por outro lado, o 

potencial de geração de tributos do segmento de eventos, comprova-se, sobretudo nas 

economias locais. 

Beni (2003, p.38) ressalva através da afirmativa que, 

 

“Convém observar que o setor de eventos é o segmento que mais cresce no 

mercado mundial de turismo, movimentando por ano aproximadamente US$ 35 

bilhões, segundo dados da OMT. Esses indicadores revelam ainda que os turistas 

que viajam para participar de eventos, sejam eles de lazer, atualização profissional, 

ou de negócios, gastam três vezes mais do que o turista tradicional estimando-se a 

relação de US$ 240 para US$90”. 

 

Ainda o autor afirma que conforme dados da Professional Convention Management 

Association, nos Estados Unidos, existem 21 mil associações realizando mais de 280 mil 

eventos por ano, com emprego para 2,9 milhões de pessoas, movimentando cerca de US$ 80 

milhões com efeito multiplicador de US$ 290 bilhões/ano. Em 2001, os eventos geraram no 

Brasil uma renda de R$ 37 milhões, destes, R$ 31,4 bilhões, procederam de gastos dos 

participantes e R$ 4,1 bilhões, de tributos. Tiveram cerca de 80 milhões de participantes que 

gastaram, em média, R$ 392 por dia. O segmento de eventos gerou 3 milhões de empregos, 

com 777.624 diretos ou terceirizados e outros três indiretos para cada um destes, num total de 

330 mil eventos (BENI, 2003). 
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Neste segmento ocorre a movimentação de capital privado para patrocínios e, também, 

para projetos de desenvolvimento e revitalização das cidades e regiões. Assim, a sinergia do 

poder público, privado e sociedade em geral vem sendo imprescindível para um 

desenvolvimento sustentável, contemplando este novo potencial pra os municípios e suas 

inserções no mercado global do turismo de eventos e negócios. Watt (2004) expõe que para 

atrair patrocínio, um evento deve ser bem feito, incluindo aí as qualificações e o 

conhecimento técnico do organizador que devem ser utilizados para que o evento aconteça de 

forma correta em termos de planejamento e realização, justificando o apoio do patrocinador. 

Deste modo, visto isso como esforço de marketing, pode garantir que o projeto terá mais 

chances de atrair o interesse de patrocinadores potenciais. 

 Com isso, Melo Neto (1998) escreve que através do marketing de eventos houve uma 

maior facilidade nos negócios realizados, pois ele fez aumentar os investimentos privados no 

patrocínio de eventos, atraindo público, mídia, investidores, o governo e o público em geral. 

Isto demonstra em parte a faceta econômica do segmento que, com seu avanço, é 

observado com bons olhos pelos economistas de todo o mundo, devido aos impactos positivos 

que este alcança nas balanças comerciais de seus países. Vale ressaltar que muitos países têm 

na atividade turística, não só uma atividade complementar, mas sim sua principal fonte de 

renda, isto é o que Valls apud Lemos (2001) chama de “turistização” das economias. 

Sabe-se que o turismo é objeto de interesse do Estado por inúmeras razões, que vão 

desde o desenvolvimento econômico e social que pode proporcionar à população local, até os 

benefícios econômicos/financeiros que proporciona, advindos das taxas e impostos cobrados – 

diretos e/ou indiretos –, decorrentes da ampla abrangência da atividade turística. É, portanto, 

de extrema importância o papel do poder público na gestão planejada e qualificada do turismo 

de eventos. 

Com o turismo de eventos, o desenvolvimento de uma localidade pode ocorrer através 

da promoção e captação de eventos, os quais atraem quantidades expressivas de turistas. 

Assim, no contexto financeiro, através de estudos de viabilidade, incluídos nos projetos, 

busca-se o equilíbrio entre receitas e despesas geradas pela atividade turística de eventos. E, 

conforme Canton (2002a), a partir do efeito multiplicador de investimentos, estes podem ser 

diretos, indiretos e induzidos. 

O investimento direto se dá na construção e/ou aproveitamento de espaços físicos para a 

realização da atividade de eventos. O investimento indireto ocorre no setor turístico, pela 

maior utilização da infra-estrutura turística, como alojamentos, restaurantes, agências de 

viagem, empresas de transportes, entretenimento, comércio turístico, indústrias de souvenirs, 
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melhoria nas informações, capacitação da mão-de-obra e sinalização. O investimento 

induzido é provocado pela expansão de outros setores necessários ao atendimento desta nova 

demanda, mas destinados originalmente aos habitantes locais, correspondendo à infra-

estrutura básica urbana que apóia o turismo, como serviços bancários, médicos, comércio e 

postos de combustíveis (CANTON, 2002). 

Kotler (1994) descreve que à medida que as localidades procuram acesso a mercados 

maiores, o custo dos investimentos públicos e privados também aumenta com rapidez. No 

topo da escala, são necessários grandes investimentos de capital para aeroportos, centros de 

eventos, infra-estrutura básica e serviços públicos. Os investimentos privados em hotéis, áreas 

de compras, teatros e restaurantes precisam ser cuidadosamente coordenados e planejados 

com os investimentos públicos para que um não vá adiante sem o outro. Também, os 

patrimônios físicos precisam ser constantemente melhorados e novos produtos criados. 

Entretanto, para que estes investimentos sejam bem efetuados, também é necessária a 

realização de um estudo de viabilidade financeira do evento a ser realizado na localidade. Isto 

exige um eficiente gerenciamento econômico e financeiro de todas as partes envolvidas no 

processo, para se buscar o ponto de equilíbrio entre as receitas e despesas, não esquecendo 

que este é o fator determinante do lucro ou prejuízo do evento. Com isso, Watt (2004) afirma 

que muitos eventos estão sendo realizados a partir de uma base puramente comercial, fazendo 

com que se tenha uma análise desapaixonada, ou seja, não havendo a probabilidade de lucro, 

o evento não deve acontecer. No entanto, nas áreas de esportes e artes, e no caso de eventos 

realizados por autoridades locais, outros fatores como a publicidade, o incremento ao turismo 

e a melhoria da imagem, são considerados importantes o suficiente para justificar o 

prosseguimento, apesar das possíveis perdas financeiras. 

No contexto político, de acordo com o 1º Dimensionamento Econômico do Setor de 

Eventos no Brasil, (FBC&VB, 2002b), deveria existir uma política nacional para o mesmo, a 

qual trataria das principais questões pertinentes ao segmento, como taxas praticadas; 

informações sobre o segmento (entre elas, o aproveitamento da ficha dos hotéis); 

fornecedores; treinamentos; o papel da hotelaria, operadoras e companhias aéreas, devido à 

importância que este vem representando no país. 

A decisão política que os governos devem fazer sobre como administrar toda a área de 

atração e gestão de eventos precisa ser calcada e incentivada em pesquisas, para estabelecer a 

relativa eficiência em termos de conseguir benefícios econômicos da organização de eventos. 

Muitas vezes, o valor econômico de eventos pode vir mais do efeito de estímulo de aumento 
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do tempo de estada de um fluxo de visitantes já existente, que dá atração de um grande fluxo 

de visitantes (MULES, 2001). 

Como exemplo, a Exposição Mundial de 1988 - Expo’88 (Brisbane, Queensland, 

Austrália), citada por Mules (2001), foi um evento que a partir de um envolvimento 

governamental em grande escala, conseguiu impactos econômicos significativos, incluindo 

atração turística, promoção da região receptora para o turismo futuro e alteração da utilização 

urbana e das percepções da comunidade. Ainda, este evento foi responsável pelo 

redesenvolvimento de toda a área que agora é conhecida como South Bank.  

Assim, como identificado a partir do exemplo da experiência australiana, o turismo de 

eventos tornou-se uma indústria ou uma atividade econômica importante da política de seus 

estados, e como tal, não visa mais apenas a objetivos esportivos ou culturais e seus impactos. 

Como em qualquer outra indústria, os participantes se encontram em concorrência comercial 

pelo gasto turístico, sendo os rivais outros estados e cidades propondo eventos similares. 

Logo, eles vêm passando a fazer parte da política de vários países, estados e cidades. 

Fatores importantes para o desenvolvimento socioeconômico da localidade, como o 

aumento do número de empregos, da renda agregada local, da arrecadação de impostos, da 

criação de infra-estrutura (que beneficia não só os visitantes/turistas como a própria 

população), podem ser gerados através da realização de eventos. Ainda, os investimentos em 

eventos acarretam benefícios sociais, inerentes ao desenvolvimento local, que aparecem como 

novas alternativas de lazer para a sociedade e como uma saudável relação custo/benefício dos 

produtos oferecidos a partir de uma postura mais competitiva e empresarial (ISHIY, 1998). 

Getz (1990) salienta que o segmento de eventos tem sido alvo de discussões sobre os 

impactos ambientais, sociais e culturais, no entanto, a relação custo-benefício mostra 

claramente em favor dos benefícios e progresso regional. Nas vantagens do custo-benefício da 

área de eventos, somadas a outras, Ruschmann (1999) escreve que está incluída a construção 

da imagem da cidade e região, e também, a sua contribuição para o desenvolvimento 

sustentável, a partir de ações promocionais e publicitárias empreendidas coletivamente, que 

tanto contribui na diminuição dos gastos como na possibilidade da utilização de profissionais 

especializados.  

Em determinadas localidades turísticas, o compromisso com a realização de eventos 

pelos governos, muitas vezes, ganha importância e prestígio. No entanto, quando relacionado 

com práticas de planejamento (HALL, 2001), estas passam a ser ‘rápidas e rasteiras’, pois, 

frequentemente, ignoram a opinião da comunidade para hospedar eventos. Na maioria das 

vezes, a participação da opinião pública para sediar eventos dá-se por meio de consultas a 
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personalidades e a líderes de grupos de interesse, incluindo associações, agências-chave do 

setor público, entre outros, conforme Mules (2001). Os eventos “mega” como Olimpíadas 

(KANG, PERDUE, 1994; WAITT, 2003; SCOTT, 2004) e Copa do Mundo (ISHIY, 1998; 

BARKER, PAGE, MEYER, 2002; KIM, PETRICK, 2005), tem sido objeto de investigação 

de pesquisadores acadêmicos que chamam a atenção para o impacto econômico que esses 

eventos têm na cidade que os hospeda, por intermédio dos gastos de visitantes que vêm para o 

evento.  

Chalip e Green (2003) escrevem que o gasto dos visitantes traz dinheiro para a 

economia local, além da cobertura das notícias e propaganda do evento que podem 

acrescentar a imagem da destinação. Desde modo, ajudam estabelecer a visitação em outras 

épocas do ano. Estes efeitos dos eventos são importantes para a elite política local e para os 

organizadores do evento, pois o claro valor econômico dos eventos é comumente usado para 

legitimar um subsidio público dos eventos através de contribuições de pagamentos e/ou 

serviços públicos. 

Ainda, acrescentam que muitos eventos não podem ser produzidos sem subsídios 

públicos, porque eles não geram receitas suficientes para sustentá-los. Desde modo, os 

organizadores de eventos dependem de reivindicações sobre os impactos econômicos dos 

eventos a fim de comandar o suporte público necessário para licitação e então sediar o evento, 

enquanto oficiais governamentais dependem de impactos econômicos positivos estimados 

para justificar o suporte público aos eventos. 

Esta convergência de interesses não tem sido noticiada pelos críticos dos subsídios 

públicos, principalmente, para os eventos esportivos. Black e Pape apud Chalip e Green 

(2003) observaram que análises econômicas usadas para legitimar subsídios públicos para 

eventos podem ser deficientes para considerar a oportunidade associada a custos com os 

subsídios. A viabilidade política e econômica dos eventos esportivos, freqüentemente, 

depende do valor que esses eventos podem fornecer para suas comunidades receptoras 

(ISHIY, 1998). 

Para Mules (2001), alguns eventos são financiados, organizados e realizados por 

organizações governamentais, outros são realizados por organizações esportivas e culturais e 

alguns por promotores privados visando o lucro. Isso acontece porque a estrutura comercial 

de muitos desses grandes eventos é tamanha, que eles não podem jamais ter lucros de sua 

operação. Assim, as fontes de renda de eventos para o governo geralmente vem da venda de 

ingressos, patrocínios e venda de publicidade corporativa. As despesas incluem salários e 
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materiais envolvidos nas operações, pagamentos de royalty para os detentores da marca do 

evento e despesas gerais, tais como depreciação do equipamento. 

Muitas vezes, é a própria comunidade quem percebe o estimulo do turismo e dos 

negócios, dada pela forte ênfase no impulso dos eventos. Com isso, os governos estaduais, 

como característica de sua política econômica, e com base na habilidade que os eventos tem 

de atrair turistas e de colocar em evidência a economia da localidade anfitriã, colocaram um 

significado a a mais em relação que o evento seria solução para os problemas das áreas 

urbanas da cidade. Assim, alguns governos estaduais foram incentivados a criar organizações 

especiais, cuja missão era buscar eventos por todo o mundo e atrai-los para o país, sendo a 

estratégia calcada na atração dessa demanda de eventos. Casos como da Austrália, com a 

Fórmula Um (Adelaide, 1985), a Copa América de Iatismo (Perth, 1986-1987), a Expo’88 

(Brisbane, 1988) e o Bicentenário (Sydney, 1988), foram mencionados por Mules (2001). 

Uma vez que todos os cidadãos contribuintes se beneficiarão do aumento do fluxo 

turístico, pode-se argumentar que o evento deveria ser financiado por uma taxa sobre aqueles 

que recebem o benefício – a saber, os fornecedores de turismo. Contudo, os benefícios 

econômicos podem ser mais generalizados. Por exemplo, se o evento atrai muitos visitantes e 

seus gastos, todos os anos, tais gastos aumentam a atividade econômica em geral, 

beneficiando muitos setores da economia (MULES, 2001). 

Ainda, ressaltando a importância dos gestores e planejadores do turismo no poder 

público de uma dada localidade, que se entende como turística e sabendo-se do agregado 

econômico que o segmento de eventos pode proporcionar, em particular no combate a 

sazonalidade, que é um dos grandes problemas do setor turístico, afirma-se que existem 

diferentes demandas e diferentes eventos, logo, nem toda demanda corresponde a qualquer 

evento. A partir disso, é comum que as destinações turísticas queiram captar todo e qualquer 

tipo de evento, o que na verdade torna-se algo danoso para a localidade, pois não se consegue 

suplantar as necessidades e desejos da demanda participante do evento, assim prejudicando 

todo o setor turístico e, conseqüentemente, a comunidade local (HACK NETO, FAGUNDES, 

RAMOS, 2004). 

Gilsa (2003) ressalta que o planejamento de mega eventos, como Olimpíadas ou Copa 

do Mundo, envolve uma estrutura e gerenciamento muito mais complexo, pois exige um 

trabalho de captação que pode durar mais de 10 anos e o comprometimento de países inteiros 

com sua estrutura receptiva. Ainda lembra que estes são transmitidos para o mundo todo 

praticamente, diferindo de eventos de grande porte como, por exemplo, congressos e feiras 

internacionais. 
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Geralmente, a tendência das pesquisas e estudos em eventos era centralizada na análise 

dos efeitos ou impactos que esses provocavam, entretanto Coelho (2003) ressalta que isto vem 

mudando e o enfoque vem sendo dado às causas, as quais englobam aspectos como 

planejamento e política, devido ao aumento da competitividade e a necessidade de se buscar 

novos clientes. 

Acrescentando, Melo Neto (1999) afirma que os eventos compõem uma cadeia de valor 

econômico agregado que gera receitas para o turismo, no comércio e na indústria do 

entretenimento, além dos investimentos em patrocínio, criação e produção de merchandising, 

gastos em obras, serviços e geração de empregos. Nesse sentido, infere-se que mesmo os 

pequenos eventos que não geram cadeias de valores são positivos porque, se bem idealizados, 

podem vir a gerar efeitos no comércio dos patrocinadores, que têm suas vendas de produtos 

impulsionadas. Ainda, esses eventos se constituíram em um elemento-chave, contribuindo 

consideravelmente para o planejamento geral e pelas limitações que têm para todos os outros 

envolvidos (MELO NETO, 1999; WATT, 2004). 

2.5.2 Contextos espacial, social e cultural 

A relação entre sociedade e espaços de eventos existe desde a antiguidade, apresentando 

diferenciais nos diversos períodos da história. A estrutura social de cada época acaba 

determinando a construção de edifícios para determinado fim, isto é, para atender às múltiplas 

determinações da sociedade (CANTON, 2002a; SANTOS, 1997), no caso dos eventos. 

Conforme Cardoso (2003), o turismo de eventos, a partir de sua localização no espaço e 

pelo grau de influência que pode atingir um destino e seu entorno, torna-se um diferencial 

para o crescimento regional. Pois a dinâmica do funcionamento do sistema econômico-social 

depende do nível espacial, ou seja, a interação de agentes econômicos e sua expansão 

geográfica acontece quando há a cooperação entre lugares e pessoas.  

Ainda, a autora nota que o turismo de eventos reflete algumas teorias de localização, 

como a das “localidades centrais”, onde uma cidade se destacaria como um centro de uma 

região, tendo como função principal a distribuição de bens e serviços dos municípios e 

distritos em torno. E a “centro-periferia”, onde uma região central concentra os investimentos 

em empreendimentos e infra-estrutura, mas consegue fazer com que haja uma ressonância na 

região, através de circuitos integrados de transporte, hospedagem e programas alternativos 

que fazem com que o turista não se limite ao destino-sede, mas gere divisas nos municípios 

próximos. 
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Com o crescimento do segmento de eventos nas localidades, os espaços para eventos 

foram sendo construídos ou adaptados para esta atividade, de acordo com as exigências de 

cada localidade. Como exemplos, têm-se o caso da cidade de Natal /RN, que por ela ser 

consagrada pelo turismo de sol e praia, construiu seu centro de convenções a beira-mar, 

proporcionando uma bela paisagem e incentivando os participantes de eventos a agregarem a 

experiência turística (RAMOS, 2002).  

Também, na cidade de Florianópolis/SC, foi construído o centro de convenções 

localizado no aterro da Baía Sul, com o objetivo de, a partir desta edificação, inserir 

definitivamente a cidade no turismo de eventos, visando contribuir no combate à sazonalidade 

do setor (RAMOS, 2002). Enfim, a contribuição do segmento de eventos ao desenvolvimento 

regional é proporcionada, principalmente, pela melhoria da oferta física dos locais nas 

cidades, além do papel de marketing na divulgação da cidade. 

De acordo com Watt (2004), a centralidade e a importância dos eventos para ações 

como a revitalização urbana já foram reconhecidas, a exemplo, pelo governo do Reino Unido, 

embora a reação tenha sido lenta. 

A partir do 1º Dimensionamento Econômico do Setor de Eventos no Brasil (FBC&VB, 

2002b), concluiu-se que houve uma valorização do segmento de eventos no mercado nacional 

e que, apesar da revolução tecnológica, os eventos continuam sendo a melhor forma de troca 

de informações e estabelecimento de contatos nos mercados de trabalho.  

 Com isso, no contexto social, segundo Melo Neto (1998, p.14), “O evento amplia os 

espaços para a vida social e pública e a participação conduz as pessoas para a experimentação 

conjunta de emoções, desenvolvendo o seu senso crítico, aprimorando suas visões, prezando a 

liberdade e adquirindo maior sensibilidade”. De acordo com a Ontario Trillium Foundation 

(2003), os festivais e eventos têm impactos que vão bem além do que pode ser mensurado em 

termos econômicos. Eles contribuem para a qualidade de vida que vai além da cidade sede 

pelo fortalecimento das comunidades, proporcionando atividades e eventos únicos, 

construindo a ciência de diversas culturas e identidades, e atuando como uma fonte de orgulho 

comunitário. 

Além disso, o segmento de eventos tornou-os mais comerciais e promocionais, por que a 

sociedade tem esse nível de exigência, então os eventos realizados tentam atender essa 

expectativa. Os eventos, independentes dos lugares que ocorrem, sempre refletiram a 

sociedade na qual acontece e, por outro lado, podem refletir sobre ela no momento que se tem 

a consciência do quanto manipulador ele é. Conforme Canton (2002a), atualmente, os eventos 
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podem ser um instrumento de poder, o qual movimenta uma sociedade, manipula pessoas e, 

por fim, acaba criando alterações no campo social, econômico e político desta sociedade. 

Nichols (1998) destaca que os participantes de eventos ficam mais alertas, mais atentos 

e mais receptivos quanto o evento oferece oportunidades para o lazer e a interação social, pois 

criam um clima de companheirismo entre os participantes, que fazem novos contatos e 

amizades, por exemplo, em eventos culturais e esportivos. Nesse aspecto, a hospitalidade 

deve ser oferecida de forma desenvolvida através de programas turísticos, tanto para os 

participantes como também para os acompanhantes. Isso aumentará a participação total no 

evento e realçará a imagem da localidade.  

Essa hospitalidade, conforme Canton (2002a), demonstrada através dos eventos, 

provoca uma nova dinâmica social, que seria o reflexo do comportamento da cidade naquele 

exato momento em que o evento acontece, ou seja, cada cidade tem a sua herança hospitaleira 

formada pela identidade cultural da sociedade vigente. Daí a defesa da importância do local 

como elemento estratégico na realização de um evento vindo da própria imagem da 

localidade, da linguagem transmitida através de uma mensagem que implica em promessa de 

bem-estar, de conforto e de acolhimento. 

No âmbito cultural, os eventos podem ser utilizados como elementos de revitalização do 

patrimônio histórico-cultural, na medida em que são vistos como acontecimentos pela mídia e 

pelo público em geral. Também, podem centrar-se para ações de cunho comunitário, social, 

educacional, como eventos técnico-científicos, e ainda, em projetos culturais (ZEPPEL, 1992; 

GÓMEZ,1998; MELO NETO,1998). 

Os eventos podem se tornar parte do patrimônio cultural da cidade, região ou país 

abrindo novas perspectivas para a arte e a cultura. Gómez (1998) debate sobre o sistema 

turístico de Sevilha (Espanha), colocando-o, principalmente, com uma conseqüência da 

“Expo’92” – Exposição Universal de 1992, ou seja, o impacto deste evento na atividade 

turística da cidade, o qual modificou estruturalmente a sua oferta em competitividade e 

tamanho e a sua imagem nacional e internacional. Também, a cidade recebeu uma 

contribuição expressiva de dinheiro público para a construção de infra-estrutura, que gerou 

um melhoramento nos serviços. Com isso, Sevilha conseguiu uma dimensão cultural de escala 

européia, com o potencial de converter-se em um atrativo turístico metropolitano por seu 

sistema turístico. 

 Zeppel (1992) destaca que festivais, carnavais e feiras comunitárias adicionam 

vitalidade e otimiza a atração de turistas para a destinação. Primeiramente, visitantes 

participam de festivais por causa de um interesse especial no evento, que seria a herança ou 
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tradição sendo celebrada. Festivais são organizados por varias razões, incluindo a melhoria ou 

preservação da cultura e história local, provendo recreação local e oportunidades de lazer, e 

crescimento do setor turístico local (LONG e PERDUE, 1990 apud ZEPPEL, 1992). 

 As motivações de visitantes freqüentes em festivais incluem cinco elementos principais: 

espetáculo, ritual, jogos, experiências compartilhadas e autenticidade, que no contexto dos 

festivais significa um evento que está baseado na comunidade, assim que visitantes acreditam 

que os elementos são compartilhados em uma celebração local autêntica (GETZ, 1998 apud 

ZEPPEL, 1992). Estes eventos incluem interesses especiais em festivais, tendo significância 

econômica, física, sócio-cultural, psicológica e política em impactos nas áreas destinadas e 

nos grupos de hospedagem que tinham gerado o evento. Os impactos positivos da maioria dos 

festivais incluem oportunidades promocionais oferecidas para a cidade-sede através de 

cobertura da mídia e respostas positivas geradas no atendimento aos visitantes (ZEPPEL, 

1992). 

 Os eventos de cunho educacional, conhecidos como técnico-científicos (temáticos), têm 

respondido por uma parcela cada vez maior da demanda da sociedade e vêm ganhando mais 

espaço em diversas regiões, dada a disputa das localidades, geralmente, para sediar a próxima 

edição de determinado evento. Esta tipologia, conforme visto anteriormente no item 2.4.1 e no 

Anexo C, engloba uma variada gama de eventos, entre eles congressos, seminários, semanas e 

encontros. 

 O evento não pode ser visto como um fenômeno isolado do contexto social e cultural em 

que está inserido, sendo o relacionamento o elemento essencial nessa circunstância. Dentro do 

processo turístico, deve estar integrado ao planejamento turístico das cidades a partir de uma 

política de eventos, a qual compete mobilizar os valores sociais autênticos da localidade, a 

fim de que estes sejam sustentáveis e permanentes. 

2.6 A hotelaria e o segmento de eventos 

Neste item será apresentada a importância dos espaços para eventos na atualidade. A 

partir daí enfatizar os centros/espaços de eventos localizados em hotéis. A hotelaria será 

abordada de forma sucinta, sendo, especificamente, tratados os assuntos da área hoteleira que 

estejam em concordância com o alcance dos objetivos deste trabalho, uma vez que a ênfase 

está nas características do segmento de eventos nos empreendimentos hoteleiros. 
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2.6.1 Espaços de realização de eventos 

 “Na fase atual, todos os espaços são espaços de produção e de consumo e a economia 

industrial (ou pós-industrial) ocupa praticamente todo o espaço produtivo, urbano ou rural” 

(SANTOS, 1997, p.40). A partir da idéia do autor, a instalação de atividades produtivas, tanto 

na cidade quanto no campo, é uma possibilidade capitalista, dada graças à ciência e à 

tecnologia, para a utilização do espaço. Organizando-se cada vez mais na busca de novos 

espaços, a sociedade passa por transformações como forma de sobrevivência determinada 

pelas novas atividades advindas dos avanços tecnológicos e da super especialização do 

mercado capitalista.  

Com isso, a necessidade da geração de novos processos de comunicação pode ser vista 

no segmento de eventos. Os eventos ao comunicar aspectos históricos, sociais e culturais, e, 

também, ao apresentarem-se como um produto, uma informação, uma ideologia, vêm se 

destacando nessa busca da sociedade. 

A partir desses enfoques, os espaços para eventos vêm sendo considerados todos aqueles 

que são especialmente construídos ou adaptados para sua realização. Canton (2002a, p.311), 

ressalta que “a melhor testemunha da tomada de consciência da importância do turismo de 

eventos reside na multiplicação das instalações e dos serviços oferecidos aos organizadores de 

eventos dentro dos padrões de qualidade internacionalmente exigidos”. 

Nas décadas de 60 e 70, a construção de centros de convenções tornou-se um projeto 

popular sendo criados pelo poder público para gerarem lucro para a cidade. Os primeiros 

centros de convenções não eram nada mais que blocos de concreto e vigas de ferro, levando-

se em conta sua função e não sua estética. No entanto, a evolução destes incluiu trocas na 

arquitetura, serviços e tamanho dos espaços. E, atualmente, eles são criados esteticamente 

mais bonitos, com facilidades ao usuário, como sua localização estando próximos a hotéis ou, 

até mesmo, adjacente a um, e quanto ao seu tamanho com capacidades variadas para a 

utilização de grupos (GOUVEIA, 1999).  

Geralmente, os objetivos da construção dos espaços são o de garantir um afluxo 

adicional de visitantes, melhorar a sazonalidade, proporcionar efeitos econômicos à localidade 

em que se situam e aumentar a utilização da capacidade turística instalada, pelo que assumem 

a característica de uma infra-estrutura ou de um recurso turístico (CUNHA, 1997). Deste 

modo, o centro de convenções e/ou eventos, local de realização, passa a ter importância, não 

somente pela sua instalação física mais qualificada, mas também por sua localização 

geográfica enquanto uso em uma destinação turística. 
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Monteiro et.al. (2003), ressaltam que para a realização de eventos é fundamental a 

construção de espaços físicos apropriados, ou seja, auditórios, salas de reuniões e centros de 

convenções,  teatros, pavilhões para feiras e exposições, reunindo todos os recursos 

necessários. Já Britto (2002, p.101) explica que a definição do local é de fundamental 

importância, assim, 

“[...] o local escolhido para a realização do evento será responsável por 

considerável percentual do sucesso desejado. Daí sua escolha figurar como a 

primeira estratégia básica no planejamento do organizador. É preciso que haja 

preocupação principalmente com dois aspectos: região geográfica e espaço físico”. 

 

Considerando o espaço físico, empresas que organizam eventos estão procurando 

desenvolver projetos específicos de eventos em locações diferenciadas, ou seja, lugares não 

convencionais. Isso está sendo uma ferramenta inovadora das ações dos organizadores, em 

busca da satisfação de participantes de eventos (CUNHA, 2003). 

Existem locais, que podem ser denominados de ambientes alternativos para eventos, 

como campis universitários, resorts, e “inovadores”, como cruzeiros marítimos (NICHOLS, 

1998) e espaços culturais da localidade, como casas de cultura, centros empresariais, 

associações, shopping centers, sociedades, clubes, parques de exposição.  

Também existe a possibilidade de aproveitar espaços em áreas rurais que estão em 

desuso ou declínio, sendo uma alternativa viável para o proprietário do empreendimento, que 

agregará aspectos necessários da vida moderna, como a atualização, com aspectos como o 

descanso e o lazer, longe da poluição e do estresse das grandes cidades para os participantes 

dos eventos. Todavia, os hotéis e centros de eventos estão sendo os principais elementos 

considerados de grande importância para a concretização de eventos. 

No entanto, Cunha (2003, p.40) observa que itens básicos e fundamentais, como 

“segurança, logística e conhecimento técnico, que são fatores determinantes para que nada de 

errado aconteça no decorrer do evento”, não devem ser esquecidos. A logística vem atuando 

na realização de eventos como mais uma alternativa para agregar valor aos eventos e, 

consequentemente, a uma localidade, com base nos processos logísticos aplicados em busca 

da qualidade procura entender de forma global a conexão dos fluxos de produtos e serviços 

compreendidos nos eventos. Assim, com a aplicação da logística, o papel de integração, que 

parte de três dimensões – funcional, setorial e geográfica, adquire relevância no 

melhoramento dos resultados nos serviços em eventos (HACK NETO, RAMOS, 2003). 
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Em âmbito nacional, no 1º Dimensionamento Econômico do Setor de Eventos no Brasil 

(FBC&VB, 2002b), sobre a tipologia dos espaços para eventos no Brasil, identificaram-se os 

seguintes espaços, conforme Tabela 1 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta classificação aponta quase a metade (45% do total) na categoria hotel/flat, 

comprovando a importância que assumiram com a lacuna deixada pela falta de centros de 

convenções e/ou eventos que representam apenas 5,5%. Em seguida surgem os teatros e 

auditórios, com 27% do total. Configura-se assim uma baixa oferta de espaços 

especificamente projetados e equipados para eventos, sendo os pavilhões de exposições, 

somente 2,3%. 

