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RESUMO 
 

 
 
A influência do segmento de Eventos no Turismo é ratificada pela alavancagem 
propiciada em diversos setores da economia, aludindo na integração de uma rede 
de serviços composta por uma série de cadeias de valores. O gerenciamento dos 
fluxos destas cadeias é possibilitada pela logística que agiliza e flexibiliza os 
processos, ascendendo uma visão estratégica para as organizações. A investigação 
deste estudo centraliza-se na proposta metodológica da cadeia de valor sugerida por 
Porter (1999), objetivando analisar o processo logístico do Instituto Festival de 
Dança de Joinvile - SC. Em um primeiro momento, apresenta-se a interconexão 
existente entre Logística e Turismo, tendo por base a análise bibliográfica. Em um 
segundo momento, aplica-se a metodologia estudo de caso, caracterizada em uma 
pesquisa qualitativa, tendo como objeto de estudo o Instituto Festival de Dança de 
Joinville. Foram adotados os ferramentais coleta de dados secundários, observação 
direta e entrevistas semi-estruturadas, com o objetivo de compreender a dinâmica 
da logística integrada do objeto de estudo. Os resultados conduziram a 
determinação de uma adaptação das propostas metodológicas de logística integrada 
da indústria de bens de consumo, apoiado no referencial teórico apresentado neste 
projeto. Percebeu-se que a dinamicidade do segmento de eventos não permite um 
modelo único, pré-determinado, mas sim, uma proposta flexível e que propicie o livre 
trânsito do fluxo informacional por todas as fases do evento. Ficou evidente também 
que um evento possui características distintas, conforme a fase em qual se encontra 
(pré, trans e pós-evento), incitando um modelo logístico com alta capacidade de 
adaptabilidade. 
 
 
Palavras - chaves: Logística. Cadeia de Valor. Turismo de eventos. Festival de 
Dança. Joinville (SC). 
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ABSTRACT 
  
  

The influence of the Events segment in the Tourism industry is seen in the leverage it 
gives to various sectors of the economy, through the integration of a network of 
services that comprises a series of value chains. Managing the flows in these chains 
is done by means of logistics, which speeds up the processes and makes them more 
flexible, enabling organizations to have a strategic vision. This study focuses on the 
Porter’s (1999) methodological proposal of the value chain, through an analysis of 
the logistics process of the Instituto Festival de Dança de Joinvile (Dance Festival 
Institute of Joinville) in Santa Catarina. First, it presents the interconnections between 
Logistics and Tourism, based on a bibliographical review. Secondly, it applies a case 
study methodology, characterized by qualitative research, taking as its object of 
study the Instituto Festival de Dança de Joinville. Secondary data were collected 
through direct observation and semi-structured interviews, in order to understand the 
dynamics of the integrated logistics of the object of study. Based on the results, an 
adaptation was suggested to the methodological integrated logistics generally used 
in the consumer goods industry, supported by the theoretical framework presented in 
this project. It was observed that the dynamism of the events segment does not allow 
for any single, pre-determined model, but rather, a flexible proposal that promotes 
free transit of the flow of information to all the phases of the event. It was also evident 
that an event has distinct characteristics, depending on which phase it is in (before, 
during or after the event), and therefore requires a logistics model that is highly 
adaptable.    

  
Keywords: Logistics. Value Chain. Events Tourism. Dance Festival. Joinville (SC). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Para apresentar ao leitor o escopo deste estudo, contextualizar-se-á neste primeiro 

capítulo, o recorte temático selecionado para discussão da aplicabilidade dos 

conceitos da logística integrada no segmento do turismo de eventos, direcionado 

pelo problema da pesquisa, cerne deste estudo de caso.  

 

 

1.1 Contextualização 

 

 

O turismo é parte inseparável do mundo em que vivemos. Sua atuação impacta 

significativamente no desenvolvimento da economia mundial, além de estimular a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. Esta afirmação evidencia-se em dados 

estatísticos que informam que cerca de 10% (US$ 700 bilhões) do produto interno 

bruto (PIB) mundial é gerado por este segmento econômico que ainda mobiliza 12% 

dos investimentos do globo terrestre, sendo responsável pela geração de 8% (160 

milhões de pessoas) dos empregos mundiais. O turismo destaca-se ainda por ter 

significativo potencial de crescimento em escala mundial, 4% ao ano, sendo uma 

média de 3% em países desenvolvidos e 7% em mercados emergentes. Esta 

atuação econômica contribui positivamente para o desenvolvimento do planeta e das 

pessoas que nele vivem (WTTC, 2008).  

