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RESUMO

O turismo de eventos apresenta-se como uma das atividades mais promissoras no
Brasil nos últimos anos. Estima-se que movimentou o cenário econômico com
números representativos, o que o fez ser considerado como uma das ramificações
do turismo que mais se desenvolvem no mundo. O turismo, por ser uma atividade
multidimensional e multifacetada, engloba vários setores econômicos em um único
segmento, de modo que os processos logísticos devem ser planejados e
estruturados para que sejam implementados de forma que os objetivos específicos
sejam alcançados. Neste sentido, o crescimento do setor de eventos é alavancado
pelo volume de rentabilidade, amplitude esta que permeia a logística em serviços. A
dinâmica do gerenciamento deste processo constituiu-se na flexibilização dos
processos logísticos. A investigação deste estudo focou-se na proposta
metodológica da cadeia de valor sugerida por Porter (1999), com o objetivo de
analisar o processo logístico da Oktoberfest de Blumenau, SC. Este estudo, de
caráter qualitativo, teve como método a estruturação de um estudo de caso. Como
instrumento para coleta de dados, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e a observação
direta e participante, complementada com a realização de entrevistas
semiestruturadas. Os resultados da investigação apontam para uma grande
evolução nos processos logísticos, nos componentes do sistema de logística do
evento e para a existência de diferentes processos que se adaptam de acordo com
cada fase do evento (pré-evento, transevento e pós-evento). Contudo, salienta-se a
necessidade contínua de aperfeiçoar os processos logísticos no segmento de
evento, visando atender às expectativas da rede logística e à qualidade dos serviços
oferecidos.
Palavras-chave: Logística. Processo logístico. Cadeia de valor. Turismo de eventos.
Oktoberfest. Blumenau (SC).
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ABSTRACT

Tourism event presents itself as one of the most promising activities in Brazil in
recent years. It is estimated that moved the economic scenario with numbers
representing, what made him be considered as one of the ramifications of the most
rapidly developing tourism in the world. Tourism as an activity to be multidimensional
and multifaceted, encompassing various economic sectors in a single segment, so
the logistics processes must be planned and structured to be implemented so that
specific goals are achieved. In that sense, the growth of the events is leveraged by
the volume of profitability, this amplitude that permeates the logistics services. The
dynamics of managing this process consisted in loosening of logistics processes. The
research study focused on the methodological approach of the value chain as
suggested by Porter (1999), with the aim of analyzing the logistical process of the
Oktoberfest in Blumenau, SC. This study, qualitative, had as a method to structure a
case study. As a tool for data collection, we used the literature review, direct and
participant observation, supplemented by semistructured interviews. Research
results point to a great evolution in logistics processes in the components of the
system of logistics for the event and the existence of different processes that adapt
according to each stage of the event (pre-event, transevento and post-event).
However, we stress the continuing need to improve logistics processes in the
segment of the event, aiming to meet the expectations of the logistics network and
the quality of services offered.
Keywords: Logistics. Logistic process. Value chain. Tourism Event. Oktoberfest.
Blumenau (SC).
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GLOSSÁRIO

ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagens: sociedade civil sem fins
lucrativos, tendo como principal objetivo congregar as agências de viagens visando
o intercâmbio de experiências e informações.
ABEOC – Associação Brasileira dos Centros de Convenções: entidade de classe
fundada em 15 de janeiro de 1977, com jurisdição em todo o território nacional.
Constitui uma entidade civil, sem fins lucrativos e sem caráter político-partidário.
ABIH – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis: associação de direito privado,
com prazo de duração indeterminado, com personalidade jurídica distinta de seus
sócios e que congrega as Associações Brasileiras da Indústria de Hotéis (ABIH´s).
ABRACCEF – Associação Brasileira dos Centros de Convenções: sociedade civil,
sem fins de lucro e sem caráter religioso ou político-partidário. Fundada em 30 de
setembro de 1985, reúne e associa centros de convenções e de exposições de todo
o Brasil, com a finalidade de promover a integração e a troca de informações
relativas às áreas de operações, finanças, tecnologia, gerenciamento, marketing,
comercial, relações com clientes e desenvolvimento de negócios.
BRIEFING: é um conjunto de informações passadas em uma reunião para o
desenvolvimento de um trabalho, sendo muito utilizado em Administração, Relações
Públicas e na Publicidade. O briefing deve criar um roteiro de ação para encontrar a
solução que o cliente procura; é como mapear o problema, e, com estas pistas, ter
ideias para criar soluções. É uma peça fundamental para a elaboração de uma
proposta de pesquisa de mercado e para o planejamento de todas as etapas da
pesquisa de acordo com as necessidades do cliente.
CLM – Council of Logistics Management: fundado em 1963, o Council of Supply
Chain Management Professionals (CSCMP) é a associação mais proeminente de
profissionais envolvidos com a gestão de cadeias de abastecimento. O CSCMP
provê educação, desenvolvimento de carreira e uma rede de oportunidades para
aproximadamente dez mil membros de toda a gama de profissões.
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FCVB – Federação dos Conventions e Visitours Bureaux do Estado de Santa
Catarina: esta Federação, fundada em 9 de junho de 2004, sob a forma de
associação civil sem fins lucrativos, é constituída exclusivamente por entidades que
atuam como “Convention & Visitors Bureau”, em forma de instituição juridicamente
registrada no território do Estado de Santa Catarina.
ICCA – International Congress and Convention Association: representa os principais
especialistas na organização, transporte e acolhimento de reuniões e eventos
internacionais, compreendendo mais de 850 empresas associadas e organizações
em 85 países do mundo.
OMT – Organização Mundial do Turismo: a Organização Mundial do Turismo
(OMT/UNWTO), com sede em Madrid, é uma agência especializada das Nações
Unidas e um fórum global para o debate das questões da política de turismo.
Portugal é membro efetivo da Organização desde 1976. A OMT congrega,
atualmente, 154 países (membros efetivos), sete territórios, não responsáveis pelas
suas relações externas (membros associados), e mais de 370 membros profissionais
(membros afiliados), estes últimos representando associações do setor, instituições
de formação e empresas.
SANTUR – Santa Catarina Turismo S.A: empresa de economia mista criada em 28
de junho de 1977, que tem como objetivo o fomento e a divulgação da política
estadual de turismo, encontrando-se vinculada à Secretaria de Estado de Turismo,
Cultura e Esporte.
SCM – Supply Chain Management: é a fiscalização dos materiais, informação,
finanças e de como eles se movem em um processo do fornecedor para o
fabricante, do atacadista ao varejista para o consumidor. A gestão da cadeia envolve
a coordenação e integração destes fluxos tanto dentro como entre as empresas.
Afirma-se que o objetivo final de qualquer sistema eficaz de gestão da cadeia de
abastecimento é a redução de inventário (com o pressuposto de que os produtos
estejam disponíveis quando necessários). Como uma solução para a gestão bem
sucedida da cadeia de abastecimento, sistemas de software sofisticados, com
interfaces Web, são concorrentes com base na Web Aplication Service Provider
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(ASP) que se comprometem a fornecer toda ou parte do serviço SCM para as
empresas que alugam seus serviços.
UBRAFE – União Brasileira dos Promotores de Feiras: entidade que representa o
setor de feiras de negócios, exposições e eventos de todos os segmentos da
economia brasileira. Entre seus associados estão as maiores empresas do sistema
expositor brasileiro, as quais realizam feiras de negócios em mais de 20 cidades
brasileiras.
WTTC – World Travel Tourism Council: fórum para líderes de negócios da indústria
de Viagens & Turismo. O WTTC tem um mandato único e uma visão geral sobre
todos os assuntos relacionados com Viagens & Turismo. Possui, também, obras
para aumentar a consciência das Viagens & Turismo como uma das maiores
indústrias do mundo, empregando cerca de 220 milhões de pessoas e gerando mais
de 9,4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo tem como objetivo fazer uma apresentação da temática a ser
abordada nesta pesquisa, assim como uma breve contextualização do que será
apresentado no decorrer da investigação. Inicialmente, serão abordados tópicos
como: turismo, turismo de eventos, processo logístico no segmento de eventos,
redes integradas de logística e festas realizadas no Estado de Santa Catarina
durante o mês de outubro, chamadas de “Festas de outubro”.
Complementando esta pesquisa, serão apresentados, neste capítulo, o
objeto de estudo, que vem a ser a “Oktoberfest” – realizada anualmente na cidade
de Blumenau, SC, e considerada a maior festa do Chopp das Américas e o segundo
maior evento do Brasil –, o problema de pesquisa, o objetivo geral e os específicos,
bem como a justificativa, os quais visam elucidar pressupostos que norteiam a
relevância do estudo.

1.1 Contextualização

O segmento turístico é considerado uma atividade relativamente nova, e que
somente nos últimos 10 anos despertou o interesse na comunidade acadêmica para
o desenvolvimento de novas pesquisas e projetos, assim como o de empresários
pertencentes ao trade, interessados em fazer novos investimentos nesta atividade
que já é considerada umas das mais importantes em relação à economia mundial,
estando atrás apenas de economias como minério de ferro, soja em grãos, indústria
automobilística e petróleo bruto (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2009; BANCO
CENTRAL DO BRASIL, 2009).
A atividade turística é considerada uma atividade plurissetorial, uma vez que
engloba a utilização de diferentes profissionais e mistura uma grande quantidade de
serviços necessários para que seja implementada e desenvolvida de forma
satisfatória. Os resultados da junção de todos estes serviços estão atrelados a
diversos setores, culturais, ambientais e sociais, que fazem com que o turismo
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impulsione a economia pelo reflexo do efeito multiplicador 1. Esta amálgama de bens
e serviços constitui o chamado produto turístico, que é definido por Beni (2001, p.
59) 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 em uma determinada região, durante
um período determinado de tempo, um público visitante.

Atualmente o mercado do turismo encontra-se inserido no centro da
economia mundial, significando geração de renda, empregos e um impacto
econômico direto de aproximadamente 10% sob o PIB mundial, empregando, até o
ano de 2008, 230 milhões de pessoas em todo o mundo, o que significa 8,3% do
total de empregos e um impacto de 12% no PIB mundial até 2017 (WTTC, 2009).
O segmento turístico brasileiro já ocupa a terceira posição na pauta de
exportação. Emprega 5,8 milhões de pessoas (6,4% dos empregos no país) e teve
crescimento superior à média mundial, com impacto positivo de 8% no PIB se
comparado aos índices dos anos anteriores. Previsões do Conselho Mundial de
Viagem e Turismo (WTTC) indicam que haverá um crescimento médio de 5,3% nos
próximos dez anos, devendo movimentar U$123 bilhões (aproximadamente R$ 220
bilhões) na economia nacional (WTTC, 2009).
Um dos produtos oferecidos pelo mercado turístico é o turismo de eventos, o
qual tem apresentado um grande crescimento e representatividade no contexto
econômico de muitas localidades que têm explorado este segmento. Estima-se que
o turismo de eventos movimentou o cenário econômico com aproximadamente US$
4 trilhões na última década, e teve impacto direto nas atividades ligadas ao lazer.
No Brasil, o setor encontra-se em curva crescente, empregando cerca de 80
milhões de pessoas e gerando mais de dois milhões de empregos diretos e indiretos.
Números recentes mostram que este segmento obteve um crescimento de 7% no
país nos últimos cinco anos, tornando-se um dos mercados mais rentáveis e
promissores dos últimos tempos (ALLEN et al., 2008; BRASILTURIS, 2007).
Existem diversas formas de criar estratégias para que o turismo interno do
Brasil seja desenvolvido de forma a privilegiar os seus atrativos naturais e culturais.

1

Efeito multiplicador: “Fenômeno que consiste em transformar os resultados de uma realização em
modelo aplicável a muitas outras situações ou realidades semelhantes” (UNIVALI, 2000, p.25).
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Entre os segmentos encontrados no turismo, tem-se o de eventos, que pode ser
definido como:
Um acontecimento que ocorre a partir de um motivo e de atividades
programadas a serem desenvolvidas em um local e tempo determinados,
congregando indivíduos com interesses e objetivos comuns, de mobilização
da cadeia produtiva e de serviços públicos de uma localidade (BAHL, 2003,
p. 18).

Para esta investigação, será utilizado o recorte „evento especial‟, que é
definido por Allen et al. (2008, p. 4) como sendo um “ritual, apresentação ou
celebração específica, que tenha sido planejada com o intuito de marcar datas
especiais ou atingir objetivos e metas de cunho social, cultural ou corporativo”. Para
que um evento seja considerado especial, existe a necessidade que alguns atributos
sejam considerados, dentre eles: espírito festivo, singularidade, qualidade,
autenticidade, tradição, hospitalidade, temática e simbolismo (GETZ, 2008; ALLEN
et al., 2008; STOCK, 2009).
O turismo de eventos mostra-se como a grande alternativa para suprir a
ausência do turista de lazer no período da baixa estação, fato este ocasionado pela
sazonalidade presente em todas as grandes destinações turísticas (BAHL, 2003).
Possuidor de atrativos naturais belíssimos e uma boa infraestrutura para o
desenvolvimento deste segmento, o Estado de Santa Catarina desenvolveu em seu
calendário de eventos anuais a inclusão das chamadas “Festas de Outubro”. São
eventos realizados em diversos municípios do Estado, e que, além de contribuírem
para a sustentação da economia local, atraem turistas de várias localidades
interessados em conhecer um pouco mais das tradições dos municípios.
Atualmente 13 festas compõem o circuito das chamadas “Festas de
Outubro”. Grande parte destes eventos foram impulsionados a partir da realização
da primeira Oktoberfest na cidade de Blumenau, evento consolidado nacionalmente
que reúne milhares de pessoas, as quais chegam a consumir aproximadamente 400
mil litros de chopp durante os 18 dias de realização da festa (CIASC, 2008;
BITTELBRUNN JÚNIOR, 2007).
Dentre as principais festas realizadas no mês de outubro destacam-se: a
Fenarreco, realizada no município de Brusque; a Marejada, realizada na cidade de
Itajaí; a Festa do Imigrante, que acontece no município de Timbó; a Fenaostra, na
capital Florianópolis; a Festa das tradições em Joinville; a Schützenfest em Jaraguá
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do Sul; a Tirolerfest em Treze Tílias; a Kegelfest em Rio do Sul; a Musikfest em São
Bento do Sul; a Oberlandfest em Rio Negrinho; a Bananenfest em Corupá; a
Oktoberfest de Itapiranga e a Oktoberfest de Blumenau, objeto de estudo desta
investigação (BITTELBRUNN JÚNIOR, 2007).
A Oktoberfest, realizada no município de Blumenau, foi inspirada na
Oktoberfest de Monique, na Alemanha. A versão blumenauense do evento nasceu a
partir do desejo de manter a cultura local, assim como o de explicitar todo o amor
dispensado às tradições germânicas. Ela é considerada a maior festa alemã das
Américas e o segundo maior evento do Brasil, ficando atrás apenas do carnaval
realizado no Rio de Janeiro. A 1ª edição da festa aconteceu no ano de 1984, e, para
a edição do ano de 2009, era esperado um público de aproximadamente 700 mil
pessoas (VILA GERMÂNICA, 2009).

1.2 Definição do problema de pesquisa

Diante da contextualização e dos dados apresentados, verificou-se como o
turismo de eventos, especialmente no Estado de Santa Catarina, vem crescendo e
alcançando resultados que fazem com que o mercado receba novos investimentos e
também profissionais interessados em atuar no segmento. Com o crescimento deste
setor da economia, os processos realizados para que esta forma de turismo seja
implementada exige um planejamento mais estruturado.
Neste sentido, a logística apresenta-se como a grande ferramenta
responsável por coordenar estes processos, gerenciar fluxos e fazer uma interface
direta com o turismo, tendo como objetivo a plena satisfação de clientes e
fornecedores. Desta forma, apresenta-se, a seguir, o problema-chave desta
investigação.