 Através destes dados, fica refletida a nova opção do segmento hoteleiro, os eventos, 

onde muitos hotéis adequaram seus espaços ou construíram novos, possuindo salas 

apropriadas para a realização de todos os tipos de eventos, e oferecendo simultaneamente, a 

hospedagem e o fornecimento de refeições. Para Montes e Coriolano (2003), a solução para a 

hotelaria nacional para ampliar seus negócios, seja não esperar apenas pelo turismo de lazer, 

mas sim abrir outras modalidades, como a de eventos, que ocorre principalmente no dia-a dia. 

2.6.2 Hotelaria e turismo de eventos 

Atualmente, a hotelaria vem investindo consideravelmente no segmento de eventos e os 

espaços destinados a estes dentro de um hotel tornam-se extremamente importantes. Nesse 

sentido, o atendimento de padrões de qualidade internacionais é necessário, devendo os hotéis 

estar devidamente equipado para esta atividade. Com isso, através da percepção do papel dos 

eventos, como importante agente econômico para suas empresas, grandes cadeias hoteleiras 

internacionais como Holliday Inn, Sheraton, Hilton, Marriot e Hyatt deram início a 

instalações funcionais para a realização de eventos (CANTON, 2002b). 

Tabela 1: Tipologia dos espaços para eventos no Brasil 

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI (2002a, p.49). 

Classificação Número de espaços % do total 

Hotel/Flat 754 45,3 

Teatro/Auditório 444 26,7 

Clube/Estádio 129 7,8 

Centro de Convenções 92 5,5 

Buffet/Restaurante 70 4,2 

Hotel de Lazer 68 4,1 

Pavilhão de Exposições 39 2,3 

Business Center 31 1,9 

Casa Noturna 20 1,2 

Outros 17 1 

TOTAL 1.664 100 
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Mota (2001) ressalta que outros fatores motivaram a entrada das cadeias hoteleiras no 

Brasil, como muito espaço para todo tipo de hotel; cidades menores, ainda sem infra-

estrutura; crescimento da atividade turística no país; crescimento dos mercados de negócios 

no Mercosul e; disputa de mercado pela concorrência. 

A importância dos eventos está ligada ao marketing hoteleiro, fazendo que o hotel torne-

se mais conhecido, ajudando a alavancar novos negócios e incrementar as receitas e as taxas 

de ocupação e, também, solucionando o problema da sazonalidade turística. Nos hotéis, a 

realização de eventos passa a ser uma atividade fundamental, sendo incentivadora de 

mudanças na indústria hoteleira, no momento que estes empreendimentos estão integrados ao 

potencial turístico dos lugares turísticos (MOTA, 2001). 

Segundo Canton (2002a), conforme dados da EMBRATUR, no ano de 2000, havia 330 

hotéis em construção em todo o país, que criaria 140 mil novos empregos diretos e 420 mil 

empregos indiretos, incluindo um grande volume de investimento para o segmento de eventos 

e negócios através da dotação de espaços condizentes e modernos. Com isso, a autora expõe 

que, 

“Vários espaços para eventos têm colocado moderna tecnologia à disposição do 

mercado com videoconferências, câmeras digitais para fotografar e filmar eventos, 

sistema de controle geral, entrada, consumo interno de compras de produtos e 

serviços, participação nas diferentes salas e atividades, com leitor de código de 

barras, isso favorece o controle e imprime qualidade ao evento” (CANTON, 2002a, 

p.326). 

 

Os equipamentos disponíveis para esta atividade dependem de investimentos que 

implicam a vocação prevista para tal, como por exemplo, a realização de eventos 

internacionais ou nacionais. Conforme Nichols (1998), em geral, hotéis e centros de eventos 

estão equipados com os itens padrões de equipamentos para a montagem de salas de evento, a 

saber: cadeiras, mesas, toalhas de mesa, púlpitos e plataformas. Já, em outros hotéis e na 

maioria dos centros de eventos, estes possuem seus próprios equipamentos como quadros, 

cavaletes, guichês, projetores de slide, multimídia e reprojetores. A autora ainda descreve os 

equipamentos básicos de áudio-visual, entre eles, projetor de slides, de películas, opaco; 

retroprojetor; filmstrip; tela de projeção; suporte de projeção; flip chart; equipamentos de 

vídeo (tv, vídeo cassete, DVD, CD); ponteira laser; microfones; gravação; alto-falantes; som 

ambiente; computador; tradução simultânea; teleconferência. 

 A partir disso, atualmente, a estrutura organizacional de um hotel pode ser dividida em 

área operacional (hospedagem e alimentos e bebidas), área administrativa (custos, recursos 

humanos, marketing e vendas) e área financeira (contabilidade e controle) (CASTELLI, 
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2001). No contexto da área operacional do hotel encontra-se o setor de eventos, que, servindo 

como fator de manutenção da ocupação hoteleira e envolvendo, direta e indiretamente, todos 

os setores do hotel, vem sendo mais uma fonte de receitas, além da hospedagem, minimizando 

os efeitos negativos da sazonalidade. 

 Segundo Castelli (2001), o setor de eventos em um hotel possui duas atribuições: ser 

cenário e promoção/captação de eventos. Quando um hotel é escolhido para sediar um evento, 

este se torna cenário de uma expectativa por parte do contratante, sejam pessoas jurídica ou 

física, que após pesquisa considera na sua escolha basicamente os seguintes itens: localização 

do hotel; instalações físicas apropriadas; estacionamento; preço competitivo; qualidade e 

quantidade de alimentos e bebidas; serviços; mão-de-obra especializada, para que seja 

executado o seu desejo ou sua necessidade.  

 Também, em função da busca de qualidade, são observados aspectos de credibilidade e 

seriedade em relação ao entorno, comunidade, seus colaboradores, questões sociais, entre 

outros. O hotel, como pessoa jurídica, é avaliado em relação a seus fornecedores, se tem 

algum problema exposto na mídia e como foi solucionado. O cliente analisa os ambientes 

externos como placas indicativas, ajardinamento – limpeza e conservação, pintura, e 

ambientes internos, a análise começa desde a recepção, passando pelas UHs, restaurantes, 

área de eventos e demais serviços posteriormente, dentre os aspectos observados estão a 

manutenção, decoração, acessibilidade, segurança, conforto, limpeza, qualidade dos produtos 

oferecidos, entre outros (CASTELLI, 2001).   

 Nesse sentido, muitas vezes, ocorre um estreitamento das relações entre cliente/hotel, 

indo além dos laços profissionais em função da importância do evento. Assim durante a 

negociação de um evento, aparece a oferta de cortesias, que neste mercado já é uma tradição, 

ou seja, fica a cargo do hotel estipular o oferecimento de descontos, de equipamentos, de 

UHs, serviços de alimentação e bebidas - A&B, estacionamento, segurança adicional, transfer 

in-out, entre outras. Estas são oferecidas de acordo com o evento, número de participantes, 

diárias de utilização das salas e equipamentos, UHs e serviços de A&B solicitados e, também 

pela política de cada hotel (BLEHM, 2002). 

 Nickols (1993) complementa que a maioria dos hotéis observa a tradicional cortesia de 

fornecer UHs gratuitas para os promotores e/ou organizadores, baseadas no número de 

quartos utilizados pelos participantes de um evento. Os hotéis com locais de eventos têm 

várias políticas no fornecimento de cortesias, o padrão mundial aceito é de 1 UH para cada 50 

utilizadas, mas vários hotéis inicialmente oferecem 1 UH por cada 100 utilizadas. No Brasil, 

essa quantidade é de 1 UH para cada 15 ocupadas, com limite de 4 UHs.  
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 Tradicionalmente, os hotéis com locais para eventos podem oferecer acomodações 

gratuitas para visitas de planejamento por parte dos promotores/organizadores que podem ser 

necessárias antes do evento. Além disso, dependendo do tipo do evento e do valor percebido, 

podem-se obter certas cortesias, como o hotel concordar em fornecer uma cesta de frutas, 

vinho, drinks/coquetel, ou alguma outra forma de boas vindas para os promotores e/ou 

organizadores (NICKOLS, 1993). 

Ainda, o oferecimento de cortesias com o propósito de manter a fidelidade de seus clientes ou 

captar novos clientes, pode fazer parte de uma estratégia quando se vai captar eventos. 

Nickols (1998) ainda descreve que há mais flexibilidade na negociação das tarifas de 

eventos e aluguel de espaços, quando estes acontecem num hotel do que há em ajustar custos 

propostos de centro de eventos, por exemplo, que são normalmente controlados por 

autoridades governamentais municipais ou estaduais. Os custos por salões de eventos de hotel 

podem ser dispensados para um evento utilizando um número razoável de UHs, as funções de 

A&B também podem auxiliar na obtenção da dispensa ou redução das taxas de aluguel. 

Para muitos empreendimentos hoteleiros que trabalham com eventos, a utilização e o 

domínio de ferramentas tecnológicas podem ser o diferencial competitivo. Por exemplo, 

através de sites na internet e pelo envio de e-mails como mala-direta, há uma facilidade de se 

atingir o cliente potencial ou os participantes de eventos. Também, nesse sentido, há a 

utilização de sistemas de informação automatizados, os software, para apoiar o gerenciamento 

e a organização das informações que um evento gera. Segundo Peixoto (2002), é importante 

superar as metas de satisfação e desempenho estabelecidas com seu cliente, pois resultados 

desta natureza irão garantir a fidelização dos próximos negócios ou a conquista de outros.  

A partir do 1º Dimensionamento Econômico do Setor de Eventos no Brasil (FBC&VB, 

2002b), também ficou comprovado que em termos de meios de divulgação, o veículo mais 

utilizado pelos espaços é a Internet, que facilita a apresentação da localização e informações 

do destino turístico, estrutura disponível no espaço de eventos, preços, reservas e outras 

informações. Destacam-se em seguida os veículos tradicionais da mídia (jornais e revistas), 

mala-direta e representantes de vendas. 

A opção de implantar um departamento ou setor de eventos para funcionar dentro do 

hotel vem a complementar o orçamento econômico e financeiro. Uma decisão como essa deve 

ser planejada conforme a necessidade e depende da capacidade, da localização e do perfil do 

cliente do hotel. Para Cândido (2001), a área de atuação do setor de eventos poderá ser ampla 

e representar um percentual significativo no faturamento total do hotel.  Mas não só nos 

grandes hotéis a área de eventos vem se destacando. Muitos pequenos e médios hotéis 
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constroem salas, salões e pequenos espaços destinados a eventos e, com isso, conseguem um 

adicional importante em seu faturamento. 

Com isso, o hotel que aproveita a baixa temporada para investir no segmento de eventos, 

está buscando receita para pagar seus custos fixos, sendo que os maiores itens geradores de 

receita incluem inscrições, aluguel de espaço, principalmente, para eventos sociais, e 

investimentos (NICHOLS, 1998). Em muitos hotéis, o lucro recebido através de eventos vem 

sendo um importante centro de receita que pode fornecer fundos para outros serviços que não 

sejam tão lucrativos.  

2.6.3 Abordagens necessárias da hotelaria 

 A hotelaria foi adquirindo padrões internacionais de qualidade à medida que o turismo 

se desenvolveu os quais dizem respeito, particularmente, aos padrões de saúde, saneamento, 

conforto e segurança. No que se refere ao conforto, o sistema de classificação de hotéis 

baseia-se em categorias identificadas por símbolos de uma a cinco estrelas, sendo empregado 

para diferenciar os diversos níveis de qualidade dos hotéis. E oferece, segundo a OMT (2003), 

um parâmetro para os investidores hoteleiros, aos que projetarem suas instalações para atrair 

os grupos de mercado desejados, e um incentivo para que os donos e gerentes de hotéis 

elevem a qualidade de suas instalações a altos padrões, caso isso esteja em seus planos. 

 A definição dos empreendimentos componentes desse segmento, segundo a 

EMBRATUR (1998, p.56), é a seguinte: “empresa hoteleira é a pessoa jurídica que explora ou 

administra meio de hospedagem e que tem em seus objetivos sociais o exercício de atividade 

hoteleira”. Conforme a regulamentação do Sistema Oficial de Classificação de Meios de 

Hospedagem – Art. 4º, este é instrumento para a promoção do desenvolvimento da indústria 

hoteleira, cabendo-lhe classificar, categorizar, qualificar os meios de hospedagem, em 

território nacional, simbolizados por estrelas, de acordo com as condições de conforto, 

comodidade, serviços e atendimento que possuam. No entanto, no Art. 6º coloca que a adoção 

e adesão ao sistema de classificação oficial é um ato voluntário dos meios de hospedagem 

interessados. Assim, os meios de hospedagem, serão classificados em categorias 

representadas por símbolos, conforme o Quadro 1 apresentado: 
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CATEGORIA ESTRELAS 

Super Luxo SL

Luxo 

Superior 

Turístico 

Econômico 

Simples 

Quadro 1: Classificação Hoteleira 

Fonte: ABIH/Nacional, 2004. 
  

 No entanto, sendo esta classificação opcional, Mota (2001) destaca que a legislação em 

vigor veda expressamente a qualquer meio de hospedagem não classificado a utilização de 

seus símbolos, induzindo o consumidor a erro e caracterizando a propaganda enganosa 

definida no art. 37 da Lei nº. 8.078, de 11-9-1990 (Código de Defesa do Consumidor). Ainda 

defende que, toda essa preocupação de padronização está longe de ser atingida pelos 

pequenos e médios hotéis, uma vez que a diversidade de itens e o nível de exigência de cada 

um, além de ser bastante elevado, é extremamente recente. Mas, para efeito de referência, 

muitos hotéis ainda divulgam em sua recepção a antiga classificação, especificando o número 

de estrelas pelo qual eram classificados anteriormente.  

Belli (1998) complementa que, em alguns casos, os empreendedores hoteleiros solicitam 

a classificação da EMBRATUR somente após o inicio da obra ou mesmo após a sua 

conclusão, deixando de receberem uma classificação superior à obtida, pela ausência de 

pequenos detalhes, que na fase de projeto teriam sido facilmente equacionados. 

Para Mota (2001, p.43), “a hotelaria pode ser compreendida como uma das principais 

atividades do turismo, já que atende a uma necessidade básica para sua realização, quando 

viabiliza a permanência do turista no local visitado por meio da hospedagem”. Ainda, nota 

que a hotelaria como finalidade comercial é um tipo de negócio que possui seus próprios 

produtos e mercados, tecnologia e métodos, o que faz com que muitas indústrias se 

beneficiem com a atividade hoteleira. Caracteriza-se por ser uma atividade que movimenta 

inúmeras outras em sua concepção e manutenção. Dias apud Mota (2001) afirma que num 

hotel, há por volta de 3.000 categorias de produtos (baixelas, máquinas, leitos, sabonetes, 

cadeiras etc.) no mesmo momento e no mesmo local. 

Deste aspecto, é necessário abordar a viabilidade de um empreendimento hoteleiro. 

Conforme Belli (1998), a viabilidade econômica está relacionada com a lucratividade e o 

retorno do investimento existente a longo prazo, a viabilidade financeira está relacionada com 

a disponibilidade financeira, obrigatoriamente com a caixa e bancos a curto prazo. Já “[...] do 

ponto de vista de retorno dos recursos financiados, pode ser aferida pela sua capacidade de 
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gerar resultados financeiros suficientes para a amortização do financiamento concedido nas 

condições contratadas” (BELLI, 2000, p.5). No setor hoteleiro, a UH é fundamental para a 

determinação da viabilidade do empreendimento, sendo utilizada universalmente como base 

de informações e os parâmetros e índices empregados em projetos devem ser trazidos à sua 

dimensão.  

Portanto, é recomendável que nos estudos de viabilidade os principais indicadores 

(investimentos, resultado operacional, receitas operacionais, despesas operacionais, mão-de-

obra, etc) sejam referidos a essa unidade. Belli (2000, p.6) afirma que,  

 

“O investimento por UH, dado básico para as considerações sobre a viabilidade do 

empreendimento, depende da qualidade – e do custo – da construção, do terreno e 

das instalações e equipamentos de hospedagem, bem como da área individual das 

UHs. Os itens básicos que compõem o investimento inicial são: terreno; construção 

civil; instalações complementares e acessórias; equipamentos hoteleiros, móveis e 

utensílios; despesas pré-operacionais (inclusive capital de giro nos primeiro anos de 

operação); e projeto”. 

 

Analisando o indicador investimentos, esses podem variar em função do porte do 

empreendimento, da qualidade das instalações e das características dos serviços oferecidos, os 

quais dependem do nicho de mercado em que o empreendimento irá atuar. É preciso saber se 

o investimento, que empregado no empreendimento, terá equivalência na remuneração que 

poderá proporcionar, ou seja, é necessário averiguar custos fixos e variáveis, estabelecer o 

valor das diárias na baixa e alta temporada, despesas operacionais, impostos diretos e 

indiretos, seguros e juros, para obter um faturamento que pelo menos cubra esses gastos 

(BELLI, 2000). 

Assim, o incorreto dimensionamento do mercado, tanto quantitativamente como 

qualitativamente, tem sido uma das principais causas de insucesso de muitos 

empreendimentos hoteleiros. Por essa razão, um dos fatores primordiais para um bom 

resultado vem sendo a determinação correta da localização do empreendimento e o preço que 

será cobrado pelos serviços, dado pelo mercado mais o valor do investimento realizado. Com 

isso, Cunha (1997, p.37) afirma que “A experiência mostra que o alcance de ocupação de 

empreendimentos hoteleiros varia com os diferentes tipos de países, com o seu grau de 

desenvolvimento econômico, com o nível de desenvolvimento turístico alcançado e com a 

distribuição sazonal da procura turística”.  

As receitas operacionais advêm dos serviços prestados no hotel que dependem 

principalmente do valor da diária, do número de leitos por UH e da taxa de ocupação. O valor 

da diária é determinado pelo nicho de mercado e categoria do hotel. O número médio de 
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leitos/UH depende basicamente da categoria e do tipo do hotel. A taxa de ocupação é um fator 

eminentemente exógeno ao empreendimento, podendo ser melhorada por providências 

tomadas pelo administrador (como, administrar um setor de eventos orientando sua clientela 

para esse nicho de mercado). No entanto, Belli (2000) destaca que, na maioria das vezes, esse 

incremento pode ser apenas marginal.  

Para Cunha (1997), a taxa de ocupação é um indicador que permite avaliar em que 

medida a oferta turística se adapta, assim permite determinar o grau de utilização da sua 

capacidade produtiva que esteve efetivamente ocupada e considera o excesso ou necessidade 

de novos alojamentos. No caso de hotéis que possuem centros de eventos, a taxa de ocupação 

durante a realização destes pode aumentar consideravelmente, e isso poderá constituir um 

estímulo à realização de novos investimentos no segmento. 

O autor ainda complementa que por este indicador pode-se calcular vários valores a ter 

em consideração na programação dos investimentos, como o grau de ocupação da oferta 

turística nacional, regional e/ou sazonal. Também outros fatores podem ajudar a determinar a 

taxa de ocupação, como a localização, a capacidade comercial do hoteleiro, os preços 

praticados, as facilidades que concede e os equipamentos complementares de que dispõe. 

Belli (2000) e Mota (2001) reforçam que a adequação do hotel ao mercado é fundamental 

para a previsão da sua taxa de ocupação, tanto com relação à sua localização como quanto ao 

seu tipo (eventos, negócios, lazer, de passagem, etc), e que, além da taxa de ocupação 

hoteleira ser um indicador do aproveitamento das UHs, é um reflexo da flutuação da demanda 

turística. 

Sendo do setor terciário, o produto oferecido pelos hotéis é a hospedagem, a qual não 

pode ser estocada para venda futura, está em local fixo e nem pode ser transportada, essas 

características fazem com que apareça uma preocupação com a taxa de ocupação na hotelaria, 

devido ao grande volume de capital investido em ativo fixo
17

, bem como a alta proporção de 

custos fixos de operação. A consciência da importância de aproveitamento de sua capacidade 

é proveniente de sua relação intrínseca com a lucratividade do hotel (MOTA, 2001). 

Deve-se considerar que a sazonalidade da ocupação é naturalmente mais acentuada, nos 

hotéis que tem uma temporada bem definida. Pode-se dizer que a sazonalidade afeta não 

                                                 
17

 Ativo fixo: Sob o enfoque financeiro, os ativos fixos constituem investimentos de capital, geralmente de 

somas elevadas, de retorno incerto e a longo prazo, devendo esse risco ser considerado para efeito de 

remuneração do capital, bem como para a gestão da liquidez da empresa. Do ponto de vista econômico, o ativo 

fixo deve produzir um fluxo de benefícios futuros superiores ao fluxo de todos os custos, operacionais e 

financeiros, por ele ocasionados. Sob o aspecto patrimonial, o ativo fixo é considerado um estoque gerador de 

riqueza, provocando variações no valor do patrimônio da empresa através do tempo. Sob o enfoque operacional, 

os ativos fixos são utilizados de modo gradual, durante anos, no ciclo produtivo de transformação (CATELLI, 

PARISI e SANTOS, 2004). 
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somente o nível de ocupação, mas também, o próprio valor nominal da diária. Segundo a 

EMBRATUR, em média, na Região Sul, a diária cobrada na baixa temporada tem sido 25% 

inferior ao da alta, sendo que nos hotéis de praia essa redução chega a 42% (BELLI, 2000). 

 De acordo com o “Boletim de Desempenho Econômico do Turismo” (EMBRATUR, 

2004), no setor hoteleiro no primeiro trimestre de 2004 (jan-mar./2004), o total de UHs 

vendidas apresentou elevação pelo segundo trimestre consecutivo (41% dos responsáveis pelo 

faturamento indicaram expansão, 43% estabilidade e 16% declínio); em relação aos preços a 

serem praticados, o mercado hoteleiro deverá reduzi-los, tal propósito deve estar, 

possivelmente, relacionado ao prognóstico de declínio sazonal da demanda 

doméstica/nacional e da estabilidade, ou ligeira queda da demanda internacional; a situação 

dos negócios é positiva para  os empresários que estão apostando na expansão dos negócios 

(no início de abril/2004, os negócios estavam em expansão para 69% do mercado e 

estagnados ou enfrentando dificuldades para 31%). 

 As principais dificuldades para a expansão dos negócios hoteleiros apontadas no 

Boletim foram: aumento da concorrência; escassez de hóspedes; aumento de custos 

operacionais; escassez de capital de giro; escassez de mão-de-obra qualificada; e escassez de 

financiamento a longo prazo. Além dessas, conforme Mota (2001) e Wahab (1991) têm-se: 

insatisfação dos hóspedes com alguns aspectos dos serviços como atrasos e demoras nos 

processos de check-in e check-out; prejuízos nos serviços alimentícios; alto custo das 

imobilizações – terreno, construções; e dificuldades no planejamento e infra-estrutura 

obsoleta. Na verdade, todos esses problemas apontados são enfrentados pela hotelaria do todo 

o Brasil.  

A nível mundial, a taxa de investimento nas atividades incluídas nas viagens e turismo, 

no caso da hotelaria, é muito variável de país para país e depende não só da importância que 

estas atividades assumem nas respectivas economias nacionais, mas também, das condições 

existentes, sejam naturais, políticas e econômicas, para o seu desenvolvimento (CUNHA, 

1997). 

Para Mules (2001), quando um operador de turismo, como um hotel ou uma grande 

estação turística, gasta dinheiro promovendo seus negócios, eles estão promovendo de 

maneira indireta sua área de operação como um destino turístico. Quando os turistas 

respondem a essa promoção, eles provavelmente gastarão dinheiro em outros negócios, da 

mesma forma que no hotel que está fazendo a promoção. Outros negócios, portanto recebem 

um benefício indireto como resultado das ações desse único operador e, nesse sentido, eles 

(isto é, os outros negócios) são parasitários (chamados de free-riders em economia).  
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Além de indicadores financeiros, o desempenho dos negócios no futuro também será 

mensurado pelos indicadores não financeiros que avaliarão o impacto da indústria hoteleira 

sobre a variedade de fatores tais como: melhora na qualidade de vida; preservação da 

natureza; condução da sociedade rumo a novos valores espirituais; contribuindo para a paz e o 

entendimento entre todas as nações; e criando um mundo no qual todos são iguais. (um 

equilíbrio entre a economia e ecologia) (HOLJEVAC, 2003). 
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3 CENÁRIOS DO TURISMO DE EVENTOS 

Neste capítulo, primeiramente será visto a atividade turística de eventos no mundo, que 

tem como principal articulador a ICCA, a qual tanto planeja e organiza eventos internacionais 

como realiza e mantêm atualizadas pesquisas desse segmento. Em seguida, abordar-se-á o 

turismo de eventos no Brasil, exemplificando-o em algumas cidades como Gramado, São 

Paulo e Rio de Janeiro. Depois, apresenta-se o turismo de eventos no Estado de Santa 

Catarina, destacando a sua importância em Florianópolis e nas Festas de Outubro e, por 

último, contextualiza-se a cidade de Balneário Camboriú como cenário de estudo da pesquisa. 

3.1 Âmbito mundial do turismo de eventos 

Atualmente, o segmento do turismo de eventos vem constituindo um importante 

componente para o incremento da atividade turística e da economia internacional. No entanto, 

são poucos estudos, pesquisas e dados estatísticos que permitem analisar o seu desempenho e 

seus impactos nos diversos segmentos econômicos em nível mundial. Assim, utilizar-se-á 

dados da Internacional Congress & Convention Association – ICCA (2004), com base apenas 

em seus associados. 

A ICCA é uma entidade que contribui para o desenvolvimento em âmbito mundial, de 

todos os tipos de eventos internacionais. Mesmo não representando os resultados da atividade 

eventos como um todo, servem de base para analisar-se o desempenho do setor mundialmente 

(MATIAS, 2002). 

A ICCA foi fundada em 1963, quando a indústria de eventos estava começando a se 

expandir rapidamente. Hoje, com membros em 80 países ela é a associação mais global na 

indústria de eventos e uma das mais proeminentes organizações no mundo de eventos 

internacionais. Os seus membros compreendem especialistas líderes na execução, transporte e 

acomodação de eventos. 

Desde 1972, o departamento de pesquisa “ICCA DATA” tem reunido informações sobre 

eventos internacionais de associações e planejadores de eventos corporativos que são 

responsáveis por organizá-los por todo o mundo. A estrutura da base de dados da associação é 

projetada para suprir as necessidades de informações de marketing de fornecedores no ramo 

de eventos internacionais. Para ser incluídos e considerados eventos internacionais, devem 

satisfazer os seguintes critérios: ser assistido por no mínimo 50 participantes; ser organizado 

periodicamente; ter sido realizado no mínimo em 3 países diferentes. 
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Uma listagem elaborada sob medida permite a qualquer usuário da base de dados da 

associação obter informações sobre eventos ajustadas às suas necessidades individuais. 

Embora a ICCA DATA não pretenda ter informações sobre todos os eventos de associações 

internacionais, ela é comumente usada com uma fonte valiosa para análises deste mercado. 

Uma análise individual da base de dados pode dar uma compreensão clara do mercado 

regional ou mundial de eventos de associações e pode permitir um melhor entendimento das 

necessidades dos organizadores de eventos. 

As estatísticas da ICCA DATA mostram que os eventos de associações requerem uma 

quantidade cada vez maior de espaço para exposições, pois sendo estas comerciais, estão se 

tornando maiores e consideradas um aspecto necessário de um evento. Outro 

desenvolvimento é a organização do evento, visto que parece haver uma tendência rumo a um 

secretariado ou organizador permanente. A longo prazo, isto resultará em uma política de 

tomada de decisões mais centralizada. 

De acordo com a ICCA, o mercado internacional de eventos pode ser segmentado de 

diferentes maneiras. Ele pode ser dividido pelo tamanho dos eventos, pelo público destes 

eventos, pelos objetivos e por muitos outros critérios. Contudo, o principal critério que um 

fornecedor usa para segmentar o mercado é o promotor do evento. O promotor determina qual 

tipo de evento é organizado e o tipo de serviços do fornecedor necessários. Ao segmentar o 

mercado de eventos internacionais por promotor, dois mercados podem ser definidos: o 

mercado corporativo e o mercado não corporativo. O último consiste de organizações 

internacionais governamentais e organizações ou associações não-governamentais 

internacionais. 

O mercado de eventos de associações pode ser subdividido em três categorias: eventos 

científicos; eventos comerciais e eventos sociais. De um total de 5.824 organizações 

internacionais inseridas na base de dados do ICCA, em 2002, 65% foram européias (ver 

Figura 2). Os outros continentes permaneceram iguais em termos de percentagem. Estas 

foram todas as organizações que presidiram eventos internacionais em 2002 e continuam a 

fazer. A partir do percentual da América Latina (1%), infere-se que esta tem um potencial a 

ser desenvolvido no segmento de eventos a fim de ter uma melhor representação 

internacionalmente. 
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Figura 2: Sede das Organizações Internacionais. 

Fonte: ICCA (associações com eventos em 2002 e posterior) (2004, p.7). 

 

 Segundo a ICCA, a opção mais considerada para realização de eventos pelos 

organizadores para quase a metade dos eventos monitorados em 2001 foi os centros de 

eventos autônomos. As universidades e os hotéis com instalações para eventos foram 

considerados para aproximadamente um terço de todos os eventos (ver Figura 3). O uso real 

dos centros de eventos e hotéis teve ambos um aumento de 4% em 2002. 
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Figura 3: Tipo de locais considerados para eventos internacionais 

Fonte: ICCA (2004, p.24). 

  

 O mês de setembro continua sendo o mês mais popular para eventos, seguido por Junho, 

Outubro e Maio e a média de duração dos eventos foi de 4,7 dias, entre 1997 e 2002, este 

quadro caiu para 4,4 dias em 2004 (ICCA, 2004). 

 Na Tabela 2 é apresentada as dez principais áreas profissionais de atuação dos eventos 

internacionais no mundo monitorados pela ICCA. A área médica destaca-se, ficando a 

atuação em torno de 30%, em dez anos, tendo um pouco de aumento em 2004. Das áreas 

seguintes, 12% foram eventos científicos, 10% foram relacionados à tecnologia e 8% à 
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indústria. As áreas de agricultura, ciências sociais, educação, comércio, transportes e 

comunicação, mantiveram-se equilibradas nesse período e suas atuações em 2004 entre 5% e 

2%. 

 As outras áreas, correspondentes à gestão, cultura, artes, ecologia e meio-ambiente, 

direito, esportes e lazer, biblioteconomia e informações, segurança, lingüística, arquitetura, 

matemática e estatística, literatura, ciências históricas, geografia, entre outras, ficaram em 

torno de 20%.  Os dados da Tabela 2 demonstram, durante esse período entre 1993-2004, 

quais as áreas profissionais que mais realizam eventos no mundo. 