 

O interesse de estimular o potencial turístico encoraja governos a investirem em 

infra-estrutura, impactando não somente na qualidade do produto turístico para o 

turista, como também, na qualidade de vida do morador local. Além disso, o turismo 

contribuiu positivamente para o desenvolvimento da consciência ambiental e 

cultural, emplacando em muitos destinos, a sustentabilidade destes (WTTC, 2008). 

Em Londres, por exemplo, o governo passou a investir valores significativos na 

melhoria de seus teatros, devido à percepção da relação existente entre o turismo, a 

cultura e a arte. Os estudos de Hughes (1998) demonstraram que os teatros de 

Londres eram freqüentados por um significativo número de turistas, resultando em 

um movimento na rede econômica da cidade. Essa percepção também estimulou o 
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investimento em infra-estrutura básica, melhorando a qualidade de vida do morador 

londrino.  

 

O cenário do turismo no Brasil também demonstra a significância desta atividade, 

que contribui com 6,2% (US$ 88,3 bilhões) do produto interno bruto, além de 

estimular a geração de 5,9% (5,5 milhões de pessoas) dos empregos nacionais.  

Esses dados são um reflexo do ingresso de turistas no país. No ano de 2006, o 

turismo contribuiu com cerca de US$ 4,3 bilhões em divisas para a economia 

nacional, evidenciando um crescimento de quase 12% sobre a receita obtida no ano 

de 2005 e nada menos que 116% acima do valor apurado em 2002. Esta conjuntura 

estimulou o Governo Federal a programar, por meio da elaboração de um Plano 

Nacional para o Turismo (PNT), um investimento de R$ 504 bilhões até o ano de 

2010, distribuídos em melhoria da infra-estrutura para o turismo nacional, além de 

definir e preparar 65 novos destinos turísticos, dentro dos padrões mundiais de 

qualidade. O PNT objetiva estimular 217 milhões de viagens no mercado interno, 

oportunizando 1,7 milhões de empregos e gerando US$ 7,7 bilhões em divisas para 

o Brasil. Com os benefícios diretos do desenvolvimento do turismo, os investimentos 

em infra-estrutura propiciarão, em quatro anos, a construção, adequação, duplicação 

e recuperação de 42 mil quilômetros de estradas; 2.518 quilômetros de ferrovias; a 

ampliação e melhoria de 12 portos e 20 aeroportos; o abastecimento d’água e coleta 

de esgoto para 22,5 milhões de domicílios; a infra-estrutura hídrica para 23,8 

milhões de pessoas e; a ampliação e construção de metrôs em quatro cidades 

turísticas (WTTC, 2008; EMBRATUR, 2008).  

 

Composto por diversas atividades de distintos segmentos econômicos, o turismo 

forma um grande mosaico de peças relacionadas entre si (hotelaria, agenciamento 

de viagens, restauração, lazer, ecoturismo, eventos e outros). Uma destas 

atividades tem merecido destaque devido ao seu significativo crescimento e 

desenvolvimento, inclusive em escala mundial. O segmento do turismo de eventos, 

que na última década movimentou o cenário econômico mundial (US$4 trilhões 

anualmente) e também estimulou o aumento dos gastos com lazer, destacou-se 

como uma atividade essencial na vida contemporânea, estando totalmente vinculada 

à promoção do turismo. Das diversas atividades do turismo, o segmento de eventos 
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é um dos que mais cresce no mundo (THEOBALD, 2001; EMBRATUR, 2008; 

ALLEN et al, 2008).   

 

No Brasil, o setor envolve cerca de 80 milhões de pessoas, gerando mais de dois 

milhões de empregos diretos e indiretos, atingindo um crescimento de 7% nos 

últimos cinco anos. Aproximadamente 327 mil eventos e 160 grandes feiras 

acontecem por ano só no Brasil, o que fez o país destacar-se na América Latina por 

estar ocupando posição entre os dez países do mundo mais procurados para 

realizações de eventos internacionais, conforme ranking da Internacional Congress 

& Convention Association (ICCA) (EMBRATUR, 2008). 

 

Como principais características positivas do turismo de eventos, destacam-se a 

atenuação da sazonalidade, bem como, o aumento das divisas do local receptor, 

uma vez que o turista de eventos permanece em média seis dias, e gasta quase 

duas vezes mais que o turista convencional (ICCA, 2008). Esta estratégia orientada 

para os eventos, mediante a promoção da cidade é destacada por Swarbrooke 

(2002). O segmento de eventos assumiu um papel relevante no desenvolvimento 

turístico e nas estratégias de promoção urbanas e regionais, tendo como função 

primordial oferecer à comunidade receptora uma oportunidade de alta proeminência 

no mercado turístico (HALL, 2001).  