O processo logístico da Oktoberfest atende às necessidades do evento?
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1.3 Justificativa

O turismo de eventos consolidou-se, de fato, como uma atividade econômica
e social, pois, segundo Canton (2002), no século XX, este se apresentou de forma
contínua e inserida em um processo histórico presente de forma significativa e
criativa.
A criação de uma atividade dinâmica e rentável ocasionou o surgimento de
uma diversificada tipologia de eventos e, logo, estes passaram a refletir diretamente
no desenvolvimento econômico local. Destacam-se como os primeiros estimuladores
deste processo os avanços tecnológicos dos transportes e das comunicações, da
hotelaria, da comercialização de bens e serviços, assim como o da própria cidade
como um todo.
A influência do crescimento do segmento de eventos é ratificada no impulso
econômico que é percebido diretamente pela comunidade, quando existem
programas que apoiam e estimulam a realização destes eventos. Esses fatos são
visivelmente observados quando se verifica o efeito multiplicador ocasionado em
megaeventos como as Olimpíadas (ISHIY, 1998; WAITT, 2003; SCOTT, 2004;
KANG, PERDUE, 1994), a Copa do Mundo (BARKER, PAGE, MEYER, 2002; KIM,
PETRICK, 2005) ou eventos regionais como a Festa da Uva em Caxias do Sul, RS,
e a Oktoberfest em Blumenau, SC.
Segundo Hall (2001), a indústria do turismo de eventos, principalmente dos
de grande porte, incluindo os megaeventos, assumiu um papel fundamental para o
desenvolvimento da atividade turística, assim como possibilitou que novas
estratégias para promoção urbana fossem realizadas, inserindo a comunidade local
em um novo contexto socioeconômico. Desta forma, explica-se o grande
crescimento de eventos realizados em todo o mundo, assim como os investimentos
de grandes destinos turísticos que se transformaram em grandes centros receptores
de eventos.
O Brasil subiu uma posição entre os países que mais recebem eventos
internacionais no mundo, passando do 8º para o 7º lugar segundo o ranking da
International Congress and Convention Association (ICCA) em 2007. Ele consolidouse como um grande destino para a realização de eventos internacionais, tornando-
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se o primeiro país latino-americano a constar entre os Top 10 do ranking da ICCA de
2008.
Dentre as principais cidades brasileiras que se destacam por receberem
eventos internacionais de grande porte estão São Paulo, considerada pela segunda
vez consecutiva a cidade das Américas que mais recebeu eventos internacionais,
saltando da 23ª para a 12ª posição no ranking mundial, e Rio de Janeiro. Foz do
Iguaçu, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis, Recife, Fortaleza e
Campinas foram outras cidades que realizaram, no mínimo, pelo menos cinco
eventos internacionais no ano de 2008 (INFORMATIVOLI, 2009).
O Estado de Santa Catarina tem se tornado um dos principais destinos para
realização de eventos do Brasil (SANTUR, 2009). Segundo a ICCA, ele ficou atrás
apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul no primeiro
semestre de 2008. Isto corresponde a uma quantidade superior de 460 mil pessoas
que visitaram o Estado; no mesmo período do ano de 2009, foram 57 eventos e 168
mil visitantes. Estes números resultaram num crescimento de 15% e 192%,
respectivamente.
Já o cálculo da movimentação econômica mostra que estes turistas
deixaram, apenas no primeiro semestre de 2009, mais de R$ 330 milhões em
hospedagem, alimentação, transporte, compras, contratação de serviços e outros
gastos (FCVB, 2009). Contudo, os eventos que acontecem no Estado não ficam
restritos apenas à capital; Santa Catarina possui diversas cidades que realizam
grandes eventos, atraindo uma enorme quantidade de turistas e estimulando o
turismo de eventos, que alavanca a economia destes municípios (FCVB, 2009).
A indústria do turismo catarinense representa 12,5% do PIB do Estado, o
equivalente a US$ 6,4 bilhões, e deve dobrar de tamanho nos próximos dez anos.
Essa é a principal constatação do estudo sobre o impacto econômico do setor,
apresentado pelo WTTC em maio de 2009, na abertura do Congresso Mundial de
Turismo, sediado em Santa Catarina. O relatório aponta que o segmento gerou 500
mil empregos no Estado em 2009, 11,9% do total, e que este número deve chegar a
696 mil em 2019 (DIÁRIO CATARINENSE, 2009).
Os festivais, eventos culturais e festas temáticas, segundo Tum, Norton e
Wright (2007), são atividades que possuem uma representatividade muito grande
para a comunidade, pois além de promover o envolvimento dos residentes,
proporcionam a oportunidade de receber visitantes, promover a localidade e
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impulsionar a economia local. Contudo, para que um evento tenha êxito,
correspondendo às expectativas de retorno financeiro e de satisfação do cliente, fazse necessário uma série de ações logísticas, como, por exemplo, a seleção
adequada dos parceiros, para que o evento esteja em condições de atender
plenamente às necessidades do cliente final (FERRAES; KUEHNE, 2009).
Considerado o maior evento de Santa Catarina, o segundo maior evento do
Brasil e a maior festa alemã das Américas, a Oktoberfest realizada no município de
Blumenau mantém a sua autenticidade cultural e preserva as tradições alemãs
trazidas pelos imigrantes colonizadores há 150 anos. A Oktoberfest de Blumenau já
reuniu mais de 150 mil pessoas, e, na sua 26ª edição, eram esperadas
aproximadamente 700 mil pessoas durante os 18 dias de evento.
É com base nos números apresentados, nos dados que demonstram o
crescimento do turismo de eventos no contexto mundial e nas pesquisas realizadas,
nas quais foram constatados estudos envolvendo a temática, que se justifica a
relevância e a pertinência acadêmica do desenvolvimento do tema nesta
investigação.

1.4 Objetivos

1.4.1. Objetivo geral

Analisar o processo logístico da Oktoberfest de Blumenau, SC.

1.4.2. Objetivos específicos

Delimitar o processo logístico da Oktoberfest.
Descrever a cadeia e a rede de valor da Oktoberfest dentro do processo
logístico.
Mapear o processo logístico da Oktoberfest tomando como base a cadeia
de valor de Porter (1999).
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O objetivo deste capítulo é fazer uma sustentação dos pressupostos que
serão apresentados nesta investigação, por meio de uma ampla revisão
bibliográfica, buscando alcançar com clareza os objetivos propostos inicialmente.
Neste capítulo, as abordagens versarão sobre temas relacionados ao turismo,
produto turístico, serviços, turismo de eventos e logística integrada (cadeia de valor,
rede de valor, fluxo de informações e mapeamento de processos logísticos).

2.1 Turismo

Historicamente, a atividade turística é um acontecimento relativamente novo,
pois apenas recentemente esta atividade tem recebido uma atenção maior por parte
dos empresários e também pela comunidade acadêmica. A sua importância
econômica, assim como os impactos sociais ocasionados em algumas destinações,
têm sido os grandes responsáveis pela elaboração de importantes projetos
empresariais e também pelo reconhecimento por parte da comunidade acadêmica.
Atualmente, o turismo é um dos setores que mais cresce dentro do segmento de
serviços nos países mais industrializados (COOPER, 2001; THEOBALD, 2001).
Cooper (2001) e Theobald (2001) salientam, ainda, que qualquer setor que
alcance um grande crescimento econômico afetando diretamente a vida e o
comportamento das pessoas atrairá ações dos órgãos legislativos (juntamente com
a de sociólogos, geógrafos, antropólogos e economistas (COOPER, 2001;
THEOBALD, 2001).
Segundo Theobald (2001), o turismo do mundo globalizado, que se tornou
um dos maiores fenômenos do século XX, teve início na Inglaterra durante a
Revolução Industrial. O crescimento da classe média, o surgimento de novas
alternativas de meios de transportes, inclusive de novas linhas aéreas na década de
50, permitiu o aumento das viagens internacionais e alavancou o crescimento de um
novo e importante setor econômico.
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Pela sua grandiosidade e complexidade, para se estudar este fenômeno
chamado turismo, é necessária a utilização das mais diferentes abordagens, sendo
cada uma delas adaptada de acordo com um objetivo diferente (GOELDNER;
RITCHIE; MCINTOSH, 2002). No turismo cultural, por exemplo, predomina a
questão antropológica, que procura entender como e por que as pessoas viajam,
assim como se comportam, de maneira diferenciada. Existe também a abordagem
psicológica, que determina a melhor alternativa de disponibilizar os produtos
turísticos no mercado, visando alcançar o cliente em potencial. As questões
burocráticas, permitindo aos turistas ultrapassar fronteiras e acessar outros países,
são aspectos que fazem suscitar outra abordagem, a política.
Entretanto, definir turismo não é tarefa fácil, pois esta é uma atividade
produtiva multidisciplinar e com características multifacetadas, dependendo ainda de
muitos setores da economia para atingir seu objetivo.
Uma das definições mais utilizadas que atende várias áreas de estudo é
divulgada pela Organização Mundial do Turismo (OMT), visando universalizar o
conceito em todo o mundo. Para a OMT (1994, p. 25), “[...] o turismo compreende as
atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares
diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano,
com finalidade de lazer, negócio ou outras”.
De La torre (1992, p. 19) define turismo como:
[...] fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário
de indivíduos ou grupo de pessoas que, fundamentalmente por motivos de
recreação, descanso, cultura ou saúde saem do seu local de residência
habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa e
nem remunerada, gerando múltiplas inter relações de importância social,
econômica e cultural.

O turismo apresenta-se como um produto que engloba muitos segmentos,
entre os quais: hospedagem, alimentação, transportes, agenciamento e uma gama
de fornecedores que, juntos, são capazes de satisfazer as demandas dos
consumidores mais exigentes. Por outro lado, o turismo consegue harmonizar o
direcionamento de investimentos, a exploração de recursos e a evolução da
tecnologia com a única finalidade de atender às necessidades humanas. Por todas
estas razões e pelo seu fantástico crescimento, o turismo oscila entre a terceira e a
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quarta atividade econômica de maior geração de renda no mundo (LAGE; MILONE,
2000; ROCHA, 2006).
Segundo Cooper (2001), muitas economias alavancaram os seus setores de
serviços, mesmo quando setores considerados tradicionais estavam sujeitos a se
estagnarem, sendo o caso do agrícola e do manufatureiro. O turismo faz parte de um
segmento em que predomina a prestação de serviços, a qual foi parcialmente
responsável pelo crescimento deste setor.
Segundo dados estatísticos do WTTC (2009), cerca de 10% (US$ 700
bilhões) do PIB mundial é gerado pela indústria do turismo, que ainda movimenta
12% dos investimentos realizados no cenário econômico mundial, o que significa a
geração de aproximadamente 8% dos empregos do globo terrestre (160 milhões de
pessoas). A representatividade do segmento turístico estende-se ao significativo
potencial de crescimento em escala mundial, 4% ao ano, sendo uma média de 7%
em economias emergentes e 3% nos países com economias consideradas
desenvolvidas.

2.2 Produto turístico

Contextualizando uma visão macro dos componentes que são valorizados
pelo turista, Middleton (1973, p. 32) verificou há um quarto de século que “para o
turista, o produto engloba toda a experiência – desde o momento em que ele sai de
casa até o momento em que ele volta”.
Desta forma, para Middleton:
O produto turístico deve ser considerado como um amálgama de três
componentes principais de atrações, instalações no destino e acessibilidade
ao destino. Em outras palavras, o produto turístico não é um assento de
uma companhia aérea ou uma cama de hotel, nem mesmo relaxar em uma
praia...Mas sim amálgama de vários componentes, ou um pacote (2002,
p.132).

Diferentes correntes procuram definir o produto turístico, sendo que a
maioria delas o subdivide em bens e serviços. O conjunto destes bens e serviços
formará a oferta turística que constitui os elementos com pouco valor para o turismo,
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e com valores que podem ser agregados a outras atividades que não estejam
relacionadas com o segmento turístico (VAZ, 2002; IGNARRA, 1999).
A Figura 1 representa a interação destes dois níveis. A base da figura,
representada de forma oval, é dividida em duas partes ligadas por uma base, na
qual se insere a palavra produto. A destinação torna-se o produto turístico quando
acontece a articulação sincronizada destas duas bases. A parte inferior apresenta as
ofertas naturais e culturais da localidade, que em geral não podem ser incorporadas
ao produto turístico.

Figura 1: Formação do produto turístico.
Fonte: Vaz (2002, p. 55).

Para Lage e Milone (2000, p. 50), “a oferta turística pode ser definida como o
conjunto de atrações naturais e artificiais de uma região, assim como todos os
produtos turísticos à disposição dos consumidores para a satisfação de suas
necessidades”.
Os componentes da oferta turística estão subdivididos em quatro categorias,
que articuladas de forma adequada poderão fazer surgir um produto turístico com
consistência e potencialidade. A seguir, apresentam-se os elementos que formam a
oferta turística (GOELDNER; RITCHIE, MCINTOSH, 2002; BULLÓN, 1999):
a) recursos naturais: estes recursos tornam-se de fundamental
importância para as destinações vocacionadas para o turismo. Dentre os
atrativos inseridos nesta categoria destacam-se: o ar, o clima, a flora, a
fauna, as praias e as matas, entre outros;
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b) o ambiente construído: nesta categoria inclui-se toda a infraestrutura da
região que se volta para as construções desenvolvidas para subsidiar as
necessidades básicas da destinação, tais como: fornecimento de água
potável, sistema de esgotos, telecomunicações, rede de gás e energia
elétrica. Também se encontram inseridas nesta categoria as
superestruturas, que são construções utilizadas para apoiar as atividades
das pessoas que visitam a localidade, como rodovias, aeroportos, portos,
etc;
c) transportes: este item é fundamental, pois sem uma rede de transportes
bem estruturada é impossível fazer com que o turista chegue a uma
localidade. Neste contexto, destacam-se: aviões, navios, trens, ônibus e
táxis, entre outros;
d) hospitalidade e recursos culturais: esta categoria engloba quase todas
as citadas anteriormente, com destaque para a infraestrutura e
superestrutura, acrescentando os costumes locais, a língua, a cultura dos
residentes da região, assim como as suas atividades e a forma de
receber os visitantes, que é peculiar de cada região.
Para este Capítulo, a interface do produto turístico com o segmento de
serviços não poderia deixar de ser realizada, pois os produtos turísticos estão
inseridos no segmento de serviços, mercado este que, segundo Mota (2001), possui
características que o diferem dos demais, nos quais predomina a intangibilidade,
representada pela própria experiência de se fazer turismo.
Observa-se a necessidade do desenvolvimento de um plano de marketing
adequado, com ações mercadológicas de impacto direcionadas para a obtenção de
um objetivo específico. Este plano de marketing, no segmento turístico, chama-se
marketing turístico.
Os serviços atualmente estão no centro da atividade econômica de qualquer
sociedade, sendo um dos indispensáveis o de infraestrutura. Em economias
complexas, tanto os serviços comerciais quanto os de infraestrutura funcionam como
intermediários e como canais de distribuição para o consumidor final. A constante
presença dos serviços no mundo globalizado pode ser constatada no momento em
que o indivíduo sai de casa para comprar algo em um supermercado ou quando ele
realiza um saque em uma máquina de banco 24 horas (FITZSIMMONS, 2005;
HOFFMAN; BATESON, 2003).
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Segundo Gronroos, serviço é:
Uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou menos
intangível que normalmente, mas não necessariamente, ocorre entre
consumidores e empregados de serviços e/ou recursos físicos ou bens e/ou
sistemas do fornecedor do serviço, que são oferecidos como soluções para
os problemas do consumidor (GRONROOS, 1990, p. 27).

Confirmam este pensamento Corrêa e Caon (2002), afirmando que o setor
de serviços tem ocupado uma posição de destaque em todos os países
desenvolvidos. Esse fato tem sido evidenciado pela participação do setor de serviço
na ocupação de mão de obra e geração de riquezas que refletem diretamente no
PIB.
Por ser indicado como o principal responsável pela maior parcela do Produto
Interno Bruto mundial, talvez venha a ser a parcela mais expressiva da economia,
tanto por esta participação quanto pelo número de empregos do segmento que
cresce de forma diferenciada de outros fatores econômicos. Os autores ressaltam
ainda que serviços prestados com excelência e qualidade permitem que a empresa
aumente a sua lucratividade a curto e longo prazo, e, consequentemente, aumentem
seu futuro valor.
No entendimento de Berry (2001), existem três desafios que colaboram para
que uma marca bem estruturada agregue valor para os clientes por meio de uma
boa prestação de serviços. São considerados primordiais neste processo:
operacionalizar de modo eficaz quando a empresa começa a mostrar sinais de
crescimento, manter a operacionalização eficaz diante da competitividade dos
preços de concorrentes e conservar o espírito empreendedor e agressivo que são
marcantes no primeiro estágio do ciclo de vida de um produto.
A diferenciação entre bens e serviços é baseada nas escalas de
tangibilidade, nas quais bens são considerados objetos possíveis de serem tocados
e sentidos e serviços são definidos como experiências, ações, esforços e
desempenhos (GIANESI; CORRÊA, 1996; FITZSIMMONS, 2005; JOHNSTON;
CLARCK, 2002; CORRÊA; CAON, 2002; HOFFMAN; BATESON, 2003). Os autores
citados também se referem ao termo “produto” em referência tanto para bens físicos
como para serviços, evidenciando que o que diferenciará de fato um do outro será a
intangibilidade.

30

A escala de tangibilidade (Figura 2) desenvolvida por Hoffman e Bateson
(2003) demonstra como perceber a diferença entre bens e serviços.

Figura 2: Escala de tangibilidade.
Fonte: elaborada pelo autor.