 

Tabela 2: Principais áreas profissionais de eventos internacionais entre 1993-2004. 
 

Áreas Profissionais 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1 Ciências Médicas 28% 29% 29% 27% 28% 28% 28% 29% 28% 28% 30% 37% 

2 Cientifica  13% 13% 12% 14% 13% 13% 13% 12% 13% 12% 13% 14% 

3 Tecnologia 8% 8% 9% 10% 9% 9% 10% 10% 9% 10% 9% 7% 

4 Indústria 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 6% 

5 Agricultura 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 5% 

6 Ciências Sociais 4% 3% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 3% 

7 Educação 4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 

8 Comércio 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 3% 2% 

9 Economia 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 

10 Transportes e Comunicação 3% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 

11 Outras 20% 20% 18% 19% 20% 19% 19% 20% 20% 19% 20% 19% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: ICCA. (2004, p.27). 

 

 De acordo com os critérios da ICCA para estabelecer o ranking dos continentes, países 

e cidades, são considerados apenas os eventos internacionais realizados.  

Desde modo, os continentes que mais se destacaram entre 1993-2004, de acordo com a 

Tabela 3 em termos de número de eventos realizados foram: Europa (59,1%), Ásia (16,5%) e 

América do Norte (11,7%). A América Latina ficou em quarto lugar com 5,8% de 

participação. 

 

Tabela 3: Participação dos mercados em número de eventos internacionais entre 1993-2004* 

Continente Número de eventos Participação (%) 

Europa 19.958 59,1 

Ásia  5.554 16,5 

América do Norte  3.943 11,7 

América Latina 1.950 5,8 

Austrália/Pacifico 1.449 4,3 

África  896 2,7 

Total  33750 100,0 
 

 Fonte: ICCA (2004).  

 * O ano de 2004, constam apenas os eventos já confirmados até o momento desta pesquisa. 
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 No ranking dos países no mundo por número de eventos internacionais realizados, o 

Brasil apareceu no ano 2000 em 11º lugar, com 96 eventos, no ano 2001 em 15º lugar, com 68 

eventos, e no ano de 2002 em 21º lugar, com a realização de 56 eventos (ICCA, 2004). De 

acordo com notícia divulgada pela Bussiness Travel (2004), a ICCA divulgou em Frankfurt, o 

ranking dos maiores países realizadores de eventos internacionais em 2003. O Brasil 

ingressou nos “Top 20”, subindo três lugares em relação à classificação de 2002, ao se 

classificar na 18ª posição, com 62 eventos realizados. A cidade do Rio de Janeiro foi a maior 

realizadora de eventos internacionais, com 30 destes. Os demais 32 aconteceram em outras 

cidades, como São Paulo, Salvador e Curitiba. 

 No ranking das cidades no mundo por número de eventos internacionais realizados, em 

pesquisa feita pela ICCA, o Rio de Janeiro aparece em 4º lugar em 2000 ao lado de Viena 

(Áustria), em 10º lugar em 2001 ao lado de Singapura (República da Singapura) e Praga 

(República Tcheca). Já em 2002, a cidade fica em 19º lugar ao lado de Montreal (Canadá), 

estando Barcelona projetada em primeiro lugar e as cidades de Copenhague e Estocolmo em 

segundo e terceiro, respectivamente. 

 Na Tabela 4, o Brasil apresenta-se em terceiro lugar na colocação em relação aos países 

do Continente Americano no período de 1998 a 2003, equivalendo a 11% dos eventos 

realizados. Perde somente para os Estados Unidos e Canadá que tiveram melhor desempenho 

concentrando 51% e 18% dos eventos respectivamente.  

 

Tabela 4: Participação dos mercados do Continente Americano entre 1998-2003. 
 

 Países 1998 1999 2000 2001 2002* 2003** 

1 U.S.A. 295 284 284 208 225 170 

2 Canadá 101 100 108 83 94 60 

3 Brasil 57 78 96 68 56 35 

4 México 22 19 27 29 26 22 

5 Argentina 32 26 28 23 16 13 

6 Chile 10 18 11 7 9 7 

7 Cuba 3 5 11 21 5 2 

8 Peru 7 6 5 4 5 3 

9 Porto Rico 9 5 5 3 5 2 

10 Uruguai 12 10 9 15 5 3 

11 Outros 54 27 34 27 16 16 

 Total 602 578 618 488 462 333 

Fonte: ICCA (2004, p.1) 

* Esta pesquisa foi realizada no ano de 2002. 

** Os números dados no ano de 2003 são dos eventos já confirmados até a conclusão 

daquela pesquisa. 
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Já no ranking das cidades das Américas, a cidade do Rio de Janeiro aparece em primeiro 

lugar, por três anos consecutivos (2000-2002), sendo em 2002, ao lado de Montreal, e a 

cidade de São Paulo, aparece em quarto lugar, até o momento da pesquisa realizada pela 

ICCA em 2002 (ICCA, 2004).  

Algumas tendências são observadas por eventos que são gerados por preocupações 

relativas ao segmento de eventos, como por exemplo, o evento "Ciclo de Conferências", (22-

25/06/2004), realizado no Transamérica Expo Center, em São Paulo, o qual foi lançado no 

LACIME 2004 - Latin America & Caribbean Incentive and Meetings Exhibition (Exposição 

de Turismo de Incentivo, Eventos e Negócios da América Latina e do Caribe), que ocorreu 

em 31/05/2004, no Hilton Morumbi, em São Paulo. Em que executivos do turismo analisam o 

mercado e a partir deste evento indicam algumas questões-chave como: posicionar a marca 

Brasil no cenário internacional; responsabilidades do poder público e da iniciativa privada no 

desenvolvimento do setor; em que medida o câmbio e a diversidade cultural podem atrair 

novos investimentos para a região e a qualidade da infra-estrutura brasileira e latino-

americana para eventos e viagens de incentivo. Para Eduardo Sanovicz, presidente da 

EMBRATUR e vice-presidente da ICCA, a realização do LACIME 2004 no Brasil vem sendo 

caminho da inserção da América Latina como destino certo para os segmentos de eventos e 

negócios no mundo. Em 2004, o País tendo captado 18 novos eventos internacionais, a 

previsão para 2005 é de que este número cresça de 13 a 14% (LACIME, 2004). 

O Brasil, como destino para eventos internacionais, terá sua divulgação feita no exterior, 

através de um recurso inédito em todo o mundo, pela revista anual Brazil Events Magazine, 

que será distribuída pela EMBRATUR em seus escritórios no exterior e nas feiras 

internacionais, sob o patrocínio da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux 

(FBC&VB, 2002a). As bases deste novo projeto foram apresentadas no LACIME 2004 e a 

apresentação oficial da publicação em Chicago (EUA), durante a Meeting & Incentive Travel 

Show (IT&ME), a maior feira do setor nos Estados Unidos e um dos mais destacados eventos 

de turismo de negócios no mundo. A revista foi dividida em três partes misturando as 

estruturas de show-case, guia para planejadores de eventos e revista, na primeira parte, uma 

equipe de articulistas opina sobre a viabilidade de realização de eventos no Brasil, na 

segunda, há informações sobre o país aos organizadores de eventos e, na terceira, são 

apresentados dados de 33 destinos brasileiros e sua estrutura para a realização de eventos. 
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3.2 Âmbito nacional do turismo de eventos – Brasil 

O segmento de eventos no Brasil, surgiu na década de cinqüenta, com o lançamento da 

Feira Nacional de Indústria Têxtil (Fenit), vindo a consolidar-se em 1970 com a inauguração 

do Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo. Atualmente, o Brasil vem realizando um 

grande número de eventos, possuindo cidades que vivem praticamente desta atividade: 

Turismo de Eventos. 

O Brasil conquistou seu espaço internacionalmente, a partir de 1984, com a realização 

do “Free Jazz Festival”, realizado no eixo Rio-São Paulo. Outro evento é o “Enduro da 

Independência”, realizado sempre no dia 7 de setembro, no trecho Rio-Belo Horizonte, que se 

tornou oficial no calendário das competições internacionais.  

Em 1999, surgiu o “oscar dos eventos”, o Prêmio Caio, sendo realizado anualmente, a 

partir da necessidade de se valorizar os trabalhos e incentivar os profissionais do segmento de 

todo o país, proporcionando reconhecimento em seu segmento e na mídia, além de 

homenagear o empresário Caio de Alcantara Machado, pioneiro do mercado de feiras de 

negócios e congressos no Brasil. Assim, em 2000, a cidade de Foz do Iguaçu/PR foi escolhida 

a melhor realizadora de eventos do país e o CentroSul, em Florianópolis/SC, e Parque 

Anhembi, em São Paulo/SP, foram escolhidos os melhores centros de eventos. Em 2001, Foz 

do Iguaçu/PR continuou a liderar a atividade e os centros de eventos foram o ITM EXPO, em 

São Paulo/SP, o Center Convention Uberlândia, em Uberlândia/MG e novamente o 

CentroSul. Já, em 2002, São Paulo foi a escolhida e o Rio Centro, no Rio de Janeiro/RJ. Em 

2003, as melhores cidades foram São Paulo, Florianópolis e Salvador e o centro de eventos foi 

Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre/ RS. Em 2004, continuaram no ranking São 

Paulo e Salvador, além de Brasília e o Centro de Convenções da Bahia, em Salvador/BA. 

Na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, realizam-se todos os anos o “Festival do 

Turismo de Gramado”, evento que já está em sua 16º edição e reúne pessoas do trade turístico 

de toda parte do mundo, em 2003, mais de 10 mil profissionais participaram da Feira e do 

Congresso, e conheceram o produto turístico oferecido por 1820 empresas presentes no 

evento. Na capital do Estado, cidade de Porto Alegre, também vem se destacando na 

realização de eventos culturais, tecnológicos e sociais, entre estes, cita-se o Fórum Social 

Mundial, que em 2001, teve a participação de aproximadamente 20.000 pessoas, de 117 

países, em 2002, a participação foi de mais de 50.000 pessoas e em 2003, o número de 

pessoas chegou a cerca de 100.000, abrangendo 123 países.  
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A cidade do Rio de Janeiro é mundialmente conhecida por suas belezas naturais e por 

sua vocação turística, tendo aspectos como clima, localização geográfica e meios de 

transporte somados a um momento de festa: Carnaval. Sob o contexto cultural, é essa festa 

(evento) que mais reúne diferenças em todo o território brasileiro, principalmente porque é 

celebrada por todas as camadas da população. Até aqueles que não se envolvem com as 

celebrações propriamente ditas, desfrutam do feriado para viajar e planejar encontros de 

famílias que vivem em locais distantes. O Carnaval, festa do anti-cristianismo, é a 

comemoração mais relevante do ponto de vista nacional do calendário dos brasileiros. 

Segundo a Secretaria de Turismo da cidade, atualmente a festa do Carnaval se divide em 5 

pontos básicos: Escolas de Samba, Blocos de Rua, Bailes, Terreirão do Samba e outros 

eventos, sendo as duas primeiras as mais importantes no que diz respeito ao número de 

visitantes e ao envolvimento popular (COELHO, 2003). 

De acordo com Montes e Coriolano (2003), a cidade do Rio de Janeiro encontra-se 

numa boa colocação entre as demais no ranking mundial dos eventos, e esse resultado é fruto 

de um intenso e continuo trabalho desenvolvido em parceria com os diversos órgãos de 

turismo carioca e da iniciativa privada, que transformaram a cidade em sede de eventos. Com 

isso, o Rio de Janeiro conseguiu recuperar sua imagem, que no inicio da década de 90 era de 

caos e abandono, apresentando uma imagem fortalecida e satisfatória para eventos. 

O governo do Estado do Rio de Janeiro tem convidado profissionais das mídias de toda 

parte do mundo para conhecer a antiga capital do Brasil. O espaço para eventos - Riocentro - 

pode ser considerado o maior núcleo de convenções da América Latina, com uma agenda de 

eventos sempre fechada. No entanto, a cidade já apresenta o problema de escassez de espaços 

para eventos, com isso, promotores negociam com o governo do Estado a construção de 

(novos) espaços como auditórios e centros de convenção, com capacidade para atender a 

eventos de médio e grande porte (COELHO, 2003). 

Segundo Matias (2002) e Montes e Coriolano (2003), a cidade de São Paulo tem 

mantido a liderança como a principal receptora de turistas estrangeiros, sendo os principais 

motivos os "negócios e eventos" promovidos pela cidade, que se destaca como o maior 

exemplo do que o segmento de eventos representa para a hotelaria. Por exemplo, quem quiser 

realizar um evento, dependendo do local, precisa agendá-lo com três ou quatro anos de 

antecedência, essa procura se reflete na taxa de ocupação dos hotéis, os quais a cada dia 

aumentam em número de construção na cidade. 

Oliveira (2000) coloca o município de Guarulhos, privilegiado por sua localização 

próxima a cidade de São Paulo e por possuir o maior Aeroporto Internacional da América do 
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Sul e segundo maior da América Latina. Ainda, a cidade conta com uma rede hoteleira em 

expansão, envolvendo operadoras internacionais (Sol Meliá, Choice, Accor e Best Western), 

transformando-a em um grande centro receptivo de negócios e eventos, no entanto, a cidade 

ainda não possui uma oferta de serviços qualificados para atender o público-alvo de eventos. 

Em cidades do Nordeste os eventos estão sendo os atrativos na captação do turismo, 

com isso, Montes e Coriolano (2003) comentam o potencial dos eventos no incremento da 

atividade turística no Estado de Alagoas, assim tem-se: Maceió Fest, Feira Internacional de 

Artesanato do Nordeste (Artnor), cidade de Maceió; Dia Nacional da Consciência Negra, 

cidade de União dos Palmares; Encenação da Paixão de Cristo, cidade de Arapiraca; Lengo 

Tengo, cidade de Cajueiro.  

Estes eventos de caráter artístico, cultural, religioso, social e negócios que vem 

acontecendo nos Estados do Brasil, fazem com que a região comece a ter uma divulgação 

nacional e internacional, uma ampliação da rede de hotéis, bares e restaurantes e espaços 

físicos destinados especificamente para eventos. Ainda, há o melhoramento na infra-estrutura 

das cidades, como acesso, comunicação (instalação de telefones públicos) e conservação 

permanente, que, muitas vezes, é reivindicada pela comunidade local. 

A cidade de Salvador, também vem se destacando para a atividade turística de eventos e 

negócios. Em 2004, ela foi escolhida a segunda melhor cidade brasileira para esta atividade, e 

seu centro de convenções foi considerado o melhor do país. Estas premiações vieram graças 

ao trabalho de captação do Salvador da Bahia Convetion Bureau (SBCB), que é o terceiro 

maior captador de turismo de eventos do país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Segundo Montes e Coriolano (2003), nos últimos cinco anos, o mercado de eventos vem 

passando por mudanças significativas, como o investimento de empresas internacionais no 

Brasil, porque este tem um grande mercado a ser dinamizado, sendo as feiras o centro de 

encontro dessas empresas que procuram novos nichos de mercado, que investem fazendo 

alianças e gerando grande quantidade de empreendimentos. 

Assim, é realizada, atualmente, uma infinidade de eventos fazendo com que o segmento 

se fortaleça a cada dia no cenário econômico do Brasil, o qual tem dado oportunidades para as 

empresas de vários setores em função da crescente demanda de eventos. Vale lembrar que, 

nesse segmento, existem apoio e movimentação de capital privado para os patrocínios em 

projetos de desenvolvimento e revitalização de bairros e regiões, propiciando muitas 

vantagens para o segmento. 

A análise regional revela a participação expressiva da Região Sudeste do Brasil, que, ao 

concentrar 52% dos espaços de eventos levantados, recebe 56% dos eventos realizados no 
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país (ver Tabela 5). Tal peso no segmento de eventos reflete a participação desta região na 

economia brasileira e, em particular, no turismo de negócios que se constitui um grande 

gerador de eventos. 

Tabela 5: Número de eventos segundo regiões brasileiras 

Regiões do Brasil 
Número de  

espaços 

% dos 

espaços 

Média anual 

de eventos 

Número anual  

de eventos  
% do Brasil 

Sudeste 862 51,8 206 177.945 55,7 

Nordeste 278 16,7 209 58.236 18,2 

Sul 315 18,9 155 49.010 15,3 

Centro-Oeste 138 8,3 198 27.365 8,6 

Norte 71 4,3 98 6.931 2,2 

Total 1.664 100,0 192 319.488 100,0 
 

Fonte: Pesquisa FBC&VB-1º Dimensionamento Econômico do Setor de Eventos no Brasil (2002, p. 66). 

 

A Região Nordeste possui menos espaços de eventos que o Sul (16,7% contra 18,9% do 

total), mas aparece em segundo lugar no ranking de eventos realizados. Com efeito, o 

crescimento econômico experimentado pelo Nordeste nas últimas décadas, aliado aos fortes 

investimentos públicos em infra-estrutura urbana e de apoio ao turismo gerados pelo 

Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste – PRODETUR/NE, vem atraindo 

investimentos privados e motivando um crescente fluxo turístico, no qual o segmento de 

eventos ocupa posição destacada. A média de eventos por espaço no Nordeste (209 por ano) é 

a maior de todas as regiões e está superando a média nacional. 

A partir dos dados expostos, pode-se dizer de acordo com Dantas apud Blehm, (2002, 

p.12), que “os eventos são importantes para o turismo pelos seus benefícios, pois criam 

oportunidade de viagens, ampliam o consumo e, em conseqüência, o lucro no local do evento, 

permitem a estabilidade dos níveis de emprego do setor turístico; e, por fim promovem 

indiretamente o local onde será realizado evento”. 

3.3 Âmbito estadual do turismo de eventos – Santa Catarina 

O expressivo potencial natural e étnico de Santa Catarina tem se constituído em uma 

importante alavanca para o desenvolvimento turístico de suas diversas sub-regiões, que tem 

95,4 mil km
2
, o equivalente a 1,12% do território nacional. A exuberância de orla litorânea, 

com seus 531 quilômetros de costa, atrai turistas do mundo todo, principalmente, dos países 

da América Latina. Com isso, propicia o turismo de lazer e outros segmentos da atividade, 

como o turismo de negócios e cada vez mais o turismo de eventos, que vem sendo uma das 

principais estratégias para movimentar o turismo durante todo o ano no estado. 



 

 

88 

De acordo com a SANTUR (2004), Santa Catarina está dividida em nove Roteiros 

Turísticos Integrados, a saber: Litoral Norte (São Francisco do Sul, Barra Velha, Piçarras, 

Barra do Sul e Itapoá); Rota do Sol (Balneário Camboriú, Itajaí, Penha e Navegantes); Costa 

Esmeralda (Bombinhas, Porto Belo e Ilha, Itapema e Governador Celso Ramos); 

Florianópolis (Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, Palhoça, São José, 

Biguaçu, Antonio Carlos e São Pedro de Alcântara); Caminhos do Sul (Laguna, Garopaba, 

Imbituba,Tubarão, Gravatal, Orleans, Criciúma, Içara, Urussanga, Nova Veneza, Araranguá e 

Praia Grande); Caminho dos Príncipes (Joinville, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Corupá, 

Canoinhas, Porto União, Itaiópolis, Rio Negrinho e Campo Alegre); Vale Europeu (Apiúna, 

Blumenau, Brusque, Botuverá, Indaial, Ibirama, Pomerode, Presidente Getúlio, Nova Trento, 

Gaspar, Rio do Sul, Rio dos Cedros, Timbó); Serra Catarinense (Lages, Urubici, São Joaquim, 

Bom Jardim da Serra, Urupema, Bom Retiro, Rancho Queimado); e Rota da Amizade/ Oeste 

(Treze Tilhas, Fraiburgo, Piratuba, Videira, Caçador, Concórdia, Chapecó, Joaçaba, Campos 

Novos e Maravilha, entre outras cidades). 

No planalto de Lages, o potencial paisagístico da Serra Geral não foi ainda devidamente 

avaliado, tendo em vista a gestão racional dos recursos existentes, e São Joaquim constitui-se 

no principal atrativo turístico da região, associado à neve e à paisagem da Serra do Rio do 

Rastro. Ainda, no circuito das áreas frias, ganham destaque, a cada ano, as iniciativas do 

turismo rural na região de Lages. No Vale do Itajaí revela-se o turismo de negócios, ligado às 

pequenas, médias e grandes malharias das cidades de Blumenau, Brusque, Jaraguá do Sul e 

Joinville, e às atividades portuárias em Itajaí. 

Por sua vez, o turismo de eventos tem sido uma atividade conhecida dos catarinenses 

firmando-se em diversos roteiros, pois já atrai turistas do Brasil e do Cone Sul. No entanto, 

para receber este segmento, o Estado precisa primar pela qualidade, já que os turistas são mais 

exigentes que os de temporada e tem a vantagem de gastarem mais.  

Advindo a isto, graças ao grande potencial cultural (multiétnico) da população de Santa 

Catarina, tem-se revelado a vocação na organização de festas tradicionais. Assim, têm-se as 

“Festas de Outubro” como a Oktoberfest, em Blumenau; a Fenachopp, em Joinville; a 

Fenarreco, em Brusque; a Marejada, em Itajaí; a Schutzenfest, em Jaraguá do Sul; a Kegelfest, 

em Rio do Sul; a Musifest, em São Bento do Sul; a Tirolerfest, em Treze Tilhas, a 

Oktoberfest, em Itapiranga; a Festa do Imigrante, em Timbó. Além das inúmeras festas 

regionais, como a Festa dos Navegantes (Fevereiro), em Navegantes, o Festival de Dança 

(Julho) e Festa das Flores (Novembro), em Joinville, entre outras do setor agropecuário 

catarinense, como a Festa do Pinhão (Junho), em Lages; Festa da Maçã (Abril/Maio); em São 
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Joaquim. Todos estes eventos estão atraindo uma demanda turística que transcende os limites 

de suas regiões. 

O Estado de Santa Catarina está apostando no turismo de eventos, que é visto como um 

filão de mercado, onde os profissionais do setor entendem que a atração de pessoas para 

eventos de grande e médio porte é uma saída para melhorar os índices de ocupação da rede 

hoteleira. Conforme matéria divulgada por Araújo (2003), o fomento ao turismo de eventos e 

negócios foi uma das prioridades do governo no ano de 2003, que investiu no segmento para 

reduzir o problema da sazonalidade. A priorização do turismo de eventos pode gerar emprego 

e renda para o Estado e ajudar a dar fim à baixa estação, pois, o turismo de eventos acontece 

em todas as estações. 

Acrescentando, Gilsa (2003) afirma que a realização de eventos é a alternativa 

encontrada pelo trade turístico para escapar de dependência do curto período de veraneio 

(dezembro a março) e o fracasso da temporada 2000/2001 certamente foi mais um dos fatores 

que serviu de exemplo a todos os envolvidos com a atividade turística em Santa Catarina. 

Parte da profissionalização do segmento deve-se à criação de C&VB, ao quais 

organizam e planejam a atividade. No Estado, já tem oito entidades desta natureza, bem 

estruturadas e atuantes, nas cidades de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, 

Chapecó e nas regiões da Serra Catarinense, Costa Esmeralda e Alto Uruguai – sudoeste do 

Estado, com sede em Concórdia (SANTUR, 2004). 

De acordo com FBC&VB (2002a), no Estado aparecem destacados os espaços para 

eventos das cidades de Balneário Camboriú, Blumenau, Florianópolis, Itajaí, Itapema, Jaraguá 

do Sul, Joinville, Lages, Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul e São Francisco do 

Sul.  

Como capital do Estado, a cidade de Florianópolis, é uma das muitas localidades 

brasileiras que estão se estruturando para atender a demanda do mercado de eventos. Assim, 

ao possuir infra-estrutura necessária para atender o segmento de eventos, que supostamente 

está bem desenvolvida, busca um bom apelo de marketing através de grande rede hoteleira, 

atrativos turísticos, aeroporto internacional, infra-estrutura de acesso e de comunicação. 

A força econômica de Florianópolis reside nas atividades de comércio e serviços, 

existindo também alguma expressão na indústria de transformação, além das atividades 

ligadas ao turismo. “O comércio e a prestação de serviços dominam amplamente a economia 

local, com uma fatia de 83%, restando apenas 12% às indústrias de transformação e apenas 

5% à agropecuária e à pesca” (MORAES, 2001, p.18). O turismo, além de gerar divisas 

através de estabelecimentos como hotéis, agências de viagens, centros de eventos, 
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restaurantes, bares, campings, também estimula a economia informal com aluguéis de casas, o 

surgimento de novos vendedores ambulantes nas praias e a organização de passeios de barco 

pelos pescadores. 

Foi a partir da década de setenta que o turismo passou a fazer parte do cotidiano da Ilha 

de Santa Catarina. Nos anos oitenta ocorreu um impulso substancial no setor, um verdadeiro 

boom. Mas, foi nos anos noventa, com a consolidação do mesmo, que se pôde sentir no dia a 

dia o que concretamente o turismo significou, tanto para os visitantes quanto para a população 

residente, nativos ou não. Conforme Pinheiro (2002), nos anos de 1990, 1993, 1994, 1999 e 

2000, o estado que mais visitou Florianópolis foi o Rio Grande do Sul, seguido pelos estados 

de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, caracterizando os principais mercados 

emissores nacionais. E como maior emissor estrangeiro tem-se a Argentina durante toda a 

década de 1990. 

O estágio de organização do turismo em Florianópolis lhe garante um lugar privilegiado, 

pois as principais atividades turísticas exploradas são através do turismo de sol e praia, 

ecoturismo, turismo náutico, turismo de aventura, turismo cultural e o turismo de eventos que, 

em especial, tem recebido maior valorização nos últimos anos e também por fazerem parte 

dele o turismo desportivo e o gastronômico. 

Dado esse fato, foi construído o Centro de Convenções de Florianópolis – Centro Sul, 

localizado no aterro da Baía Sul, com o objetivo de inserir definitivamente a cidade no 

turismo de eventos, visando contribuir no combate à sazonalidade do setor. “O centro conta 

com uma área construída de 14,5 mil metros quadrados, sendo um pavilhão de seis mil metros 

quadrados e mais três auditórios com capacidade para até duas mil pessoas” (ROCHA, 2001, 

p.144). A partir do problema da sazonalidade da atividade turística em Florianópolis, que 

ainda não foi superada devido ao turismo se realizar com intensidade nos meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro, foi criado o “Florianópolis Convention Visitors Bureau” no sentido de 

minimizar esta questão e também porque busca a captação de eventos para a cidade. 

Alguns estudos foram feitos a esse respeito, em 2001, uma pesquisa intitulada, 

“Florianópolis – destino competitivo em eventos técnicos-científicos” (MORAES, 2001), deu 

maior ênfase para aspectos como existência de estrutura física e estratégias de captação, não 

fazendo considerações relevantes a prestação de serviços para eventos, que é considerada 

primordial para a competitividade de um destino que busca se consolidar neste segmento de 

mercado, já que, tem-se turistas mais exigentes por serviços. Ainda, constatou que os espaços 

existentes, serviços, equipamentos e infra-estrutura contribuem para este resultado no sentido 

de conservar de forma duradoura, uma posição sustentável a Florianópolis. 
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No ano de 2003, outro estudo intitulado “Gestão da cadeia de suprimentos e serviços no 

segmento mercadológico de eventos da cidade de Florianópolis” (GILSA, 2003), foi realizado 

com a finalidade de analisar as relações empresariais das empresas organizadoras de eventos e 

prestadores de serviços para eventos, sob o enfoque da teoria da gestão da cadeia de 

suprimentos e serviços. Como conclusões do estudo, a autora considera que as empresas 

atendem principalmente os eventos técnico-científicos e de negócios e que a troca de 

informações, a especialização numa determinada atividade e relacionamentos em longo prazo 

são fatores essenciais para a formação de parcerias. Ainda, enfatiza que a importância do 

poder público e iniciativa privada buscarem soluções conjuntas para a obtenção de melhores 

resultados para este segmento mercadológico. 

A cidade de Joinville, também vem destacando-se no mercado de eventos e sua 

consolidação deu-se pelo Centreventos Cau Hansen, o qual privilegia a realização de grandes 

eventos, pois é o primeiro empreendimento latino-americano a incorporar o conceito das bem 

equipadas arenas multiuso, inspiradas nas antigas arenas greco-romanas, sendo funcional, 

pode ser configurado para shows, apresentações teatrais e musicais, atividades esportivas, 

grandes festas, convenções, congressos, exposições e inúmeros outros eventos. Ainda possui 

em suas dependências, a primeira Escola do Balé Bolshoi fora de Moscou, e as instituições 

promotoras do turismo no município - PROMOTUR e Joinville C&VB, a Fundação Cultural - 

proprietária do espaço - e a Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville, 

administradora do complexo. Seu principal evento sediado é o Festival Internacional de 

Dança, maior do gênero no mundo. Outros espaços a destacar respectivamente é a Expoville 

com auditórios e espaços para realização de shows, espetáculos de dança, feiras e congressos, 

e o Iate Príncipe de Joinville III, embarcação de turismo equipada, com capacidade para 350 

pessoas, sendo um espaço privilegiado para realizar variados eventos à bordo: reuniões, 

congressos, confraternizações, festas, em tempo integral. 

3.4 Âmbito municipal do turismo de eventos – Contextualização de Balneário Camboriú 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2003), o 

município de Balneário Camboriú tem uma área territorial de 46 km
2
 e sua população 

estimada é de 83.666 habitantes. A cidade está situada às margens da BR 101, tendo seus 

limites geográficos as cidades de Itajaí, ao norte, Camboriú, à oeste e Itapema ao sul. As 

distâncias dos seus principais pólos são: Brasília – DF – 1595 km; São Paulo – SP – 627 km; 

Rio de janeiro – RJ – 1066 km; Curitiba – PR – 220 km; Florianópolis – SC – 80 km; Porto 
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Alegre – RS – 560 km; Assunção – PY – 1256 km; Montevidéu – UR – 1458 km; Buenos 

Aires – AR – 1890 km. 

Contextualizando sua história (FUMTUR, 2004), tem-se que a colonização começou a 

partir de 1826, com a chegada do açoriano Baltasar Pinto Corrêa. Anos depois vieram os 

alemães, atraídos pelo clima e solo fértil formando assim na região uma pequena aldeia, o 

"Arraial do Bom Sucesso". Em 1849, o lugar passou a ser designado distrito e paralelamente 

iniciou-se na localidade do atual bairro da Barra, com a construção da Igreja Nossa Senhora 

do Bom Sucesso, atualmente um dos pontos turísticos da cidade. 