 

O evento, segundo Andrade (2002), 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. Neste âmbito há a construção de uma rede de relacionamentos 

entre as empresas e indivíduos participantes, para produzir um produto sinérgico 

que nenhuma organização produziria sozinha. Compreendido isso, faz-se 

necessário sensibilizar-se de que, para que um evento aconteça e obtenha sucesso, 

é imprescindível um planejamento logístico. A ligação entre os fornecedores e o 

organizador do evento, a recepção dos participantes, acomodação, enfim, todos os 

processos de um evento estão entrelaçados, estabelecendo complexos processos 

logísticos. A complexidade dos eventos também acompanhou seu desenvolvimento, 

tornando-se necessárias melhorias no que tange a determinação de seus processos, 

objetivando a otimização de recursos, o que evidencia ser a logística a ferramenta 

necessária para gerenciar os fluxos desses processos. Esta compreensão comprova 
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a interconexão existente entre logística e turismo (ALLEN et al, 2008; WOOD 

JUNIOR, 2004; BENI, 2002; DORNIER et al, 2000).   

 

Esta constatação pauta-se na compreensão da ascensão da logística como 

atividade integradora que assume papel estratégico no gerenciamento empresarial, 

abrangendo toda a cadeia de suprimentos, desde a obtenção da matéria-prima até o 

ponto de consumo do produto ou serviço final, visando alcançar vantagem 

competitiva sustentável por meio da redução de custos e da melhoria dos serviços 

(BALLOU, 1993). A preocupação estratégica da logística com a organização, 

atribuindo-lhe responsabilidades dentro de um processo integrado, baseado no 

gerenciamento adequado e racional de todos os recursos envolvidos nas atividades 

da empresa, traz a tona o conceito de logística (BOWERSOX; CLOSS, 2001). Esta 

passa a ser entendida como sendo o processo de gerenciamento estratégico da 

aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, através da organização e 

seus canais de marketing, maximizando as lucratividades, presente e futura, através 

do atendimento dos pedidos a baixo custo (CHRISTOPHER, 1997). A esta definição, 

Ballou (2001) acrescenta que o propósito final do processo logístico é atender às 

exigências dos clientes, ou seja, primar pela agilidade e flexibilidade dos processos 

internos e externos, permitindo uma visão estratégica das organizações. 

 

Apesar dos estudos sobre logística integrada ainda direcionarem seus esforços para 

as empresas manufatureias, o segmento de serviços não limita-se à evidências 

empíricas sobre o tema. Alguns estudos, a partir da perspectiva da aplicação da 

logística integrada no segmento de serviços, utilizam a proposta da cadeia de valor 

de Porter (1999), abordando como focos de estudo, companhias aéreas (GAZZERA, 

2005) e empresas de segurança (ARMISTEAD;CLARK, 1993). Foram encontrados 

outros estudos sobre logística integrada, contudo, focando a temática em outros 

setores tais como empresas automobilísticas (Apêndice 01), indústrias 

manufatureiras (Apêndice 02), turismo (Apêndice 03), segmentos de serviços 

(Apêndice 04), tecnologia da informação (Apêndice 05) e turismo de eventos 

(Apêndice 06). A escassa quantidade de pesquisas sobre o tema logística integrada 

no turismo evidencia a importância do presente estudo, principalmente quando 

demonstrados os dados estatísticos que ratificam o constante crescimento do 

referido setor.  
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Neste contexto enseja-se o estudo desta pesquisa que tem por objetivo principal 

analisar o processo logístico do Instituto Festival de Dança de Joinville/SC (IFDJ)1, 

tendo por base os modelos da cadeia de valor proposto por Porter (1999), da rede 

de valor proposto por Wood Jr. (2004) e do fluxo informacional proposto por Beal 

(2004). Para sustentar a importância da temática proposta, apresenta-se a 

interconexão existente entre logística e turismo, evidenciada pela fundamentação 

teórica apresentada no capítulo três. Esta fundamentação abordou as temáticas: 

turismo e do turismo de eventos (Leiper, 1979; Jafari, 1981; Richie, 1984; Inskeep, 

1991; Ruschmann, 1995; Getz, 1997; Lage e Milone, 2000, 2001; Archer, 2001; 

Theobald, 2001; Cooper, 2001; Andrade, 2002; MCintosh et al, 2002; Brito e Fontes, 

2002; Beni, 2002; Canton, 2002; Bahl, 2004; Giacaglia, 2004; Watt, 2004; Oliveira, 

2005; Lage, 2008; Allen et al, 2008) serviços (Grönroos, 1993; Corrêa e Caon, 2002; 

Fitzsimmons e Fitzsimmons, 2005) logística (Porter, 1991; Ballou, 1993; Poirier e 

Reiter, 1996; Christopher, 1997; Dornier, 2000; Nazário, 1999; Porter, 1999; 

Bowersox e Closs, 2001; Ballou, 2001; Silva e Musetti, 2003; Wood Junior, 2004; 

Ballou, 2005; Rocha, 2006; Fleury et al, 2006; Karassawa, 2003). 