2.3 Turismo de eventos

O segmento de eventos, segundo Andrade (1999, p. 75), “teve seu início
comprovado, na Grécia antiga, no ano 776 Antes de Cristo, com a realização dos
primeiros jogos olímpicos”. Outros tipos de eventos foram acontecendo no
desenvolvimento da história da humanidade até os nossos dias. Em cada época, os
eventos adquiriram características econômicas, históricas, religiosas, sociais e
políticas de acordo com a sociedade vigente.
Na antiguidade, quando os meios de comunicação de massa não
alcançavam a população como um todo, as pessoas procuravam diferentes tipos de
festas, que quase sempre estavam ligadas a motivos religiosos. Esses eventos
podiam ser uma simples quermesse ou até uma procissão, desde que alcançassem
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a sua função religiosa. Era a forma como as pessoas buscavam o seu lazer festivo,
na qual predominavam as características básicas possíveis de serem encontradas
em qualquer tipo de evento, tais como: celebração de uma data importante, excesso
de bebidas, etc.
Com as revoluções industrial e pós-industrial, as festas ganharam um novo
formato; o que era um caos passou a ficar mais organizado, e o sentido religioso que
predominava deu lugar aos eventos com o formato que atuamente conhecemos, e
mesmo a comemoração sendo religiosa, esta característica já não predominava
mais (CANTON, 2002)
Essa fase seria marcada pelas novas características que os eventos
começavam a adquirir. Eles começariam a serem vistos como instrumentos capazes
de promover ou destacar uma marca ou uma empresa. Neste momento, os eventos
firmavam-se como uma grande ferramenta de valor comercial para as organizações,
capazes de atingir os mais diferentes objetivos (CANTON, 2002).
No século XVII, com a Revolução Industrial, surgiram as “feiras”, pois houve
um incentivo para o comércio. Durante este período, muitos acontecimentos
fortaleceram a consolidação deste segmento. No Brasil, o surgimento de eventos
antecedeu a chegada da Família Real; o Baile de carnaval no Rio de Janeiro, em
1840, segundo Matias (2010), foi o primeiro evento ocorrido em um local destinado à
realização deste tipo de atividade
A partir de 1959, após a II Guerra Mundial, com desenvolvimento industrial e
a organização de classes profissionais é que a atividade de eventos tomou impulso
no Brasil. Segundo Matias (2010), a evolução da atividade provocou a organização
do segmento, surgindo entidades e associações para planejar e administrar sua
sustentabilidade no mundo e no Brasil, entre as quais a já citada International
Congress & Convention Association (ICCA), a International Association of
Convention &Visitors Bureau (IAC&VB), a Associação Brasileira dos Organizadores
de Eventos (ABEOC), a Associação Brasileira dos Centros de Convenções
(ABRACCEF), a União Brasileira dos Promotores de feiras (UBRAFE), a Associação
Brasileira de Agências de viagens (ABAV) e a Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis (ABIH).
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Melo Neto (2000, p. 13) afirma que “Eventos é um conceito de domínio
amplo. Na verdade, tudo é evento”. Meirelles caracteriza evento como:
Um instrumento institucional e promocional utilizado na comunicação
dirigida, com a finalidade de criar conceito e estabelecer imagem de
organizações, produtos, serviços, idéias e pessoas por meio de um
acontecimento previamente planejado a ocorrer em um em um único espaço
de tempo com aproximação entre os participantes quer seja física, quer seja
por meios de recursos de tecnologia (MEIRELLES, 1999, p. 21).

Segundo Matias (2010), quanto à classificação, os eventos podem
apresentar-se de acordo com a área de interesse: Artístico – qualquer manifestação
de arte; Cientifico – assuntos referentes às ciências naturais e biológicas; Cultural
– ressalta os aspectos de determinada cultura para conhecimento geral ou
promocional; Cívico – ligados à pátria; Desportivo - qualquer evento esportivo,
independente da modalidade; Folclórico – trata de manifestação de culturas
regionais de um país, abordando lendas, tradições, hábitos e costumes; Lazer –
proporciona entretenimento ao seu participante; Promocional – promove um
produto, pessoa, entidade pública ou privada, quer seja promoção da imagem ou
apoio ao marketing; Religioso – trata de assunto de religião, independente do tipo
de credo e Turístico – explora os recursos turísticos de uma região ou país, por
meio de viagens de conhecimento profissional ou não.
Entre as inúmeras tipologias de turismo, a de eventos tem se constituído
entre as que mais estimulam o desenvolvimento econômico de sua destinação e, por
tal motivo, os destinos têm buscado uma dinâmica eficaz para o seu gerenciamento
(ANDRADE, 1999)
Para Bahl (2003), a partir do primeiro dimensionamento econômico do setor
de eventos no Brasil, tornou-se possível identificar a valorização deste segmento
dentro da indústria brasileira. E ainda que se esteja vivendo em um momento de
grandes revoluções tecnológicas, os eventos continuam sendo uma das mais viáveis
alternativas para se estabelecer uma rede de relacionamentos, garantindo assim
troca de informações e experiências entre os profissionais que atuam no mercado.
Este pensamento é evidenciado por Melo Neto (1998, p.14) quando afirma
que
[...] o evento amplia os espaços para a vida social 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.
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Atualmente as atividades ligadas ao planejamento e organização de eventos
são reguladas pela Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a
Política Nacional de Turismo. Com fruto na Lei Geral do Turismo (LGT), as
atividades do setor de eventos poderão ser exercidas por empresas devidamente
credenciadas pelo Ministério do Turismo (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2009).
A LGT dispõe sobre a Política Nacional do Turismo, determina as atribuições
do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico;
revoga a Lei nº 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o Decreto Lei nº 2.294, de 21 de
novembro de 1986 e os dispositivos da Lei nº 8.181, de 28 de março de 1991
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2009).

2.4 Logística

2.4.1 Conceito de logística

Na definição proposta pela Council of Logistics Management (CLM), a
logística seria uma parte integrante daquilo que comumente se entende por cadeia
de suprimento. Nas palavras de Figueiredo, Fleury e Wanke, logística é:
O processo de planejar, implementar e controlar eficientemente, ao custo
correto,o fluxo de armazenagem de matérias-primas, estoque durante a
produção e produtos acabados, e as informações relativas a estas
atividades,desde o ponto de origem até o ponto de consumo,com o
propósito de atender aos requisitos do cliente (2003, p. 28).

Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira
eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e
informações, fazendo com que estas sejam associadas e, através de um processo
de repetição, as matérias-primas sejam transformadas em produtos acabados, onde
o valor é adicionado aos olhos do consumidor (NOVAES, 2001; BALLOU, 2004).
Christopher (1997) corrobora com a temática enfatizando o papel integrado da
logística.
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Para Tondolo e Schneider (2005, p. 152):
A logística deve desempenhar o papel de coordenação das atividades
operacionais, bem como dos fluxos de materiais e de informações, intra,
entre e extra-empresas. Sendo, também, de uma importância a uma
posição vantajosa no mercado. O gerenciamento logístico sob esta ótica
dos sistemas totais é o meio pelo qual as necessidades dos clientes são
satisfeitas através da coordenação dos fluxos de materiais e de
informações, que vão do mercado até a empresa, suas operações e,
posteriormente seus fornecedores.

Na antiguidade, os produtos desejados eram produzidos onde as pessoas
gostariam de consumi-los. Todos os produtos, incluindo alimentos, estavam
amplamente dispersos e disponíveis em abundância apenas em certos períodos do
ano. Sendo assim, eles deveriam ser consumidos de imediato e nos locais onde se
encontravam, ou então, deveriam ser armazenados para uso posterior. Todo este
processo fazia-se necessário por não haver um sistema de transporte e distribuição
organizado, bem como sistemas de armazenagem bem estruturados (BALLOU,
2001).
Para Pires (2004), a logística como área de atuação e conhecimento
humano existe há muito tempo, e os livros tradicionais reforçam o caráter militar que
a disciplina adquiriu, que foi de grande importância na antiguidade. Ressalta-se que,
há não muito tempo atrás, o departamento logístico desempenhava uma função
secundária dentro das empresas. Mas o tempo passou, trazendo mudanças e novas
formas de se trabalhar com a logística. Estas mudanças e o surgimento de uma
nova forma de trabalho foram impulsionados por uma série de acontecimentos
ocorridos nas últimas décadas. Segundo Christopher (1997, p.2), “os princípios de
gerenciamento logístico levaram uns setenta anos ou mais para serem claramente
definidos”.
A logística ganhou destaque dentro das organizações após a Segunda
Guerra Mundial; a partir dela, tem crescido de forma contínua, não deixando de lado
a sua ligação direta com a logística militar. Durante a referida guerra (1939-1945), a
logística foi utilizada de forma global e estabeleceu-se uma ligação direta integrada a
estratégias e táticas que serviam de apoio às atividades militares (DA SILVA;
MUSETTI, 2003).
A partir deste período, a logística vem ocupando um importante papel da
administração de conflitos, estando a serviço de países ou organizações
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internacionais, em especial nas atividades que passam pela mobilização,
deslocamento,

posicionamento

e

manutenção

de

tropas,

equipamentos

e

suprimentos (DA SILVA; MUSETI, 2003).
O conceito de logística também acompanhou a sua evolução. Hoje a
logística apresenta uma interface fundamental junto com a produção e o marketing,
tornando-se ferramentas de extrema e fundamental importância dentro dos
processos. A partir da segunda fase, apresentada no quadro abaixo, é possível
claramente observar que a logística adquire um caráter essencialmente estratégico,
funcionando como uma grande ferramenta dentro das organizações (WOOD
JÚNIOR, 2004).
O Quadro 1, criado por Wood Júnior, demonstra as diversas fases ligadas à
evolução do conceito de Logística.

Quadro 1: Evolução do conceito de logística.
Fonte: Wood Júnior (2004, p. 214).

Para Wood Júnior (2004), estas mudanças ficam claras na “Segunda fase”,
quando a função logística passa a ser peça essencial nos processos de negócios,
fundamentais para a competitividade empresarial existente nas organizações. A
logística passa, nesta fase, a organizar toda a cadeia de abastecimento, da entrada
de matérias-primas até a entrada do produto final. Mas o total crescimento do
conteúdo estratégico da logística só fica patente na “Terceira” e na “Quarta fase”,
nas quais a participação da função logística aparece entre as mais importantes
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dentro das decisões empresariais. Desta forma, a tendência histórica aponta o
enriquecimento da função logística.
Segundo Dornier et al. (2000, p. 38), a visibilidade que as atividades
logísticas adquiriram dentro das organizações e o impacto que elas trouxeram levou
à criação de um novo conceito relacionado com as funções logísticas:

Dado o potencial considerável de evolução e o impacto significativo que
gerentes de operações logísticas têm dentro da organização, tais gerentes
são críticos para o sucesso de uma companhia, na penetração de novos
mercados, na obtenção de maiores níveis de serviço, e assim por diante,
em todo o globo. Conseqüentemente, a gestão de logística e operações
deve ser considerada e implementada em um novo contexto global.

2.4.2 Cadeia e rede de suprimentos

Para Pires (2004, p. 47), uma cadeia de suprimentos (Supply Chain – SC)
pode ser definida como “Os processos que envolvem fornecedores-clientes e ligam
empresas desde a fonte inicial de matéria-prima até o ponto de consumo do produto
acabado”.
Lee e Billington (1993, p. 54) concebem que “uma SC representa uma rede
de trabalho (network) para as funções de busca de material, sua transformação em
produtos intermediários e acabados e a distribuição desses produtos acabados aos
clientes finais”.
No entendimento de Kaminsky e Simchi-Levi (2006), a gestão da cadeia de
suprimentos é:
Um conjunto de abordagens utilizadas para integrar eficientemente
fornecedores, fabricantes, depósitos e armazéns, de forma que a
mercadoria seja produzida e distribuída na quantidade certa, para a
localização certa e no tempo certo, de forma a minimizar os custos globais
do sistema ao mesmo tempo em que atinge o nível de serviço desejado (p.
27).

Para Ballou (2006), gerenciamento da cadeia de suprimentos (GSC, ou
SCM, do inglês Suplly Chain Management) é a nomenclatura mais recente surgida, e
que de fato representa a essência da logística integrada. O autor ainda entende que
algumas vezes este termo até ultrapassa o conceito.
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No entendimento de Bowersox, Closs e Cooper (2006), a cadeia de
suprimentos oferece uma estrutura para negócios e seus fornecedores, que
trabalham em conjunto para que as mercadorias, serviços e informações cheguem
até os consumidores da forma mais rápida e eficiente, ocasionando a satisfação
destes.
De acordo com o entendimento dos autores citados, a logística torna-se uma
ferramenta de extrema importância para a criação de vantagens competitivas no
mercado turístico, no qual está inserido o segmento de turismo de eventos. Para
ratificar este pensamento, Porter (1985, p. 89) afirma que:
A vantagem competitiva não pode ser compreendida olhando-se para uma
empresa como um todo. Ela deriva das muitas atividades discretas que
desempenha, projetando, produzindo, entregando e apoiando o seu
produto. Cada uma dessas atividades pode contribuir para a posição de
custo relativo da empresa e criar a base para a diferenciação. A cadeia de
valor desdobra a empresa em suas atividades estrategicamente relevantes,
para compreender o comportamento dos custos e as fontes de
diferenciação existente ou potenciais. Uma empresa ganha vantagem
competitiva executando estas atividades estrategicamente importantes de
maneira mais barata, ou melhor, que seus concorrentes.

Como afirma Bowersox, Closs e Cooper (2006), a gestão da cadeia de
suprimentos (conhecida também por cadeia de valor ou cadeia de demanda)
compreende empresas que colaboram na busca por um posicionamento estratégico
que possa garantir a melhoria de seus serviços. Operações da cadeia de
suprimentos exigem processos gerenciais que passam em áreas funcionais dentro
de empresas individuais e conectam parceiros e clientes fortalecendo as relações
comerciais.
Para Wood Júnior (2004, p. 220),
[...] a cadeia de suprimentos opera em looping. Começa com o consumidor
e acaba no consumidor, exigindo que se pense no negócio como um
processo contínuo”. Gattorna e Walters completam “[...] pelo looping fluem
todos os materiais e produtos acabados, todas as informações e
transações.

De acordo com Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), existe uma tendência
muito grande de que o conceito de Supply Chain Management seja muito mais do
que uma função da logística integrada, pois engloba outros fatores que fazem parte
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deste processo, haja vista que a exigência da integração dos processos torna-se
cada vez mais evidente na cadeia de suprimentos.
Conforme o entendimento de Wood Júnior (2004), o projeto de implantação
para logística integrada e para gestão da cadeia de suprimentos apresenta dois
elementos distintos. O primeiro se refere às fases e às atividades que agregam o
desenvolvimento conceitual, a construção do modelo, implantação e a gestão. O
segundo elemento é formado pelas condições propícias para a implantação, a
convergência com a estratégia, a estrutura, o estilo gerencial, o gerenciamento de
mudanças, a preparação das equipes e pessoas, finalizando o modelo o
gerenciamento do projeto. A Figura 3 ilustra, sob a óptica de Wood Júnior, como
funciona o processo de implantação integrada dentro de uma cadeia de
suprimentos.

Figura 3: Implantação da gestão da cadeia de suprimentos.
Fonte: Wood Júnior (2004, p. 222).

Para Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), o sucesso das equipes de SCM
depende de alguns fatores de extrema relevância, que uma vez trabalhados
adequadamente podem contribuir de forma bastante significativa para o bom
desenvolvimento do processo. São eles: o desenvolvimento de um plano com metas
bem definidas, a definição clara dos papéis de cada membro da equipe e dos
objetivos a serem alcançados, a implantação de uma estratégia de implementação e
a formalização de medidas que possam mensurar os resultados alcançados.

39

Depois de um cuidadoso e detalhado estudo das várias definições
oferecidas a respeito, Mentzer et al. propõem a seguinte definição mais ampla e
abrangente:
O gerenciamento da cadeia de suprimentos é definido com a coordenação
estratégica, sistemática das tradicionais funções de negócios e das táticas
ao longo dessas funções de negócios no âmbito de uma determinada
empresa e ao longo dos negócios no âmbito da cadeia de suprimentos.
Com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho a longo prazo das empresas
isoladamente e da cadeia de suprimentos como um todo (MENTZER et al
apud BALLOU, 2006, p. 28).