Já em 1884, o lugarejo foi desmembrado da vizinha Itajaí, originando o município de 

Camboriú. No entanto, existem duas versões para o nome Camboriú, que a primeira, de 

acordo com a mais aceita, vem da língua portuguesa, e significa "curva do rio", a segunda é 

de origem tupi-guarani, onde Camboriú quer dizer "criadouro de robalos", peixe comum na 

região. A partir de 1926, famílias teuto-brasileiras, provenientes principalmente do Vale do 

Itajaí, descobrem a região e, então, começam a surgir as primeiras casas de veraneio e o 

primeiro hotel seria construído em 1928.  

Em 20 de julho de 1964, desmembrando-se do município de Camboriú, o distrito 

Balneário Camboriú obteve sua autonomia administrativa. Com a emancipação política 

definida, a cidade ganha novo impulso econômico e novas perspectivas sócio-culturais. De 

modo constante, fica evidenciado pela sua localização geográfica privilegiada, o interesse pela 

implantação de negócios e empreendimentos que propiciassem e originassem o grande salto 

para o crescimento e consolidação definitiva da vocação turística de Balneário Camboriú, 

lançando a cidade como uma das melhores opções do turismo brasileiro. (FUMTUR, 2004). 

Conforme Minella et al. (1999), em 1977, o turismo começou a ganhar forma e força, 

sendo notoriamente maior do que qualquer outra tendência econômica na cidade, a qual 

começou a ser procurada por turistas de países vizinhos, em sua maioria, os argentinos. A 

partir de 1980, também os brasileiros, começam a adotar a cidade como roteiro de suas férias 

e a intitulam como a "Maravilha do Atlântico Sul". Assim, a partir desse reconhecimento da 

cidade, ela despertou o interesse para o turismo de sol e praia. 

No entanto, na década de 90, houve um desgaste da localidade, acarretando na alta 

temporada, uma massificação do turismo e um achatamento de preços nos meios de 

hospedagem, além de problemas de infra-estrutura básica e de poluição na principal praia da 

cidade. Esta situação culminou no início do ano de 1998, com a divulgação em âmbito 

nacional, de índices intoleráveis de poluição (MINELLA et al., 1999). 
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Com isso, o contínuo aperfeiçoamento de sua infra-estrutura pública passou a ser o 

maior objetivo de seus administradores, visando a adequação da cidade para a recepção de 

seus visitantes (FUMTUR, 2004). De acordo com o Órgão Oficial de Turismo de Santa 

Catarina – SANTUR (2004) o desenvolvimento sócio-econômico de Balneário Camboriú 

começou quando o turismo, como grande e lucrativa atividade econômica, despertou os 

demais setores da economia, os quais tiveram grande participação no desenvolvimento da 

cidade. Sendo de suma importância o setor secundário, com destaque para a indústria da 

construção civil, e o setor terciário como o eixo propulsor da economia da cidade com as 

atividades turísticas e comerciais sendo responsáveis pelo dinamismo e crescimento do 

município.  

Atualmente, durante a alta temporada, o turismo de sol e praia continua sendo o ponto 

forte da vida sócio-econômica da cidade, no entanto, na baixa temporada, surgiu a inclinação 

da cidade para o segmento de eventos a partir da extrema ociosidade dos hotéis e como uma 

forma de recuperar a imagem da cidade, que ficou desgastada ao longo do tempo como 

conseqüência da falta de uma política ordenada de desenvolvimento. Desse modo, os hotéis 

da cidade que resolveram investir no segmento de eventos tentam equilibrar a sua taxa de 

ocupação na baixa temporada. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina – ABIH/SC 

(2004), a cidade de Balneário Camboriú lidera em número de leitos (ver Tabela 6), visto que 

de 1999 a 2002 houve um crescimento de 25% no número de leitos em Santa Catarina. Na 

capital, Florianópolis registrou aumento de 30% nesse período, já em Balneário Camboriú o 

aumento foi de 15% no mesmo período, passando de 18.000 para 20.000 leitos, ultrapassando 

Florianópolis e passando a ocupar o primeiro lugar no Estado, em número de leitos. Joinville 

aumentou sua capacidade em 23% e Blumenau em apenas 2,7% no mesmo período. 

 

Tabela 6: Número de leitos em Santa Catarina 

Fonte: ABIH/SC, 2004. 

Ano Santa Catarina Florianópolis Joinville Blumenau 
Balneário 

Camboriú 

1999 120.000 15.000 3.000 4.670 18.000 

2000 126.000 16.000 3.030 4.700 19.000 

2001 138.900 18.000 3.200 4.730 20.000 

2002 150.000 18.000 3.690 4.780 20.000 

 

Com isso, segundo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Balneário 

Camboriú e Região – SHRBS, (Maio, 2004), os hotéis agregam o segmento de eventos ao 
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cotidiano da cidade, com espaços para a realização de diversos eventos. Ainda, é 

característica destes hotéis, em sua maioria, conforme constatado no estudo de Blehm (2002), 

a administração apresentar-se como familiar, com o poder de decisão centrado na pessoa do 

patriarca ou da matriarca. 

Conforme matéria divulgada pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú (2004), a 

cidade já faz parte do roteiro de turismo de eventos, e como principal destino turístico do sul 

do Brasil, a cidade aposta neste segmento com objetivo de movimentar a atividade turística 

durante todo o ano e driblar a sazonalidade. Através do apoio e do trabalho de captação de 

eventos pela Prefeitura e Secretaria de Turismo e Comércio, já estão confirmados para este 

ano a realização de 15 eventos de médio e grande porte com participação de cerca de 29,3 mil 

pessoas, a receita gerada com estes turistas para a cidade está estimada em R$ 10,2 milhões. 

Além disso, são realizados freqüentemente em salões de eventos dos hotéis no município, 

diversos eventos com número de participantes de até 250 pessoas. Segundo pesquisas 

realizadas por estes órgãos, o gasto médio dos turistas de eventos e negócios é de R$ 350, 

gasto este, superior comparado com o turismo de lazer. 

Além disso, a cidade conta com diversas atrações e/ou eventos culturais e sociais 

promovidos pela Secretaria de Turismo - FUMTUR (2004) e iniciativa privada, como: 

 Revellion Luz: na noite de virada do ano, é apresentado um exuberante show 

pirotécnico para comemorar a chegada de um novo ano reunindo inúmeras pessoas ao longo 

da praia central. 

 Festival da Pipa: é uma festa que reúne participantes de todas as idades, realizada 

nos meses de julho e outubro, em frente à Praça Almirante Tamandaré, a Praia Central se 

colore com centenas de pipas de todas as cores e formatos,  

 Feira Brasileira de Artesanato, Lazer e Cia: Opção criada para os visitantes das 

festas de outubro em Santa Catarina, feira e exposição de produtos variados, com atrações 

paralelas, realizada no mês de outubro. 

 Natal Tropical: “Papai Noel vêm passar suas férias em Balneário Camboriú”, este é 

o lema do Projeto, onde os turistas e a comunidade local são brindados com um espetáculo na 

véspera de Natal. O Papai Noel aparece de jet-ski, de helicóptero, etc., demonstrando que está 

curtindo o verão. A cidade fica totalmente iluminada e decorada, impressionando a todos que 

aqui visitam. 

 Tentações de Verão: Realizado na temporada de verão, o projeto conta com 10 

palcos alternativos que realizam apresentações artístico-culturais com músicos da região, ao 

longo da orla marítima. 
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 Meses da Felicidade: Feito nos meses de março, abril e maio, o projeto visa 

promover um atendimento diferenciado às pessoas da Melhor Idade, que geralmente 

freqüentam a cidade durante esse período. Conta com várias programações especiais como 

shows, bailes, bingo, atividades esportivas, que são realizadas pela iniciativa privada em 

conjunto com o poder público. 

 Arraial: Com finalidade de resgatar as raízes folclóricas e culturais da região, no mês 

de julho, a cidade apresenta o Arraial, que conta com várias apresentações, missa campal, 

além das barraquinhas típicas da festa, sendo realizado na Barra Sul. 

Ainda, de acordo com a Secretaria de Turismo – FUMTUR (2004), a cidade conta com 

espaços construídos ou adaptados para a realização de eventos, como: 

 Centro de Eventos Auto Cine – Localiza-se na Av. dos Estados, 4770, possui áreas 

de exposição (para 60 estandes), de alimentação e bebidas e de lojas de diversos segmentos, 

auditório para 900 pessoas, salão social para 500 pessoas com ar condicionado central, 

sistema de som e amplo estacionamento;  

 Camboriú Country Club – Localiza-se na BR 101, km 138, possui 3 salões com 

capacidade total para 800 pessoas, boate para 3000 pessoas, pavilhão de eventos 10.000 

pessoas, ainda 6 quadras de tênis e 2 de paddle; 6 pistas de boliche informatizadas, 1 campo 

de futebol suíço, 2 canchas de bocha, 1 quadra de vôlei de areia, 1 piscina semi-olimpica e 

outra infantil, bosque com churrasqueira, sauna, teatro para 800 pessoas e ampla área de 

estacionamento; 

 Cine Itália – Localiza-se na Av. Central, 335, dispõe de auditório/teatro para 700 

pessoas, com ar condicionado central e sistema de som; área de exposição de 500 m
2
, 

colocando até 40 estandes, 2 salas até 100 pessoas em auditório, lancheria e revistaria; 

 Parque Cyro Gevaerd – Localiza-se na BR 101, km 137, antigo Parque de 

Exposições da SANTUR, dispõe de área para exposição de aproximadamente de 5 mil m
2
, 

colocando até 220 estandes; 

 Centro Multi Eventos Sérgio Lorenzatto - Localiza-se na Rua Libéria, no bairro das 

Nações, possui local para práticas esportivas, culturais e artísticas, com capacidade para 1200 

pessoas. 

 Centro de Cultura – Localiza-se na Casa Serendipity (Rua 2412, nº111) e abriga a 

galeria de artes, o Teatro de Bolso, a Orquestra de Câmara de Balneário Camboriú e o 

Departamento de Cultura, além de cursos de pintura, violão, desenho mangá e teatro. Ainda, 

possui espaços reservados para manifestações culturais, como saraus e apresentações diversas. 
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Ainda, a existência de uma instituição de ensino na cidade (Universidade do Vale do 

Itajaí), com cursos nas áreas de turismo, hotelaria, eventos e lazer, reforça o papel da 

universidade como contribuidora na realização de eventos técnico-científicos. Além de 

possuir espaço para realização destes, esta apóia muitos eventos que se realizam em outros 

locais da cidade através do laboratório de eventos, disponibilizando alunos, que fazem 

estágio, para todas as fases de planejamento de um evento. 

A partir do exposto, nota-se que a cidade oferece diversos locais para a realização de 

eventos. Porém, as condições destes locais são apenas para abrigar eventos de pequeno e 

médio porte. Além disso, dispõe de infra-estrutura de apoio e de serviços, que contribuem 

para o desenvolvimento do turismo receptivo, como: equipamentos turísticos de hospedagem, 

de lazer, de alimentação, de mão-de-obra especializada (transfers, decoração, fotos e 

filmagens, etc). 

Os visitantes que vêm participar de eventos na cidade e seus acompanhantes têm opções 

de lazer nos principais pontos turísticos de Balneário Camboriú, os quais são:  

 Interpraias (linhas de acesso às praias): Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, Pinho, 

Estaleiro e Estaleirinho;  

 Praia do Buraco, Praia do Canto e a Praia dos Amores: ao norte da cidade;  

 Via Gastronômica: situada no Bairro Vila Real, com diversos restaurantes de 

variadas especialidades, possui como atrativo a Ponte Pênsil, que é uma miniatura transitável 

da Ponte Hercílio Luz, de Florianópolis. 

 Parque Ecológico: dispõe de seis trilhas que retratam parte da flora da região. 

Também, no local funciona a Secretaria do Meio Ambiente, o Órgão de Fiscalização 

Ambiental, a Casa do Pensamento, o Departamento de Paisagismo, além de laboratório e 

farmácia que elaboram e fornecem gratuitamente à população chás medicinais, a partir das 

plantas ali cultivadas;  

 Parque Cyro Gevaerd-SANTUR: destacam-se: mini zoológico, aquário marinho, 

horto botânico, mini fazenda, tartarugário, casas típicas, além de cinco museus; além de área 

para exposição. 

 Parque Unipraias: compreende três estações: Barra Sul, Mata Atlântica e 

Laranjeiras. Elas interligam-se por um teleférico que percorre 3,25km, a uma altura máxima 

de 240m;  

 Complexo Turístico Panorâmico Cristo Luz: com uma imagem de 33m de altura, no 

alto do Morro da Cruz; 
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Deste modo, a dinamização que o segmento de eventos provoca na cidade, fica clara 

através das novas estruturas com espaços de eventos que esta vem adquirindo, sejam nos 

hotéis que decidiram apostar neste segmento ou em outros espaços alternativos para a 

realização de eventos. Também, a imagem da cidade passou por alterações benéficas em 

termos de infra-estrutura urbana, devido à atratividade exercida pelos eventos que atrai 

inúmeros visitantes para a cidade. 

Alguns estudos foram realizados enfocando a cidade de Balneário Camboriú, entre eles 

os trabalhos de Blehm (2002), Santana (2001) e Minella et al. (1999). O trabalho intitulado 

“Eventos na hotelaria de Balneário Camboriú: um estudo exploratório”, de Blehm (2002), 

teve como objetivo identificar a infra-estrutura física e de pessoal para o atendimento ao 

segmento de eventos na hotelaria, também estabeleceu a representatividade da atividade de 

eventos para os hotéis em estudo. Em sua amostra foram pesquisados 8 (oito) hotéis da cidade 

que atendiam este seguimento plenamente. Entretanto, esta dissertação restringiu-se a análise 

qualitativa dos dados, o que caracteriza uma diferença quanto a forma metodológica deste 

trabalho. 

 Ainda, em seus resultados ficou constatado que o segmento de eventos tinha, 

aproximadamente, dez anos de atuação 1991-2001, sendo considerado recente, se comparado 

com outros mercados nacionais e internacionais, e sua consolidação lenta. Além disso, 

algumas ações de gerenciamento do setor de eventos, como a utilização de mecanismos de 

controle, entre eles: relatórios gerenciais e operacionais; instrumentos de comunicação externa 

e interna; orçamento para o cliente e ordem de serviço interna para o hotel; e o processo de 

arquivamento para a criação do banco de dados sendo utilizados em futuras negociações, 

foram citadas sem o aprofundamento da autora. 

Outro estudo, não direcionando diretamente ao turismo de eventos, mas sim a hotelaria 

da cidade, foi o realizado por Minella et al. (1999), intitulado “Análise do ‘Produto Balneário 

Camboriú’ a partir de seu parque hoteleiro”, que buscou detectar a situação da hotelaria, 

identificando seus pontos fortes e fracos e suas oportunidades e ameaças, utilizando para isso 

o método SWOT Analysis. Em sua amostra foram pesquisados 101 (cento e um) meios de 

hospedagem, onde foram abordadas características como recursos humanos, infra-estrutura, 

marketing e taxas de ocupação daquele ano (1998), onde se constatou que essas estavam 

abaixo, (taxa média geral 43,62%), da possibilidade de manutenção e da existência do parque 

hoteleiro já envelhecido e descapitalizado, na época percebeu-se a urgência na tomada de 

decisões por parte dos envolvidos e uma conjugação de esforços. Este trabalho coloca como 

um ponto fraco a pouca estrutura para a organização de eventos dentro da oferta hoteleira, 
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justamente, porque esse segmento estava em sua fase inicial. Também, considerou algumas 

ações, sendo uma delas relacionando-se com a estrutura de lazer, propondo a determinação da 

oferta de lazer na região e a definição do seu uso como fonte de aumento da permanência do 

público na cidade. 

Em outro estudo, abordado por Santana (2001), em seu artigo “Criminalidad, seguridad 

y turismo – la imagem de Balneário Camboriú, Brasil, desde la perspectiva de turistas y de 

residentes”, buscou descobrir e comparar a imagem que turistas e residentes tinham de 

Balneário Camboriú, durante a temporada de 1998-1999. Empregou métodos multivariados 

de análises, como análise de freqüência, tabulação cruzada e análise de fatores, com a 

utilização do mesmo programa estatístico (Statistical Package for Social Science - SPSS) 

deste trabalho.  

 Esta pesquisa virá complementar e dar uma continuidade a estes estudos sobre o 

segmento de eventos, a hotelaria e o turismo em Balneário Camboriú. 
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4 METODOLOGIA 

Este capítulo discute a metodologia adotada nas várias fases da pesquisa, incluindo a sua 

caracterização, os procedimentos para o levantamento de dados, as definições da unidade de 

análise e observação, a construção do instrumento de coleta de dados, as técnicas utilizadas 

para a análise dos dados coletados e por fim suas limitações. Pode-se afirmar que a 

metodologia utilizada no estudo é parte fundamental da pesquisa, visto que é ela que trata da 

forma como este estudo se dá, isto é, a metodologia determina e justifica o caminho seguido, 

garantindo a confiabilidade dos resultados, além de permitir a repetição do estudo. 

4.1 Caracterização da pesquisa 

O método de pesquisa utilizado nesse trabalho, do ponto de vista da forma de 

abordagem do problema, é o qualitativo-quantitativo. Por ser quantitativo, implica na tradução 

de opiniões e informações em números para que seja possível classificá-las e analisá-las, 

requerendo o uso de recursos e de técnicas estatísticas. A evidência qualitativa é expressa 

quando considera que o turismo, sendo um fenômeno social, estabelece uma relação dinâmica 

entre a realidade e o sujeito, a qual, em determinadas situações, não pode ser traduzida em 

números. Com isso, interpretam-se e atribuem-se significados buscando compreender as 

situações (DENCKER, 1998). 

 Acredita-se que para a análise dos empreendimentos hoteleiros, o método qualitativo-

quantitativo, traz resultados que permitem compreender a inter-relação das atividades nos 

segmentos considerados – eventos e hotelaria – através da associação deste método à 

aplicação e posterior análise do instrumento de pesquisa elaborado conforme o referencial 

teórico. 

Com base nos objetivos propostos, a pesquisa é classificada como descritiva, pois tenta 

descrever determinada população ou fenômeno e estabelece relações entre as variáveis (GIL, 

1991).  

Quanto aos procedimentos técnicos, pode ser classificada como pesquisa bibliográfica, 

que se caracteriza quando é elaborada a partir de material já publicado, constituído de livros, 

artigos de periódicos e, atualmente, com material disponibilizado na Internet. Ainda pode ser 

considerada como um levantamento, pois envolve a interrogação direta das pessoas de 

maneira que permita o seu conhecimento (GIL, 1991), que neste trabalho, é realizado junto 

aos responsáveis pelo setor de eventos nos hotéis na cidade de Balneário Camboriú. 
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Com relação ao tipo de método de amostragem, Malhotra (2001) escreve que as técnicas 

de amostragem podem ser classificadas como probabilística ou não-probabilística. Utiliza-se 

esta última por corresponder aquela que não utiliza uma seleção aleatória, ou seja, ela é 

intencional do ponto de vista do pesquisador (diz ‘por julgamento’), que pode, arbitrária ou 

conscientemente, decidir os elementos a serem incluídos na amostra. Assim, nesta pesquisa 

foram selecionados na rede hoteleira de Balneário Camboriú somente aqueles hotéis que 

atuam no segmento de eventos. 

4.2 Unidade de análise e observação 

A população da pesquisa foi obtida a partir de listagem fornecida pelo Sindicato de 

Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Balneário Camboriú e Região – SHRBS (2004). 

Em 2004, a listagem apresentava um universo de 112 meios de hospedagem, dentre hotéis, 

pousadas, hospedarias, motéis, campings e parques recreativos e de lazer (Anexo A). No 

entanto, para a realização do presente estudo foram considerados, dentre o total de 112 meios 

de hospedagem, somente os hotéis com espaços para a realização de eventos, que se 

apresentavam em número de 20, caracterizando a amostra inicial a ser pesquisada. 

 Foi realizado contato com estes hotéis a fim de conferir o número fornecido (20) pelo 

SHRBS. A partir do contato com estes 20 hotéis, verificou-se que 6 destes não trabalhavam 

mais com este segmento, registrando uma desatualização dos dados fornecidos pelo SHRBS. 

Embora o número hotéis (14), aparentemente se apresente como uma amostra pequena para 

inferências, ele podem ser considerado como a população da pesquisa, visto ser a mesma 

restringida aos hotéis que trabalham com o segmento de eventos. Deste modo, a pesquisa 

abrange os 14 hotéis listados no Quadro 2. 

1  
CAMBORIÚ PECON HOTEL 
Avenida Brasil, 477 - Tel: (47) 367-5211 - E-mail: hotelpecon@hotelpecon.com.br 

2  
HM PLAZA HOTEL 

Rua 1901, 291 - Tel: (47) 367-3235 - E-mail: hoteishm@hoteishm.com.br 

3  
HOTEL BHALLY 

Avenida Atlântica, 3250 - Tel: (47) 261-0500 / 0800-6436066 - E-mail: reservas@hotelbhally.com.br 

4  
HOTEL FISCHER 

Avenida Atlântica, 4770 - Tel/fax: (47) 367-0177 / 0800-472001 E-mail: hfischer@camboriú.com.br 

5  
HOTEL GERANIUM 

Avenida Brasil, 2970 - Tel:(47) 367-3232 - E-mail:geranium@nts.com.br 

6  
HOTEL MIRAMAR  

Avenida Central, 25  - Tel: (47) 367-4711 / 0800-472800 - E-mail: info@hotelmiramar.com 

7  
HOTEL PLAZA CAMBORIÚ 

Avenida Brasil, 1410 -  Tel: (47) 367-2802 - E-mail: hotel-c@iai.matrix.com.br 

8  
HOTEL RECANTO DAS ÁGUAS 

Estrada da Rainha, 800 - Tel: (47) 261-0300 - E-mail: contato@recantodasaguas.com.br 

9  
HOTEL RIEGER RESIDENCE 

Rua 701, 162 - Tel: (47) 367-2807 - E-mail: rieger@rieger.com.br 

10  
HOTEL SAN REMO 

Avenida Atlântica, 271 - Tel: (47) 367-4811 - E-mail: sanremo@melim.com.br 

mailto:hotelpecon@hotelpecon.com.br
mailto:hoteishm@hoteishm.com.br
mailto:reservas@hotelbhally.com.br
mailto:hfischer@camboriú.com.br
mailto:info@hotelmiramar.com
mailto:hotel-c@iai.matrix.com.br
mailto:contato@recantodasaguas.com.br
mailto:rieger@rieger.com.br
mailto:sanremo@melim.com.br
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11  
HOTEL VILLA DO MAR 

Avenida Atlântica, 2420 - Tel: (47) 367-1001 - E-mail: villamar@melim.com.br 

12  
MARAMBAIA CASSINO HOTEL 

Avenida Atlântica, 300  - Tel: (47) 367-4099 / 0800-472199 - E-mail: reservas@marambaia.com.br 

13  
ROYAL ATLANTIC HOTEL 

Avenida Central, 321 - Tel: (47) 367-0002 - E-mail: royal@melim.com.br 

14  
SIBARA FLAT HOTEL 

Avenida Brasil, 1500 - Tel: (47) 361-5005 - E-mail: sibarafh@nts.com.br 

Quadro 2: Hotéis selecionados para a pesquisa 

Fonte: De acordo com SHRBS (2004) e pesquisa de campo. 

4.3 Instrumento de pesquisa – adaptação e validação 

Na coleta de dados, o instrumento de pesquisa utilizado foi o formulário (Apêndice C). 

Conforme Dencker (1998), este é utilizado no controle da observação e deve ser preenchido e 

aplicado pelo pesquisador, diferindo do instrumento questionário, o qual é respondido por 

escrito pelo entrevistado.  

Em um primeiro momento, foi aplicado um pré-teste
18

 do formulário em 3 hotéis com os 

responsáveis
19

 pelo setor de eventos. Algumas questões apresentaram problemas nas respostas 

devido à dificuldades relativas ao fornecimento dos dados internos dos hotéis, como: 

fornecimento do número total dos eventos realizados entre 2000 e 2004, com número de 

participantes, entidade promotora e que utilizaram hospedagem; indicação da média dos 

percentuais de faturamento e investimento provenientes do setor de eventos; e taxas ocupação 

entre 2000 e 2004, com e sem a realização de eventos. Por esse motivo, as questões que 

apresentavam estas características foram reformuladas, optando-se pela utilização da Escala 

de Likert, que é uma escala de atitude utilizada em estudos psicossociológicos, quando se 

pretende medir atitudes ou levantar opiniões.  

 Conforme Dencker (1998), esta escala foi criada em 1932 para quantificar as atitudes 

dos indivíduos baseada em uma ordem de importância numérica qualitativa e manifesta a 

concordância ou a discordância em relação a variáveis e atitudes relacionadas ao objeto de 

estudo. A autora comenta também que esta escala é a mais utilizada em turismo, fazendo com 

que o indivíduo escolha entre certo número de afirmações elaboradas de maneira que se possa 

apreciar o grau de conformidade com as atitudes representadas.  

 Assim, a coleta final de dados foi, então, realizada através da aplicação do formulário 

para os 14 hotéis selecionados, incorporando as modificações a partir do pré-teste.  

                                                 
18

 Pré-teste: “Teste do questionário com uma pequena amostra de entrevistados, com o objetivo de identificar e 

eliminar problemas potenciais” (MALHOTRA, 2001, p.291). 
19

 Algumas questões do formulário foram respondidas por mais de uma pessoa responsável. 

mailto:villamar@melim.com.br
mailto:reservas@marambaia.com.br
mailto:royal@melim.com.br
mailto:sibarafh@nts.com.br
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 O formulário foi dividido em 4 partes constituídas por 43 questões 

estruturadas
20

/fechadas, entre elas as de múltipla escolha e dicotômicas, as quais tiveram sua 

construção baseada no problema de pesquisa tendo por embasamento o Referencial Teórico. 

O Quadro 3 apresenta um resumo desses indicadores: 

Parte Indicadores 

1ª 
Perfil do profissional que atua no setor de eventos dos hotéis: sexo, idade, estado civil, grau de instrução 

formal, cargo ocupado e renda mensal média/mês. 

2ª 
Dados do hotel, como categoria, administração, diárias, números de funcionários do hotel e setor de 

eventos especificamente e área total. 

3ª 
Captação de eventos, ações realizadas, diferenciais evidenciados, meios de divulgação e contatos 

utilizados, percepção quanto ao aumento ou diminuição da ocorrência  dos eventos. 

4ª 

Dados do setor de eventos do hotel, relativos à serviços oferecidos como complementação na realização 

de eventos, quantificação dos equipamentos disponibilizados, capacidade para atender eventos (número 

de UHs, número de salas para eventos e suas áreas, número pessoas), percepção quanto ao aumento ou 

redução de faturamento, investimentos, taxas de ocupação provenientes do setor de eventos, 

conveniências como cortesias e descontos praticados, entre outras. 

Quadro 3: Itens do formulário e resumo dos indicadores 

Visando uma melhor sistematização para o alcance do objetivo geral deste estudo: 

“Analisar as características do turismo de eventos nos empreendimentos hoteleiros de 

Balneário Camboriú – SC no período 2000-2004”, faz-se necessário o relacionamento das 

questões do formulário com seus objetivos específicos, conforme o Quadro 4: 

Objetivos específicos Ação/Questões 

Mapear os hotéis que atuam no segmento 

de eventos em Balneário Camboriú. 

Contatos com a Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú e o 

SHRBS, após pesquisa de campo por meio de contatos telefônicos 

diretamente com os hotéis identificados. 

Identificar as alterações na taxa de 

ocupação e faturamento devidas ao setor 

de eventos. 

35-Taxas de ocupação médias com e sem eventos no hotel 

36-Nível de taxa de ocupação com a realização de eventos 

37-Nível de taxa de ocupação sem a realização de eventos 

38-Médias percentuais de investimentos 

39-Faturamento com eventos 

Verificar a importância da captação de 

eventos para os hotéis. 

10-Existência do trabalho de captação de eventos 

11-Direcionamento de áreas profissionais para captação de eventos 

12-Ações realizadas na captação de eventos 

13-Diferenciais evidenciados na captação de eventos 

14-Meios de divulgação utilizados p/ informar a estrutura de eventos 

15-Tipos de contatos realizados pelos promotores de eventos 

16-Existência ou não de banco de dados de promotores de eventos 

Verificar a variação da ocorrência de 

eventos nos hotéis. 

17-Quanto ao número de eventos realizados sem hospedagem 

18-Quanto ao número de eventos realizados com hospedagem 

42-Dificuldades para expansão dos negócios hoteleiros 

43-Incentivos para expansão do Hotel 

                                                 
20

 Perguntas estruturadas: “Perguntas que preespecificam o conjunto de respostas alternativas e o formato da 

resposta, uma pergunta estruturada por de ser de múltipla escolha ou dicotômica. A questão dicotômica tem 

apenas das alternativas de resposta, como sim ou não” (MALHOTRA, 2001, p.282). 
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Verificar as alterações em infra-estrutura, 

serviços e investimentos devidas ao setor 

de eventos dos hotéis. 

9-Médias: de diária, nº de funcionários e de eventos e área total 

25-Apoio de software na organização e gerenciamento de eventos 

27-Serviços oferecidos como complementação em eventos 

28-Estabelecimento de convênios com prestadores de serviços 

29-Contatos com prestadores de serviços para o turismo receptivo 

30-Equipamentos disponibilizados em eventos 

31-Capacidade do hotel para atender eventos 

34-Cortesias oferecidas para os promotores de eventos 

38-Médias percentuais de investimentos 

40-Investimentos realizados no setor de eventos 

41-Investimentos futuros no setor de eventos 

Relacionar as características dos hotéis 

com os dados do segmento de eventos. 

7-Categoria do hotel 

8-Administração do hotel 

19-Ano que o hotel começou a trabalhar com o segmento de eventos 

20-Existência de um setor específico para eventos 

21-Se negativo, com qual setor conjuga espaço 

22-Nível de integração entre os setores do hotel com o de eventos 

23-Abrangência territorial de atuação dos eventos do hotel 

24-Dias de maior procura pela demanda de eventos 

26-Tipos de eventos sediados 

32-Tarifa promocional ou não na hospedagem para eventos 

33-Percentual médio de desconto oferecido 

Quadro 4: Relação das questões do formulário com os objetivos específicos 

4.4 Métodos e técnicas de coleta de dados e análise 

Os dados coletados foram tratados no software SPSS – Statistical Package For The 

Social Science e em planilhas Excel. Para facilitar o processo de tabulação de dados por meio 

desses suportes computacionais, as questões e suas respostas foram previamente codificadas. 

Conforme Malhotra (2001), a codificação significa a atribuição de um código para representar 

uma resposta específica e uma questão específica, ao longo do registro dos dados e da posição 

na coluna que o código vai ocupar. 