 

Este estudo apresenta uma abordagem eminentemente qualitativa e integrativa, 

tendo como metodologia adotada o estudo de caso e seus ferramentais: coleta 

bibliográfica, observação direta e entrevista semi-estruturada, focados no 

levantamento de informações que possibilitaram a análise do processo logístico do 

Instituto Festival de Dança de Joinville – SC (FDJ)2. Optou-se por esta metodologia 

por considerar que a mesma viabiliza uma imersão integral, profunda e minuciosa do 

pesquisador sobre a realidade investigada, facilitando a compreensão do contexto 

do qual faz parte, sendo analisada de forma agregadora (EISENHARDT, 1989; 

LIMA, 2004; YIN, 2005).  

 

O objeto desta pesquisa, o IFDJ, localiza-se no município de Joinville, a maior 

cidade do estado de Santa Catarina. Dentre os diversos eventos realizados ao longo 

do ano no município, o de maior importância é o Festival de Dança, que em 2008 

chegou à 26ª edição como um dos mais completos eventos de dança no Brasil e na 

América Latina. O evento reúne anualmente mais de 4,6 mil participantes diretos, 

                                                
1 A partir deste momento, adota-se a sigla IFDJ para o Instituto Festival de Dança de Joinville 
2 A partir deste momento, adota-se a sigla FDJ para o Festival de Dança de Joinville 
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atraindo um público superior a 200 mil pessoas, o que inclusive lhe valeu a citação 

como o maior Festival de Dança do Mundo no Guinness Book em 2005. Sua 

programação é diversificada, contando com cursos, oficinas, seminários, feira, 

mostras competitivas e apresentações em palcos abertos (INSTITUTO FESTIVAL 

DE DANÇA, 2008).  

 

A escolha da temática central, assim como, do objeto de estudo, remete-se a 

intenção da pesquisadora em aplicar alguns conceitos da logística no segmento do 

turismo de eventos, com a finalidade de otimizar os procedimentos já existentes. A 

prática exercida no dia a dia da profissão instigou a pesquisadora a buscar este 

ferramental para a execução dos processos de evento, porém sob uma nova ótica. 

Explorar as possibilidades deste promissor segmento do turismo evidencia o 

entusiasmo da pesquisadora pelo tema, ainda pouco salientado em estudos 

científicos.    

 
 
1.2 Definição do Problema de Pesquisa 

 
 

O fato de atuar profissionalmente no segmento do turismo de eventos, e 

acompanhar diariamente seu complexo processo operacional, instiga-me a 

aprofundar meus conhecimentos e a buscar em setores mais desenvolvidos, como o 

da indústria manufatureira, exemplos para melhoria dos processos na prestação de 

serviços em eventos. Percebo que as dificuldades que enfrento no dia a dia, como 

organizadora de eventos, podem ser minimizadas ou até eliminadas, se aplicadas às 

premissas da logística moderna.     

 

Neste contexto, enseja-se o estudo da logística no segmento do turismo de eventos, 

bem como, a análise da dinâmica dos processos da cadeia e da rede de valor assim 

como do fluxo informacional do IFDJ, com base no seguinte questionamento: Qual 

dinâmica da logística integrada é mais adequada para otimizar os processos 
do Instituto Festival de Dança de Joinville - SC?  
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Esta pesquisa constitui-se em um estudo de caso de abordagem qualitativa, 

evidenciada a interface entre logística e turismo, tendo por objetivo analisar a cadeia 

de valor do IFD.  

 

 

1.3 Objetivos 
 
 

1.3.1 Objetivo geral 

 
 

Este estudo tem como objetivo principal: 

Analisar o processo logístico do Instituto Festival de Dança de Joinville - SC. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

Considerando o escopo deste estudo, determinados objetivos específicos auxiliarão 

no alcance do objetivo central, a saber: 

 

1. Mapear as atividades primárias e de apoio da cadeia logística do IFDJ;  

2. Descrever a rede de valor do IFDJ;  

3. Identificar o fluxo informacional da cadeia de valor do IFDJ;  

4. Descrever os componentes que estabelecem o sistema logístico do IFDJ.  
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2 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia de pesquisa adotada neste projeto se embasou na fundamentação 

teórica apresentada no capítulo três, respaldado o problema de pesquisa proposto. 