De acordo com Stock (2009), entre o período de 1993 e 2005 foram
realizados alguns estudos que tinham como objetivo demonstrar a aplicabilidade da
logística empresarial como ferramenta dentro das organizações. Por ocasião desta
pesquisa, foram encontrados dois artigos que mostravam que o modelo mais viável
para aplicação nas empresas de serviços seria o da aplicação da cadeia de Porter
(1999).
Ballou (2001) corrobora com esta teoria ao afirmar que a logística pode
apresentar uma característica mais operacional quando se consegue destacar a
missão da logística como fornecedora de mercadorias e serviços, a qual tem por
objetivo satisfazer as necessidades e exigências do cliente de forma mais eficiente
possível.
Conforme salienta Stock (2009), o primeiro estudo encontrado, realizado por
Armistead e Clarck (1993), propunha apenas uma reestruturação das estratégias
aplicadas ao setor de serviços; para isso haveria a necessidade de uma nova
interpretação da cadeia de valor criada por Porter (1999). Para tanto, foi sugerida
uma proposta de revisão de alguns modelos criados por autores como Albrecth e
Zemke (1985), responsáveis pela criação do modelo de customização de serviços.
Para este modelo específico foram indicadas três dimensões de contribuição:
estratégia de serviço, sistemas e pessoas, que tornaram a prestação de serviços
menos operacional.
Stock (2009) argumenta que o segundo estudo realizado por Shostack
(1984), Kingman e Brundage (1995) e Gummerson (1991) recebeu o nome de
“mapeamento de serviços”. Esse modelo deixava de fora algumas questões
importantes, como a correlação entre estrutura e atividades operacionais e a relação
entre os diferentes recursos utilizados no processo de prestação de serviços. O
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modelo final foi a da cadeia de valor de Porter (1999), considerado o mais completo
e adequado para ser utilizado nas empresas prestadoras de serviços. As principais
variáveis analisadas para esta constatação foram: determinação do valor agregado
aos serviços, vantagem competitiva e os principais custos. A metodologia utilizada
pelos autores para se verificar a viabilidade de aplicação foi a de verificação de
vícios que viessem a comprometer o modelo manufatureiro e as necessidades do
segmento de serviços.
A Figura 4 demonstra como foi estruturado o modelo da cadeia utilizada por
Porter (1999).

Figura 4: Cadeia de valores genérica criada por Porter.
Fonte: Porter (1999, p. 35).

2.4.3 Supply Chain Management

O Global Supply Chain Forum (GSCF) (2009) apresentou, em 1988, uma
definição de gerenciamento da cadeia de suprimentos que consiste na integração
dos principais processos de negócio a partir do consumidor final para o fornecedor
inicial de projetos, serviços e informações que adicionam valor.
Christopher (1999, p. 48) mostra o gerenciamento da cadeia de suprimentos
e serviços como a gestão das estratégias utilizadas entre clientes e fornecedores,
distribuidores e clientes, com o objetivo de agregar maior valor ao cliente, com um
custo efetivamente menor. Para o autor (1999, p. 48), “[...] o resultado de um
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programa de gerenciamento da cadeia de suprimentos bem-sucedido deve ser o
aumento dos lucros para todos os membros da cadeia”.
As atividades ligadas à cadeia de valor estão vinculadas umas as outras e,
por completarem-se, é quase que impossível separá-las, principalmente em
empresas do segmento de prestação de serviços, nas quais as atividades são
integradas, quase nunca sendo verificada a independência entre elas (PORTER,
1999; WOOD JÚNIOR, 2004; GAZERRA, 2005).
Para Taylor (2005), o gerenciamento da cadeia de suprimentos é a gestão
coordenada de estratégias para que cada produto chegue ao seu destino na hora
certa. Trata-se de instalações de produção e armazenagem interligadas por rotas de
transporte, possuindo a finalidade de apoiar o fluxo de demanda, suprimentos e
caixa. A cadeia de suprimentos possui uma complexidade inerente às características
apresentadas pelos seus fluxos.
Para Figueiredo, Fleury e Wanke (2003), o maior desafio do gerenciamento
da cadeia de suprimentos é coordenar as funções de modo que as atividades que
estão interligadas possam incluir serviços e informações relacionados do ponto de
origem para o ponto de consumo.
A cadeia de abastecimento2 corresponde ao conjunto de processos
executados para se obter materiais, para agregar-lhes valor de acordo com a
percepção dos clientes e consumidores e para fazer a sua disponibilização a fim de
que cheguem ao destino final. Por ser um processo bastante exaustivo, a cadeia
apresenta características diferenciadas de acordo com o modelo do negócio no qual
se encontra inserida, bem como de acordo com a implementação de estratégias
utilizadas pela empresa para que o produto alcance o consumidor final (NOVAES,
2001; CORRÊA; CAON, 2002; BERTAGLIA, 2003)
As estratégias de logística e a cadeia de suprimentos surgem da relação
com os fornecedores, e alguns benefícios resultam desta integração, que Ching
(1999, p. 98) relaciona:
Parceiros mais fortes e para todo o negócio; Foco comum em qualidade;
Foco comum em qualidade; Foco comum em qualidade; Confiabilidade de
entregas mais estáveis e repetitivas; Baixos níveis de estoques; Menos

O termo “cadeia de abastecimento” corresponde à expressão proveniente do inglês Suplly Chain
Management.
2
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burocracia; Melhor controle de processos; Dependência
congruência de objetivos; Custos da cadeia logística reduzida.

mútua

e

Conforme Christopher (1997), a gestão da cadeia de suprimentos estabelece
a relação entre os fornecedores de insumos (entrada) no turismo, representado
pelas transportadoras, hotéis e grandes operadoras, a produção (processamento),
caracterizada pela implementação de empresas organizadoras de eventos e o
produto final (saída), constituído pelos produtos acabados, pacotes turísticos,
excursões programadas, e terceirização de serviços, objetivando gerar valor para o
cliente, onde todos obtêm lucratividade com as atividades integradas.
A Figura 5 ilustra o escopo da SCM e da logística, fundamental para o
entendimento e diferenciação dos conceitos acima descritos:

Figura 5: Escopo da Supply Chain Management e da logística.
Fonte: Pires (2004, p. 60).

Por este trabalho estar ligado diretamente ao segmento de turismo, com foco
no planejamento logístico de eventos, é possível perceber que as teorias utilizadas
nesta pesquisa podem ser aplicadas a este setor, pois a logística não está ligada
apenas aos aspectos físicos ou geográficos; ela engloba a rede de relacionamentos
entre clientes, fornecedores e organizações. Assim, o conceito de gestão da cadeia
de suprimentos e serviços elucida as peculiaridades do segmento de turismo de
eventos.
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2.4.4 Rede

Pires (2004, p. 51) esclarece que “um conjunto de autores na área
(especialmente britânicos) prefere utilizar a expressão rede de suprimentos (Supply
Network), ao invés de cadeias de suprimentos (Supply Chain).”
Para Lambert (2003), mesmo alguns autores que utilizam a expressão
Supply Chain reconhecem que, literalmente falando, uma SC não é uma cadeia de
negócios com relacionamentos um a um, mas um método de trabalho que
proporciona, no decorrer do processo, múltiplos negócios e uma grande variedade
de relacionamentos.
Lamming et al. (2000) argumentam que:
O termo cadeia (chain) é uma metáfora imperfeita para tratar das questões
consideradas no contexto da SCM, visto que elas raramente apresentam um
comportamento linear. Sugere que o uso de redes de suprimentos (supply
network) seria mais apropriado, mas reconhece que o termo supply chain
tornou-se de fato muito popular (apud PIRES, 2004, p. 52).

Segundo Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), para que se possa
compreender o consenso de gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou SCM do
inglês, existe a fundamental necessidade que se entenda o conceito de canal de
distribuição, bastante utilizando e difundindo pelo marketing. Tais ferramentas
tornaram-se imprescindíveis no processo de comercialização de bens e serviços,
essenciais para que o serviço logístico alcance o seu objetivo.
De acordo com Coughlan et al. (2002, p. 20), canal de marketing ou
distribuição é “um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no
processo de disponibilizar um produto ou serviço para consumo”. No entendimento
de Megido (2002), é importante ressaltar a necessidade de não se esquecer que a
responsabilidade dos canais de marketing limita-se a vender produtos e facilitar o
processo de chegada ao consumidor, não possuindo funções de manuseio de
produtos ou de financiamento destes.
O termo canal de marketing é derivado da palavra latina canalis. Ele pode
ser visto como um grande canal por meio de qual o produto, a sua propriedade, as
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comunicações, o financiamento, o pagamento e o risco associado fluem para o
consumidor.
Formalmente, um canal de marketing (também chamado de canal de
distribuição) é uma estrutura empresarial das organizações independentes que vai
do ponto de origem do produto até o consumidor, com a finalidade de mover o
produto até o seu destino final de consumo (LAMB, 2004).
A Figura 6 mostra o funcionamento da estrutura de um canal simples de
distribuição:

Figura 6: Estrutura simples de um canal de distribuição.
Fonte: Fleury, Figueiredo e Wanke (2000, p.41).

Para Fleury, Wanke e Figueiredo (2000), devido à evolução dos conceitos de
marketing, a diversificação na segmentação de novos mercados e o lançamento de
novos produtos, os canais de distribuição estão se tornando cada vez mais
complexos.
O aumento de pessoas envolvidas dentro de um sistema desestruturado é a
principal razão para o crescimento dos custos. A solução mais viável para resolução
do problema foi tentar coordenar a busca de informações, juntamente com o avanço
da informática, combinado com a revolução nas telecomunicações. Desta forma, o
SCM representa o esforço de integração dos diversos participantes do canal de
distribuição por meio da administração compartilhada de negócios. Neste contexto,
todos os membros do canal estão interligados, desde o fornecedor inicial até o
fornecedor de matérias-primas.
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A Figura 7 ilustra como funciona a estrutura complexa de um canal de
distribuição segmentado.

Figura 7: Estrutura completa de um canal de distribuição segmentado.
Fonte: Fleury, Figueiredo e Wanke (2000, p. 42).

Para Ballou (2004), é muito comum que as empresas utilizem em seus
processos logísticos ferramentas provenientes das funções de marketing e de
produção. Conforme salienta o autor, as áreas de marketing e de produção
consideram a logística como um tema a ser estudado com muita relevância, por
entenderem que ela se encontra inserida no contexto do marketing e da produção.
Para a American Marketing Association, marketing é:
O processo de planejamento e execução da concepção, precificação,
promoção e distribuição de idéias, bens e serviços a fim de criar intercâmbio
com grupos-alvo que satisfaçam objetivos individuais e organizacionais
(BALLOU, 2004, p. 42).

Conforme Ballou (2004, p. 42), “[...] o marketing e a produção podem
dispensar a criação de entidades adicionais dentro da organização, desde que
sejam trabalhados da maneira adequada, ou seja, de forma que venha a agregar
valor à atividade logística.”
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A Figura 8 demonstra como as atividades de marketing, logística e produção
estão na mesma interface, ou seja, separados literalmente por áreas funcionais.

Figura 8: Interface entre as atividades de marketing, logística e produção.
Fonte: Ballou, (2004, p. 42).

2.4.5 Logística de eventos

O turismo, por ser uma atividade multidimensional e multifacetada, engloba
várias atividades econômicas em um único segmento, de modo que estes processos
devem ser planejados e estruturados para que sejam implementados de forma que
os objetivos sejam alcançados. Esta definição poderia ser um pouco mais ampla,
uma vez que seria possível incluir neste grupo pessoas que viajam a negócios, ou
atividades profissionais, viagens de estudos ou desenvolvendo algum tipo de
pesquisa.
Todas estas características referentes à atividade turística são encontradas
dentro do segmento de eventos, que engloba um conjunto de serviços e leva à
constituição de uma cadeia de produção, distribuição e valor. O grande desafio
desta atividade é fazer com que estes serviços funcionem de forma sistemática, para
que ocorra a perfeita integração dos processos de gestão (COOPER, 2001;
GOELDNER; RITCHIE; MCINTOSH, 2002).
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As atividades que estão diretamente relacionadas com a logística em
serviços, especificamente no segmento turístico, contribuem diretamente na
formação do custo final do produto turístico. Desta forma, a logística pode ser
compreendida como um dos componentes do produto turístico mais suscetível à
percepção e avaliação do turista.
Contudo, a logística do turismo é entendida como um processo que envolve
atividades de planejamento, implementação e gestão do fluxo de turistas,
acomodação, lazer, recreação, entretenimento, mobilidade nos centros de interesse,
dos fluxos de informações, dos suprimentos dos mesmos centros de interesse com
bens de consumo com eficiência de performance nos quesitos de qualidade e custo
(KARASSAWA, 2003; STOCK, 2009).
Cada evento apresenta um conjunto de cadeias de valores diferenciadas,
que constituirão uma rede de valor. Ela pode ser definida como a junção de
diferentes empresas de distintos segmentos que formam uma estrutura muito maior.
Esta rede de valor será representada pelos atacadistas, fornecedores de matériasprimas, insumos e fabricantes, alcançando seus objetivos no momento em que todos
os seus integrantes conseguirem sistematizar as suas funções e justificarem a sua
representatividade (WOOD JÚNIOR, 2004; ALLEN et al., 2008).
Este pensamento é justificado por Britto e Fontes (2004) quando definem
que:
A supervisão logística é o coração do evento, sem o qual o restante do
processo não funciona. Esta supervisão planeja, organiza, gerencia os
recursos físicos, materiais, de apoio e manutenção, de segurança e os
recursos humanos necessários à realização do evento, dentro de cada
etapa estabelecida (BRITTO e FONTES, 2004, p. 111).

Existem várias áreas que podem mostrar a interface entre o turismo e a
logística, e estas áreas específicas da logística podem ser aplicadas no turismo de
eventos, pois elas permitem que a correlação existente entre as duas áreas possa
ser trabalhada de forma sincronizada.
O Quadro 2 ilustra as áreas de maior importância da logística dentro da
estruturação e planejamento de um evento.
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Área da Logística
Suprimentos

Atuação no Turismo de Eventos
Consumidor, produtos e instalações, atividades de aquisição de bens
e serviços.

Transportes

Pode representar um alto custo, necessitando especial atenção.

Ligação

Destaca-se a importância da interconexão entre todas as áreas do
evento, ressaltando a alta complexidade que a atividade pode
alcançar.

Controle de Fluxo

Fluxo eficiente de informações durante o evento, resultado de um
planejamento adequado.

Rede de Informações

Fluxo eficiente de informações durante o evento, resultado de um
planejamento adequado.

Quadro 2: Áreas de importância para a logística.
Fonte: (Allen et al., 2008 apud Stock, 2009).

Para que um evento seja implementado, existe a necessidade de se tomar
algumas decisões que estão diretamente ligadas ao seu planejamento. O modelo
proposto por Allen et al. (2008) apresenta os componentes do sistema logístico em
eventos divididos em três fases distintas (Vide Figura 9). A primeira fase, definida
como pré-evento, é o momento em que a ideia central está sendo concebida; ela
geralmente é norteada pela elaboração de um briefing desenvolvido pelo
organizador do evento.

Figura 9: Componentes do sistema de logística em eventos.
Fonte: (Allen et al, 2008 apud Stock, 2009).
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De acordo com o modelo proposto pelo autor, a segunda fase apresenta-se
como a fase intermediária, chamada de transevento. É o momento em que o projeto
inicial pode ser alterado, assim como algumas correções podem ser realizadas, de
acordo com os objetivos do organizador do evento. A separação das três fases
dentro do planejamento torna o projeto flexível, permitindo que os organizadores
decidam qual o melhor procedimento a ser adotado.
A terceira e última fase, chamada de pós-evento, é o momento em que toda
a infraestrutura montada é retirada, bem como é realizada a desmontagem e
devolução de equipamentos. Para o autor, o momento mais importante desta fase é
a avaliação dos processos, na qual se torna possível analisar se as decisões
tomadas durante o planejamento do evento foram adequadas, verificando se este
alcançou seu objetivo.
Nesta fase, também é possível fazer a verificação de eventuais problemas a
serem corrigidos, objetivando o não comprometimento de eventos futuros. Desta
forma, evidencia-se a necessidade do planejamento adequado em todas as fases do
evento, assim como a utilização da logística como ferramenta em todos os
processos.
Sobre o conceito de fluxo de informações, Christopher (1997, p. 129) afirma
que:
O gerenciamento da logística global, em verdade, é o gerenciamento do
fluxo de informações. O sistema de informações é o mecanismo pelo qual
os fluxos complexos de materiais, peças, subconjuntos e produtos acabados
podem ser coordenados para a obtenção de um serviço a baixo custo.

Bowersox, Closs e Cooper (2006) entendem que o fluxo de informações é
uma estratégia utilizada dentro do segmento logístico para identificar eventuais
necessidades do sistema. O objetivo principal do fluxo de informações é conciliar o
máximo de ferramentas que possam fazer com que as cadeias de suprimentos
atinjam um bom desempenho.
No entendimento de Stock (2009), o fluxo informacional de uma empresa é
decorrente das estratégias utilizadas pelas organizações para fazerem as
informações circularem adequadamente. É a estruturação adequada da circulação
de informações, que tem início nos clientes e fim na conclusão dos processos de
criação de bens ou serviços, ou seja, a transferência de um processo ao outro. A
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autora ressalta que, antigamente, os fluxos de informações eram documentados em
papel, o que resultava em processos lentos, com pouca credibilidade e grandes
possibilidades de insatisfação por parte dos clientes.
Para este estudo referente ao fluxo de informações nas organizações, o
referencial teórico utilizará como embasamento o modelo proposto por Beal (2005).
Vide Figura 10.