Os dados foram representados na forma de figuras e/ou tabelas como forma de realizar 

uma análise de freqüência e/ou intensidade das respostas. Em uma distribuição de freqüência, 

considera-se uma variável de cada vez, “o objetivo é obter uma contagem do número de 

respostas associadas a diferentes valores de uma variável, e expressar essas contagens em 

termos de percentagens” (MALHOTRA, 2001, p. 399). As tabelas de freqüência foram 

resumidas com auxílio da associação de estatísticas descritivas, onde foram usadas a medida 

de posição (média
21

) e a medida de dispersão (desvio padrão
22

). A tabulação cruzada
23

, que 

                                                 
21

 Média: “ou valor médio, é a medida de tendência mais usada. Os dados devem apresentar alguma tendência 

central, com a maioria das respostas distribuídas em torno da média” (MALHOTRA, 2001, p.402). 
22

 Desvio padrão: A diferença entre a média e um valor observado é chamado desvio em relação à média 

(Ibidem). 
23

 Tabulação Cruzada: Técnica estatística que descreve duas ou mais variáveis simultaneamente, e origina 

tabelas que refletem a distribuição conjunta de duas ou mais variáveis com um número limitado de categorias ou 

valores distintos (Ibidem, p.408). 
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descreve duas ou mais variáveis simultaneamente, também foi usada para auxiliar na resposta 

a outras questões. Com o cruzamento, há a possibilidade de análises quantitativas dos dados 

relacionando as questões mais relevantes ao objetivo proposto.  

As respostas das questões baseadas na Escala de Likert foram analisadas 

semanticamente
24

 através da atribuição de valores
25

 a cada uma de suas alternativas. Assim, a 

fim de adaptar os dados para análise, os valores atribuídos às alternativas tiveram a seguinte 

variação: a = -2; b = -1; c = 0; d = +1; e = +2. Sendo o número de respondentes igual a 14, a 

amplitude máxima permitida para cada questão computando-se todas as respostas foi de -28 

até +28. No entanto, para uma melhor interpretação dos valores obtidos, estes foram 

mapeados para uma representação através de percentuais, tendo sua variação máxima 

permitida limitada ao intervalo de -100% até + 100%. 

A análise dos dados restringe-se ao corte longitudinal no período compreendido entre 

2000 e 2004, de acordo com os dados fornecidos pelos hotéis. Ressalta-se que apesar dos 

hotéis terem sido caracterizados no estudo a fim de contextualizá-los, os mesmos não foram 

identificados diretamente, ou seja, seus nomes não foram relacionados aos dados fornecidos. 

4.5 Limitações da pesquisa  

Algumas limitações iniciais a esta pesquisa devem ser consideradas: os órgãos oficiais 

de turismo e hotelaria do município de Balneário Camboriú não realizam pesquisas e 

desconhecem os números reais relativos ao segmento de eventos, o que dificultou a apreensão 

de dados; os hotéis que dispunham dos  dados internos solicitados para a pesquisa, muitas 

vezes, optaram ou não pelo seu fornecimento, que acarretou em análises incompletas; a 

disponibilidade de dados anuais, “variáveis-chave” para permitir a análise das flutuações 

econômicas do segmento de eventos na hotelaria ficou muito limitada pelo seu 

desconhecimento; os hotéis trabalham com o segmento de eventos somente na baixa 

temporada, o que leva à obtenção de taxas de ocupação incompletas relativa a alta temporada; 

o tempo de trabalho dos funcionários responsáveis pelo setor de eventos nos hotéis, muitas 

vezes, foi inferior ao corte longitudinal estabelecido (2000-2004), dificultando a obtenção e a 

análise dos dados. 

                                                 
24

 Análise semântica: estudo dos significados dos signos lingüísticos, que são palavras, expressões e opiniões. A 

finalidade da semântica é combinar os significados dos signos no processo de atribuir significados (Encarta, 

2004). 
25

 Malhotra (2001) chama de ‘transformação de escala’, onde há a manipulação dos valores de uma escala a fim 

de assegurar a comparabilidade com outras escalas ou tornar os dados suscetíveis à análise. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Buscando analisar as características do turismo de eventos nos empreendimentos 

hoteleiros de Balneário Camboriú – SC no período 2000-2004, foi realizada a pesquisa 

descritiva sob abordagem qualitativa-quantitativa com 14 empreendimentos hoteleiros que 

trabalham com este segmento no município.  

A seguir, os resultados e análises são apresentados de forma sistemática, relacionando-

os aos objetivos deste estudo, identificados nos seguintes itens: alterações nas taxas de 

ocupação, faturamento, infra-estrutura, serviços e investimentos devidas ao segmento de 

eventos; captação de eventos; ocorrência de eventos nos hotéis; e, características dos hotéis 

relacionadas ao segmento de eventos. Ainda, apresenta-se a caracterização do profissional que 

trabalha com o segmento de eventos nos hotéis. 

5.1 Mapeamento dos hotéis 

O mapeamento dos hotéis que atuam no turismo de eventos em Balneário Camboriú foi 

feito por meio de contatos com a Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú, SHRBS e 

pela pesquisa de campo via contato telefônico diretamente com os hotéis identificados na 

amostra. 

 Em 2001, o estudo de Blehm (2002), constatou a existência de 23 hotéis que dispunham 

de estrutura para realização de eventos. Já, nesta pesquisa, o SHBRS (2004) forneceu o 

número de 20 hotéis. No entanto, a pesquisa de campo revelou que destes, apenas 14 hotéis 

atuam efetivamente no segmento de eventos. 

 Assim, embora este número não pareça expressivo, esta população pode ser tomada 

como o censo, considerando o segmento de eventos na cidade. 

5.2 Caracterização do profissional que trabalha com eventos nos hotéis  

Para a identificação do perfil do profissional que está atuando no setor de eventos dos 

hotéis foi aplicada a técnica de tabulação cruzada entre as respostas das questões como sexo, 

idade, estado civil, grau de instrução formal, cargo ocupado e renda mensal média. A seguir, 

são relatados os resultados apontando as tendências observadas: 

 O profissional que vem atuando no setor de eventos dos hotéis ocupa, principalmente, 

cargos relacionados à gestão, seja do setor de eventos ou de outros setores com os quais este 

conjuga espaço. Verificou-se, também, que o tempo médio de atuação do profissional é de 4,6 
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anos, apresentando um desvio padrão de 3,2 anos para mais ou para menos. Se relacionar esse 

resultado com o corte longitudinal estabelecido na pesquisa (5 anos), pode-se supor que seja 

baixo para o segmento nos hotéis da cidade. Pois, não há estudos relativos a esse dado 

especifico no segmento de eventos que revele se realmente ele é alto, médio ou baixo. 

 A idade média do profissional é de 35 anos, apresentando um desvio padrão de 6,5 anos 

para mais ou para menos, enquanto que o profissional que ocupa o cargo mais alto (gerência) 

está na faixa etária entre 26 a 46 anos. Ainda, pôde-se constatar que a maior remuneração é a 

do profissional que está na faixa etária de 33 a 36 anos. 

 Com relação à influência do estado civil na atribuição dos cargos, notou-se que, 

geralmente, o profissional casado ocupa os cargos de gerência, enquanto que o profissional 

solteiro atua nos cargos de gerência, de supervisor e de encarregado. Ainda, quanto à 

ocupação dos cargos, verificou-se que não há variação significativa quanto ao sexo do 

profissional. A relação observada entre o grau de instrução formal e o cargo ocupado é 

positiva e tendem a ocupar cargos mais altos os profissionais com nível de pós-graduação 

completa e superior completo. Quanto ao grau de instrução formal, o sexo feminino é o que 

possui o maior grau, com superior completo. Ainda, constatou-se que a renda mensal média 

varia de 5 a 10 salários mínimos/mês. 

O Quadro 5 apresenta, sinteticamente, a caracterização do profissional que atua no setor 

de eventos dos hotéis deste estudo: 

PERFIL RESPOSTAS 

Idade Média 35 anos (6,5 DP) 

Sexo  Feminino (57,1%) 

Estado civil Casado (50,0%) 

Grau de instrução formal Superior completo (42,9%) 

Cargo ocupado Gerente (71,4%) 

Tempo médio de atuação 4,6 anos (3,2 DP) 

Renda mensal média/mês Acima de 5 até 10 s.m./a.m. (38,5%) 

Quadro 5: Caracterização do profissional 

DP: Desvio padrão 

5.3 Identificando alterações de taxa de ocupação, faturamento, infra-estrutura, serviços 

e investimentos devidas ao segmento de eventos 

Este item está separado em duas partes, uma vez que as alterações identificadas, 

correspondentes à taxa de ocupação e faturamento; e, infra-estrutura, serviços e 

investimentos; serem de ordem diferente. 
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5.3.1 Alterações na taxa de ocupação e faturamento 

Para a identificação das alterações na taxa de ocupação e faturamento devidas ao setor 

de eventos dos hotéis foram utilizadas as médias do período e a Escala de Likert (que será 

tratada no item 5.7). Através desta escala, analisou-se a percepção do profissional que 

trabalha no setor de eventos dos hotéis. 

A indicação das taxas de ocupação foi baseada nas respostas de até 5 dos hotéis que as 

forneceram, de acordo com a Tabela 7. 

Tabela 7: Taxas de ocupação na alta e na baixa temporada com e sem a realização de eventos 

TAXA DE OCUPAÇÃO N 2000 N 2001 N 2002 N 2003 N 2004 

Alta temporada (dez/fev)   -  - 2 71% 4 80% 3 83% 

Baixa temporada (mar/nov)  1 44% 1 42% 3 31% 5 38% 4 37% 

Alta temporada (dez/fev) com eventos  -  -  -  -  - 

Baixa temporada (mar/nov) com eventos 1 61% 1 66% 3 53% 5 59% 4 69% 

N: Número de hotéis que forneceram os dados 

 Na alta temporada, a ocupação dos hotéis ficou em 71% em 2002, em 80% em 2003 e 

em 83% em 2004. Nota-se que houve um crescimento neste período, no momento em que a 

região sul do país estava recuperando-se da desvalorização cambial do Real, que acarretou a 

diminuição de turistas, principalmente, argentinos, ponto forte da cidade entre os meses de 

dezembro e fevereiro.  

 Entretanto, foi apontado pelos hotéis, e, inclusive, por aqueles que não forneceram as 

taxas, que na alta temporada prevalece o ‘turismo de sol e praia’, não havendo a realização de 

eventos. Ainda, confirmaram que somente são abertas exceções para a realização de eventos 

sociais, com custos da baixa temporada e sem adicionais. Este resultado, quando comparado 

ao estudo de Blehm (2002), que constatou a existência de custos diferenciados, evidencia o 

estabelecimento exato do período dedicado pelos hoteleiros a trabalhar com a realização de 

eventos.  

Na baixa temporada, período que vai dos meses de março a novembro, as taxas de 

ocupação quando há a realização de eventos, tem crescimento médio de 21% no período 

2000-2003, e de 32% em 2004. 

Relativo aos percentuais médios de faturamento total, provenientes do setor de eventos 

dos hotéis, estes foram baseados em resposta de apenas 1 a 4 dos hotéis pesquisados, 

conforme a Tabela 8. Assim, a análise destes percentuais fica prejudicada e limitada pela falta 

de dados. No entanto, vem a refletir uma realidade que alguns hotéis têm no segmento de 

eventos, e também uma situação onde há a falta de conhecimento do próprio segmento onde 

estes atuam.  
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Tabela 8: Percentuais de faturamento dos hotéis no segmento de eventos 

PERCENTUAIS N 2000 N 2001 N 2002 N 2003 N 2004 

Faturamento 1 27% 1 34% 2 25,5% 4 32,8% 3 29,3% 

Desvio Padrão 0 0 7,8 6,3 1,1 

         N: Número de hotéis que forneceram os dados 

A Figura 4 apresenta a oscilação da média anual do percentual de faturamento destes 

hotéis, correspondente à Tabela 8, e uma possível linha de tendência, que denota uma 

previsão prospectiva para os próximos quatro anos de estabilidade ou de pouco crescimento. 

Esta previsão deve ser tomada apenas como resultado dos percentuais médios de faturamento, 

pois não se levam em consideração outras variáveis, como alterações no padrão de consumo 

ou investimentos no setor. 
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Figura 4: Tendências nos percentuais de faturamento dos hotéis no segmento de eventos 

5.3.2 Alterações em infra-estrutura, serviços e investimentos 

Para verificar alterações em infra-estrutura, serviços e investimentos foi utilizada a 

análise de freqüência, as médias do período, a tabulação cruzada e a Escala de Likert (que será 

tratada no item 5.7) para alguns resultados. 

Conforme a Figura 5, 85,7% dos hotéis auxiliam o estabelecimento de contatos com 

equipes especializadas no turismo receptivo gerado pelo segmento de eventos em Balneário 

Camboriú. Dentre estes hotéis, os que mais contribuem para o turismo receptivo são aqueles 

que trabalham com captação de eventos (64,3%). Muitos passeios são oferecidos buscando 

agregar valor para o participante de evento ou para a família, quando esta o acompanha, e, em 

conseqüência, para o hotel também. No entanto, um pequeno percentual dos hotéis (14,3%) 
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somente repassa os contatos (como o nome e números de telefones) para os interessados, não 

tendo o contato direto com as equipes. 
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Figura 5: Relação entre a captação de eventos e a contribuição 

                                                       para o turismo receptivo em Balneário Camboriú 

O estabelecimento de convênios com prestadores de serviços para eventos é realizado 

por todos os hotéis. Os tipos de empresas prestadoras de serviços citadas foram de recursos 

audiovisuais (equipamentos como som, telão e projetor multimídia), recursos humanos (como 

recepcionistas, garçons, fotógrafos e baby-sitters), utensílios, alimentação (como para 

coquetéis e jantares), tradução simultânea, transfers, taxistas, decorações, cerimonial e 

protocolo, artistas (como músicos, bandas e mágicos), agências de viagens e empresas 

organizadoras de eventos. A ação de estabelecer convênios com prestadores de serviços (a 

qual já é uma prática do segmento de eventos), por parte dos hotéis, dá continuidade ao efeito 

multiplicador desse segmento em Balneário Camboriú, beneficiando também outros 

segmentos, como o de comércio na cidade. Portanto, o segmento de eventos, por demandar 

uma gama variada de serviços terceirizados, reflete na cidade o seu potencial de geração de 

empregos indiretos pelos estabelecimentos de convênios com as EPSs. 

No âmbito dos prestadores de serviços relacionados a recursos humanos, alguns hotéis 

alegaram dificuldade para a contratação, no que tange à mão-de-obra qualificada, no mercado 

de trabalho para o segmento de eventos, onde a experiência e treinamento são essenciais para 

o cumprimento das necessidades de um evento.  

Os serviços oferecidos como complementação na realização de eventos pelos hotéis, 

conforme a Tabela 9, estão listados, no período de 2000 a 2004, por uma freqüência 
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cumulativa, ou seja, são apresentados os números dos hotéis em cada ano que ofereciam tais 

serviços.  

Tabela 9: Número de serviços oferecidos como complementação 

             na realização de eventos pelos hotéis 

SERVIÇOS 2000 2001 2002 2003 2004 

Buffet – A&B 11 11 13 13 14 

Quarto 24hs 9 9 9 9 9 

Lavanderia 12 12 14 14 14 

Estacionamento/garagem 12 12 14 14 14 

Playground 4 4 5 5 5 

Internet 1 1 7 11 13 

Segurança Interna  8 9 10 11 11 

Segurança Externa 3 4 4 5 5 

Guest relation 3 3 4 4 4 

Loja de Souvenirs 5 4 5 4 3 

Biblioteca  1 1 1 1 1 

Transfers 4 4 5 7 7 

Outros - - - 1 1 

 Para uma melhor interpretação da Tabela 9, a Figura 6 apresenta a variação dos 7 

principais serviços para os hotéis em termos de oferecimento na realização de eventos. 
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Figura 6: Variação dos principais serviços oferecidos como complementação  

            na realização de eventos 

 Nota-se que, em geral, o oferecimento de serviços complementares na realização de 

eventos teve um aumento, principalmente, em serviços de buffet – A&B, no acesso à Internet, 
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em segurança interna e externa e transfers. O único serviço que mostrou redução foi o de loja 

de souvenirs. Já, o serviço de quarto 24hs permaneceu com estabilidade no período. O maior 

oferecimento de serviços de buffet e transfer pode ser atribuído à confiabilidade e comodidade 

proporcionadas quando estes serviços são oferecidos pelo próprio hotel. A alta conectividade 

sendo vivenciada nos tempos atuais e as exigências do segmento de eventos relacionadas a 

determinadas áreas e tipologias de eventos, explica o crescimento na oferta de acesso à 

Internet, a qual serve ainda como um importante diferencial competitivo. 

De forma semelhante, o crescimento na oferta de serviços relacionados à segurança 

pode ser compreendido pela pouca familiaridade dos visitantes em relação ao local e seus 

costumes, pelo aumento da criminalidade urbana e, indiretamente, porque a oferta destes 

serviços ajuda a melhorar a imagem da cidade. 

No que diz respeito às cortesias oferecidas pelos hotéis para os promotores de eventos 

(Figura 7), apenas 14,3% deles não oferecem cortesias. A hospedagem (85,7%) e o 

estacionamento (57,1%) foram os tipos de cortesias mais destacadas. As outras (42,9%) 

citadas foram: drink de boas-vindas, traslado e locação gratuita da sala de eventos. Estas 

cortesias, muitas vezes, podem fazer parte de uma estratégia na captação de eventos com o 

propósito de manter a fidelidade de seus clientes ou, ainda, para captar novos clientes. 
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Figura 7: Oferta de cortesias pelos hotéis aos promotores de eventos 

Os equipamentos disponibilizados para a realização de eventos nos hotéis também 

foram pesquisados para o período de 2000 a 2004. A Tabela 10 apresenta a média e desvio 

padrão a cada ano, e no final a média dos equipamentos durante o período. 
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Tabela 10: Quantidade média de equipamentos disponibilizados para a realização de eventos 

EQUIPAMENTOS N 2000 DP N 2001 DP N 2002 DP N 2003 DP N 2004 DP M 

Microfone 5 3,8 2,8 5 3,8 2,8 8 3,1 2,3 10 2,9 2,1 12 3,4 2,1 3 

Laser Pointer 4 2,5 1,9 4 2,5 1,9 7 2,4 1,6 8 2,6 1,6 8 2,6 1,6 3 

Vídeo Cassete VHS 8 2,4 2,1 8 2,4 2,1 11 2,4 2,1 13 2,4 1,9 14 2,3 1,5 2 

Aparelho de TV 8 3,3 3 8 3,3 3 11 3 2,8 13 3 2,5 14 3 2,4 3 

Projetor de Slides 4 1 0 4 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 1 

Projetor multimídia 1 1 0 1 1 0 2 1 0 2 1 0 3 1,3 0,6 1 

Retroprojetor 8 2 1,8 8 2 1,8 11 1,7 1,6 13 1,8 1,4 14 1,9 1,4 2 

Equip áudio-CD/DVD 6 3,2 3 6 3,2 3 9 2,4 2,6 11 2,8 2,5 12 2,8 2,4 3 

Mesa de som  4 2 0,8 4 2 0,8 7 1,6 0,8 8 1,5 0,8 9 1,6 0,7 2 

Flip chart 8 5,3 4,4 8 5,3 4,4 11 4,8 3,9 13 5 3,7 14 5,5 4 5 

Quadro Branco 6 3,7 3,1 6 3,7 3,1 8 3,5 2,8 9 4 3 11 3,9 2,9 4 

Vídeo conferência - - - - - - - - - - - - - - - - 

Telão 7 3 4 7 3 4 10 2,5 3,4 12 2,4 3,1 13 2,5 3 3 

Outros 1 5 0 1 5 0 2 3 2,8 4 2 2 4 9,5 17 5 
 

N: Número de hotéis que dispõem dos equipamentos 

DP: Desvio padrão 

M: Média dos equipamentos no período de 2000 a 2004 

Em geral, o número de equipamentos disponibilizados se manteve estável no período 

2000-2004. Aqueles que se apresentaram em quantidades médias mais expressivas, em todo o 

período, foram o flip chart (5) e quadro branco (4). A vídeo conferência não é oferecida por 

nenhum dos hotéis, o que indica que o evento que necessitar desse equipamento deverá buscar 

um serviço terceirizado. Ainda, os números de projetores de slides (1) e projetores multimídia 

(1) não apresentaram crescimento; o primeiro porque é um equipamento antigo do qual 

muitos hotéis já se desfizeram (apenas 6 hotéis o dispõem em 2004); o segundo, que foi 

disponibilizado apenas por 3 hotéis em 2004, exige um investimento maior e, por essa razão, 

a maioria dos hotéis prefere alugá-lo ou deixar a cargo da entidade promotora do evento. Para 

o restante dos equipamentos, percebe-se uma distribuição equilibrada, considerando-se as 

médias apresentadas. Em outros equipamentos disponibilizados (os quais tiveram uma média 

de crescimento no período expressiva (5)), estão sendo considerados: computadores, telefone, 

copyboard
26

 e palco modulado. 

Em relação à capacidade dos hotéis para atender eventos, em termos de número de UHs, 

número de salas para eventos, área das salas e número de pessoas, a Tabela 11 apresenta a 

média desses indicadores no período.  

Pode-se perceber que, quanto ao número de UHs, houve uma redução em sua média. 

Quanto ao número de salas para eventos, a média ficou estável, seguida de aumento em 2004. 

                                                 
26

 Copyboard é um periférico que pode ser conectado a um microcomputador como uma ferramenta de captura 

de dados, como texto escrito à mão e diagramas, escritos em um painel com canetas de marcar (Webopedia, 

2005). 
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Quanto à área das salas e à capacidade delas em número de pessoas, verificou-se que houve 

um aumento significativo na sua média.  

Tabela 11: Média dos indicadores de capacidade dos hotéis para atender eventos 

CAPACIDADE 2000 2001 2002 2003 2004 

Número de UHs 124 124 118 118 120 

Número de salas para eventos 3 3 3 3 4 

Área das salas em m
2
 459 459 422 493 785 

Número de pessoas (salas) 342 323 303 364 483 

A Tabela 12 fornece a média dos indicadores hoteleiros como: valor da diária, número 

total de funcionários do hotel, número de funcionários do setor de eventos e área total dos 

hotéis.  

Tabela 12: Média de indicadores hoteleiros 

MÉDIAS / ANO 2000 2001 2002 2003 2004 

Valor de diária (R$) 92,4 90,8 106,7 116,2 130,2 

Número de funcionários 46,8 47 47 52,8 50,6 

Número de funcionários do setor de eventos 2,4 2,0 2,4 2,2 2,5 

Área total (m
2
) 3553,6 3553,6 4542,9 4542,9 5063,1 

Observa-se que o valor médio da diária praticada teve um aumento, que corresponde em 

2004 a, aproximadamente, 40% a mais do valor do ano 2000. Relativo aos outros indicadores, 

que também aumentaram ao final do período, pode-se dizer que é uma conseqüência do 

crescimento do segmento de eventos nestes hotéis. 

Todos os hotéis utilizam uma tarifa promocional na hospedagem para eventos, tanto 

para aqueles realizados no próprio estabelecimento quanto para aqueles que acontecem em 

outro local. O desconto médio oferecido como apresentado na Tabela 13 é de 25% do valor da 

tarifa diária, além do desvio padrão, do mínimo e do máximo de descontos oferecidos pelos 

hotéis. 

Tabela 13: Percentual médio de desconto 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Desconto 10% 50% 25% 14,1% 

 Os percentuais de investimento total provenientes do setor de eventos foram baseados na 

resposta de 1 hotel que forneceu o dado. Assim, ficaram 44% em 2003 e em 35% em 2004. 

De acordo com a percepção dos profissionais, que será retomada especificamente no item 5.7, 

pode-se adiantar que os investimentos permaneceram estáveis ou houve pouco aumento 

relativo aos setores de eventos dos hotéis.            
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5.4 Importância da captação de eventos nos hotéis  

Para verificar a importância da captação de eventos nos empreendimentos hoteleiros de 

Balneário Camboriú, primeiramente, optou-se por uma análise de freqüência a fim de 

identificar, dentre os 14 hotéis que trabalham com eventos, o percentual de hotéis que 

trabalham com esta atividade. Como resultado, constatou-se que 71,4% dos hotéis trabalham 

com a captação de eventos. Dentre estes, 42,9% direcionam a captação e/ou realização de 

eventos a áreas profissionais específicas, como a empresarial, a técnico-científica e a social, 

ao passo que 57,1% não direcionam a nenhuma área. 

Dentre as ações realizadas na captação de eventos, foram apontadas por ordem de 

importância, as seguintes: participação em eventos em parceria com secretaria de turismo, 

instituições de ensino e empresas privadas; visita às entidades promotoras de eventos, 

estabelecendo o contato direto; e, utilização de telefone, e-mail e fac-símile. Em segundo 

lugar, foi apontado o envio de folders do hotel e fotos de eventos anteriores, fazendo parte da 

mala direta, catálogo ou show case do hotel.  

Um fato interessante a ser observado nestas ações é a preferência por parte dos hotéis 

pela abordagem de aproximação direta com o cliente promotor de eventos, ficando em 

segundo plano outras abordagens como o uso de publicidade e propaganda. Isto ratifica a 

relação direta entre os subsistemas da demanda (EPEs) e o da oferta de serviços (EPSs), 

representada pelas linhas C e D, apresentadas na  Figura 1, item 2.4.1, no sistema de mercado 

do setor de eventos. Já o contato por parte das entidades promotoras de eventos com os hotéis 

ocorre através de abordagens por telefone e posteriormente por solicitação de visita do 

promotor do hotel. 

Como fatores chaves para o sucesso de um evento se tem alguns diferenciais percebidos 

pelos hotéis. Assim, o diferencial evidenciado para captar eventos perante às entidades 

promotoras foi, primeiramente, a qualidade dos serviços hoteleiros, como hospedagem, 

alimentos e bebidas, atendimento e credibilidade. A estrutura física do hotel para eventos e os 

atrativos turísticos da cidade e região ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. 

Este diferenciais, comentados no referencial teórico (item 2.4.1) e vistos agora sob a 

ótica da importância de utilização na captação de eventos, vêm confirmar uma tendência já 

observada pelo setor de serviços, isto é, a preferência pela qualidade de serviço, em 

detrimento de outros aspectos relevantes como a estrutura física e os atrativos turísticos da 

localidade.  
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Entre os meios de divulgação que informam a estrutura do hotel para atender eventos e 

contribuem com o trabalho de captação, de acordo com a Figura 8, os mais utilizados são: site 

(100%), folder (71,4%), folheteria (57,1%) e revistas especializadas (35,7%). Quanto às 

revistas especializadas, as citadas foram Revista dos Eventos e Viagem e Turismo, além de 

guias de venda das empresas, Guia Quatro Rodas e Guias de Eventos e Convenções. Outros 

meios utilizados, com 21,4%, compreendem a utilização de e-mail para informar, 

especificamente, a estrutura física do hotel; a propaganda boca-a-boca e o uso de propagandas 

em meio televisivo. Estes resultados vêm confirmar os resultados do 1º Dimensionamento 

Econômico do Setor de Eventos no Brasil (FBC&VB, 2002b), onde se destacava que a 

Internet é o meio mais utilizado, seguido por outros veículos da mídia como jornais e revistas. 
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Figura 8: Meios de divulgação mais utilizados para informar a estrutura para eventos 

Dos hotéis que trabalham com captação de eventos, 64,3% possuem banco de dados 

sobre as entidades promotoras de eventos, o que não se reflete nos hotéis que não captam, 

conforme a Figura 9. Assim, a necessidade de manter informações sobre estes clientes é 

evidenciada quando se tem um processo de captação atuante. 
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Figura 9: Relação entre a captação de eventos e o uso de bancos de dados 

A organização e o gerenciamento de eventos com o apoio de um sistema de informação 

automatizado (software) é utilizado por 64,3% dos hotéis. Entre estes, foram citados os 

seguintes: Desbravador Automação Hoteleira (34%), Sistema Net Hotel – Check-in 

Informática (33%), Sigho (22%) e Sakber Informática (11%). 

A Figura 10 relaciona a existência destes sistemas com a captação de eventos, onde 

nota-se que, dos hotéis que trabalham com a captação de eventos (71,4%), 50% possuem 

sistema de informação, enquanto que 28,6% dos que não trabalham com a captação, apenas 

14,3% possuem sistema de informação. 

A partir desses dados, com um trabalho de captação atuante, estes percentuais 

demonstram que há a necessidade de manter informações sobre clientes e que os negócios em 

eventos estão tendo mais suporte automatizado, conforme discutido no item 2.6.2. 
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Figura 10: Relação entre a captação de eventos e o uso de sistemas de informação 
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5.5 Variação da ocorrência de eventos nos hotéis 

A verificação da variação da ocorrência de eventos nos hotéis foi realizada através do 

estudo da percepção dos profissionais que atuam no segmento de eventos. Como a maioria 

dos hotéis não dispunha do número exato de eventos realizados no período considerado pela 

pesquisa, foi usada da Escala de Likert, sendo que seus resultados serão tratados e analisados 

no item 5.7. 

Relacionada a esta variação de ocorrência de eventos, foram apontadas as principais 

dificuldades encontradas pelos hotéis para a expansão de seus negócios no segmento de 

eventos. Igualmente, assinalam-se os principais incentivos que levariam a esta expansão no 

mercado de Balneário Camboriú. 

As principais dificuldades apontadas foram por ordem de importância: a falta de 

integração entre os hotéis que atuam neste segmento em Balneário Camboriú (35,7%), em 

primeiro lugar; a falta de integração entre os setores público e privado (54,5%), em segundo e; 

a escassez de mão-de-obra qualificada e de financiamento de longo prazo (28,6%) em terceiro 

lugar. Outras dificuldades citadas foram: a falta de demanda pela situação econômica do país, 

que se reflete nas empresas promotoras; a não existência de um centro de eventos com 

capacidade para atender grandes eventos na cidade; e a falta de uma gestão eficiente, no que 

tange a esse segmento na cidade. 

A dificuldade de suprir falta de integração entre os hotéis que atuam neste segmento, já 

tinha sido detectada no estudo de Blehm (2002), explicando que esta acontece por que, 

geralmente, as ações no segmento de eventos são realizadas de forma individualizada e sem o 

devido direcionamento da hotelaria da cidade. 

Relacionando a dificuldade de integração entre os setores público e privado com a 

captação de eventos, esta pode ser facilitada pela ação de captação que é realizada na 

participação em eventos em parceria com a secretaria de turismo. 