Para conduzir à resposta ao questionamento do problema da pesquisa, se traz uma 

reflexão sobre os ferramentais a serem utilizados.  

 

Assim, a presente pesquisa, se caracterizou como uma abordagem eminentemente 

qualitativa, utilizando-se dos ferramentais coleta bibliográfica, observação direta e 

entrevista semi-estruturada, tendo como metodologia central o estudo de caso. Este 

estudo foi focado no levantamento das informações que possibilitou a análise do 

processo logístico do IFDJ. Optou-se por esta metodologia por entender que mesma 

viabiliza uma imersão integral, profunda e minuciosa do pesquisador sobre a 

realidade investigada, facilitando a compreensão do contexto no qual faz parte 

(EISENHARDT, 1989; LIMA, 2004; YIN, 2005). 

 

A abordagem qualitativa explica de forma mais clara determinado fenômeno, 

considerando o contexto no qual ele pertença. Mais do que isso, se analisada de 

forma agregadora esta abordagem induz o pesquisador a “captar” o fenômeno a ser 

estudado, sob as perspectivas das pessoas nele envolvidas, ponderando os pontos 

de vistas mais relevantes (GODOY, 1995). Quando analisados os ferramentais da 

abordagem qualitativa, pode-se dizer que esta se caracteriza por um amálgama de 

métodos e técnicas, adaptados a cada situação específica, ao invés de um método 

padronizado único. Porém, deve-se adequar o método escolhido ao objeto de 

estudo, formando um quebra-cabeça. Ao idealizar o processo de pesquisa como um 

quebra-cabeça que descreve um fenômeno complexo a ser compreendido, é fácil 

entender que as peças individuais representem um espectro de métodos e técnicas, 

que precisam estar abertas a novas idéias, perguntas e dados. Ao mesmo tempo, a 

diversidade das peças deste quebra-cabeça implica em passos predeterminados 

(FLICK, 2004). 

 

A expressão “pesquisa qualitativa” assume distintas denotações no campo das 

ciências sociais aplicadas, onde se insere o turismo. Compreende um conjunto de 
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diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e decodificar os 

componentes de um sistema complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e 

expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, reduzindo a distância entre 

indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação (VAN MAANEN, 

1979). Significa dizer que o estudo qualitativo, estabelece-se nas relações 

complexas, ao invés de explicá-las por meio do isolamento de variáveis (método 

quantitativo), fazendo uso da construção de uma realidade onde a pesquisa é 

percebida como um ato subjetivo, sendo a descoberta e a construção de teorias, 

objetos de estudo desta abordagem. Esta compreensão explica o fato de que, 

apesar da crescente importância de material visual, a pesquisa qualitativa é uma 

ciência baseada em textos, ou seja, a coleta de dados produz textos que nas 

diferentes técnicas analíticas são interpretados hermeneuticamente (FLICK, 2004). 

 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que foca no entendimento das 

dinâmicas presentes em um contexto singular, visando identificar padrões e inter-

relações entre as variáveis existentes, que permitam melhor entendimento do 

fenômeno estudado (EISENHARDT, 1989; YIN, 2005).  

 

Respaldada nesta abordagem teórica, a pesquisa foi dividida em duas etapas 

(Figura 01): levantamento de experiências e estudo de caso. Para uma melhor 

compreensão de cada processo, são explanados a seguir as etapas da pesquisa e 

seus desdobramentos.   
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ETAPA 01 – Levantamento das Informações 

Bases de busca 
1. Proquest 
2. Ebsco 
3. Websites 
4. IES 
5. Anais 

 

Recorte Temporal 
1990 - 2007 

 

Palavras Chaves 
Logística;  
Logística em serviços; 
Cadeia de valor; 
Mapeamento da cadeia de valor; 
Mapeamento da cadeia de valor  
em serviços; 
Turismo de eventos;  
Logística e turismo; 
Logística e turismo de eventos;  

 

Ferramenta de Análise 
 

Protocolo de Yin (2005) 
 

ETAPA 02 – Estudo de Caso 

Técnicas Adotadas 
1. Observação direta; 
2. Entrevistas semi-estruturadas; 
3. Análise Documental 

PESQUISA QUALITATIVA  

ESTUDO DE CASO  

OBJETIVOS ETAPA 01 
 

OBJETIVOS ESTAPA 02 
 

- Coleta de Informação sobre a temática central e o foco de 
estudo; 
- Compreensão do estado da arte da temática logística 
integrada no turismo de eventos; 
- Contextualização teórica da pesquisa. 