Organização

Informação
coletada
externamente.

Identificação de
necessidades e
requisitos

Obtenção

Tratamento
Armazenamento

Uso

Informação produzida pela
organização e destinada
ao público interno.

Distribuição

Descarte

Informação produzida pela
organização e destinada
ao público externo.

Figura 10: Modelo de representação do fluxo da informação nas organizações.
Fonte: Beal (2005).

O modelo proposto por Beal (2005) apresenta o processo de fluxos de
informações divididos em sete etapas distintas: identificação, obtenção, tratamento,
distribuição, uso, armazenamento e descarte da informação, as quais serão
descritas a seguir.
A primeira etapa mostra a necessidade de identificar a importância do fluxo
informacional a todos que pertencem à estrutura da organização, assim como de seu
público externo. Ela permite que sejam desenvolvidos produtos e serviços que
possam ser utilizados por cada grupo, momento este em que se procura fazer uma
adequação às necessidades de cada um.
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A segunda propiciará o início do processo de obtenção da informação. Uma
vez verificada a necessidade que ocorra a implementação do fluxo informacional,
dar-se-á início às atividades de criação, recepção ou captura de informação
proveniente de fonte externa ou interna, ou que esteja disponibilizada em qualquer
tipo de mídia (BEAL, 2005).
Para que a informação esteja em condições de atender às necessidades da
organização, é comum que sejam aplicados alguns processos, tais como:
organização, síntese, estruturação, classificação e formatação. Estes processos
garantem que a informação esteja apta a atender às suas finalidades dentro da
organização.
Na terceira etapa, chamada de tratamento, existe uma grande preocupação
com a integridade da informação, pois há a necessidade de preservar as
características originais, principalmente se no processo de tratamento forem
aplicadas

técnicas de

adequação

do

estilo

e

adaptação

de

linguagem,

contextualização e condensação da informação, entre outras (BEAL, 2005).
Na quarta etapa, a de distribuição, a informação chega a seu destino, ou a
quem esteja necessitando dela. A distribuição interna de modo eficiente dependerá
de como estiver estruturada a rede de comunicação dentro da organização. Quanto
melhor for a rede, maior será a probabilidade de que a informação chegue em tempo
hábil, de modo a ajudar na tomada de importantes decisões, melhorando o
desempenho corporativo. Nesta fase, a grande preocupação fica por conta da
segurança da comunicação, a qual apresenta requisitos que devem ser analisados
separadamente, de forma a propiciar a disseminação do destinatário final (BEAL,
2005).
Considerada a fase mais importante de todo o processo de gestão da
informação, o uso, muitas vezes, não recebe a sua devida importância. Não é o
conteúdo da informação que garante melhores resultados, e sim a forma como eles
são utilizados. O uso da informação deve atender a requisitos básicos, tais como:
conhecimento dos ambientes internos e externos e atuação nestes ambientes
(CHAUMIER,

1986).

Nesta

quinta

etapa,

os

objetivos

de

integridade

e

disponibilidade merecem uma atenção especial, pois os requisitos relacionados à
confidencialidade, se não forem bem trabalhados, podem prejudicar os processos
decisórios e operacionais da organização.
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A penúltima etapa está relacionada com a conservação dos dados e
informações, permitindo a sua utilização e reutilização. Estes processos ocorrem por
ocasião do armazenamento da informação. Nesta fase, os objetivos de integridade e
disponibilidade adquirem um destaque maior e a complexibilidade da conservação
aumenta na proporção em que cresce a variedade de mídias utilizadas para
armazenagem.
Finalizando o processo de gestão da informação, quando esta perde a
importância ou a utilidade para a organização, ocorre o processo de descarte, que
deve seguir os trâmites legais de políticas operacionais e exigências internas. Este
procedimento melhora o processo de gestão da informação de diversas formas:
proporciona economia dos recursos de armazenamento, aumenta a rapidez e
eficiência de informações úteis e melhora a visibilidade dos recursos informacionais
importantes. Todavia, para que o descarte das informações e dados aconteça por
meio de um processo adequado de segurança, os aspectos de confidencialidade e
disponibilidade devem merecer uma atenção especial (BEAL, 2005).
Conforme salientam Bessa e Carvalho (2005), com as inovações
tecnológicas os processos logísticos passaram por grandes transformações. Devido
à minimização do seu custo, agregado à facilidade de utilização da Tecnologia de
Informação (TI), estes passaram a ser utilizados como uma grande ferramenta para
as empresas, garantindo um gerenciamento eletrônico de informações seguro. Desta
forma, os processos logísticos tornaram- se mais ágeis, eficientes, confiáveis e,
principalmente, baratos. Para as organizações, a possibilidade de analisar os dados
e informações em tempo real durante os processos decisórios tornou a tecnologia de
informação um grande recurso logístico.
Para Leal, Tomé e Yamashita (2006), a evolução tecnológica agregou
benefícios e proporcionou facilidades para a logística. Os autores explicam ainda
que a minimização dos custos para utilização da TI, aliada à facilidade do seu
manuseio, estimulou o seu uso, proporcionando a garantia do gerenciamento das
informações eletronicamente. Desta forma, o fato de a informação encontrar-se
disponível, com a possibilidade de análise imediata de acordo com cada processo
da operação por meio do uso de ferramentas quantificáveis, permitiu que esta se
tornasse uma ferramenta logística.
A integração entre os processos (SCM) foi estimulada por ocasião da
interligação das atividades logísticas. As diferenças existentes entre os mais
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distintos setores da empresa foram consideravelmente reduzidas, o que possibilitou
um controle maior das operações de rotina. A partir desta evolução, o fluxo de
informações passa a seguir determinados princípios, objetivando uma aplicabilidade
mais funcional (BOWERSOX; CLOSS, 2001; FLEURY et al., 2006).
A seguir são descritos os princípios que norteiam uma aplicabilidade mais
funcional dos fluxos de informações que, segundo os autores (CORRÊA;
MONETTO; CARDOSO, 2000; NAZÁRIO, 1999), são:
a) disponibilidade: as informações devem estar disponíveis em tempo
hábil, para que as decisões empresariais sejam aprimoradas. Existe a
necessidade de que o cliente receba uma resposta segura, sendo assim,
a informação deve estar disponível a qualquer lugar e hora, sendo
atualizada de forma contínua;
b) precisão: as informações devem mostrar com segurança o status
atualizado e operacionalizar atividades periódicas de avaliação. Definese precisão como o grau de conformidade entre as informações
produzidas e o status atualizado;
c) atualização em tempo hábil: atualizar as informações em tempo hábil
proporcionará o recebimento rápido e eficiente do feedback das
informações aos níveis gerenciais;
d) flexibilidade: atender às necessidades identificadas em clientes e
usuários;
e) formato adequado: as informações corretas devem ser mostradas com
melhor estrutura e ordenação.
Esses princípios mostram que a TI, por intermédio do fluxo de informação,
tornou-se de extrema importância para a integração e o desenvolvimento da
logística. Deste modo, entende-se que o fluxo de informação logística deve estar
inserido em um sistema mais amplo, denominado Sistemas de Informações
Logísticas (SIL), definido como:
[...] um conjunto de componentes interelacionados, trabalhando juntos para
coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações com a
finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e
o processo decisórios em empresas (LAUDON e LAUDON, 1999, p. 40).
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Segundo o autor, o funcionamento destes sistemas é formado através da
utilização de três ciclos distintos: entrada (input), que está ligada diretamente com a
captação ou coleta de fontes de dados brutos internos ou externos da organização;
processamento responsável pela conversão dessa entrada bruta em um formato
mais funcional; e saída (output), que transfere as informações processadas para as
pessoas que as utilizarão.
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3 METODOLOGIA

3.1 Caracterização da pesquisa

Esta investigação tem por objetivo analisar o processo logístico da
Oktoberfest de Blumenau, SC. A abordagem será qualitativa, exploratória, com corte
transversal, e o método a ser utilizado é o estudo de caso.
Segundo Trivinos (1987), na pesquisa qualitativa, o ambiente natural é a
fonte direta dos dados, e o pesquisador é o instrumento-chave. Richardson (1999)
afirma que neste tipo de pesquisa se procura uma compreensão detalhada dos
significados e características situacionais apresentadas pelo entrevistado.
Para Flick (2004), é importante ressaltar que as ideias centrais que norteiam
a pesquisa qualitativa são diferentes das encontradas nas pesquisas quantitativas.
Alguns aspectos devem ser considerados, tais como: a habilidade do pesquisador
na escolha de métodos e teorias que se adaptem ao objeto de estudo, a
identificação e verificação das diferentes perspectivas, o reconhecimento por parte
do pesquisador de que sua pesquisa faz parte de um processo de produção de
conhecimentos e a diversificação na aplicação de técnicas e métodos.
Corrobora com este pensamento Chizzotti (1991, p. 52), informando que:
Pesquisas qualitativas: fundamentam-se em dados coligidos nas interações
interpessoais, na co-participação das situações dos informantes, analisadas
a partir da significação que estes dão aos seus atos. O pesquisador
participa, compreende e interpreta.

O caráter exploratório permite a familiarização do problema com o intuito de
torná-lo explícito, sendo muito comum, neste tipo de pesquisa, a utilização de dados
e fontes secundárias (BABBIE, 1998; DENKER, 1998). Argumenta Dencker (1998)
que a pesquisa exploratória permite a flexibilidade do planejamento, envolve em
grande parte levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes, e
quase sempre, apresenta-se como estudo de caso. Este tipo de pesquisa ocorre
quando o objeto de estudo ou tema abordado na investigação não permite que o
pesquisador desenvolva hipóteses precisas e que sejam de fácil operacionalização.
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As pesquisas exploratórias tem por princípio:
Esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vistas na formulação de
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos
posteriores. De todos os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam
maior rigidez no planejamento. Habitualmente envolvem levantamento
bibliográfico, entrevistas não padronizadas e estudos de caso.
Procedimentos de amostragem e técnicas qualitativas de coleta de dados
não são costumeiramente aplicadas nestas pesquisas (GIL, 1993, p. 44).

Para Yin (2005, p. 32), estudo de caso é uma investigação empírica sobre
“[...] um fenômeno dentro do seu contexto de vida real, especialmente quando os
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Compartilha
deste entendimento Eisenhardt (1989), acrescentando que o estudo de caso tornará
viável a elucidação sobre temáticas que ainda não tiveram propostas de estudos
mais aprofundadas.
Quanto ao tempo em que os dados foram coletados, a pesquisa apresenta
corte transversal (cross-sectional). Para Sampieri et al. (1991, p. 2), o corte
transversal acontece quando “a coleta de dados ocorre em um só momento,
pretendendo descrever e analisar o estado de uma ou mais variáveis em um dado
momento”. Caso a coleta de dados ocorresse em momentos distintos, originaria o
corte longitudinal.
Para facilitar o entendimento da estrutura que foi organizada para realização
da pesquisa, assim como da coleta de dados, o trabalho foi dividido em duas etapas,
que são apresentadas através da Figura 11. Estas etapas demonstram de forma
clara e detalhada todas as fases realizadas pelo pesquisador desde a obtenção dos
dados preliminares até a análise final do estudo de caso.
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P

ESTRUTURAÇÃO DO PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO

E
S

Levantamento de

Recorte Temporal:

Q

informações

1999 A 2009

U

Palavras Chaves:

I

Fontes de busca:

S

• Ebsco
• Proquest
• IES
• Websites
• Anais

A

Q
U
A

•

Supply chain
• Eventos
• Festivais
• Turismo+ logística+ serviços
• Mapeamento cadeia de valor em
serviços
• Logística + cadeia de valor
• Logística em serviços
• Turismo de eventos
• Logística em serviços
Procedimentos
• PlanejamentoUtilizados
de eventos

Objetivos da Etapa 1
• Coletar informações através de

pesquisa de dados secundários
sobre o tema abordado na
pesquisa.
• Compreender a atuação da
logística dentro de um evento de
grande porte.
• Pesquisar
dados
para
contextualização da pesquisa.

Objetivos da Etapa 2

L
I
T
A

Estudo de Caso
Estudo de Caso

• Aplicação
de
entrevistas
com
questionários semiestruturados.
• Pesquisa
de
observação
participante.

T
I
V
A

 Coletar dados sobre o objeto de
estudo
 Compreender o processo logístico
da Oktoberfest.
 Familiarizar-se com a temática
abordada.
 Identificar os processos mais
relevantes da Oktoberfest.

Após a execução das duas etapas planejadas dentro do estudo de caso, objetiva-se que seja possível a realização do mapeamento
da cadeia de valor da Oktoberfest tomando como base a cadeia de valor de Porter (1999), a delimitação do processo logístico do
evento e a descrição da rede e da cadeia de valor do evento.
Figura 11: Estruturação do protocolo Estudo de Caso.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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3.1.1 Procedimentos metodológicos

Preliminarmente realizou-se um levantamento bibliográfico nas bases de
dados Ebsco e Proquest buscando identificar o estado da arte do tema „logística‟ e
sua evolução histórica. Foram encontrados 175.883 artigos, tomando como
referência o início das publicações o ano de 1923.
Entretanto, verificou-se que o grande e representativo crescimento das
publicações com enfoque logístico deu-se a partir do ano de 1999. Com base nesta
investigação, concentrou-se a pesquisa bibliográfica da temática no período de 1999
a 2009, considerando que o grande momento para as pesquisas direcionadas para
este segmento ocorreu durante os últimos dez anos. Vide Figura 12.

3

Figura 12: Evolução histórica das publicações sobre logística .
Fonte: elaborada pelo autor.

Realizada a pesquisa bibliográfica na base Ebsco, foi iniciado outro
levantamento, agora utilizando a base Proquest como uma ferramenta a mais do
processo investigatório. A pesquisa bibliográfica foi realizada entre os meses de abril
e julho de 2009, e o objetivo da utilização de duas bases de dados foi o de
assegurar a maior credibilidade possível de dados apresentados nesta investigação.
Na pesquisa, foram utilizadas algumas variáveis para demonstrar a
diversidade de segmentos que podem ser encontrados dentro da área da logística.
Com a palavra-chave „logística‟ e a variável „cadeia de valor‟ foram encontrados
4.276 artigos na base Ebsco e 708 artigos na base Proquest. Após foram verificadas
as publicações referentes à „logística em serviços‟, sendo que a base Proquest
3

O ano de 2009 corresponde à conclusão da pesquisa com 6.474 publicações, e não ao declínio do
tema das publicações.
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indicou a quantidade de 18.511 publicações e 1.267 artigos envolvendo esta
temática.
Também se verificou a quantidade de publicações relacionadas ao
„mapeamento da cadeia de valor em serviços‟. A base Ebsco mostrou uma
quantidade pouco significativa, de apenas 18 artigos, enquanto que a base Proquest
apresentou 4.267 publicações.
Realizados estes levantamentos preliminares, diretamente ligados à
logística, pesquisou-se como estes estudos estavam inseridos dentro do turismo de
eventos. Nesta categoria de artigos, foram encontrados 455 artigos na base
Proquest e 423 publicações na base Ebsco. No processo de finalização da pesquisa
bibliográfica, realizou-se o cruzamento das palavras-chave „turismo‟, „logística‟ e
„serviços‟, que mostrou os seguintes resultados: 601 artigos na base Proquest e
4.415 na base Ebsco.
Na base de dados Ebsco optou-se por trabalhar com as palavras-chave
„Supply Chain’ e „eventos‟. Nesta etapa da pesquisa, o critério escolhido foi a
verificação dos resumos de artigos publicados em periódicos, que totalizaram 1.129
publicações. Descartados os artigos não completos e comerciais, obteve-se uma
quantidade de 108 publicações.
Concluindo-se esta etapa da pesquisa bibliográfica na base Ebsco, de um
universo de 108 artigos, aplicando o critério de análise da metodologia, foram
aproveitados 12 artigos, por estarem diretamente ligados à temática desta
investigação. Ressalta-se que o descarte dos demais ocorreu por ocasião de não
possuírem ligação direta com o tema abordado nesta pesquisa.
O método utilizado para a pesquisa bibliográfica na base Proquest obedeceu
aos mesmos critérios já citados anteriormente, porém optou-se pela modificação de
algumas palavras-chave, cujo objetivo foi aproximar ao máximo a pesquisa com a
temática do trabalho. A partir da utilização das palavras-chave „festival‟ e
„planejamento

de

eventos‟

foram

encontrados

52.611

artigos

publicados,

ressaltando-se que o levantamento destes artigos deu-se pela pesquisa dos
resumos e, posteriormente, dos artigos com textos completos.
A Figura 13 ilustra as etapas realizadas durante a pesquisa bibliográfica, da
qual após a aplicação do critério da metodologia e da temática da pesquisa resultou
um total de 18 publicações acadêmicas relacionadas diretamente com o tema
abordado neste trabalho. A pesquisa bibliográfica foi complementada com 11 artigos
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pesquisados em trabalhos correlacionados com a temática (ver Apêndice A),
totalizando 41 artigos de acordo com o critério de análise da pesquisa.