No que diz respeito à escassez de mão-de-obra qualificada, esta também pode ser 

relacionada com o tipo de empresa prestadora de serviço de recursos humanos que os hotéis 

estabelecem convênios, onde ficou explicitado a pouca de experiência de profissionais que 

trabalham nessa área.  

Já, os principais incentivos relacionados ao turismo de eventos que levariam à expansão 

dos hotéis foram por ordem de importância: o aumento na taxa de ocupação na baixa 

temporada (42,9%), em primeiro lugar; o aumento do número de eventos realizados (36,4%), 

em segundo lugar e; o aumento de capital de giro (33,3%) em terceiro. Estes incentivos 
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referem-se, justamente, aos indicadores que não tiveram seus dados fornecidos 

satisfatoriamente para análise nesta pesquisa.  

Pode-se dizer que o aumento na taxa de ocupação na baixa temporada vem a ser uma 

expectativa dos hoteleiros em relação ao mercado de eventos. Ainda, este depende do 

aumento do número de eventos realizados, o qual é resultado, muitas vezes, do trabalho de 

captação feito por eles. Já o aumento de capital de giro vem refletir a busca de uma maior 

autonomia, em termos financeiros, do setor de eventos nos hotéis. Muitos hotéis, em outras 

localidades, que tem o setor de eventos bem desenvolvido, disponibilizam uma administração 

financeira especifica, onde o setor de eventos possui um caixa próprio.  

Estas dificuldades e/ou incentivos podem influenciar a quantidade de eventos realizados 

nos hotéis, levando à sua diminuição, estabilidade ou aumento de acordo com a gestão do 

setor de eventos. 

5.6 Características dos hotéis relacionadas ao segmento de eventos 

Algumas características dos hotéis foram relacionadas com dados do segmento de 

eventos, utilizando a análise de freqüência, médias e tabulação cruzada. 

Relativo ao período de fundação dos hotéis, os primeiros a entrarem no mercado 

hoteleiro em Balneário Camboriú, foram a partir da década de 40 e 60. Estes por sua vez, 

levaram um espaço de tempo maior para entrarem no segmento de eventos, o qual teve sua 

maior expressão a partir dos anos 90, se comparado com aqueles que tiveram sua fundação 

nas décadas de 80 e 90. 

A medida que o segmento de eventos foi se desenvolvendo e ganhando força nos anos 

90, tanto mundial quanto nacionalmente, a concorrência no segmento despontou de forma 

gradual, também, em Balneário Camboriú. Esta análise é complementada pelas Figura 11 e 

Figura 12. 

Na Figura 11, é mostrada a quantidade de entrada e os percentuais correspondentes por 

ano dos hotéis no segmento de eventos. O grande crescimento na participação dos hotéis se 

deu a partir da segunda metade da década de 90, quando, em menos de meia década, o 

número de hotéis atuantes dobrou. Percebe-se que, entre os anos 2000 e 2002, 5 hotéis 

entraram no segmento de eventos (35,7% da população), esse fato pode ser considerado como 

uma resposta à crise no turismo, que com a alta do dólar, os turistas argentinos que 

freqüentam a cidade deixaram de vir, fazendo com que os hoteleiros buscassem outras opções 

de faturamento além da tradicional hospedagem. Ainda, esse aumento no número de hotéis se 

confirma pela tendência mundial na busca de realização de eventos. 
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Figura 11: Número de entrada e percentual correspondente  

              dos hotéis no segmento de eventos por ano 

Na Figura 12, são representados os intervalos de tempo (em anos) da entrada no 

segmento de eventos desde a fundação dos hotéis. A partir destes intervalos, pode-se observar 

que a demora dos hotéis para entrada no segmento foi, em media, de 12 anos, enquanto que a 

média de atuação no segmento é de 8 anos. Destacam-se: o hotel 3 que levou 15 anos para 

começar a atuar e que atualmente tem 25 anos de atuação no segmento. O hotel 10 que 

demorou 54 anos, faz 10 anos que já atua no segmento, e os hotéis 1, 9 e 14 que desde a 

fundação, já faz 7, 9 e 14 anos respectivamente, atuam com eventos. 
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Figura 12: Intervalo de tempo para a entrada no segmento de eventos e seu tempo de atuação 
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A partir do desenvolvimento do segmento de eventos, através da entrada de novos 

hotéis, houve a necessidade de saber como os hotéis trabalham dentro de seus 

estabelecimentos com este segmento, ou seja, se há um local designado especificamente para 

ser o setor/departamento de eventos. Conforme a Figura 13, para 21,4% dos hotéis, há um 

setor de eventos e nos 78,6% restantes, há a conjugação de espaço com outros setores, como o 

de hospedagem, o de reservas e o comercial. Observa-se que, na maioria dos hotéis, a 

conjugação de espaço é feita com o setor de reservas.  

Eventos
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Hospedagem 

e Eventos
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Eventos
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Reservas e 

Eventos
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Figura 13: Setor de eventos e outros setores que conjugam o mesmo espaço 

Já na Figura 14, relaciona-se a existência de um setor específico para eventos nos hotéis 

com o trabalho de captação de eventos. Nota-se que a grande maioria dos hotéis que 

trabalham com esta atividade não possui um setor próprio para eventos (50,0%), sendo esta, 

portanto, uma característica da gestão dos hotéis que atuam no segmento com a captação de 

eventos na cidade de Balneário Camboriú. Entretanto, para 21,4% dos hotéis que trabalham 

com captação de eventos, a existência de um setor específico já denota uma busca pela 

organização do segmento pelos hoteleiros. 

O tipo de administração predominante nos hotéis do estudo é a familiar, com 78,6%. 

Relacionando-se com a captação de eventos, ela é realizada por 46% dos hotéis que tem esta 

administração e por 27% dos que tem administração profissional, sendo que o restante que 

não trabalha com captação tem administração familiar. Pode-se dizer que o tipo de 

administração influencia na opção do hotel em trabalhar com captação de eventos, pois 

aqueles que têm administração profissional tendem a estar atuando no mercado com o foco já 

no segmento de eventos. Para evidenciar isto, reportando-se a Figura 12, os hotéis 5 e 11, que 

tem administração profissional, com apenas 1 ano de fundação, já começaram a atuar no 

segmento com captação. 
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Figura 14: Relação entre a captação de eventos e a existência de um  

           setor específico para eventos nos hotéis 

Os hotéis são classificados de acordo com o Quadro 1: Classificação Hoteleira (p.73 

deste estudo), deste modo, a categoria Superior equivale a 57,1%, a Turística a 35,7%, e a 

Luxo a apenas 7,1%. Esta classificação é dada pela ABIH Nacional, porém, ela não é 

obrigatória. Logo, foi utilizada a simbologia de estrelas, e aceita a classificação pelo número 

de estrelas informadas na aplicação do formulário. Destes hotéis, 60% que não aderiram 

formalmente, usam esta classificação apenas para efeito de referência, assim eles divulgam a 

antiga classificação, especificando o número de estrelas pelo qual eram classificados 

anteriormente. 

Na questão referente à abrangência territorial de atuação dos eventos que se realizam 

nos hotéis, permitiu-se aos respondentes assinalarem mais de uma alternativa. Com isso, 

constatou-se que 50% deles realizam eventos locais e regionais. Também merece destaque, 

com 42,9% dos hotéis, a realização de eventos de abrangência nacional (Figura 15). 
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Figura 15: Abrangência territorial de atuação dos eventos dos hotéis 
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Na Figura 16, relacionou-se o trabalho de captação de eventos com a abrangência 

territorial de atuação dos mesmos. Constata-se que há maior atuação dos hotéis que realizam a 

captação de eventos nas abrangências consideradas – local, regional, estadual, nacional e 

internacional, enquanto que aqueles que não trabalham ficam restritos à eventos de atuação 

mais localizada. Quanto ao âmbito estadual dos eventos, os quais não se realizarem em hotéis 

que não trabalham com captação de eventos (0%), pode-se inferir que a busca de parcerias 

vem sendo uma ação de captação praticada entre hoteleiros e aqueles que representam 

entidades, associações, instituições, entre outros, do Estado. 
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Figura 16: Relação da captação com a abrangência territorial de atuação dos eventos 

O período da semana em que há maior demanda de eventos foi nos dias úteis da semana, 

com 71,4%, enquanto que 28,6% destacaram os fins de semana. Este resultado vem ao 

encontro do que foi constatado no 1º Dimensionamento Econômico do Setor de Eventos no 

Brasil (FBC&VB, 2002b), em que os espaços em hotéis são mais procurados durante os dias 

úteis.  

Relacionando esta procura pelos dias da semana com a abrangência territorial de atuação 

dos eventos, em sua maioria, sendo locais ou regionais, pode-se dizer que há uma tendência 

dos eventos realizados não utilizarem hospedagem. Isso também pode reforçar o resultado de 

aumento no número desses eventos conforme constatado na questão 17 (item 5.7). 

A fim de identificar os tipos de eventos mais sediados pelos hotéis, solicitou-se aos 

profissionais que estes fossem informados por ordem de importância. Como resultado, pôde-
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se constatar que, para o primeiro lugar, destacaram-se os eventos comerciais ou de negócios, 

com 57,1%. Já das alternativas assinaladas para o segundo tipo de evento mais realizado, 

destacaram-se os de convivência e participação (sociais) e os técnico-científico-profissionais 

(temáticos), ambos com 40%. 

Esse dado revela que os tipos de eventos realizados em Balneário Camboriú são, 

essencialmente, comerciais ou de negócios, os quais caracterizam-se por serem realizados, 

geralmente, em dias de semana, enquanto que os eventos sociais e temáticos são realizados, 

na maioria das vezes, em fins de semana, não deixando de ter a sua importância também. 

5.7 Indicadores do segmento de eventos de acordo com o profissional 

Alguns pontos já descritos no decorrer deste capítulo, como taxa de ocupação, 

faturamento, investimentos, ocorrência de eventos e integração, ficaram para serem analisados 

em conjunto neste item por se tratarem de questões do formulário que demandam uma análise 

semântica em função do desconhecimento dos percentuais por parte de alguns hotéis. 

Para a análise semântica, as alternativas das questões representam os seguintes 

significados: a = diminuiu muito/nenhuma alteração, b = diminuiu pouco/pouco(a), c = 

manteve-se estável/médio(a), d = aumentou pouco/alto(a), e = aumentou muito/muito alto(a). 

Deste modo, a análise dos resultados das questões do formulário (Apêndice C), que foram 

baseadas na Escala de Likert, foi através da atribuição de pesos à cada uma de suas 

alternativas. Assim, os valores dos pesos atribuídos às alternativas foram: a = -2, b = -1, c = 0, 

d = +1, e = +2. Sendo o número de respondentes igual a 14, a variação máxima permitida para 

os valores totais calculados para cada questão foi de -28 até +28. Ainda, para uma melhor 

interpretação dos valores obtidos, estes foram mapeados para uma representação através de 

percentuais, tendo sua variação máxima permitida limitada ao intervalo de -100% até +100%. 

As respostas para as referidas questões são apresentadas na Tabela 14. 

Analisando a Tabela 14, percebe-se que houve uma tendência dos respondentes (área 

hachurada) para os valores positivos ao assinalarem as questões 17, 18, 22, 39, 40 e 41. Já os 

valores negativos, foram assinalados apenas nas questões 36 e 37, o que não quer dizer, 

necessariamente, que o resultado seja negativo, pois ele tenderá de acordo com o significado 

das alternativas apresentadas na questão. Ainda, houve uma tendência para o valor positivo 

indo até +1. 
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Tabela 14: Tabulação dos dados, valores totais e percentuais correspondentes 

 

Questão / Peso 

Nº de respostas por alternativa por questão  

Total  Percentual a b c d e 

-2 -1 0 +1 +2 

 

17 Quanto ao número de eventos 

     realizados sem hospedagem 
1 1 5 3 4 8 28,57 % 

18 Quanto ao número de eventos 

     realizados com hospedagem 
1 1 5 5 2 6 21,43 % 

22 Nível de integração entre os                      

setores do hotel c/ o setor de eventos 
- 1 2 6 5 15 53,57 % 

36 Nível de taxa de ocupação com a  

     realização de eventos 
3 4 2 4 1 -4 -14,29 % 

37 Nível de taxa de ocupação sem a  

     realização de eventos 
2 6 1 5 - -5 -17,86 % 

39 Faturamento com eventos - 2 5 5 2 7 25,00 % 

40 Investimentos no setor de eventos 1 - 8 3 2 5 17,86 % 

41 Investimentos futuros no setor de  

     eventos 
- - 3 5 6 17 60,71 % 

Em relação à interpretação das variações, conforme explicitado na metodologia, os 

totais foram representados graficamente na Figura 17: 

41; 60,71%

39; 25,00%

37; -17,86%

36; -14,29%

22; 53,57%

18; 21,43%

17; 28,57%

40; 17,86%

-100% -60% -20% 20% 60% 100%

Percentual
 

Figura 17: Representação percentual das questões (conforme Apêndice A) 

Quanto à variação no número de eventos realizados nos hotéis (questões 17 e 18), 

verificou-se que os resultados foram semelhantes, tanto para os que utilizam como para os que 

não utilizam hospedagem. Portanto, corresponde à variação entre as alternativas ‘manteve-se 

estável’ ou ‘aumentou pouco’, que vai de -20% a 60%. Assim,  

Relacionando estes dados com o que é demonstrado na Figura 15, sobre a abrangência 

territorial de atuação dos eventos dos hotéis da pesquisa, conclui-se que o aumento maior do 

número de eventos sem hospedagem (28,57%), apontado pela Figura 17, é devido ao fato de 

os eventos realizados na hotelaria de Balneário Camboriú terem uma abrangência territorial 

predominantemente local e regional. 

b a c d e 
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Um fator importante para o bom funcionamento de um hotel é a integração entre seus 

setores. Partindo da percepção dos profissionais atuantes (questão 22), a integração entre os 

setores dos hotéis com o setor de eventos foi considerada entre alta e muito alta, que 

corresponde as alternativas ‘alta integração’ e ‘muito alta integração’ e expressado pelo 

percentual 53,57%. Esse dado pode ser considerado um reflexo da característica do segmento 

de eventos na medida que implica em uma maior dependência de outras atividades do hotel. 

As variações de crescimento e de redução da taxa de ocupação quando há e quando não 

há a realização de eventos é representada pelas questões 36 e 37, respectivamente. 

 Assim, durante a realização de eventos na baixa temporada, pode-se dizer que a taxa 

média de ocupação tem de pouco a médio crescimento (-14,29%). Entretanto, quando não 

ocorrem eventos, tem-se de média a pouca redução na taxa de ocupação (17,86%). Ressalta-se 

que houve uma proximidade dos percentuais à faixa que vai de -60% a -20%, correspondente 

a pouco(a) crescimento/redução. 

A partir disso, é possível afirmar que o aumento de 21% nas taxas de ocupação entre 

2000 e 2003, quando há realização de eventos na baixa temporada, conforme constatado 

através da Tabela 7 (item 5.3.1), corresponde (não necessariamente em números) à percepção 

dos profissionais para o mesmo período (aqui, de pouca a média redução quando não ocorrem 

eventos na baixa temporada). 

Para o faturamento dos hotéis no segmento de eventos (questão 39), obteve-se uma 

indicação de que se manteve estável ou sofreu pouco aumento, correspondendo as alternativas 

‘manteve-se estável’ e ‘aumentou pouco’ e representado pelo percentual de 25%. Este 

resultado vem confirmar a previsão prospectiva apontada pela Figura 4 (item 5.3.1). 

 De acordo com a representação gráfica da variação de investimentos no período 

(questão 40), o resultado obtido encontra-se na faixa que varia de -20% a 20%, 

correspondendo a alternativa ‘manteve-se estável’ e tendendo, pela proximidade, a alternativa 

‘aumentou pouco’.  

 Em relação à previsão de investimentos para o ano de 2005 (questão 41), a variação 

encontra-se na faixa entre -20% a 100%, a qual corresponde as alternativas ‘manter-se-á 

estável’, ‘aumente pouco’ e ‘aumente muito’. Portanto, os investimentos feitos pelos hotéis no 

segmento de eventos se mostraram estáveis ou sofreram pouco aumento no período 

considerado. Entretanto, as possibilidades para 2005 são dos investimentos aumentarem muito 

no segmento de eventos, com um percentual de 60,71%. 

 Relacionando a previsão de variação dos investimentos para 2005 com os resultados 

obtidos para os serviços complementares oferecidos na realização de eventos vistos na Tabela 
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9 (item 5.3.2), pode-se cogitar a possibilidade de que este aumento seja devido a planos de 

ampliação da estrutura para eventos ou da qualidade destes serviços. 

A partir da apresentação dos resultados e análises, buscando o atendimento do objetivo 

geral deste estudo, pode-se dizer que a análise de algumas características do segmento de 

eventos nos hotéis, a qual levaria a um real diagnóstico da atividade turística de eventos na 

cidade, ficou prejudicada e limitada devido à inexistência de dados compilados, relacionados 

ao setor, ao longo do tempo nos hotéis pesquisados. Entretanto, pesquisaram-se as percepções 

dos profissionais com a finalidade de suprir esta falta. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade turística vem exigindo cada vez mais a constante atualização, o domínio de 

novos conhecimentos e a inovação nas empresas que atuam nessa área, com a finalidade de 

transformá-las e incrementa-las para que operem dentro de novos paradigmas, determinados 

pelo mundo globalizado. 

Atualmente, o turismo de eventos vem se apresentando como uma atividade que auxilia, 

dentro de um contexto espacial, no desenvolvimento de muitas localidades, em áreas como 

renovação urbana e infra-estrutura turística. Também, provoca uma nova dinâmica social e 

cultural, que contribui nos relacionamentos no mercado de trabalho. A expansão e a 

participação cada vez maior de uma variada tipologia de empresas que compõem o sistema do 

segmento de eventos, entre elas de hospedagem, alimentação e transporte, faz com que este 

segmento seja capaz de gerar benefícios econômicos, sociais, culturais e políticos para as 

cidades, a população local e os participantes de eventos. 

Com isso, este segmento econômico é apontado por Beni (2003) como o de maior 

potencial de crescimento para os próximos anos. Este potencial pode ser ainda maior, se 

forem feitas parcerias entre os setores público e privado para objetivos diversos, entre eles, a 

extensão da permanência dos participantes na baixa temporada e a captação de eventos, 

tornando-se produtivo para quem quer investir, trabalhar ou pretende trabalhar no segmento 

de turismo de eventos. 

Nacionalmente, os eventos vêm sendo importantes para o turismo pelos seus benefícios, 

pois criam oportunidade de viagens, permitem a estabilidade dos níveis de emprego do setor 

turístico, ampliam o consumo e, em conseqüência, o lucro no local do evento e, por fim, 

promovem indiretamente a localidade onde o evento é realizado. 

Deste modo, a América Latina, de acordo com os dados do ICCA
27

, ainda tem um 

mercado em potencial no segmento de eventos a ser desenvolvido, pois participou, entre 

1993-2004, com apenas 5,8% em termos de número de eventos realizados, ficando em quarto 

lugar no contexto mundial, perdendo para a Europa (59,1%), Ásia (16,5%) e América do 

Norte (11,7%). Com isso, o Brasil, sendo um dos países que mais se destaca, estando em 3º 

lugar na participação dos mercados do continente americano, privilegia-se e poderá conquistar 

mais espaço no segmento de eventos se estiver devidamente organizado. 

                                                 
27

 Dados apresentados no Item 3.1, p. 82. 
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Em Santa Catarina, o turismo de eventos, ao se tornar uma atividade conhecida, 

começou a consolidar diversos roteiros, aumentando a atração de turistas do Brasil e do Cone 

Sul (GILSA, 2003). Ainda, isto provocou um estímulo ao turismo interno no Estado. Embora 

os turistas deste segmento sejam mais exigentes que os de temporada, geralmente têm a 

vantagem para a localidade de gastarem mais. Então, para recebê-los, o estado precisa primar 

pela qualidade em termos de estrutura turística nas localidades que atuam nesse segmento. 

Neste contexto, para a cidade de Balneário Camboriú, o turismo representa uma 

atividade econômica significante, pois além de alavancar o setor econômico, outros setores, 

como o social, o cultural e o ambiental, se destacam. Na alta temporada, a cidade vem se 

beneficiando com o turismo de sol e praia, o que a caracteriza internacionalmente e faz com 

que, cada vez mais, torne-se uma cidade cosmopolita, com muitas opções de lazer, 

entretenimento e cultura, ao receber turistas e novos moradores de diversos estados brasileiros 

e, também, dos países latinos. Já na baixa temporada, o turismo de eventos pode vir a 

beneficiar a cidade através da realização destes em muitos empreendimentos hoteleiros 

(BLEHM, 2002), que se especializaram no segmento, e em outros locais, que foram adaptados 

ou construídos para esse fim, mais precisamente desde a década de 90 e com maior expressão 

a partir do ano 2000.  

O fato de a cidade também ser universitária, com cursos de turismo e hotelaria, ajuda o 

crescimento do turismo de eventos, com a realização de eventos técnico-científicos. Nesse 

sentido, o papel da universidade, ao congregar universitários que passam a residir na cidade, 

vem sendo fundamental quando se pensa na diversidade de culturas que transitam pelas suas 

ruas. Também, esse crescimento vem sendo auxiliado pelas infra-estruturas de serviços de 

gastronomia, cultura e de lazer na cidade através do desenvolvimento do turismo receptivo. 

A importância do segmento de eventos na hotelaria de Balneário Camboriú fica 

evidenciada pela agregação ao seu foco tradicional e principal de hospedagem. Com isso, a 

necessidade de verificar se esse novo foco está realmente trazendo benefícios para 

empreendimentos hoteleiros através do seu funcionamento, em termos econômicos, foi 

buscada pelo questionamento do problema de pesquisa. Nesse sentido Belli (1998) ressalta 

que a idéia de sustentação do segmento hoteleiro estará garantida se houver um planejamento 

econômico-financeiro por parte da empresa hoteleira, que refletirá consequentemente na 

localidade. 

Nesta dissertação, a metodologia desenvolvida, de forma a atingir os objetivos 

propostos, foi qualitativa-quantitativa com levantamento e pesquisa de campo via formulário. 
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Assim, quanto aos procedimentos técnicos adotados: – na realização da pesquisa 

bibliográfica, observou-se que o assunto na área de eventos é recente como forma de estudo 

científico. No entanto, conseguiu-se fazer um apanhado das principais publicações nacionais e 

internacionais que poderiam contribuir com este estudo. Ressalta-se que como o turismo de 

eventos, área objeto deste trabalho, está em crescimento, as dificuldades relativas à falta de 

bibliografia específica sobre o tema tenderão a diminuir se mais estudos forem incentivados; – 

na realização do levantamento, com a utilização de formulários aplicados aos 14 hotéis para a 

coleta dos dados, o retorno não foi satisfatório, pois dados mais restritos não foram 

fornecidos, mesmo sendo mencionado que os hotéis não seriam identificados. Outro ponto a 

ser considerado, é que houve uma desatualização dos dados fornecidos por parte do SHRBS, 

quando da verificação do número de hotéis que trabalhavam com o segmento de eventos. 

A partir dos resultados da pesquisa, verifica-se que a gestão do turismo de eventos é 

trabalhada nos empreendimentos hoteleiros de forma pouco expressiva. Isto significa que não 

há um gerenciamento específico para a maioria dos setores de eventos dos hotéis. No entanto, 

existem algumas similaridades quanto à atuação do turismo de eventos entre os hotéis, como: 

todos os hotéis estabelecem convênios com prestadores de serviços para eventos, utilizam 

uma tarifa promocional na hospedagem para os participantes de eventos e utilizam o site 

como meio de divulgação preferencial para informar a estrutura do hotel que atende eventos. 

Ainda, 85,7% dos hotéis auxiliam no estabelecimento de contatos com equipes especializadas 

para o turismo receptivo e, também, oferecem para os promotores de eventos a hospedagem 

como cortesia. Já 78,6% dos hotéis não possuem um setor específico para eventos, havendo a 

conjugação de espaço com outros setores, e o tipo de administração predominante foi a 

familiar. E 71,4% dos hotéis trabalham com a captação de eventos e; em relação a 

similaridade dos serviços oferecidos como complementação na realização de eventos pela 

maioria dos hotéis, estão listados os seguintes: buffet – A&B, lavanderia, estacionamento e 

Internet. 

Os hotéis evidenciam a captação de eventos perante seus clientes, as entidades 

promotoras de eventos, através de ações de captação, em especial na participação em eventos, 

em parceria com a secretaria de turismo, instituições de ensino e empresas privadas; na visita 

às EPEs, estabelecendo o contato direto; e, na utilização de telefone, e-mail e fac-símile. 

Também, por meio da exploração de diferenciais, entre eles, a qualidade dos serviços 

hoteleiros, como hospedagem, alimentos e bebidas, atendimento e credibilidade, a captação é 

evidenciada.  
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No que tange à abrangência da atuação dos eventos, esta tende a ser maior, para os 

hotéis que trabalham com a captação de eventos, ao passo que os hotéis que não a fazem 

tendem a ter a sua atuação reduzida. A maioria dos hotéis que não tem um setor de eventos 

específico trabalha com captação. Portanto, esta torna-se uma característica da gestão dos 

hotéis que atuam no segmento com o trabalho de captação de eventos. 

De maneira positiva, a evidencia do estabelecimento exato do período que os hoteleiros 

desejam trabalhar com o segmento de eventos na cidade (somente na baixa temporada), 

reservando os meses da alta temporada para o tradicional turismo de sol e praia, ajuda a 

delimitar o segmento de turismo de eventos em Balneário Camboriú. 

Nota-se que, no segmento de eventos, ainda não existe uma preocupação latente por 

parte dos hotéis quanto às informações pesquisadas e que o segmento suscita. Isto ficou 

evidente durante a realização da pesquisa pela falta de dados fornecidos, como a quantidade 

de eventos realizados, índices de faturamento e investimentos, e taxas de ocupação, 

principalmente, quando há a realização de eventos. Ainda, observou-se que, mesmo que 

64,3% dos hotéis utilizem sistemas de informação automatizados para o gerenciamento de 

eventos, estes não estão auxiliando na compilação de dados referentes a realização de eventos. 

Neste ponto, ressalta-se que este estudo não pesquisou mecanismos de controle 

utilizados na gestão do setor de eventos. Contudo, constatou-se que o processo de 

arquivamento para a criação do banco de dados, conforme foi detectada a sua utilização pelo 

estudo de Blehm (2002), não acontece, ou seja, as informações não são registradas como 

deveriam ser por todos os hotéis. 

Embora o número de hotéis que forneceram tais dados seja pequeno, acredita-se que os 

percentuais demonstram como está o andamento do segmento de eventos em Balneário 

Camboriú. No caso de localidades mais desenvolvidas como São Paulo ou Rio de Janeiro, que 

possuem um maior número de hotéis, se poderia afirmar com maior propriedade os resultados. 

Assim, na falta de dados quantitativos mais específicos mostrando a história do turismo de 

eventos optou-se por adotar também a análise semântica, utilizando-se a Escala de Likert.  

Assim, constatou-se que, em relação à taxa de ocupação por ocasião do turismo de 

eventos, esta sofre uma diferenciação de crescimento ou de estabilidade na baixa temporada, 

quando se tem a realização de eventos nos hotéis. Com relação aos investimentos, muitos 

foram feitos nessa área, este fato pode ser comprovado pelos 14 hotéis da pesquisa que 

dispõem de estrutura para eventos. No entanto, para o período da pesquisa, estes 

permaneceram estáveis ou tiveram pouco aumento. Para 2005, de acordo com os resultados 
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positivos, os investimentos tendem a aumentar muito. Quanto ao faturamento devido ao setor 

de eventos dos hotéis, estes mostraram estabilidade ou tiveram pouco aumento. 

Já analisando o profissional de eventos que está atuando nos empreendimentos 

hoteleiros, este vem ocupando cargos de gestão, como gerência geral e gerência comercial. A 

responsabilidade destes é, geralmente, atender mais de uma tarefa simultaneamente, 

evidenciando que há o compromisso com setores como reservas e comercial, além de 

atenderem o setor de eventos. Isto demonstra a necessidade de uma melhor capacitação do 

profissional, delegando apenas a função em eventos, seja de gerência ou outra, que não o 

sobrecarregue com demais funções, na medida em que se busca por uma melhora na 

organização do segmento de eventos em Balneário Camboriú. 

 A realização do turismo de eventos em Balneário Camboriú ainda tem um grande 

potencial a ser desenvolvido e alavancado utilizando-se os espaços de eventos e a sua 

estrutura de hospedagem na baixa temporada, conforme já foi constatado no estudo de Blehm 

(2002). Entretanto, no momento em que houver integração por parte dos profissionais, a 

preocupação em prestar serviços de qualidade e definir métodos de trabalho ganhará força, e o 

aumento da credibilidade do segmento de eventos no mercado será uma conseqüência. 

O incremento da atividade turística, e em especial o segmento de eventos, trouxe como 

conseqüência a necessidade deste estudo, justificando o seu objetivo geral, “Analisar as 

características do turismo de eventos nos empreendimentos hoteleiros de Balneário Camboriú 

– SC no período 2000-2004”, e os objetivos específicos para o seu alcance. 

A partir do relacionamento das características analisadas no segmento de eventos (perfil 

do profissional, captação de eventos, variação da ocorrência de eventos, taxa de ocupação, 

faturamento, investimentos, infra-estrutura, equipamentos e serviços) e nos hotéis, percebeu-

se que estes vêm se beneficiando economicamente pela exploração do segmento de eventos 

durante a baixa temporada. Com isso, a melhoria da gestão do segmento de eventos dependerá 

da organização desse setor em cada hotel. 

Na realização da pesquisa algumas limitações merecem destaque, pois dificultaram a 

análise mais aprofundada do segmento na cidade de Balneário Camboriú. A indisponibilidade 

de dados como percentuais, de taxas de ocupação, de faturamento, de investimentos, relativos 

ao segmento de eventos, não permitiram a análise das flutuações econômicas pretendidas em 

um primeiro momento. Esta análise poderia ter sido satisfatória se os hotéis que não 

dispunham dos dados os tratassem de forma organizada e, para aqueles hotéis que dispunham 

de dados, os fornecessem. Assim, através da taxas de ocupação completas, além do 

estabelecimento da situação do segmento na hotelaria, poder-se-ia fazer previsões reais e 
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estabelecer um comparativo com outros hotéis de outras regiões do país. Com os percentuais 

de faturamento e investimentos, poderiam, também, ser feitas comparações e previsões 

prospectivas, melhor demonstrando a realidade deste segmento na cidade.  