- Coleta de dados sobre o objeto de estudo; 
- Compreender a realidade do objeto de estudo; 
- Concretizar fontes de evidência do objetivo de 
estudo; 
- Identificar os principais processos do IFDJ. 
 

PRODUTO FINAL- RESULTADO DAS INVESTIGAÇÕES  

Compreensão da dinâmica da logística integrada do IFDJ por meio do mapeamento de sua cadeia de valor, descrição de 
sua rede de valor e identificação de seu fluxo informacional.  

Figura 01: Mapa estrutural da metodologia de pesquisa adotada  
Fonte: a autora 
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2.1 Etapa 1 – Levantamento das Informações 

 

 

Nesta primeira etapa do processo metodológico foi definida a coleta de informações 

sobre a temática central deste estudo, cujo tema é bastante amplo, quando 

observado o contexto histórico do mesmo. Objetivou-se compreender o estado da 

arte da temática Logística Integrada no Turismo de Eventos, principalmente, no que 

diz respeito a discussões mais atuais. Além disso, esse levantamento de 

informações serviu para contextualizar teoricamente esta pesquisa, explanando por 

meio de constatações científicas a relevância deste estudo.  

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada no mês de janeiro de 2007, considerando como 

horizonte temporal, a partir de 1990 e continuamente até o ano de 2007, visando 

estabelecer o estado da arte da discussão da temática no Brasil e no Mundo. Foram 

consideradas como referência de busca, duas bases de dados de fontes científicas 

em nível internacional, consulta aos periódicos mais significativos dos segmentos de 

turismo e logística, assim como, consulta aos anais de seus principais eventos 

científicos, pontuados pela Capes (Apêndice 07). Além disso, foram usados os 

sistemas de buscas comerciais, como por exemplo, Google, Altavista e outros. Para 

realização da pesquisa, foram aplicadas como palavras chaves: logística; logística 

em serviços; cadeia de valor; mapeamento da cadeia de valor; mapeamento da 

cadeia de valor em serviços; turismo de eventos; logística e turismo; logística e 

turismo de eventos. As palavras foram aplicadas na língua pátria e na língua inglesa, 

conforme origem das bases de pesquisa.  

 

O resultado desta pesquisa bibliográfica confirmou o significativo número de estudos 

realizados sobre a temática logística em empresas manufatureiras (Figura 02). 

Foram encontrados ao total 215.871 artigos na base Proquest e 37.426 na base 

Ebsco, utilizando as palavras “Logística”, “Cadeia de valor” e “Mapeamento da 

cadeia de valor” como chave de busca. Para delimitar a pesquisa conforme recorte 

proposto no objetivo desta dissertação, foram aplicadas as palavras chaves 

“Logística em serviços”, resultando em 752 artigos na base Proquest e 1.309 na 

base Ebsco. Quando pesquisadas estas palavras, surgiram artigos somente a partir 

do ano de 1994, evidenciando o caráter inovador o estudo.  Para melhor 
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compreender o cenário científico no qual se insere este estudo e delimitando ainda 

mais seu recorte, aplicou-se como palavra chave “Mapeamento da cadeia de valor 

em serviços”, resultando em 121 artigos na base Proquest e 10 artigos na base 

Ebsco. Em seguida, foi feita uma busca do que existia de estudos no segmento do 

“Turismo de eventos”, resultando em 138 artigos na base Proquest e 214 artigos na 

base Ebsco.  Apesar de delimitado o horizonte temporal desta pesquisa, de 1990 a 

2007, foram encontrados artigos somente a partir de 1997, o que ratifica o caráter 

inovador desta pesquisa. A partir daí foram cruzados os dados aplicando as palavras 

“Logística e Turismo” e “Logística e Turismo de eventos” resultando em um total de 

54 artigos na base Proquest e 122 artigos na base Ebsco.  

 

Também foi realizado um aprofundamento e uma ampliação do estudo proposto por 

meio de uma investigação nas teses e dissertações defendidas nos programas de 

pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, conforme quadro 01.  
 