Figura 13: Etapas da pesquisa bibliográfica.
Fonte: elaborada pelo autor.

Objetivando confirmar a relevância do tema apresentado nesta investigação,
foram realizadas pesquisas junto ao banco de dados das revistas classificadas pela
Capes com conceitos A1, A2, B1, B2 e B3 (ver Apêndice B). O banco de teses e
dissertações de diversas instituições de ensino superior no Brasil (Apêndice C)
também foi utilizado para reforçar a relevância e o caráter inovador do tema
apresentado. Como ferramenta complementar da pesquisa foi utilizado o site
comercial Google.
A pesquisa foi realizada nos Programas de Mestrado e Doutorado dos
cursos de Engenharia de Produção (ver Apêndice D), Turismo (ver Apêndice E) e
Administração (ver Apêndice F). O Quadro 3 mostra a compilação de trabalhos
pesquisados correspondentes às revistas Capes e Programas de Mestrado e
Doutorado.
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ORDEM

1.

2.

FONTE

QUANTIDADE

TIPO DE
TRABALHO

Revista Capes classificação A1
----

-----

----

-----

Revista Capes classificação A2

3.

Revista Capes classificação B1

2

Artigo

4.

Revista Capes classificação B2

1

Artigo

5.

Revista Capes classificação B3

3

Artigo

6.

Programas de Mestrado e Doutorado em
Administração.

1

Dissertação

7.

Programas de Mestrado e Doutorado em
Engenharia de Produção

2

Dissertação

8.

Programas de Mestrado e Doutorado em
Turismo.

9.

Programas de Mestrado e Doutorado em
Desenvolvimento Regional.

7

1

Dissertação

Dissertação

Quadro 3: Compilação de trabalhos pesquisados em revistas Capes e Programas de Mestrado e
Doutorado.
Fonte: elaborado pelo autor.

3.2 Estudo de Caso

Inspirada na maior festa do chopp do mundo que acontece em Munique, na
Alemanha, a versão inicial da Oktoberfest de Blumenau teve sua 1ª edição no ano
de 1984. Durante 18 dias, a cidade catarinense recebe visitantes de todos os
lugares do Brasil e do mundo, que além de fazerem um resgate cultural das
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tradições alemãs, transformam o Parque Vila Germânica em um local de
confraternização, magia e alegria.

3.2.1 Procedimentos adotados para a realização do estudo de caso

Para a realização do estudo de caso foi estruturado um protocolo,
apresentado no Quadro 4. Segundo Yin (2005), um protocolo é muito mais que um
instrumento. Ele contém o instrumento, assim como os procedimentos e as regras
gerais que devem ser seguidas ao se utilizar deste instrumento para coleta de dados
e informações.
O protocolo deste estudo de caso foi elaborado objetivando delimitar todas
as etapas necessárias para obtenção dos dados que serão utilizados na análise da
pesquisa, para que os objetivos propostos sejam alcançados.

1 Verificação do estudo de caso
1.1 Plano para condução do estudo de caso
O processo logístico de eventos: um estudo de caso da Oktoberfest de Blumenau –
SC.
1.2 Objetivo geral
Analisar o processo logístico da Oktoberfest.
1.3 Metodologia utilizada para coleta de dados
Análise documental; entrevista com questionário semiestruturado e observação
participante.
2 Procedimento de campo
2.1 Entrevistas
Confirmação das pessoas a serem entrevistadas
A) Diretoria de promoções – (1 entrevistada)
B) Assessora de comunicação – (1 entrevistada)
C) Diretora de eventos – (1 entrevistada)
D) Proprietários de lojas do Parque Vila Germânica – (2 entrevistados)
E) Diretores das empresas de prestação de serviços das atividades primárias da
Oktoberfest
(5 – entrevistados)
F) Diretoria de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Blumenau – (1
entrevistado)
G) Presidente da comissão de segurança da Oktoberfest – (1 entrevistado)
2.2 Planejamento e organização das viagens a serem feitas a Blumenau - SC
2.3 Coleta de documentos
Coleta de materiais ilustrativos impressos, e de dados secundários da Oktoberfest.
2.4. Observação Participante
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2.4.1. Confirmação de dados coletados durante o processo de entrevistas.
2.4.2. Solicitação para participar do processo de transevento junto à comissão
organizadora.
2.4.3. Solicitação para acessar as dependências do parque durante a realização do
evento.
3 Questões para o estudo de caso
3.1 Delimitar o processo logístico da Oktoberfest de Blumenau (SC)
3.2 Descrever a cadeia e a rede de valor da Oktoberfest
3.3 Mapear o processo logístico da Oktoberfest tomando como base a cadeia
de Porter (1999)
4. Plano de análise relatório do estudo de caso
4.1. Apresentação dos dados coletados
4.2. Identificação das atividades primárias e de apoio da Oktoberfest
4.3. Identificação da cadeia de valor da Oktoberfest
4.4. Identificação do fluxo de informações da Oktoberfest
5 Análise dos dados coletados
5.1 Delimitação do processo logístico da Oktoberfest
5.2 Descrição da cadeia e da rede de valor da Oktoberfet
5.3 Mapeamento do processo logístico da Oktoberfest tomando como base a
cadeia de Porter (1999)
5.4 Coleção e organização de todo material pesquisado e produzido (figuras,
gráficos, tabelas, etc.), transformando-os em apêndices do trabalho final.
5.5 Análise da descrição das variáveis que produzem a dinâmica da logística
integrada da Oktoberfest
Quadro 04: Esboço do protocolo do estudo de caso.
Fonte: elaborado pelo autor.

3.2.2. Procedimento de campo

A primeira etapa realizada de acordo com o subitem 2 do protocolo
apresentado no Quadro 4 foi o levantamento de todas as pessoas a serem
entrevistadas que poderiam fornecer informações relevantes para a pesquisa. O
instrumento a ser utilizado seria um questionário semiestruturado.
Para Yin (2005), a habilidade do pesquisador neste momento é de extrema
importância, pois ele deve considerar a forma de abordagem, a postura, o saber
ouvir e interpretar. Salienta o autor que, durante este processo, é o pesquisador que
se adapta ao tempo e disponibilidade do entrevistado, pois é ele quem entra na
rotina de uma pessoa até então desconhecida.
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As pessoas definidas para participarem das entrevistas foram: a diretora de
promoções,

a

assessora

de

comunicação

do

evento,

os

coordenadores

responsáveis pelas principais atividades relacionadas ao evento (o coordenador de
desfile, o coordenador de bandas e o coordenador de decorações) e os
responsáveis pelas atividades de apoio (decoração, segurança, posto médico,
parque de diversões, propaganda e publicidade, banco oficial do evento). Foram,
ainda, realizadas entrevistas com alguns proprietários de lojas localizadas no Parque
Vila Germânica. O critério para escolha destas pessoas foi o de ter representantes
de todos os segmentos praticados no Parque nas áreas de alimentos, bebidas e
lojas de souvenirs.
Também contribuíram com a pesquisa o diretor de compras e licitações da
Prefeitura Municipal de Blumenau, que explicou como funcionam os processos de
licitação dos fornecedores do evento, e o secretário de planejamento de Blumenau,
que ajudou a elucidar algumas dúvidas relacionadas com a organização da
Oktoberfest. Um questionário com questões semiestruturadas subsidiou o processo
de entrevistas e coleta de dados.
O Quadro 5 detalha as pessoas entrevistadas durante o processo de
realização da pesquisa, assim como a metodologia que foi utilizada para a coleta de
dados.

O
ORDEM

METODOLOGIA
UTILIZADA PARA COLETA DE
DADOS
Entrevista subsidiada com
questionário semiestruturado.

ENTREVISTADO

Diretora de Promoções da Oktoberfest
1.
Assessora de Comunicação da Oktoberfest

Entrevista subsidiada com
questionário semiestruturado.

Diretora de
Germânica

Entrevista subsidiada com
questionário semiestruturado.

2.

3.

Eventos

do

Parque

Vila

Diretor do Empório Vila Germânica

Entrevista subsidiada com
questionário semiestruturado.

Diretor executivo da CAZA Comunicação e
Arquitetura

Entrevista subsidiada com
questionário semiestruturado.

4.

5.
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O
ORDEM

ENTREVISTADO
e

logístico

METODOLOGIA
UTILIZADA PARA COLETA DE
DADOS
da Entrevista subsidiada com
questionário semiestruturado.

6.

Diretor
Industrial
microcervejaria D

7.

Assessora de Marketing da microcervejaria
O

Questionário semiestruturado
devolvido via email.

Superintendente da Blucredi

Questionário semiestruturado
devolvido via email.

9.

Secretário de Planejamento da Prefeitura
Municipal de Blumenau

Questionário semiestruturado
devolvido via email.

10

Diretor de compras e licitações
Prefeitura Municipal de Blumenau

Questionário semiestruturado
devolvido via email.

8.

da

Quadro 5: Demonstração de entrevistados e metodologia utilizada para coleta de dados.
Fonte: elaborado pelo autor.

Após este processo de definição dos entrevistados em potencial, iniciou-se o
planejamento das viagens que o pesquisador teria que realizar a Blumenau para que
as entrevistas fossem efetivadas. Nesse momento da pesquisa, o planejamento
seria fundamental, pois através dele seria possível visualizar a quantidade de
viagens e visitas necessárias para realização de todas as entrevistas, assim como o
custo financeiro necessário para pagamento das despesas.
Também os materiais e equipamentos necessários para esta fase do
trabalho foram criteriosamente verificados. O importante no momento era garantir o
sucesso das entrevistas e não desperdiçar nenhuma informação relevante que
pudesse comprometer a análise final da investigação. Ressalta-se que todas as
entrevistas aconteceram de acordo com a agenda de cada entrevistado; algumas
delas demandaram mais tempo e foram necessários dois dias para que fossem
finalizadas. O processo de entrevistas para esta pesquisa ocorreu entre os meses
de agosto e novembro de 2009.
Finalizando esta etapa de coleta de dados e informações, iniciou-se a
análise de todo o material impresso e de registros do evento que foram
disponibilizados pelos organizadores. Este material foi colecionado juntamente com
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outros que o pesquisador já possuía, com os dados disponibilizados no website do
evento e com as informações obtidas durante as entrevistas que, depois de
organizadas, proporcionaram um vasto material para que fossem feitas as análises
da pesquisa.

3.2.3 Observação participante

Conforme procedimento de campo descrito no protocolo, as visitas ao
Parque Vila Germânica aconteceram em momentos distintos e com objetivos
diferenciados. A primeira visita realizada pelo pesquisador teve como objetivo
principal conhecer o local do evento, observar os espaços disponibilizados para as
lojas e todas as estruturas móveis montadas exclusivamente para a sua realização.
Este contato inicial com o local foi de extrema importância para que se pudesse ter
uma visão geral do espaço, uma vez que o pesquisador não conhecia o local.
Na segunda visita realizada, foi possível fazer um rápido contato com
algumas pessoas ligadas diretamente à administração do Parque. Foram feitos
alguns agendamentos de entrevistas com a diretora de marketing e a assessora de
comunicação do evento, que seriam realizadas posteriormente. Ressalta-se que,
nesta fase de pré-evento, já era possível visualizar parte da estrutura que estava
sendo preparada para a realização da festa. A quantidade de pessoas trabalhando
no Parque também era grande.
A terceira e mais longa visita antes do início da festa ocorreu na semana que
antecedia ao primeiro dia do evento. Nessa data, o pesquisador realizou visitas
diárias, nas quais foi possível verificar sua real dimensão, a gigantesca estrutura
montada para receber os visitantes e a imensa quantidade de profissionais
envolvidos, todos com os mesmos objetivos: atender da melhor forma possível todas
as 700 mil pessoas esperadas nos 18 dias de festa e garantir o sucesso do evento.
Durante os dois dias que antecederam ao início do evento, era grande o
fluxo de pessoas que transitavam pelas dependências do Parque, entre eles
prestadores de serviços, representantes de empresas, parceiros comerciais e
profissionais da imprensa. Na véspera do primeiro dia, era quase impossível
contatar alguma pessoa ligada à organização. Nesse dia, foram entregues as
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credenciais para os profissionais da imprensa e realizada a entrega das placas de
credenciamento, pelo Presidente do Parque Vila Germânica, a todas as pessoas que
seriam responsáveis pelos locais onde funcionariam estacionamentos credenciados.

3.2.4 Questões para o Estudo de Caso

Com base no protocolo proposto por Yin (2005), os procedimentos
metodológicos para este estudo encontram o seu embasamento teórico no subitem
2, apresentado no Quadro 5. As questões levantadas para a pesquisa encontram-se
fundamentadas em um abrangente referencial teórico, que assegura a sua
relevância. No final do trabalho também se encontram

títulos de trabalhos

publicados que reforçam o caráter inovador do presente estudo.
Foram utilizados como condutores da pesquisa a teoria da cadeia de valor
genérica de Porter (1999), a teoria da rede de valor de Wood Júnior (2004) e a teoria
do fluxo informacional de Beal (2005).

3.2.5 Plano de análise e relatório do Estudo de Caso

A identificação da interpretação pode ser verificada no protocolo baseado no
modelo de Yin (2005). Para um melhor entendimento, estes dados foram divididos
em duas partes. A primeira apresenta dados coletados de acordo com os critérios
estabelecidos nos protocolos de análises (Apêndice H). Todos os critérios foram
determinados de acordo com a metodologia proposta nesta pesquisa. Os
questionamentos desenvolvidos foram norteados por estratégias de análise capazes
de definir os critérios de mensuração por meio de determinados questionamentos
específicos. Desta forma, realizou-se três etapas para apresentação dos dados
coletados: identificação das atividades primárias e de apoio da Oktoberfest,
identificação da cadeia de valor da Oktoberfest e identificação do fluxo informacional
da cadeia de valor da Oktoberfest.
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Na segunda parte, os dados apresentados foram analisados e a respectiva
análise foi subsidiada conforme o referencial teórico apresentado no Capítulo 2
deste trabalho, sendo norteada pelos objetivos propostos para esta investigação,
resultando em quatro etapas de análise: análise do mapeamento da cadeia de valor,
da descrição da rede de valor, do fluxo informacional da cadeia de valor e da
descrição dos componentes que estabelecem a dinâmica da logística integrada da
Oktoberfest.
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4 ESTUDO DE CASO – OKTOBERFEST – BLUMENAU (SC)

O presente Capítulo apresenta o objeto de estudo, a Oktoberfest de
Blumenau, foco principal desta investigação. Nele, será abordada a evolução
histórica do evento, os dados numéricos que comprovam a relevância da pesquisa e
a forma com que a Oktoberfest encontra-se inserida no cenário nacional de eventos.
Em seguida, de acordo com a metodologia adotada, descrita no Capítulo 2
deste trabalho, serão apresentados os dados coletados durante as entrevistas e a
observação participante realizada pelo pesquisador. Conclui-se este capítulo
atendendo aos objetivos da pesquisa, sendo identificadas as atividades de apoio da
cadeia de valor da Oktoberfest, as atividades primárias da cadeia de valor da
Oktoberfest e o fluxo informacional do evento.

4.1 Caracterização do município de Blumenau

O município de Blumenau encontra-se localizado na região do médio Vale
do Itajaí, no nordeste do Estado de Santa Catarina, distante 130 Km da capital
Florianópolis. É o município pólo da Região Metropolitana do Vale do Itajaí. Possui
uma área total de 519,8 km², sendo 206,8 km² de área urbana e 313,0 km² de área
rural.
Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em
2007, Blumenau possuía uma população de 292.297 pessoas (IBGE, 2008). O
município situa-se 21 metros acima do nível do mar, sua vegetação predominante é
a Mata Atlântica e o clima é temperado e quente. Suas principais atividades são a
indústria, o comércio, a prestação de serviços e o turismo.

70

Figura 14: Localização geográfica da cidade de Blumenau (SC).
Fonte: Google (2009).