Essa limitação pode ser considerada como uma característica do segmento de eventos 

em Balneário Camboriú, que de modo positivo serve de alerta para os gestores tanto do 

segmento de eventos como na hotelaria, no direcionamento de seus investimentos futuros no 

segmento de eventos. Pois, ao mesmo tempo em que se pensa em investir em infra-estrutura e 

equipamentos para a realização de eventos, deve-se também pensar na situação real de como 

está o gerenciamento e a organização do segmento e direcionar esforços para o controle e o 

conhecimento do turismo de eventos no seu estabelecimento, pois só assim decisões futuras 

poderão ser tomadas com um maior grau de certeza e não ao acaso. 

De modo negativo, ela também evidencia a carência e deficiência na gestão dos setores 

de eventos dos hotéis e, também, dos órgãos públicos e privados que estão diretamente 

envolvidos no segmento. 

Na continuidade de estudos sobre o turismo de eventos, algumas sugestões para 

trabalhos futuros são estudos segmentados dos dados coletados nesta pesquisa por meio de 

análise qualitativa visando o fortalecimento do segmento de eventos, estudos sobre as 

empresas organizadoras de eventos e seus benefícios para o desenvolvimento turístico local e 

estudos sobre o funcionamento da gestão em empresas atuantes no segmento de eventos e em 

outros tipos de empresas prestadoras de serviços que também atuam no segmento da cidade, 

como agências de viagens, que realizam o turismo receptivo aos participantes de eventos, ou 

ainda, constatar quais as entidades que promovem eventos na cidade, podendo estabelecer o 

perfil e procedência dessas.  
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Apêndice A 

Publicações nacionais que abordam o turismo de eventos 

 

Ano Periódico
28

 Autor Título 

2003 

Turismo em Análise 

MONTES, Valéria A. 

CORIOLANO, Luzia 
Turismo de eventos: promoções e parcerias no Brasil 

2000 OLIVEIRA, Valmir M. 
Turismo de negócios e eventos no desenvolvimento 

do município de Guarulhos 

1998 
Turismo: Visão e Ação CANTON, Marisa Evento: da proposta ao planejamento 

Turismo em Análise ISHIY, Morupi Turismo e megaeventos esportivos 

1997 

Turismo em Análise 

(edição especial sobre 

eventos e turismo) 

CARVALHO, Caio L. Turismo, eventos e governo 

FERREIRA, Waldir 
Evento como veículo de comunicação dirigida 

aproximativo 

CANTON, Marisa Evento: da proposta ao planejamento 

FARO, Mário de Mello 

Calendário e datas de eventos 

Cerimonial e protocolo em eventos: validade e 

implicações 

Importância e papel dos fornecedores turísticos na 

organização de eventos 

CARNEIRO, Janaina 

FONTES, Nena D. 

Turismo e eventos: Instrumento de promoção e 

estratégia de marketing 

FREITAS, Sidinéia G. Eventos: Estratégia do mundo dos negócios 

ESPINOSA, Pablo S. 

VEGA, Cecília G. 

Formación em la empresa universitária: Centro 

organizador de congresos y convenciones 

1994 Turismo Em Análise NETO, Guilherme M 
Turismo de eventos – O caso do centro de 

convenções da Bahia 

Quadro 6: Relação das publicações científicas em periódicos nacionais por ano 

 

                                                 
28

 Inseridos e pontuados na Lista Qualis-CAPES/CNPq. 
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Apêndice B 

Publicações internacionais que abordam o turismo de eventos 

 

Ano Periódico Internacional Autor Título do Artigo 

2005 

Tourism Management  
KIM, Samuel S.  

PETRICK, James F.  

Residents’ perceptions on impacts of the FIFA 2002 World 

Cup: the case of Seoul as a host city 

International Journal of 

Public Sector Management 
WOOD, Emma H.  

Measuring the economic and social impacts of local authority 

events. 

2004 

Annals of Tourism Research 

DANIELS, Margaret J. 

NORMAN, William C. 

HENRY, Mark S. 

Estimating income effects of a sport tourism event 

Event Management 

CHHABRA, D. 
Research note redefining a festival visitor: A case study of 

vendors attending scottish highland games in the United States 

LADE, C.;   

JACKSON, J.  

Key success factors in regional festivals: Some Australian 

experiences 

TOMLJENOVIC, R.; 

WEBER, S. 

Funding cultural events in Croatia: Tourism-related policy 

issues 

MULES, Trevor. 
Case study evolution in event management: the Gold Coast's 

Wintersun Festival 

International Journal of 

Cultural Policy 
GARCÍA, B.  Urban Regeneration, Arts Programming And Major Events. 

Journal of Vacation 

Marketing 

ANWAR, S.A. 

SADIQ SOHAIL, M.  

Festival tourism in the United Arab Emirates: First-time versus 

repeat visitor perceptions 

Journal of Sport Tourism 

DEERY, Margaret 

JAGO, Leo 

FREDLINE, Liz 

Sport tourism or event tourism: are they one and the same? 

CHALIP, Laurence 

MCGUIRTY, Johanne  
Bundling sport events with the host destination 

Planning Perspectives 
ESSEX, S. 

CHALKLEY, B.  

Mega-sporting events in urban and regional policy: a history of 

the Winter Olympics 

Tourism Management 

GURSOY, Dogan 

KIM, Kyungmi  

UYSAL, Muzaffer 

Perceived impacts of festivals and special events by organizers: 

an extension and validation 

LEE, Choong-Ki,  

LEE, Yong-Ki   

WICKS, Bruce E 

Segmentation of festival motivation by nationality and 

satisfaction 

KIM, Hyun Jeong, 

GURSOY, Dogan  

LEE, Soo-Bum 

The impact of the 2002 World Cup on South Korea: 

comparisons of pre- and post-games   

BALOGLU, Seyhmus 

LOVE, Curtis 

Association meeting planners' perceptions and intentions for 

five major US convention cities: the structured and unstructured 

images 

LEE, Choong-Ki  

TAYLOR, Tracy  

Critical reflections on the economic impact assessment of a 

mega-event: the case of 2002 FIFA World Cup 

Tourism and Hospitality: 

Planning & Development 

CORNELISSEN, 

Scarlett  
Sport mega-events in Africa: processes, impacts and prospects. 

International Journal of Arts 

Management 
SCOTT, Carol  

The Olympics in Australia: Museums Meet Mega and Hallmark 

Events  

Managing Leisure 

ANDERSSON, Tommy 

RUSTAD, Alf 

SOLBERG, Harry Arne  

Local residents' monetary evaluation of sports events 

Urban Policy and Research 
TRANTER, Paul 

KEEFEE, Timothy 

Motor racing in Australia's Parliamentary Zone: successful 

event tourism or the Emperor's new clothes? 

 

2003 

Annals of Tourism Research 

PRENTICE, Richard 

ANDERSEN, Vivien 
Festival as creative destination 

WAITT, Gordon  Social impacts of the Sydney Olympics 

Event Management 
JAGO, L.; CHALIP, L.; 

BROWN, G.;  

MULES,T.; ALI, S. 

Building events into destination branding: Insights from experts 
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CARLSEN, J.;  

TAYLOR, A.  

Mega-events and urban renewal: The case of the Manchester 

2002 Commonwealth games. 

FREDLINE, L.; 

JAGO,L.; DEERY, M.  

The development of a generic scale to measure the social 

impacts of events. 

PANDORA, Kay.  
Cross-cultural research issues in developing international tourist 

markets for cultural events. 

HISHAM, S. G.  
Attitudes of residents and tourists towards the use of urban 

historic sites for festival events. 

HONGGEN, X.;  

STEPHEN, L.;  

SMITH, J.  

Residents' perceptions of  Kitchener-Waterloo Oktoberfest: An 

inductive analysis. 

MINHO, CHO 
Assessing accommodation readiness for The 2002 World Cup: 

The role of Korean-Style inns 

DERRETT, R.  
Making sense of how festivals demonstrate a community's sense 

of place. 

Journal of Leisure Research MADRIGAL, Robert  
Investigating an evolving leisure experience: Antecedents and 

consequences of spectator affect during a live sporting event 

Journal of Popular Music 

Studies 
PETERSON, Marina 

"World in a Weekend": Public Concerts and the Emergence of a 

Transnational Urban Space 

Journal of Travel Research 

BARKER, Michael 

PAGE, Stephen J. 

MEYER, Denny 

Urban visitor perceptions of safety during a special event 

Society and Economy JAFFEE, Bruce L.  
Should Budapest Bid for the Olympics? - Measuring the 

Economic Impacts of Larger Sporting Events 

The International Journal of 

Tourism Research. 
KASIMATI, Evangelia  

Economic aspects and the Summer Olympics: a review of 

related research 

Tourism Culture & 

Communication 

ROESSINGH, C. 

BRAS, K.  

Garifuna settlement day: tourism attraction, national celebration 

day, or manifestation of ethnic identity? 

Tourism Economics 
AULD, T. 

MCARTHUR, S.  

Does event-driven tourism provide economic benefits? A case 

study from the Manawatu region of New Zealand 

Tourism Management 

KIM, Samuel S. 

CHON, Kaye  

CHUNG, Kyu Yoop 

Convention industry in South Korea: an economic impact 

analysis   

PRIDEAUX, Bruce 

LAWS, Eric  

FAULKNER, Bill 

Events in Indonesia: exploring the limits to formal tourism 

trends forecasting methods in complex crisis situations 

GIBSON, Heather J. 

WILLMING, Cynthia 

HOLDNAK, Andrew  

Small-scale event sport tourism: fans as tourists 

LEE, Hoon  

GRAEFE, Alan R.  

Crowding at an arts festival: extending crowding models to the 

frontcountry 

KIM, Samuel S. 

MORRSION, Alastai  

Change of images of South Korea among foreign tourists after 

the 2002 FIFA World Cup 

2002 

Annals of Tourism Research 

BARKER, M. 

PAGE, S. J. 

MEYER, D.  

Modeling tourism crime: The 2000 America's Cup 

Event Management 

CHHABRA, D.;  

SILLS, E.;  REA P. 
Tourist expenditures at heritage festivals 

PENNINGTON-

GRAY, L.;  

HOLDNAK, A. 

Out of the stands and into the community: Using sports events 

to promote a destination 

TAYLOR, R.; 

 SHANKA, T. 
Attributes for staging successful wine festivals 

Journal of Travel Research 
DECCIO, Cary 

BALOGLU, Seyhmus  

Nonhost community resident reactions to the 2002 winter 

Olympics: The spillover impacts 

Australian Geographical 

Studies 
OWEN K.A.  

The Sydney 2000 Olympics and Urban Entrepreneurialism: 

Local Variations in Urban Governance.   

2001 
Event Management 

HIGHAM, J.E.S.; 

RITCHIE, B.  

The evolution of festivals and other events in rural southern 

new zealand 

FREDLINE, E.; 

FAULKNER, B. 

Variations in residents' reactions to major motorsport events: 

why residents perceive the impacts of events differently 

BARKER, M.; PAGE, 

S.J.; MEYER, D. 

Evaluating the impact of the 2000 America's Cup on Auckland, 

New Zealand 

Journal of Travel Research HOOF, Hubert B Van  Evaluation of Events: Scandinavian Experiences 



 

 

147 

TYRRELL, Timothy J. 

JOHNSTON, Robert J.  

A framework for assessing direct economic impacts of tourist 

events: Distinguishing origins, destinations, and causes of 

expenditures 

NEIROTTI, Lisa Deply 

BOSETTI, Heather A. 

TEED, Kenneth C.  

Motivation to attend the 1996 Summer Olympic Games 

Pacific Tourism Review FROST, W.  
Golden anniversaries: Festival tourism and the 150th 

anniversary of the Gold Rushes in California and Victoria. 

The International Journal of 

Tourism Research. 
MCCABE, Vivienne 

Career paths and labour mobility in the conventions and 

exhibitions industry in eastern Australia: results from a 

preliminary study 

Tourism Economics 
BURGAN, B. 

MULES, T.  

Reconciling cost–benefit and economic impact assessment for 

event tourism 

Tourism Management 

WEBER, Karin  
Meeting planners’ use and evaluation of convention and visitor 

bureaus 

BREEN, Helen 

BULL, Adrian 

WALO, Maree  

A comparison of survey methods to estimate visitor expenditure 

at a local event 

2000 

Event Management 

DWYER, L.; 

MELLOR, R.; 

MISTILIS, N.; 

MULES, T. 

Forecasting the economic impacts of events and conventions 

Framework for assessing “tangible” and “intangible” impacts of 

events and conventions 

FAULKNER, B.;  

CHALIP, L.; BROWN 

G.; JAGO, L.;  

MARCH, R.; 

WOODSIDE, A. 

Monitoring the tourism impacts of the Sydney 2000 Olympics 

CARLSEN, J. Events industry accreditation in Australia 

VAN GESSEL, P. Events: Outstanding means for joint promotion 

MACLAURIN, D.J.; 

LEONG K.  

Strategies for success: How Singapore attracts and retains the 

convention and trade show industry 

Journal of Travel Research 
MCHONE, W. Warren 

RUNGELING, Brian  

Practical issues in measuring the impact of a cultural tourists 

event in a major tourist destination 

Managing Leisure 
GRATTON, C.; 

DOBSON, N;SHIBLI S 

The economic importance of major sports events: a case-study 

of six events 

1999 

Australian Journal of 

Hospitality Management 

HARRIS R. 

JAGO L.  

Event education and training in Australia: the current state of 

play 

Hotel and Motel 

Management 

SHIFFLET, D. K.  

BHATIA, Pawan  
Event tourism market emerging 

Impact Assessment and 

Project Appraisal 
TEIGLAND, J.  

Mega-events and impacts on tourism: The predictions and 

realities of the Lillehammer Olympics 

International Journal of 

Hospitality Management 

WARREN MCHONE, 

W. RUNGELING B.  
Special cultural events: Do they attract leisure tourists? 

The International Journal of 

Tourism Research 

BAUM, Tom  

HAGEN, Laura 

Responses to seasonality: the experiences of peripheral 

destinations 

1998 

Annals of Tourism Research 
GREEN, B. Christine 

CHALIP, Laurence 
Sport tourism as the celebration of subculture 

Geoforum 
ATKINSON D. 

LAURIER E.  

A Sanitised City? Social Exclusion at Bristol's 1996 

International Festival of the Sea 

Tourism Management 

GETZ, Donald 

ANDERSON, Don 

SHEEHAN, Lorn 

Roles, issues, and strategies for convention and visitors' bureaux 

in destination planning and product development: a survey of 

Canadian bureaux 

1997 

American Business Review 
ONG, Beng Soo, 

HORBUNLUEKIT, S. 

The impact of a Thai cultural show on Thailand's destination 

image 

Annals of Tourism Research 
CROMPTON, John L. 

MCKAY, Stacey L.  
Motives of visitors attending festival events 

Journal of Travel Research SEATON A. V.  

Unobtrusive observational measures as a qualitative extension 

of visitor surveys at festivals and events: Mass observation 

revisited. 

Tourism Management BRAMWELL, Bill Strategic planning before and after a mega-event 

1996 

Annals of Tourism Research JANISKEE, Robert L.  Historic houses and special events   

Tourism Management 
OPPERMANN, Martin 

Convention destination images: analysis of association meeting 

planners' perceptions 

LIGHT, Duncan Characteristics of the audience for ‘events’ at a heritage site 

1995 Tourism Management HILLER, H.H.  
Conventions as mega-events - A new model for convention-host 

city relationships  
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1994 

Annals of Tourism Research ROCHE, Maurice Mega-events and urban policy   

Cornell Hotel and Restaurant 

Administration Quarterly 

MONTGOMERY, R. J.  

RUTHERFORD, D. 
A profile of convention-services professionals 

Journal of International 

Consumer Marketing 

KANG, Yong-Soon 

PERDUE, Richard 

Long-term impact of a mega-event on international tourism to 

the host country: A conceptual model and the case of the 1988 

Seoul Olympics 

1993 

Hotel and Motel 

Management 
MURRAY, Lisa Sydney set to accommodate Olympics 

Journal of Professional 

Services Marketing 

STEWART, Karen L. 

DEIBERT, Melissa S. 

A marketing study of festivals and special events to attract 

tourism and business 

1992 Annals of Tourism Research 
BURGAN, Barry 

MULES, Trevor 
Economic impact of sporting events 

1990 Journal of Travel Research 
LONG, Patrick T. 

PERDUE, Richard R. 

The Economic Impact of Rural Festivals and Special Events: 

Assessing the Spatial Distribution of Expenditures 

1987 Journal of Travel Research HALL, C. M  The Effects of Hallmark Events on Cities 

1984 

Cornell Hotel and Restaurant 

Administration Quarterly 
DUNGAN, Travis P.  How Cities Plan Special Events 

Journal of Travel Research 

RITCHIE, J. R. Brent 
Assessing the Impact of Hallmark Events: Conceptual and 

Research Issues 

RITCHIE, J. R. Brent 

AITKEN, Catherine E. 

Assessing the Impacts of the 1988 Olympic Winter Games: The 

Research Program and Initial Results  

Quadro 7: Relação das publicações científicas em periódicos internacionais por ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

149 

 

Apêndice C 

Instrumento de Pesquisa – Formulário 

 

PESQUISA SOBRE O TURISMO DE EVENTOS NA HOTELARIA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 
O objetivo dessa pesquisa é analisar as características do turismo de eventos nos empreendimentos 

hoteleiros em Balneário Camboriú - SC. Sua colaboração é muito importante para sintetizar 

quantitativamente os dados de capacidade e ocupação hoteleira relativos ao turismo de eventos da cidade. 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida pelo Curso de Mestrado Acadêmico em Turismo e Hotelaria da 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Agradecendo pela participação! 

Data: ____/____/2004. 

Razão Social do Hotel: ______________________________________________________________ 

Data de Fundação:  _________________________________________________________________ 

Nome do Entrevistado: ______________________________________________________________ 

 
A - PERFIL DO PROFISSIONAL 

 
1. Sexo: (   ) Feminino  (   ) Masculino  

 

2. Idade:_____________ 
 

3. Estado civil:  

(   ) Solteiro(a)     (   ) Casado(a)     (   ) Viúvo(a)     (   ) Separado(a) 

 

4. Grau de Instrução Formal:  
(   ) Até 1º grau (Ensino Fundamental)  (   ) 2º grau (Ensino Médio) 

(   ) Superior completo                 (   ) Pós-graduação completa    

 

5. Cargo que ocupa:  

(   ) Gerente     (   ) Supervisor     (   ) Encarregado     (   ) Outro (especifique):__________________ 

 

6. Renda mensal média/mês:  
(   ) Até 3 salários mínimos/mês      (   ) Acima de 3 até 5 salários mínimos/mês 

(   ) Acima de 5 até 10 salários mínimos/mês     (   ) Acima de 10 salários mínimos/mês      

 

B - DADOS DO HOTEL 

 
7. Categoria do Hotel: __________ Classificado por: ________________ 

 

8. Administração do Hotel: (   ) Familiar     (   ) Profissional 

  

9. Indique o valor da diária média (R$), o número de funcionários e a área (m
2
) a partir do ano 2000: 

 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 

Diária (R$)      

Nº de Funcionários      

Nº de Funcionários 

do setor de eventos      

Área Total (m
2
)      

 

C - CAPTAÇÃO DE EVENTOS 
 

10. O Hotel trabalha com captação de eventos? (   ) Sim     (   ) Não   
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11. O Hotel direciona áreas profissionais específicas na captação e/ou realização de eventos? 

(   ) Sim. Qual (is)?___________________________ 

(   ) Não       

 

12. Quais as ações realizadas na captação de eventos? (Enumere por ordem de importância apenas as ações que 

utilizar) 

 

(   ) Participação em eventos em parceria com Secretaria de Turismo, Instituições de Ensino, Empresas privadas. 

(   ) Participação em Famtours. 

(   ) Visita às Entidades Promotoras de eventos – contato direto 

(   ) Relacionamento constante com a imprensa a fim de atualização. 

(   ) Utilização de telefone, e-mail e fac-símile. 

(   ) Envio de folders do hotel e fotos de eventos anteriores -  mala direta, catálogo ou show case. 

(   ) Fazer lobby. 

(   ) Outra(s): ______________________ 

 

13. O que o Hotel evidencia como diferencial para captar eventos perante as Entidades promotoras? (Enumere 

por ordem de importância apenas os diferenciais utilizados) 

 

(   ) Infra-estrutura turística da cidade 

(   ) Atrativos turísticos da cidade e região 

(   ) Estrutura física do hotel para eventos 

(   ) Qualidade dos serviços da oferta turística de Balneário Camboriú  

(   ) Qualidade dos serviços hoteleiros – Hospedagem, A&B, Atendimento, Credibilidade, etc. 

(   ) Tecnologia disponível – Equipamentos 

(   ) Outro(s):__________________________ 

 

14. Quais os meios de divulgação informam a estrutura para eventos?  

(  ) Folheteria  (  ) Folders   (   ) Site na Internet   (   ) Jornal   (   ) Revistas especializadas. Qual(is)?___________ 

(  ) Outdoor     (  ) Outro(s): ___________________________ 

 

15. Quando é feito o contato pela própria Entidade promotoras de eventos, como ocorre a procura do Hotel? 

(Enumere por ordem de importância apenas os contatos utilizados)  

(   ) Telefone   (   ) E-mail    (   ) Fac-símile    (   ) Visita ao hotel    (   ) Solicitação de visita do promotor do hotel 

(   ) Outro(s). Qual(is)?____________________________________ 

 

16.  O Hotel possui um banco de dados das Entidades promotoras de eventos? (   ) Sim (   ) Não    

  

17. Quanto ao número de eventos realizados no hotel sem utilizar hospedagem, você percebe que: 

a) Diminuíram muito 

b) Diminuíram pouco 

c) Manteve-se estável  

d) Aumentaram pouco 

e) Aumentaram muito 

 

18. Quanto ao número de eventos realizados no hotel que utilizam hospedagem, você percebe que: 

a) Diminuíram muito 

b) Diminuíram pouco 

c) Manteve-se estável  

d) Aumentaram pouco 

e) Aumentaram muito 

 

D - DADOS DO SETOR DE EVENTOS 
 

19. Ano em que o Hotel começou a trabalhar com o segmento de eventos: ____________ 

 

20. Existe um setor específico para eventos? (   ) Sim     (   ) Não 

  

21. Em caso negativo, qual o setor que este conjuga espaço?_____________ 
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22. Considerando a integração entre os setores do Hotel com o setor de eventos, há: 

a) Nenhuma integração 

b) Pouca integração 

c) Média integração 

d) Alta integração 

e) Muito alta integração 

 

23. Qual é a abrangência territorial de atuação dos eventos que acontecem no Hotel? 

(   ) Local (ex. Cidade) 

(   ) Regional. (ex. Regiões do Estado) 

(   ) Estadual (ex. Estado) 

(   ) Nacional 

(   ) Internacional 

 

24. Em que dias há maior procura pela demanda de eventos? (   ) Fins de semana     (   ) Dias de semana   

 

25. A organização e o gerenciamento de eventos são apoiados por um sistema de informação automatizado 

(software)? 

 (   ) Sim – Qual?_______________________________________ 

 (   ) Não      

 

26. Quais os tipos de eventos que o Hotel mais costuma sediar? (Enumere por ordem de importância apenas os 

tipos sediados)  

(   ) Eventos de Convivência e Participação (Sociais) 
(   ) Eventos Técnicos-Científicos-Profissionais (Temáticos) 
(   ) Eventos Comerciais ou de Negócios 
(   ) Eventos Desportivos 
(   ) Eventos Artístico-Culturais 
 

27. Marque quais serviços o Hotel oferece como complementação na realização de eventos? 

  

Serviços 2000 2001 2002 2003 2004 

Serviços de Buffet – A&B      

Serviço de quarto 24hs      

Lavanderia      

Estacionamento/garagem      

Playground      

Internet      

Segurança Interna       

Segurança Externa      

Guest relation      

Loja de Souvenirs      

Biblioteca       

Transfers      

Outros:      

 

 

28. O Hotel estabelece convênios com prestadores de serviços ou equipe especializada para eventos? 

 

(   ) Sim. Qual tipo? ____________________________________________________________________ 

(   ) Não 

 

29. Quanto ao turismo receptivo em Balneário Camboriú, o Hotel possui contatos com prestadores de serviços 

ou equipe especializada para a realização de passeios (city-tours) durante a realização de eventos, tanto para 

os participantes quanto para seus acompanhantes? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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30. Quantifique os equipamentos que o Hotel disponibiliza para a realização de eventos? 

 

Equipamentos 2000 2001 2002 2003 2004 

Microfone      

Laser Pointer      

Vídeo Cassete VHS      

Aparelho de TV      

Projetor de Slides      

Projetor multimídia       

Retroprojetor      

Equipamento de áudio c/ CD/DVD       

Mesa de som      

Flip Chart      

Quadro Branco      

Vídeo Conferência      

Telão      

Outros:      

 

31. Qual a capacidade do Hotel para atender eventos entre 2000 e 2004? 

 

Capacidade\Ano 2000 2001 2002 2003 2004 

Nº de Unidades Habitacionais      

Nº de Salas      

Área das salas em m
2
      

Nº de Pessoas      

 

32. Há uma tarifa promocional na hospedagem para eventos:  

- Realizados no Hotel? (   ) Sim     (   ) Não                      

- Realizados fora do Hotel? (   ) Sim     (   ) Não     

 

33. Para o caso de tarifas promocionais na hospedagem, qual o percentual médio do desconto oferecido? 

_________ 

 

34. Indique as cortesias que o Hotel oferece para os promotores de eventos: 

 

(   ) Hospedagem    (   ) Alimentos & Bebidas    (   ) Estacionamento   (   ) Outra(s):________________________ 

(   ) Não oferece cortesias 

 

35. Indique a taxa de ocupação do Hotel entre 2000 e 2004: (Se você não tiver os dados para responder, vá para 

nº 36). 

 

36. Relativo à taxa de ocupação média do Hotel entre 2000-2004, durante a realização de eventos, a mesma 

sofre: 

a) Nenhuma alteração (estável) 

b) Pouco crescimento  

c) Médio crescimento 

d) Alto crescimento  

e) Muito alto crescimento 

 

 

 

Temporada\Ano 2000 2001 2002 2003 2004 

 Ocupação 
Ocupação 

c/eventos 
Ocupação 

Ocupação 

c/eventos 
Ocupação 

Ocupação 

c/eventos 
Ocupação 

Ocupação 

c/eventos 
Ocupação 

Ocupação 

c/eventos 

Alta (dez/fev)           

Baixa (mar/nov)           

Em média           
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37. Considerando a taxa de ocupação média na baixa temporada, entre 2000-2004, quando não ocorreram 

eventos no Hotel, a mesma teve: 

a) Nenhuma alteração 

b) Pouca redução 

c) Média redução 

d) Alta redução 

e) Muito alta redução 

 

38. Indique os percentuais de faturamento e investimento total do Hotel, em média, provenientes ao setor de 

eventos: (Se você não tiver os dados para responder, vá para nº 39). 