 

IES IES IES 

FGV/RJ UFSC UFU 

FGV/SP UNIVALI UNIPAR 

USP UFLA UNESA 

PUC/SP PUC/PR FURB 

UFRJ UCS UAM 

 
 Quadro 01: Programas de Pós-Graduação pesquisados 

                     Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Confrontando as buscas nas bases apresentadas, foram selecionados 49 artigos 

científicos os quais se remetem as temáticas: logística integrada em empresas 

automobilísticas (Apêndice 01); logística integrada em indústrias manufatureiras 

(Apêndice 02); logística integrada em turismo (Apêndice 03); logística integrada em 

serviços (Apêndice 04); logística integrada em tecnologia da informação (Apêndice 

05); e turismo de eventos (Apêndice 06). A seleção foi realizada com base nos 

critérios: metodologia utilizada, temática central e resultados obtidos.   

 

Do universo final de artigos selecionados (49 artigos), optou-se em focar os estudos 

nas publicações cujos pesquisadores propuseram uma reflexão sobre a 

aplicabilidade dos ferramentais da logística empresarial no setor de prestação de 
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serviços, explanando os resultados obtidos em estudos pesquisados no universo 

temporal de 1993 e 2005. Foram selecionados então, onze artigos que tratam de 

metodologias distintas (modelo TPS, análise exploratória, pesquisas quantitativas, 

survey, análise multivariada e estudos de caso) aplicadas em segmentos tais como 

empresas aéreas, hotelaria, transporte logístico, empresas aduaneiras e outros 

(Apêndice 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 02: Pesquisa Bibliográfica 
Fonte: a autora      
 

Além destes procedimentos, foram consultados livros da biblioteca particular da 

pesquisadora, e das bibliotecas de faculdades e universidades, principalmente 

Univali, FCJ e Univille, buscando o aprofundamento do tema e a consolidação do 

referencial teórico da pesquisa, nas áreas de Turismo, Turismo de Eventos, Serviços 

e Logística (Quadro 02), possibilitando uma discussão mais aprofundada e 

conceitual sobre as temáticas.  Estes esforços serviram para conduzir a 

fundamentação teórica deste trabalho, corroborando com os objetivos da pesquisa. 

Tendo coletado e analisado todo este material, foi possível perceber uma 

convergência temática com relação à aplicabilidade da logística integrada, porém, 

em modais distintos de prestação de serviços em turismo (aéreo e hoteleiro), não 
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sendo encontrado nada similar com a proposta desta dissertação, para que fossem 

analisados os resultados obtidos. Ao passo que são encontrados ricos materiais em 

anais e periódicos que exploram a aplicabilidade da logística integrada na indústria 

manufatureira, pouco se fala em logística integrada aplicada no setor de prestação 

de serviços. Esta constatação ficou claramente evidenciada na aplicação do 

ferramental pesquisa bibliográfica. 

 
AUTOR (ES) ANO SEGMENTO 

Porter  1991, 1999 Logística 
Ballou  1993, 2001, 2005 Logística 
Poirier e Reiter  1996 Logística 
Christopher  1997 Logística 
Dornier et al 1998 Logística 
Nazário  1999 Logística 
Bowersox e Closs  2001 Logística 
Silva e Musetti  2003 Logística 
Wood Junior  2004 Logística 
Rocha  2006 Logística 
Fleury et al 2006 Logística 
Karassawa  2003 Logística no Turismo 
Grönroos  1993 Serviços 
Corrêa e Caon  2002 Serviços 
Fitzsimmons e Fitzsimmons  2005 Serviços 
Leiper  1979 Turismo 
Jafari  1981 Turismo 
Richie 1984 Turismo 
Inskeep  1991 Turismo 
Ruschmann  1995 Turismo 
Getz  1997 Turismo 
Lage e Milone  2000; 2001 Turismo 
Archer  2001 Turismo 
Theobald  2001 Turismo 
Cooper et al 2001 Turismo 
MCintosh et al  2002 Turismo 
Beni  2002 Turismo 
Oliveira  2005 Turismo  
Lage  2008 Turismo  
Andrade  2002 Turismo de Eventos 
Brito e Fontes 2002 Turismo de Eventos 
Canton  2002 Turismo de Eventos 
Bahl  2004 Turismo de Eventos 
Giacaglia  2004 Turismo de Eventos 
Watt  2004 Turismo de Eventos 
Allen et al  2008 Turismo de Eventos 
 
Quadro 02: Autores de livros publicados  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.2 Etapa 2 – Estudo de Caso 

 
 

O Festival de Dança de Joinville - SC, um evento internacional consolidado pela 

tradição e pluralidade de seus participantes, com uma trajetória iniciada em 10 de 

julho de 1983 e que, em 2008, realizou sua 26ª edição. Em 2005, o FDJ foi 

reconhecido pelo Guinness Book como o maior evento de dança do mundo, 

registrando uma média de 4,5 mil bailarinos participantes. Em 2008 esta marca 

atingiu os 4,6 mil bailarinos que durante os 11 dias de evento, realizaram 

apresentações nas mostras e nos palcos abertos distribuídos em diversos pontos da 

cidade, assistidos por cerca de 200 mil pessoas (INSTITUTO FESTIVAL DE 

DANÇA, 2008). 