A história de Blumenau está ligada à vida do pioneiro que lhe deu o nome, o
filósofo alemão Hermann Bruno Otto Blumenau. O município foi fundado no dia 2 de
setembro de 1850, com a chegada de Hermann Blumenau e dezessete imigrantes
alemães. A ocupação da colônia se deu a partir de 1852, com a venda de lotes,
sendo a maioria das pessoas que ocuparam estes espaços imigrantes alemães
(GORNI, 2009).
Segundo Mette (2005), inicialmente o objetivo da colônia era a agricultura,
porém com a chegada dos imigrantes operários, técnicos e, principalmente, dos
trabalhadores domésticos, o perfil econômico modificou-se. Estes imigrantes foram
responsáveis pelo desenvolvimento de grande parte das indústrias familiares que,
posteriormente, viriam a transformar-se em grandes empreendimentos, com
destaque para os do segmento têxtil. Somente em 1866 iniciou-se a industrialização
têxtil em Blumenau, e depois de quatorze anos os irmãos Bruno e Hering fundaram
a primeira indústria têxtil do município.
A partir da década de 1960, conforme Mette (2005), surgiram as primeiras
iniciativas para que o turismo se tornasse uma atividade econômica para a cidade.
Foi também quando Blumenau passou a ser conhecida como a „Europa brasileira‟. A
partir da década de 1970, o Estado de Santa Catarina viveu um intenso processo de
urbanização. Recursos para o desenvolvimento da malha rodoviária foram
disponibilizados e as telecomunicações receberam incentivos governamentais com o
objetivo de incentivar o turismo local. Além disso, várias ações foram desenvolvidas
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para melhorar a infraestrutura dos serviços turísticos, como a criação de hotéis,
restaurantes e áreas de lazer.
Ferreira e Frotscer (2000, p.199) comentam sobre o investimento no turismo
e sobre uma identidade germânica em Blumenau:

A relação que se fazia entre Blumenau e Alemanha, mesmo sendo
desterritorializada e não historicizada servia como recurso para se levantar
o ânimo da população, frente às perdas e também para reforçar a idéia de
Blumenau enquanto uma cidade “germânica”. Já havia uma imagem do
poder público em investir numa imagem de Blumenau enquanto uma
“pequena Alemanha” no sul do Brasil, com vistas a promover a atividade
turística. O turismo já era uma atividade latente durante a década de 70,
quando a Comissão Municipal de Turismo planejou ampla divulgação da
cidade, como a “Alemanha brasileira”, incentivando as construções que
imitassem o enxaimel (FERREIRA; FROTSCHER, 2000, p. 199).

Nesse sentido, pode-se afirmar que “foi a partir da década de 1970 que
houve um investimento deliberado para construir a imagem da Blumenau germânica.
A comissão Municipal do Turismo planejou ampla divulgação da cidade” (FLORES,
1997, p.73).

4.2 A Oktoberfest

No ano de 1981, a Prefeitura Municipal de Blumenau já apresentava
interesse em promover uma festa típica alemã nos moldes daquela promovida em
Munique, na Baviera Alemã. Este evento recebeu o nome de Oktoberfest.
Sua realização foi programada para o ano de 1983, mas no ano de 1984
Blumenau foi atingida por uma catástrofe, uma grande enchente que a destruiu.
Oportunamente, a Prefeitura Municipal, aproveitando-se do momento em que a
cidade aparecia na mídia nacional, lançou o evento com o objetivo de colaborar com
o projeto de reconstrução da cidade e de levantar a autoestima dos blumenauenses.
Neste contexto, a primeira edição da Oktoberfest de Blumenau aconteceu no
dia 5 de outubro de 1984, contando com a participação de 102 mil pessoas, as quais
durante os dez dias de realização da festa consumiram mais de 100 mil litros de
chopp (METTE, 2005).
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A Oktoberfest, além de manter as tradições alemãs deixadas pelos seus
colonizadores, representa um grande atrativo turístico para a cidade, gerando receita
e trabalho para a população local durante os 18 dias em que o evento é realizado
(METTE, 2005; PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).

4.3 Evolução histórica da Oktoberfest

A Oktoberfest blumenauense foi inspirada na festa alemã que teve origem
em 1810, em Munique. Tudo começou em 12 de outubro de 1810, quando o então
rei Luís I, mais tarde rei da Baviera, casou-se com a princesa Tereza da Saxônia, e,
para celebrar tal acontecimento, realizou uma corrida de cavalos. A festa obteve
tanto sucesso que passou a ser realizada anualmente. Contudo, em 1840, a festa
adquiriu um novo formato, quando Munique recebeu um trem transportando
visitantes para o evento.
A partir daí, o evento ganharia novas dimensões, pois naquele ano, além de
visitantes, chegaram pessoas para comercializarem os mais diversos produtos, as
fachadas das casas receberam decoração diferenciada e a cerveja, proibida desde a
1ª edição da festa, foi liberada, tornando-se a bebida oficial do evento. Era o início
de uma festa que atrairia pessoas do mundo todo, público este estimado em
aproximadamente dez milhões de pessoas, que já consumiram quase sete milhões
de chopp entre o período de 1945 a 2009 (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
Segundo Bittelbrunn Júnior (2007), a Oktoberfest de Blumenau já nasceu
com potencialidade para tornar-se um megaevento. A 1ª edição foi realizada em
apenas um pavilhão da antiga Fundação Promotora de Exposições de Blumenau
(Proeb)4, agora Parque Vila Germânica, atraindo 102 mil pessoas, as quais
consumiram 103 mil litros de chopp e 12 toneladas de alimentos durante os dez dias
de realização.
No ano de 1985, com a realização da 2ª edição da festa, Blumenau recebeu
destaque internacional, sendo comparava com uma cidade de primeiro mundo. A
festa, que já constava no calendário oficial de eventos do Instituto Brasileiro de
4

Razão social do Parque Vila Germânica.
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Turismo (Embratur) e figurava como o terceiro maior evento do Brasil, teve a
duração de 17 dias e recebeu 362 mil pessoas, as quais consumiram 154 mil litros
de chopp. Esta edição foi marcada pela criação das bandas locais alemãs, que
depois de 15 anos fariam tanto sucesso como as bandas alemãs.
Blumenau ganhou o título de cidade da Oktoberfest, e outras cidades da
região aproveitaram o fluxo turístico para criarem projetos parecidos. Seria o início
do que mais tarde seria chamado de “Festas de Outubro” em Santa Catarina
(BITTELBRUNN JÚNIOR, 2007; PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
A 3ª edição do evento ratificou o sucesso da festa. No ano de 1986, a
Oktoberfest recebeu mais de 800 mil pessoas, as quais consumiram mais de 485 mil
litros de chopp durante seus 17 dias de realização. Essa edição foi um teste para os
setores ligados à segurança pública, que nunca tinham visto a cidade receber tantas
pessoas em tão pouco tempo. Entre os meios de comunicação, a festa recebeu a 1ª
edição do Oktober Zeitung, editado pelo Jornal de Santa Catarina, que a consagrou
nos meios de comunicação (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
Depois da experiência de três edições consecutivas, já era possível fazer
uma análise dos pontos negativos que necessitavam ser melhorados no evento.
Sendo assim, a 4ª edição da Oktoberfest, que aconteceu no ano de 1987 e contou
com a participação de 874.945 mil pessoas, as quais consumiram 560.713 mil litros
de chopp (75 mil litros a mais que em 1986), foi marcada por um planejamento mais
estruturado e organizado, com o setor de trânsito recebendo uma atenção especial,
uma vez verificado o caos causado durante os anos anteriores.
O Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte de Blumenau
(Seterb) planejou um esquema especial com quatro meses de antecedência,
objetivando corrigir as falhas ocasionadas pela falta de infraestrutura e planejamento
de trânsito na cidade (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
A 5ª edição da Oktoberfest foi marcada por algumas polêmicas e,
principalmente, por preocupações ligadas à instabilidade econômica. O país
passava por um processo de implantação de mais um pacote econômico, e o chopp
era um dos itens que estava isento de fiscalização de preços. Mesmo assim, as
cervejarias se comprometeram a não fazer nenhum tipo de reajuste durante os dias
do evento.
No ano de 1988, o evento superaria a marca de um milhão de pessoas, pois
na contagem oficial participaram do evento aproximadamente 1.009.057 pessoas, as
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quais durante os 17 dias do evento consumiram 721.652 mil litros de chopp
(PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
As questões que estavam ligadas diretamente à economia do país eram
uma das grandes preocupações dos organizadores da 6ª edição da Oktoberfest em
1989. Existia uma insatisfação geral com relação ao preço do chopp e dos ingressos
que estavam sendo praticados durante o evento. Contudo, estas questões foram
superadas quando se constatou na contagem oficial a participação de 952.692 mil
“oktoberfesteiros”, os quais consumiram 765.739 mil litros de chopp durante os 17
dias de sua realização.
A Oktoberfest de 1989 também foi marcada pela presença das consagradas
bandas alemãs Helmuth Högli, Nüsslberg Buam e Kapelle Gotz Buam. Foi nesta
edição que o já consagrado hit alemão “Hallo Blumenau”, de Helmuth Högli, foi
declarado hino oficial da Oktoberfest (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
Com a projeção em nível nacional tomada pelo evento, havia uma
expectativa por parte de seus organizadores de que a 6ª edição da festa teria um
público maior que a do ano anterior. O placar oficial do evento mostrou uma redução
no número de participantes, mas, ao mesmo tempo, um aumento no consumo de
chopp estimado em dez mil litros em relação ao evento de 1989. Esses números
marcaram esta edição da festa, consolidando um recorde no consumo de chopp em
toda a história da Oktoberfest. A magnitude do evento fez com que o prefeito
anunciasse a construção de um novo pavilhão, ao lado do pavilhão A, que seria o
maior dos quatro já existentes (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
A 7ª edição ratificava a grandiosidade e a magnitude do evento. Os números
deixavam os organizadores com a expectativa de que a festa ainda continuaria
crescendo. No ano de 1990, o público foi superior ao de 1989 em cinco mil pessoas.
A contagem oficial indicou que 959.998 mil pessoas teriam participado do evento, e
que o consumo de chopp teria sido de 774.672 mil litros (PARQUE VILA
GERMÂNICA, 2009).
Em 1991, não havia mais expectativas por parte dos organizadores da festa
com relação ao crescimento do evento e à quantidade de participantes. A
Oktoberfest teve uma queda significativa de público nesse ano, pois conforme a
contagem oficial, 844.255 mil pessoas participaram do evento, 115 mil a menos que
em 1990, e o consumo de chopp foi de 561.774 mil litros. A construção do novo
pavilhão prometida pelo prefeito foi adiada, e a única grande obra de 1991 foi o
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portal entre o pavilhão C e o Galegão5, na Rua Humberto de Campos, que valorizou
ainda mais a estrutura do Parque Vila Germânica (PARQUE VILA GERMÂNICA,
2009).
A Oktoberfest do ano de 1992 foi marcada por alguns acontecimentos que,
de certa forma, contribuiriam para que o evento adquirisse novas características. Por
conta do grande sucesso alcançado, muitas empresas surgiram oferecendo
patrocínio ao evento. A Oktoberfest estava em alta, e não se podia desperdiçar a
oportunidade de promoção e visibilidade de marcas que o evento proporcionava.
Para aquela edição eram esperadas aproximadamente 1,2 milhões de pessoas, mas
os números oficiais registraram a participação de 1.010.060 pessoas durante os 17
dias de festa, sendo o consumo de chopp estimado em 553.491 mil litros, números
estes que frustraram seus organizadores.
No mesmo ano, também se notou claramente a mudança do público
frequentador do evento. A festa deixava de ter a presença maciça de adultos para
ter os adolescentes como público predominante, o que ocasionou a mudança de
perfil das bandas alemãs (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
No ano de 1993, a Oktoberfest completava 10 anos de existência, e uma
certa preocupação por parte dos organizadores com relação ao futuro da festa era
percebida.

O

evento

já

apresentava

certo

desgaste,

precisando

passar

urgentemente por uma reestruturação. A Oktoberfest não era mais novidade, novas
atrações tinham que ser inseridas na programação para atrair um público que se
dividia entre os outros eventos da região.
Nessa edição, houve uma sensível queda de público, com o resultado oficial
apontando o número de 853.000 mil pessoas e um consumo de 406.000 mil litros de
chopp. Para um evento do porte da Oktoberfest, que completava a sua 10ª edição,
esses

números

foram considerados pouco

representativos

pela

comissão

organizadora (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
A 11ª edição da Oktoberfest, realizada em 1994, foi marcada pelo protesto
da população com relação à decoração do evento naquele ano. As bandeiras
alemãs tinham dado lugar aos banners e às faixas com a logomarca das empresas
patrocinadoras do evento. As pessoas também reclamavam dos preços que

5

O Galegão é o maior estádio de futebol da cidade de Blumenau.
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estavam sendo praticados, mas era visível que o poder aquisitivo do público daquele
ano era maior do que o dos anos anteriores.
Nesta edição, as bandas alemãs locais consolidaram-se como as grandes
atrações musicais, e o maior destaque do desfile foi a centopeia do chopp. A
Oktoberfest de 1994 teve um público de 827.000 mil pessoas e um consumo de
chopp de 501.000 mil litros (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
Em 1995, a disposição dos blumenauenses com relação à Oktoberfest não
era mais a mesma mostrada nos anos anteriores; parecia que a festa tinha perdido o
encanto, e isso se tornou um grande problema a ser resolvido pela organização do
evento. Havia também críticas dos empresários do segmento hoteleiro, que
achavam que as operadoras de turismo não estavam mais investindo na
Oktoberfest.