 

 

 

 

 

 

 

39. O faturamento do setor de eventos do hotel entre 2000-2004: 

a) Diminuiu muito 

b) Diminuiu pouco 

c) Manteve-se estável 

d) Aumentou pouco 

e) Aumentou muito 

 

40. Quanto ao investimento realizado no setor de eventos do hotel entre 2000-2004: 

a) Diminuiu muito 

b) Diminuiu pouco 

c) Manteve-se estável  

d) Aumentou pouco 

e) Aumentou muito 

 
41. Quanto ao investimento no setor de eventos para 2005, é possível que? 

a) Diminua muito 

b) Diminua pouco 

c) Manter-se-á estável  

d) Aumente pouco 

e) Aumente muito 

 

42. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para que os negócios se expandam em função do turismo de 

eventos? (Enumere por ordem de importância) 

(   ) Escassez de mão-de-obra qualificada 

(   ) Escassez de hóspedes    

(   ) Escassez de capital de giro 

(   ) Escassez de financiamento de longo prazo     

(   ) Falta de integração entre os setores do hotel 

(   ) Falta de integração entre os setores público e privado     

(   ) Falta de integração entre os hotéis deste segmento de Balneário Camboriú 

(   ) Outra(s): _____________________________________________ 

 

43. Atualmente, quais os principais incentivos que levariam à expansão do Hotel se relacionados ao turismo de 

eventos? (Enumere por ordem de importância) 

(   ) Aumento de mão-de-obra qualificada 

(   ) Aumento na taxa de ocupação na baixa temporada 

(   ) Aumento do número de eventos realizados 

(   ) Aumento de capital de giro 

(   ) Integração entre os setores do hotel 

(   ) Integração entre os setores público e privado     

(   ) Integração entre os hotéis deste segmento de Balneário Camboriú 

(   ) Outro(s): _____________________________________________ 
 

Percentuais do Setor 

de Eventos / Ano 
2000 2001 2002 2003 2004 

Faturamento (%)      

Investimento (%)      
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Anexo A 

Listagem dos Meios de Hospedagem de Balneário Camboriú
29

 

  

A lista atual de Hotéis de Balneário Camboriú apresenta-se a seguir listada pelas ruas 

principais para melhor localização neste estudo: 

 

AVENIDA ATLÂNTICA - Beira Mar 

 

1. Candeias I 

Av. Atlântica, 684 Fones: 0800416233 -367 0069 

2. Hotel San Remo 

Av. Atlântica, 271 Fone:367 4811  

3. Hotel Bhally 

Av. Atlântica, 3250 Fones: 08006436006 -261-0500 

4. Hotel Villa do Mar 

Av. Atlântica, 2420 Fone: 367 1001  

5. Hotel D’Sintra 

Av. Atlântica, 1040 Fone: 363 4080 

6. Marambaia Cassino Hotel 

Av. Atlântica, 300 Fones:0800472199/367 4099 

7. Hotel Fischer & Convenções 

Av. Atlântica, 4770 Fones: 0800472001 367 0177 

8. Tedesco Turismo 

Av. Atlântica, 5950 

 
AVENIDA CENTRAL 

 

9. Centromar Hotel 

Av. Central, 426 Fone:367 1816 Fax: 367 4780 

10. Hotel Miramar  

Av. Central, 25 Fones: 0800472800/367 8899 

11. Hotel Sagre’s 

Av. Central, 159 Fone: 367 0288 

12. Royal Atlantic Hotel 

Av. Central, 321 Fones: 0800471413/367 – 0002 

13. Hotel Central Praia  

Av. Central, 91 
 

AVENIDA BRASIL  

 
14. Apart Hotel do Bosque  

Av. Brasil, 22 Fone: 367 3365 

15. Apart Hotel Mujica 

Av. Brasil, 3400 Fone: 361 0970 

16. Arenas Apart Hotel 

Av. Brasil, 2633 Fone: 367 0558 

17. Arlene Palace Hotel 

Av. Brasil, 1615 Fone:367 3434 

18. Atobá Praia Hotel 

Av. Brasil, 3080 Fones: 0800472929/ 361 0187  

19. Camboriú Palace Hotel 

Av. Brasil, 571 Fone: 367 0144 

20. Camboriú Pecon Hotel 

Av. Brasil, 477 Fone: 367 5211 

21. Hotel Catamarã 

Av. Brasil, 3170 Fones: 0800472929/367 0300 

22. Hotel Central Praia 

Av. Central, 91 

23. Hotel Dom Carlos 

Av. Brasil, 1781 Fone:367 1433 

24. Hotel dos Açores 

Av. Brasil, 1747 Fone: 367 1616 

25. Hotel Geranium 

Av. Brasil, 2970 Fone: 367 3232 

26. Hotel Gracher 

Av. Brasil, esq. R .3300 Fone: 367 0577 

27. Hotel Ilha da Madeira 

Av. Brasil, 1590 Fone: 367 5622 

28. Hotel Melo 

Av. Brasil, 2195 Fone:367 0557 

29. Hotel Pires 

Av. Brasil, 1725 Fones:0800472929/367 2028 

30. Hotel Plaza Camboriú 

Av. Brasil, 1410 Fone: 367 2802 

31. Hotel Saxônia 

Av. Brasil, 2115 Fone:367 5438 

32. Marimar Hotel 

Av. Brasil, 1091 Fones:0800475115/ 367 3066 

33. Ryan Hotel 

Av. Brasil, 1725 Fones: 0800472929/367 0877 

34. Sibara Flat Hotel & Convenções 

Av. Brasil, 1500 Fone:261 500 

 
TRANSVERSAIS AVENIDA BRASIL 

 

35. Apart Hotel Crista de Galo 

R. 1301, 295 Fone:367 0293 

36. Carmela Apart Hotel 

R. 1131, 290 Fone: 367 5436 

37. Camboriú Plaza Apart Hotel 

R. 1501, 90 

38. Geranium Tourist 

R. 4000, 85 Fone: 367 4022 

                                                 
29

 Fonte: Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Balneário Camboriú e Região. (Maio, 2004). 
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39. Hamburgo Palace Hotel 

R. 1901, 333 Fone: 367 1585 

40. HM Plaza Hotel 

R. 1901, 291 Fone:367 3235 

41. Hotel Allaghoas Apart 

R. 4100, 100 Fone:367 3608 

42. Hotel Blumenau 

R. 1001, 129 Fone:367 0500 

43. Hotel Costa do Marfim  

R. 1500, 310 Fones:0800472929/367 3508 

44. Hotel das Américas 

R. 501, 101 Fone: 366 1114 

45. Hotel Topázio 

R. 11, 23 

46. Hotel Gênova  

R. 3700, 160 Fone:361 8892 

47. Hotel Guinza 

R. 200, 370 

48. Hotel Gumz  

R. 1200, 140 Fone: 367 0855 

49. Hotel Itália 

R. 1500, 110 Fone: 366 0441 

50. Hotel May Tay 

R. 951, 295 Fone:367 0854 

51. Hotel Negrini 

R. 3300, 45 Fone:367 0824  

52. Hotel Paraná 

R. 801, 27  

53. Hotel Praiamar 

R. 2000, 300 Fone:367 2225  

54. Hotel Suíça 

R. 3144, 10 Fone:367 2293  

55. Hotel Tirol 

R. 1400, 160 Fone: 367 0284 

56. Luz do Sol Apart Hotel 

R. 951, 379 

57. Máster Hotel 

R. 1650, 40 Fone: 367 2423 

58. Mar Hotel 

R. 701, 275 Fone:366 0533  

59. Pitol Hotel 

R. 1021, 112 Fone: 366 5645  

60. Pousada do Mar Quente 

R. 2500, 580 Fone:367 1700 

61. Pousada Sol e Mar  

R. 1750, 111 Fone: 366-4723  

62. Pousada Maria Terezinha 

R. 1141, 268 

63. Prince Apart Hotel  

R. 3500, 175 Fone: 361 1060  

64. Puçá Hotel 

R. 1101, 259 Fone: 367 3916  

65. Rieger Residence Hotel 

R. 701. 162 Fone: 367 2807 

66. San Marino Cassino Hotel 

R. 1919, 44 Fone: 360 0000 

67. Tropikalya Hotel 

R. 403, esq. c/ R. 401 Fone: 367 2570  

68. Hospedaria Paziramos LTDA ME 

R. 1926, Nº 100 

69. Hospedaria Maud e Europa 

R. 1910 Nº 20 

70. Candeias Esporte, Lazer e Recreação (Res. Antoani) 

R. 2850, Nº 1.106 

71. Candeias Esporte, Lazer e Recreação 

Rua. 700, Nº 684 

 

AVENIDA DO ESTADO E TRANSVERSAIS 

 

72. Camboriú Hotel 

Av. do Estado, 5029 Fone: 366 0872 

73. Candeias II 

Av. do Estado, 3860 Fone: 0800416233/367 0839 

74. Heineber Hotel 

Av. do Estasdo, 5100  

75. Hotel Belmar  

Av. do Estado, 5075 Fone: 367 0188 

76. Hotel Caxambú 

Av. do Estado, 1650 Fone:367 1935 

77. Hotel das Nações 

R. Islândia, 71 Fone: 367 3815  

78. Hotel Dinamarca 

R. Dinamarca, 27 Fone:367 2890 

79. Hotel Ilha do Sol  

        R. Israel, 70 Fone: 366 1488 

80. Hotel Moser 

R. Holanda, 33 

81. Hotel Rosembrock  

R. Holanda, 195 Fone:367 2509 

82. Pousada Machado 

R. Holanda, 66 

83. Hotel Shallom  

R. Paraná, 36 Fone:360 1811 

84. Hotel San Carlos 

Av. do Estado, 3469 Fone: 367 2522 

85. Hotel Torresol 

Av. do Estado, 2699 Fone:367 3567  

86. Hotel Turist 

R. José Bernardes, 50 Fone: 360 216 

87. Hotel Vila Europa 

Av. do Estado, 165 Fone: 367 2049 

88. Nilo Hotel 

Av. do Estado, 3208 Fone: 366 4282 

89. Novo Hotel Douglas 

Av. do Estado, 3125 Fone:366 4217 

90. Palmas Palace Hotel 

R. São Paulo, 56 Fone: 367 4727 

91. Vieira’s Hotel 

R. México, 25 Fone: 367 1466 

92. Hotel Giljota 

Av. Santa Catarina, 444 

93. Candeias Esporte, Lazer e Recreação 

Av. do Estado, Nº 3860 

94. Alfredo Kuhn Me 

Alvin Bauer, 143 

 

BAIRRO DOS PIONEIROS 

 

95. Apart Hotel Ilhas Gregas  

R. Julieta Lins, 221 Fone:367 2640 

96. Apart Hotel Pousada do Sol 

R. José Manir Luca s/n Fone: 367 4625 
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97. Canorte Hotel 

R. Miguel Mate, 174 Fone:367 0888 

98. Hotel Estrela do Mar 

R. Antônio Bittencourt, 417 Fone: 360 0212 

99. Hotel San Marco 

R. Julieta Lins, 100 Fone:360 4268 

100. Viviane Hotel 

R. Isidoro Caetano, 20 Fone: 0800416233 / 367 1075 

 
BAIRRO BARRA 

 

101. Camboriú Belveder Hotel 

R. Emanuel R. dos Santos, 1100 Fone:361 6776 

 

PRAIA DOS AMORES 

 

102. Hotel Pousada Felíssimo 

R. Alles Blau, 201 Fone: 360 6291 

103. Recanto das Águas 

Estrada da Rainha,800 Fone:261 0300 

104. Pousada Rei Mar 

Av. Rui Barbosa, 295 Fone: 360 6410  
 

TERCEIRA AVENIDA 

 

105. Elias Palace Hotel 

3ª Av., 330 Fone:367 1715 

 

VILA REAL / VIA GASTRONÔMICA 

 

106. Marina Hotel 

Rua Dom Afonso, 147 Fone: 363-9711 

107. Motel Tu Ki Sabe 

R. Corupá Nº 1467 

 

PRAIAS AGRESTES 

 

108. Empreendimento Turístico Balneário Camboriú 

Rod. BR 101 KM 137 

109. Hotel Cottone 

Rod. BR 101 KM 136 Barra 

110. Pousada Estaleiro Village  

Rod. Interpraias – Estaleiro Fone: 9985-3112 

111. Camping Condomínio Praia do Pinho LTDA 

Estrada Geral  S/Nº Pinho 

112. Toka Milano Pousada  

Estrada antiga do Estaleiro, nº 2105 Estaleiro 
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Anexo B 

Modalidades de classificação dos eventos
30

 

1 Quanto à Área 

 Evento Social - exs: bailes, festas, aniversários, etc. 

 Evento Político - exs: comíssios, passeatas, discursos, etc. 

 Evento Esportivo - exs: campeonatos, torneios, maratonas, competições, olimpíadas, etc. 

 Evento Técnico-Científico Profissional - exs: congressos, reuniões, seminários, vernissagens, fóruns, jornadas, 

simpósios, etc. 

 Evento Religioso - exs: romaria, procissão, missas etc. 

 Evento de Negócio - exs: feiras, exposições, workshops, bolsas de contratações, etc. 

 Evento de Lazer - exs: concursos, festas, festivais, exposições, feiras etc. 

 Evento Artístico-Cultural - exs: manifestações artísticas, shows, festivais etc. 

 Evento Cívico - exs: datas cívico-comemorativas, paradas cívicas  etc. 

 Evento de Turismo – Esses tipos de eventos podem ser classificados como eventos internos ao sistema de 

turismo, e são realizados dentro e para esse sistema. 

 Eventos Turísticos - Engloba todos os tipos de eventos quanto à área, desde que sua demanda seja de turistas
31

. 

Ainda, podemos caracterizá-los como atividade promocional de venda da imagem de uma localidade ou 

entidade. É, geralmente, integrante do calendário turístico de um núcleo receptor, onde atuam como produtos 

turísticos, oferecendo oportunidades de lazer e entretenimento à população. Divulgam a cidade que o realiza, 

promovendo-a e atraindo turistas regularmente. Estão diretamente relacionados às festas, festivais e 

exposições que acontecem com periodicidade. 

A classificação dos eventos, quanto à área não é excludente, sendo as feiras, as exposições, abertas a visitação 

pública, são considerados também eventos de lazer, conforme o tipo de  visitante doméstico. 

 

 2 Quanto ao Caráter 

 Formal: Qualquer evento que tenha como convidado uma autoridade
32

 pública, exs: Posses, Inaugurações, 

Formaturas, etc. 

 Informal: Todo o evento que não tem uma autoridade pública no exercício de sua função. 

 

3 Quanto ao Tamanho 

 Pequeno Porte: Máximo de 200 participantes. 

 Médio Porte: Entre 200 a 500 participantes. 

 Grande Porte: Entre 500 a 1500 participantes. 

 Mega Evento: Mais de 1500 participantes. 
 

4 Quanto ao Acesso 

 Fechado: Não aberto ao grande público, restrito a determinado tipo de público, exs: Eventos Sociais, 

Profissionais, de Negócios. 

 Aberto: Aberto para todo tipo de público, ex: Eventos de Lazer. 

 Misto: Permite a entrada do grande público somente em dias e/ou horários pré-definidos. 

 

 

                                                 
30

 Fonte: Cesca (1997), Meirelles (1999), , Campos (2000), Veloso (2001), Britto e Fontes (2002), Matias 

(2002), Ramos (2002), Martin (2003). 
31

 Turista: É aquele que se desloca para fora de seu local de residência permanente, por mais de 24 horas, 

realizando pernoite, por motivo outro que não o de fixar residência ou exercer atividade remunerada, realizando 

gastos de qualquer espécie com renda auferida fora do local visitado. (TURISMO – VISÃO E AÇÃO 

‘GLOSSÁRIO’, 2000, p. 29). 
32

 As autoridades podem ser classificadas como Políticas (Poder Judiciário, Executivo e Legislativo), Civis 

(Reitor, Pró-Reitor, Presidente, Diretor, Instituições Não-Governamentais, etc), Religioso (Chefia de Igreja) e 

Militares (Exército, Brigada Militar, Bombeiros, etc) ( NUNES, 1996). 
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5 Quanto à Abrangência/Localização 

 Local: De abrangência da localidade onde é realizado, visando a participação do público local, podendo 

ocorrer uma única vez ou diversas vezes, numa única cidade. 

 Regional em Nível Estadual: São eventos de abrangência regional dentro do Estado onde é realizado,  

 Estadual: Abrange todas as cidades do Estado. 

 Nacional em Nível Regional: Envolve todo o território nacional, localizando-se em determinada região do 

país. 

 Internacional em Nível Regional: Abrange determinada região dentro dos continentes, com no mínimo três 

países participando. 

 Internacional: Abrange vários países, no mínimo 20 % dos participantes tem que ser de outros países. 

 Mundial: Participantes de todos os continentes. 

 

6 Quanto aos Objetivos 

 Institucional: Não objetiva a venda direta, somente expõe, divulga, discute e socializa. 

 Comercial: Seu objetivo são as vendas diretas. 

 Promocional de Marca: Seu objetivo é melhorar a imagem do produto e/ou serviço da empresa, divulgando e 

fixando-a junto ao público, aumentando sua exposição na mídia. 

 Institucional Promocional de Vendas: Seu objetivo é reunir pessoas em torno de uma ação, em um 

determinado local, proporcionando-lhes lazer e entretenimento e tendo como meta final a venda de produtos e 

serviços em função da estada de pessoas junto aos postos de venda existentes no local. 

 

7 Quanto ao Escopo/Tamanho 

 De Massa: Atinge o público de uma maneira genérica. 

 De Nicho: Atinge um público específico. 

 

8 Quanto ao Funcionamento 

 De Participação: Eventos interativos, geralmente com atividades sociais, ecológicas, de discussão, ação etc. 

 De Oportunidade: Ocorre em épocas da realização de mega-eventos, pois aproveitam o “clima”, para realizar 

eventos de pequeno porte sobre o mesmo tema. Geralmente, são também festejos de comemorações históricas 

ou fatos relevantes. 

 Permanentes: São os eventos que ocorrem  periodicamente ( anual, semestral, mensal, etc). 

 Esporádicos: Ocorrem com intervalos irregulares de tempo, de acordo com a vontade do patrocinador. 

 Único: Ocorre só uma vez. 
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Anexo C 

Tipologia dos eventos
33

 

 

1 - Eventos de Convivência e Participação: 

 Café da Manhã: Evento profissional que acontece dentro da realidade técnico-científico ou na modalidade de 

negócios, onde, entre a exposição dos assuntos é servido um café farto e variado; deve ser servido de forma a 

não atrapalhar a dinâmica dos trabalhos. O objetivo é fornecer a primeira informação do dia. Horário: 07:30hs 

às 09:00hs. 

 Coffee Break: Acontece também, dentro da modalidade técnico-científico-profissional, consiste em rápida 

refeição para ser realizada em intervalos de eventos com salgadinho, bolachinhas doces e salgadas, sucos, 

chás, café, água, etc. É uma pausa para acomodação das informações, das idéias, o intervalo de conforto físico, 

de descanso entre duas fases de um evento ou duas partes de uma mesma sessão. 

 Brunch: Breakfast + Lunch; Evento comercialmente de negócio, sendo um misto de café da manhã e almoço, 

substituindo-os. É oferecido no meio da manhã com sucos, café, chá, leite, chocolate, vinho branco, 

champanha, frios, frutas, omeletes, panquecas, tortas doces e salgadas, petit four, canapés e carnes brancas, 

tudo apresentado em mesa decorada com flores, pratos e talheres. Horário: 10hs às 14hs. 

 Almoço Net Work: Reunião almoço onde se discute a pauta durante o aperitivo e, no restante do tempo se faz 

o fechamento dos assuntos, saboreando o prato principal e a sobremesa. 

 Almoços e Jantares: Acontece dentro das modalidades técnico-científico profissional, comercial,de negócios e 

social. São realizados almoços de trabalho, além daqueles comemorativos. Mas o jantar será sempre mais 

formal, tendo em vista a consolidação de negócios, Reservar local, acertar cardápio, distribuir lugares. 

Horários: 12hs e 20hs, respectivamente. 

 Chá da Tarde: É geralmente um evento social, sem tema fixo, geralmente beneficente, podendo ter alguma 

atração extra como um desfile ou exposição. Horário: 16hs às 18hs. 

 Coquetel: Apresentação ou comemoração com sentido mais social do que de trabalho, é uma confraternização 

de curta duração, “surgir, saudar, sorrir e sumir”. Tipos de coquetel: Party (salgadinhos+bebidas); Souper 

(salgadinho+bebidas+prato quente); Buffet (salgados+bebidas+ prato quente em mesa); Vind’houneur (vinho 

de honra: coquetel para diplomatas, para mostrar símbolos de um país e realização em datas comemorativas). 

Horários: 19hs às 21 hs.  

 Happy-Hour: É menor e mais informal do que o coquetel, normalmente de realização interna. Reunião de final 

de tarde com cardápio de coquetel party, podem ser realizados pequenos jogos e brincadeiras entre os 

participantes. Horário: 17hs às 19hs. 

 Churrasco: Evento do tipo social, com refeição informal e de maior descontração; é necessário cuidados com 

os excessos de álcool. 

  Banquetes: São acontecimentos sociais com refeição suntuosa e considerável  número  de  pessoas; a comida 

é apresentada em baixelas, servida em coberta  de  mesa,  talheres  detalhados  e  decoração.  O serviço é, 

geralmente,   “à francesa
34

”. 

 

2 - Eventos Técnicos-Científicos-Profissionais (Temáticos): 

 Aberturas: São solenidades que marcam o início de eventos e onde, geralmente, acontece uma programação 

mais expressiva, ou a programação mais especial do evento, exclusiva e única para a ocasião de abertura. 

 Conferência: Exposição de um tema por pessoa de reconhecida competência - expert; após a explanação a 

palavra poderá ou não ser dada à platéia; em conferências de abertura não é aconselhável passar a palavra à 

                                                 
33

 Fonte: Meirelles (1999), Bettega (2002), Britto e Fontes (2002), Ramos (2002). 
34

 À Francesa: Os restaurantes adotam diferentes tipos de serviço, entre eles, o serviço à francesa é geralmente 

usado em recepções e jantares importantes, embora, seja um serviço mais cerimonioso, facilita o garçom, pois 

consistem em trazer da cozinha as travessas já montadas com os respectivos talheres para servir. O garçom 

posiciona-se ao lado esquerdo do cliente para que ele mesmo se sirva. Neste tipo de serviço, é escalado outro 

garçom para servir as bebidas (DAVIES, 1999, p.75). 
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platéia, a fim de não comprometer o andamento dos trabalhos. Das conferências do tipo Tratados se tiram 

conclusões que são submetidas a discussão antes de serem finalizadas. Esse tipo de conferência trata de 

assuntos políticos, diplomáticos, científicos ou acadêmicos. É menos solene e importante que um congresso. A 

conferência pode ser mundial, internacional, nacional, estadual, regional, etc. Tempo ideal: 1:30hs. Gravações 

só com autorizações. 

 Congressos: São reuniões realizadas com objetivo de apresentar e trocar informações, encontrar soluções e 

apresentar as novidades e os avanços em áreas específicas do conhecimento a que são destinados. Reúnem as 

maiores autoridades e estudiosos no assunto em questão. Realizam-se para estudar assuntos de todos os tipos, 

tendo duração de vários dias, sua duração usual é de cinco dias. É um evento de grande porte que engloba 

outros eventos menores (mesas redondas, conferências, simpósios, painéis, etc). São promovidos por entidades 

associativas e tratam de assuntos que interessam a um determinado ramo profissional. A abrangência territorial 

se dá em todos os níveis. As conclusões tiradas nos congressos são adotadas pelos profissionais em questão, 

no todo ou em partes e depois são encaminhadas as autoridades. Os gastos dos participantes são pagos pela 

entidade que representam. Devem reunir um mínimo de cinqüenta pessoas. 

 Convenções: São encontros promovidos por entidades empresariais, políticas ou fraternais, objetivando a 

integração das pessoas pertencentes a uma determinada empresa ou confraria e submete-las a certos estímulos 

coletivos para que possam agir em defesa dos interesses da entidade envolvida. Deve transmitir otimismo, 

confiança e segurança. Há a exposição de assuntos que envolvam a entidade, realizados por várias pessoas, 

com a presença de um coordenador. Geralmente tem duração de três a cinco dias. Tipos: Convenções de 

Vendas; Convenções de Congraçamento e Convenções Comemorativas. 

 Painel: Encontro onde os palestrantes-expositores debatem entre si o assunto em pauta. Existe a presença de 

um coordenador-moderador. Não cabe à platéia formular perguntas à mesa; atuando como expectadora. 

Geralmente, é composto por um coordenador-orador e, até mais quatro painelistas. 

 Fórum: Existe a presença do moderador-coordenador com entendimento do assunto, que apresenta e introduz 

os expositores-palestrantes. Caracteriza-se pela discussão e pelo debate. A platéia participa com 

questionamentos. Ao final, o coordenador colhe as opiniões e apresenta uma conclusão, que deve representar a 

opinião da maioria. Com duração de 03 a 04hs. 

 Seminário: Reuniões de um pequeno grupo, que se reúnem para tratar de um assunto específico e soluções 

pertinentes a ele, muito usados no meio acadêmico. Divide-se em três fases: exposição, debate, conclusões. 

 Mesa Redonda: Encontro preparado e conduzido por um coordenador, podendo esse ser chamado de 

presidente de mesa e por expositores. Cada expositor apresenta um conceito, debatem, e após é aberto ao 

público. 

 Simpósio: Caracteriza-se por tratarem de reuniões de assuntos relacionados entre si/ou vários aspectos de um 

mesmo assunto, debate-se e tira-se conclusões. 

 Palestra: Exposição de determinado assunto para uma platéia pequena, geralmente de natureza educativa, e 

onde os ouvintes já possuem algum conhecimento prévio sobre o que será exposto, os ouvintes podem realizar 

questionamentos, devendo ter um coordenador. O tempo ideal é 1:30 hs, sem intervalo. 

 Jornadas: Reuniões de grupos profissionais para discutir assuntos comuns, normalmente são realizadas em 

âmbito regional e com peridiocidade. É promovido por entidades de classe, com duração de vários dias e as 

conclusões podem servir de diretrizes para a classe. 

 Workshop: Reunião de um limitado número de pessoas para a troca de conhecimentos e experiências sobre 

temas previamente especificados. Os resultados obtidos podem ser temas para debates em outras reuniões. 

Essa terminologia é usada pela área empresarial/comercial. 

 Oficina: Encontro para discutir assunto de interesse, seguido de demonstração do objeto que gerou o assunto, 

semelhante ao Workshop, mas sendo utilizado na área educacional. 

 Debate: Reunião de 15 ou 20 pessoas, representando entidades específicas, em assembléia geral para tratar ou 

discutir um ou vários temas. Acontece na presença de um coordenador-moderador. As opiniões são posições 

em programas das entidades, expressa através de porta-vozes. As regras do debate são previamente acordadas 

pelos participantes. A platéia só participa através de aplausos e protestos moderados. 

 Assembléia: Reunião de muitos participantes com uma finalidade pré-determinada. Geralmente apresenta 

caráter conclusivo/decisório sobre o assunto em pauta. 

 Temas Livres/Tribunas Livres: Reunião com um pequeno número de participantes, onde ocorre a livre troca de 

informações e opiniões, frente a uma platéia que não intervém e nem participa. 
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 Comissões: Conjunto de pessoas encarregadas de tratar conjuntamente de um assunto determinado. 

 Conclave: São eventos de caráter religioso, onde são tratados temas de ordem moral, ética e espiritual. As 

conclusões podem ser acatadas/adotadas pelos seguidores. 

 Colóquio: Reunião de especialistas renomados em diversas áreas para exporem os seus conhecimentos sobre 

um ou vários assuntos. 

 Cursilho: Método de trabalho mediante o qual, um grupo de pessoas que tem problemas comuns, se reúnem 

com especialistas no tema para receberem informações e procurar soluções, mediante o estudo e esforço 

coletivo. Duram vários dias e todos os envolvidos participam ativamente do evento. 

 Grupo de Trabalho ou Grupo Temático - GT: Pequeno grupo de pessoas, geralmente menos de 15, que tem 

uma meta em comum. Através de discussões, exercícios e outros instrumentos, buscam alcançar essa meta. 

Podem reunir-se para produzir um informativo, fazer sugestões, experimentar alguma técnica, ou para medir 

as suas reações frente a um problema. O que importa não é a discussão, mas a troca de informações e a meta 

definida. 

 Brainstorning: Os participantes se propõem a apresentarem idéias acerca de um problema ou assunto. É muito 

utilizado pela área publicitária. Objetiva ser criativo e estimular a imaginação dos participantes. Possui um 

coordenador que apresenta o assunto, relaciona e seleciona as idéias, realizando a síntese. 

 Cursos: Encontros onde os participantes buscam conhecimentos em um conjunto de materiais professorados 

em lições; é sempre educativo; sua duração mínima é de 08hs. 

 Semanas: Nomenclatura atribuída a um tipo de encontro semelhante aos congressos, no qual as pessoas se 

reúnem para discutir assuntos de interesse comuns; não precisa durar sete dias; pode ser acadêmica ou 

empresarial. 

 Reuniões: Evento onde os participantes são conhecedores do assunto a ser tratado e se reúnem para definir 

metodologias, estratégias, concluir conhecimentos, tomar decisões e solucionar problemas. Tempo ideal: 1h no 

total ou em partes.  

 Teleconferências: Apresentação de um tema a grupos de pessoas situados em espaços diferentes, porém com 

interação. 

 

3 - Eventos Comerciais ou de Negócios 

 Visitas (Famtours): Consiste no fato de uma organização receber grupos de pessoas, seguindo uma 

programação criteriosamente preparada, com o objetivo de divulgação frente ao público de interesse. 

 Bolsas de Concentração/Rodadas de Negócios: Eventos onde se propicia o encontro de empresários e 

executivos de empresas, objetivando criar condições para a realização de futuros negócios ou condições para 

concretizá-los/contratá-los. 

 Leilões: Venda pública de objetos a quem oferecer o maior lance a partir de um valor determinado. É 

conduzido por um leiloeiro oficial. 

 Lançamentos: É a apresentação de uma nova produção, exclusivamente ao público de interesse. Exemplos: 

livros, produtos, moda (desfiles), maquetes, etc. 

 Feiras: São eventos organizados com o objetivo de vender algo ao público. É ampla e fixa. 

 Salões: Objetiva tão somente divulgar os objetos expostos. São amplos e fixos. 

 Mostras: É uma exposição de tamanho pequeno. É circulante e objetiva somente a divulgação do seu 

conteúdo. Pode ser vista em vários locais, com igual forma e conteúdo. Também designa a exposição de 

produtos de uma única entidade. 

 Showcasing: Recentemente lançado no Brasil, como uma alternativa para feiras, transmite o conceito de 

vitrine interativa, onde os produtos são expostos em vitrines fechadas e os visitantes não tem nenhum contato 

direto com os expositores. A comunicação se faz por meio de telefones (linha direta) instalados em cada 

estande, conectada a uma central informatizada, que coleta todas as informações sobre as consultas em um 

banco de dados, que servirá de subsídio para análise dos expositores. Os visitantes têm acesso a folhetos 

informativos, que são liberados por displays especiais, que ainda recebem os cartões dos que quiserem se 

identificar. 
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 Roadshow: Demonstração itinerante, montada sobre um ônibus ou carreta, que se desloca para áreas geo-

econômicas de determinado país ou estado, com o objetivo de informar e mostrar o potencial de uma 

organização, governo e entidade, por meio da apresentação de fotos, gráficos, livros, protótipos de produtos e 

apresentação de vídeos, visando conquistar novos clientes, associados ou parceiros e obter o apoio público. 

 Exposições: São eventos organizados com o objetivo exclusivo de divulgação de produtos e serviços. Elas 

podem ser do tipo: Comerciais (Feiras/Showcasing), Industriais, Profissionais (Roadshow), Artísticas 

(vernissage) em âmbitos estaduais, regionais, governamentais e mundiais.  

 Passeios/Excursões/Viagens de Incentivos: São mecanismos promocionais (premiação) internos às 

organizações, que objetivam motivar e/ou incentivar o desempenho de seu público interno. 

 

4 - Eventos Artístico-Culturais 

 Concertos: São geralmente, espetáculos musicais públicos pagos. 

 Estréias e Pré-Estréias: São apresentações de novas produções, geralmente no campo das artes cênicas. As 

estréias são abertas ao público e contam com a presença de convidados. As pré-estréias são restritas aos 

convidados. 

 Temporadas: É uma estação artística realizada durante certo espaço de tempo pré-definido. 

 Vernissagens: É o evento de abertura de exposições de artes plásticas. Geralmente é acompanhado de um 

coquetel e é restrito para os convidados. 

 Festivais: São acontecimentos artísticos e festivos. Envolve geralmente manifestações de artes cênicas (canto, 

dança, teatro, cinema e outros). Pode ter como objetivos a premiação, a descoberta de novos talentos, o 

conhecer, as novidades do setor e a promoção do entrosamento, o intercâmbio, etc. 

 Pedra Fundamental: Cerimônia que assinala o inicio de uma obra, utilizada como estratégia para sua 

divulgação e registro para posteridade. Consiste na colocação de documentos relacionados à futura construção 

em uma urna, que será enterrada em cova, coberta com uma pedra de identificação. Esta poderá conter uma 

cópia da planta da obra, atas de reuniões, gravações de pronunciamentos, fotografias, vídeos, jornais, moedas e 

cédulas da época. 

 Galeria de Personalidades- Retratos e Bustos: Trata-se de cerimônia em homenagem a alguma personalidade, 

pela sua atuação em determinado cargo ou função, realizada por meio da exposição de seu busto ou retrato. No 

inicio, esta distinção era feita para pessoas já falecidas. Hoje, isso não é levado em conta, homenageando-se 

ex-presidentes, ex-secretários, etc. Os retratos devem ser emoldurados e dispostos lado-a-lado, cobertos por 

tecido em forma de cortina, preso a um cordão com pingente e fixado em parede de fundo neutro. As fotos e 

molduras deverão ter o mesmo formato e tamanho para manter a uniformidade da galeria. 

 

5 - Eventos Desportivos 

 Campeonatos e Competições: São eventos que envolvem atividades desportivas, com o objetivo de descobrir e 

premiar os melhores desempenhos. Os campeonatos são mais dirigidos as práticas amadoras e as competições 

são normalmente dirigidas aos praticantes profissionais, mas isto não é uma regra. Geralmente os dois termos 

são usados indistintamente. 