 

Para realizar o estudo de caso, segundo Yin (2005), faz-se necessário seguir um 

protocolo (Quadro 03).  Este documento auxilia o pesquisador a determinar diretrizes 

e metas as quais conduzem o estudo ao encontro dos objetivos propostos.  O 

protocolo desta pesquisa foi elaborado pela própria autora e subdivide-se em itens, 

conforme metodologias adotadas, referencial para o estudo e plano de análise dos 

dados.    

 

 

2.2.1 Metodologias Adotadas: Procedimentos de campo 

 

 

O primeiro subitem previsto no protocolo deste estudo de caso refere-se aos 

procedimentos de campo, onde foram coletados os dados cogentes com o intuito de 

obter informações sobre a realidade do objeto de estudo. É importante despertar 

clareza de que não há um procedimento padrão para a coleta dos dados, porém, há 

sim, necessidade de apresentar habilidades específicas para isso tais como: 

habilidade de saber questionar e interpretar a respostas; saber ouvir, sem interferir o 

fato a sua ideologia ou preconceitos; ser uma pessoa adaptável e flexível, 

enxergando oportunidades e não ameaças; ter uma noção clara das questões que 

estão sendo estudadas e; ser imparcial as noções preconcebidas, estando sensível 

às provas contraditórias (YIN, 2005).  
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1. Visão Geral do Estudo de Caso 
 
1.1 Plano para conduzir o estudo de caso:  

O processo logístico de eventos: um estudo de caso do Instituto Festival de Dança de Joinville - 
SC. 

1.2 Objetivo principal: 
Analisar o processo logístico do Instituto Festival de Dança de Joinville  

1.3 Ferramentais adotados:  
Analise documental; Observação direta; Entrevistas semi-estruturadas. 

 
2. Procedimentos de Campo 
A. Observação Direta - Agendamentos para visita de campo  
 Revisão das informações preliminares. 
 Verificação de procedimentos de acesso. 
 Solicitação de documentos especiais para acesso aos espaços durante o evento.   
B. Entrevistas Semi-estruturadas - Determinação das pessoas a serem entrevistadas. 
 Presidência 
 Diretoria Executiva (02 pessoas) 
 Diretor Administrativo-financeiro.  
 Coordenação Operacional  
C. Análise documental  
 Coleta de registros e documentos impressos do Instituto Festival de Dança  

 
3. Questões para o Estudo de Caso  
A. Mapear as atividades primárias e de apoio da cadeia logística do Instituto Festival de Dança. 
A.1 Figura base – 11 (Cadeia de valores genérica) 
A.2 Questões para Seção A (Apêndice 08) 
B. Descrever a rede de valor do Instituto Festival de Dança. 
B.1 Figura base – 12 (Rede de valores) 
B.2 Questões para Seção B (Apêndice 09) 
C. Identificar o fluxo informacional na rede de valor do Instituto Festival de Dança. 
C.2 Figura base – 14 (Fluxo de informação) 
C.3 Questões para Seção C (Apêndice 10) 

 
4. Plano de Análise e Relatório de estudo de caso 
A. Apresentação dos dados coletados. 
A.1 Identificação das atividades primárias e de apoio do IFDJ (Apêndice 08) 
A.2 Identificação da cadeia de valor do IFDJ (Apêndice 09) 
A.3 Identificação do fluxo informacional da cadeia de valor do IFDJ (Apêndice 10)  
B. Análise dos dados coletados. 
B.1 Análise do mapeamento da cadeia de valor do IFDJ (Apêndice 08) 
B.2 Análise da descrição da rede de valor do IFDJ (Apêndice 09) 
B.3 Análise do fluxo informacional da cadeia de valor do IFDJ (Apêndice 10) 
B.4 Análise da descrição dos componentes que estabelecem a dinâmica logística integrada do IFDJ     

 
Quadro 03: Esboço do protocolo do estudo de caso 
Fonte: a própria autora 
 

Os procedimentos de campo foram realizados de três maneiras distintas, conforme 

identificado no protocolo: observação direta (visita de campo) cujo objetivo foi 

acompanhar os principais processos realizados durante a fase trans-evento, o que 

auxiliou na compreensão da integração processual das três fases do evento em 

questão; realização de entrevistas semi-estruturadas (conforme indicado no 

protocolo) para compreensão dos processos utilizados durante as três fases do 