Contudo,

o

público

presente

superou

as

expectativas

dos

organizadores, e os números oficiais apontaram a participação de 929.793 mil
pessoas e um consumo de chopp de 502.386 mil litros (PARQUE VILA
GERMÂNICA, 2009).
A 13ª edição da Oktoberfest iniciou apresentando grandes mudanças aos
tradicionais frequentadores dos pavilhões da Proeb. Os antigos quiosques foram
substituídos por estruturas de alvenaria. Estas mudanças faziam parte do projeto de
transformar o ambiente em uma agradável Vila Germânica. No ano de 1996, as
estratégias de promoção do evento foram focadas para atrair turistas argentinos e
uruguaios. A estratégia deu certo, mas o evento registrou uma significativa queda de
público, com os números apontando para um público final de 515.213 mil pessoas e
um consumo de chopp de 352.293 mil litros (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
Depois de 13 edições consecutivas, a Oktoberfest apresentava uma
realidade um tanto quanto desanimadora para os organizadores. O blumenauense,
que sempre foi considerado a maior atração da festa, estava cada vez mais ausente.
Objetivando atrair novamente a população da cidade, foram realizadas algumas
modificações no planejamento do evento e implementadas estratégias direcionadas
para este público, e o blumenauense reapareceu.
Mesmo com poucos recursos disponíveis para a realização do evento e
problemas relacionados à infraestrutura de acesso e fatores climáticos, no ano de
1997 foi possível realizar um evento de qualidade. As dificuldades não
comprometeram a 14ª edição da Oktoberfest. Os números finais apontaram a
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participação de 500.245 mil pessoas e um consumo de chopp de 290.395 mil litros
(PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
Em 1998, a comissão organizadora resolveu apostar no “novo” para atrair os
“oktoberfesteiros”. Foi neste ano que se determinou que 80% do repertório musical
executado nos pavilhões da Proeb seria composto por músicas alemãs. O pavilhão
cultural foi reestruturado e os shows folclóricos, os desfiles de trajes típicos e as
várias atividades artísticas e culturais reforçaram a importância da cultura alemã na
festa. As mudanças foram aprovadas pela população e a 15ª edição da Oktoberfest
foi considerada um sucesso, com os números mostrando a participação de 500 mil
pessoas e um consumo de 312.037 mil litros de chopp (PARQUE VILA
GERMÂNICA, 2009).
No ano de 1999, a estrutura da Proeb passou por grandes transformações.
Os participantes encontraram os pavilhões reformados e a Rua Humberto de
Campos, principal acesso à Proeb, totalmente reurbanizada. Como atração, houve o
lançamento da Locopeia no desfile de abertura, a qual se tratava de uma réplica da
primeira locomotiva que fazia o transporte entre Blumenau e o litoral no início do
século. Os clubes de caça e tiro também se envolveram mais no evento,
oportunizando que as pessoas conhecessem e participassem de uma atividade que
mantêm a tradição trazida por imigrantes há quase 150 anos. As atrações musicais
ficaram por conta das bandas Cavalinho Branco e Vox 3. A festa voltou a crescer e
os números finais apontaram a participação de 607.417 mil pessoas, as quais
consumiram 284.571 mil litros de chopp (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
A 17ª edição da Oktoberfest não poderia ser mais especial, pois naquele ano
estavam acontecendo por toda a cidade as comemorações dos 150 anos de
Blumenau. No ano de 2000, o orgulho de possuir descendência alemã, assim como
o de manter a herança cultural, prevaleceu nos dias em que o evento foi realizado. A
Oktoberfest recebeu mais de 1,2 milhões de pessoas que consumiram 750 mil litros
de chopp. As grandes novidades seriam os já tradicionais brinquedos apresentados
nos desfiles, como a Centopeia do chopp, a Locopeia e o Bondepeia, que passariam
a serem chamados de Planeta Peia (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
Em 2001, a Oktoberfest teve o seu início oficial menos de um mês após os
atentados de 11 de setembro. Além da alegria, que era uma marca da Oktoberfest, a
festa também foi marcada por um grandioso pedido de paz. As novidades daquele
ano foram os desfiles internos no complexo da Proeb, às quintas, sextas e sábados,
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com a rainha e princesas da Oktoberfest, a banda típica, o Vovô e a Vovó Chopão, o
grupo folclórico, a equipe do chope em metro e os clubes de caça e tiro. Nos desfiles
na cidade, houve mais uma atração no Planeta Peia: o Fuscopteropeia, um veículo
mais parecido com um cruzamento de fusca com helicóptero. Houve grande redução
nos números em relação ao ano anterior, com 626.620 mil pessoas participando do
evento e um consumo de chopp de 265.342 mil litros (PARQUE VILA GERMÂNICA,
2009).
Várias novidades marcaram a 19ª edição da Oktoberfest realizada em 2002.
O evento foi grandioso e a redução de um dia de festa não o comprometeu. A
cervejaria Kaiser inovou fazendo uma superprodução na decoração de um dos
pavilhões, proporcionando aos visitantes a sensação de estar, de fato, em uma
cidade alemã. A Oktoberfest do ano de 2002 recebeu 502.937 mil pessoas, que
consumiram 242.654 mil litros de chopp durante os dezessete dias do evento
(PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
O ano de 2003 foi marcado pela comemoração da 20ª edição da Oktoberfest
de Blumenau. A Proeb construiu um novo pavilhão que substituiu o ginásio de
esportes localizado no Galegão. Nessa data, os destaques ficaram por conta da
participação do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no desfile de
abertura, e da apresentação da Banda California Repercussions, da cidade de
Redwood, nos Estados Unidos. Esta edição recebeu um público de 605.538 mil
pessoas, as quais consumiram 263.120 mil litros de chopp. (PARQUE VILA
GERMÂNICA, 2009).
Em 2004, os lucros foram o melhor saldo deixado pela 21ª edição da
Oktoberfest. Outros pontos positivos foram o quesito organização e o fato de que
houve uma baixa quantidade de ocorrências policiais registradas em todo o período
de sua realização. Nesse ano, 613.184 mil pessoas participaram do evento, e os
números finais apontaram para um consumo de chopp de 269.380 mil litros
(PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
Muitas mudanças marcaram favoravelmente a edição da Oktoberfest
realizada em 2005. A coordenação sabia que as mudanças eram extremamente
necessárias para que o evento continuasse a atrair as pessoas. As novidades
daquele ano foram os desfiles temáticos; a restauração do Parque Vila Germânica,
que recebeu uma pintura nova; e os preços dos ingressos, os quais foram cobrados
de acordo com o dia da semana, objetivando atrair as pessoas nos dias
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considerados potencialmente fracos de movimento. A grande novidade ficou por
conta da participação das cervejarias artesanais, que, pela primeira vez,
participaram da festa. A 22ª edição da Oktoberfest recebeu 365.288 mil pessoas, as
quais consumiram 266.811 mil litros de chopp (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
Para a coordenação da Oktoberfest, uma boa divulgação, juntamente com
um bom planejamento, organizado e bem estruturado, foram a receita do sucesso da
sua vigésima terceira edição. A festa de 2006 foi considerada a melhor dos últimos
tempos. O público que prestigiou o evento foi superior ao de 2005, e os números
finais apontaram a marca de 602.941 mil pessoas e o consumo de chopp de 370 mil
litros. Para os organizadores do evento, a 23ª edição foi a que teve a maior projeção
em mídias nacionais entre todas as já realizadas (PARQUE VILA GERMÂNICA,
2009).
As últimas edições da Oktoberfest consolidaram o evento como a maior
festa alemã das américas. Em 2007, foram recebidas 690.144 mim pessoas, as
quais consumiram 365 mil litros de chopp, superando as expectativas da
organização. Em 2008, o evento recebeu 594.636 mil pessoas e o consumo de
chopp foi de 373.984 mil litros.
A 26ª edição da Oktoberfest, realizada no ano de 2009, recebeu mais de 700
mil pessoas durante os 18 dias de realização do evento, e os números mostraram
um consumo de chopp de mais de 400 mil litros, com destaque para a participação
das cervejarias artesanais (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
Nesta última edição, o setor 1, que recebeu as cervejarias artesanais,
possuía um palco, na qual ficaram concentradas todas as apresentações das
tradicionais bandas alemãs. A grande novidade, no setor 1, foi a decoração, que
remetia à construção de uma cidade alemã. O projeto foi desenvolvido pela empresa
de comunicação e arquitetura responsável pela decoração da cidade e daquele
setor.
Nos setores 2 e 3 foram recebidas diversas atrações que tocavam os mais
diferentes ritmos. Em cada setor foi montado um palco, o que permitia a
apresentação de diferentes atrações de forma simultânea. Nestes setores, a venda
de chopp ficou restrita à distribuidora de bebidas oficial do evento, que também foi
responsável por toda a decoração dos dois pavilhões.
Complementando a disposição dos espaços oferecidos aos participantes do
evento, na área externa dos pavilhões foi montada a estrutura do jardim da cerveja
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(Biergarden). Este é um espaço para que as pessoas possam aproveitar a legítima
música alemã, executada por tradicionais bandas da cidade de Blumenau. A
estrutura do Biergarden é constituída pelos stands das cervejarias artesanais e
prestadores de serviços do segmento de alimentos, com destaque para a venda de
cachorro quente, batata recheada e marreco com repolho vermelho.
A Figura 15 ilustra a evolução histórica e os números registrados pelo evento
descritos anteriormente.

81

Figura 15: Linha do tempo do evento Oktoberfest.
Fonte: elaborada pelo autor
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4.4 Parque Vila Germânica

A Proeb foi fundada em 17 de dezembro de 1969, em um local onde existia
um pavilhão destinado à realização de eventos esportivos e exposições. A 1ª edição
da Oktoberfest, em 1984, foi realizada apenas no pavilhão antigo. A utilização do
pavilhão B, erguido em 1969, assim como a construção dos outros dois pavilhões, C
e E, em 1986, aconteceram em decorrência do crescimento da festa e da dimensão
alcançada pelo evento (PAQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
Com a ampliação do espaço, a Proeb adquiriu status de um grande centro
de eventos, e, já no início da década de 1990, os quatro pavilhões – A, B, C e E –
passaram a ser ocupados durante todo o ano. Em 2003, a Proeb ganhou o Pavilhão
D, interligado ao E. Juntos, eles somam quase 3.000 m² (PARQUE VILA
GERMÂNICA, 2009).
Em 2005, um novo centro de eventos formado por três pavilhões (setores 1,
2 e 3) modernos e climatizados ocupou o local dos antigos pavilhões. Assim surgiu o
Centro de Eventos Parque Vila Germânica, inaugurado em 5 de maio de 2006
(PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).
A Figura 16 ilustra a planta baixa do Parque Vila Germânica.
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Figura 16: Planta baixa do Parque Vila Germânica.
Fonte: Parque Vila Germânica (2009)
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A administração do Parque Vila Germânica está subordinada à Prefeitura
Municipal de Blumenau. Há alguns anos, a Secretaria de Turismo da cidade e o
Parque eram uma única entidade a ela subordinada. Atualmente, a Secretaria de
Turismo e o Parque Vila Germânica funcionam no mesmo espaço físico, com
administrações distintas, porém subordinadas à Prefeitura. A Secretaria de Turismo
de Blumenau trabalha de forma independente e apoia as atividades desenvolvidas
pelo Parque Vila Germânica.
A Figura 17, a seguir, mostra o organograma da estrutura administrativa da
Prefeitura de Blumenau, na qual se verifica a ligação da Fundação Promotora de
exposições de Blumenau ao Poder Executivo municipal.
ANEXO I

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITO

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL DIRETA

ÓRGÃOS DE
DESCONCENTRAÇÃO
ADMINISTRATIVA

ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
INDIRETA

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO
VICE-PREFEITO

INTENDÊNCIA
DISTRITAL DO GRANDE
GARCIA

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
REGIONAL DE
BLUMENAU

FUNDAÇÃO DO
BEM-ESTAR DA FAMÍLIA
BLUMENAUENSE

PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO
ARTICULAÇÃO POLÍTICA

INTENDÊNCIA
DISTRITAL DE VILA
ITOUPAVA

FUNDAÇÃO PROMOTORA
DE EXPOSIÇÕES DE
BLUMENAU

SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE BLUMENAU

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ORÇAMENTO E
GESTÃO

FUNDAÇÃO CULTURAL DE
BLUMENAU

COMPANHIA DE
URBANIZAÇÃO DE
BLUMENAU

SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
DESPORTOS

INSTITUTO MUN. DE
SEGURIDADE SOCIAL DO
SERVIDOR DE
BLUMENAU

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO
MEIO AMBIENTE

SERVIÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E TRANSPORTES DE
BLUMENAU

SECRETARIA MUNICIPAL
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO
URBANO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVIÇOS URBANOS
E FISCALIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

Figura 17: Organograma da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de
Blumenau.
Fonte: Prefeitura Municipal de Blumenau (2009).
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O parque Vila Germânica divide-se em Empório Vila Germânica e Centro de
Eventos. O primeiro reúne um conjunto de lojas comerciais, restaurantes, cafés e
choperias, possuindo uma infraestrutura adequada para receber o turista de forma a
satisfazer todas as suas necessidades. O segundo, com área construída de 26.000
m², sendo 18.360 m² especificamente para eventos, é subdvidido em três setores e
um mezanino, com as seguintes dimensões:

a) Setor 1 = 5.000 m² (62,5m X 80m); Setor 2 = 7.260 m² em vão livre
(72,6mX100m); Setor 3 = 5.400 m² em vão livre (60mX100m) ou menos 600
m² de WC e escadas; Mezanino = 700 m² (10mX70m) em três áreas (uma
de 300 m² e duas de 200 m²) (PARQUE VILA GERMÂNICA, 2009).

Figura 18: Centro de Eventos – Parque Vila Germânica.
Fonte: Parque Vila Germânica (2009).
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Figura 19: Restaurante Típico Alemão/ Empório Vila Germânica
Fonte: Parque Vila Germânica (2009).

Figura 20: Lojas de Souvenirs / Empório Vila Germânica.
Fonte: Parque Vila Germânica (2009).

A estrutura funcional da Oktoberfest é formada pela presidência do Parque,
pela comissão especial de comunicação, pela comissão especial de segurança, pela
diretoria de eventos, pela diretoria de promoções e pela diretoria administrativa e
financeira. Também integram a estrutura funcional das equipes executivas
coordenadores, profissionais e produtores musicais, assistentes e holds6 diversos.
O Presidente do Parque Vila Germânica é indicado pelo Prefeito Municipal e,
dentre as suas atribuições, está a indicação dos cargos de confiança relacionados
6

Profissionais que trabalham em eventos desenvolvendo atividades braçais.
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às diretorias. Ressalta-se que todas estas indicações ocorrem durante a fase de
planejamento pré-evento.
Conforme o organograma funcional da Oktoberfest (Figura 21), a comissão
especial de comunicação é formada pela Secretaria Municipal de Comunicação
social, pelos patrocinadores e pela agência de propaganda ligada ao poder
executivo municipal. Integram a comissão especial de segurança a Polícia Militar do
Estado de Santa Catarina, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Vigilância
Sanitária, os Guardas de trânsito, o Juizado da Infância e da juventude, o Conselho
Municipal de Entorpecentes (Comen), o Ministério Público e a Fundação Municipal
do Meio Ambiente.
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Figura 21: Organograma funcional da Oktoberfest.
Fonte: Parque Vila Germânica (2010).
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A diretoria de eventos é responsável pela organização dos desfiles, da
programação e das atrações musicais do evento. Integram-na a comissão de
música, de desfiles e de eventos especiais. A diretoria de promoções, além de
planejar e implementar as ações de marketing necessárias para atingir o públicoalvo e os patrocinadores, realiza pesquisas de mercado e é responsável por manter
as relações comerciais com agências, operadoras e demais interessados em
comercializar o evento. As estratégias de divulgação também são geridas por esta
diretoria, principalmente a divulgação da festa em eventos realizados em nível
nacional.
A diretoria administrativa financeira engloba três subcoordenações. A
primeira é a coordenação de gestão financeira, que responde pelos processos de
licitação, pelos contratos e controles financeiros e pelos sistemas de acesso aos
processos relacionados com as respectivas áreas. A segunda é a de gestão
operacional, que responde pelas atividades ligadas à infraestrutura, limpeza,
segurança, manutenção e posto médio. A terceira subcoordenação é de gestão
orçamentária e contábil, que tem um papel mais representativo na fase do pósevento, em que os contratos são encerrados e contabilizados. As demais
subcoordenações atuam mais efetivamente na fase do planejamento relacionada
com o transevento.
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5 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

Os próximos subitens deste capítulo, conforme exposto na metodologia
proposta, apresentarão informações originadas das entrevistas semiestruturadas
com a diretora de promoções do Parque Vila Germânica, com a assessora de
comunicação, com a diretora de eventos (coordenadora dos desfiles da
Oktoberfest), com a diretora de planejamento da Secretaria de Turismo de
Blumenau e com diretores de empresas responsáveis pela prestação dos serviços
ligados às atividades de apoio da Oktoberfest. Também foram utilizadas observação
direta e análises de fontes secundárias obtidas durante o processo de entrevistas,
tais como impressos, planejamento e programação das ações a serem realizadas,
releases, check lists e briefings.
A escolha destas ferramentas teve como objetivo assegurar ao máximo a
quantidade de informações captadas durante as entrevistas, e, consequentemente,
permitir uma análise mais profunda. A demonstração dos dados a seguir evidencia
como fonte utilizada as entrevistas, contudo a utilização dos dados secundários
assegura ao pesquisador a possibilidade de conhecer o ambiente no qual o evento
encontra-se inserido, e as observações diretas evidenciam os processos explicitados
durante as entrevistas.
Conforme o protocolo apresentado na metodologia (Apêndice H), analisouse os dados coletados com base em constructors e em variáveis predefinidas. Estes
nortearam a obtenção dos resultados. A utilização destes respalda-se na
fundamentação teórica apresentada no Capítulo 2 deste trabalho.
Seguem-se os modelos da cadeia de valor de Porter (1999), da rede de
valor de Wood Júnior (2004) e do fluxo informacional de Beal (2005). Objetivando
facilitar a compreensão do leitor, este capítulo foi dividido de acordo com os
objetivos desta investigação, os constructors e as variáveis determinadas. Serão
mostrados os dados coletados, ressaltando os processos verificados após aplicação
da metodologia utilizada, e, após, serão feitas as análises, contribuições e
considerações finais.
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5.1 Identificação da cadeia de valor da Oktoberfest

O modelo que norteou a identificação da cadeia de valor da Oktoberfest foi o
proposto por Porter (1999). Utilizou-se como condutores para a apresentação dos
dados coletados do objeto de estudo o constructor atividades de apoio, que está
diretamente ligado às variáveis infraestrutura, recursos humanos, administração e
tecnologia da informação; e o constructor atividades primárias, relacionado às
variáveis logística operacional, marketing e pós-venda.
Os dados apresentados nos próximos subitens foram conduzidos de acordo
com as variáveis propostas no protocolo de análise (Apêndice H): verificação da
estrutura

organizacional,

entendimento

dos

processos

de

terceirização,

adaptabilidade da estrutura funcional, tecnologias disponíveis, organização e
planejamento

das

políticas

de

procedimentos

internos,

compreensão

do

planejamento dos procedimentos operacionais, funcionalidade dos modelos
operacionais, estratégias de marketing e planejamento estratégico. Para cada
variável, foram consideradas algumas estratégias de análise que possibilitaram a
identificação da cadeia de valor da Oktoberfest.

5.1.1 Atividades de Apoio

Segundo Porter (1999), as atividades de apoio são as que sustentam as
atividades primárias, fornecendo recursos para que elas exerçam suas funções
dentro da cadeia de valor.

5.1.1.1 Infraestrutura

De acordo com os dados informados pela diretora de promoções do Parque
Vila Germânica, a estrutura da Oktoberfest é composta por três pavilhões que
compõem os setores onde se realiza o evento. Essa estrutura corresponde a uma
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área construída de 26.000 m² e mais 13.000 m² de área aberta. Além dos pavilhões
onde se concentram as grandes atrações do evento, a Oktoberfest também
disponibiliza aos participantes uma área coberta com lona, onde é construído o
Biergartem (Jardim da cerveja), que, para a edição do evento de 2009, teve
aumentada a sua área (tamanho) e também a quantidade de stands para
comercialização de alimentos e bebidas.
Nesta estrutura, também se encontram localizadas as lojas que compõem o
Empório Vila Germânica. Trata-se de uma concessão da Prefeitura Municipal de
Blumenau a uma empresa privada. Esse espaço é constituído por uma área de
1.500 m². O Empório foi construído com o objetivo de reproduzir uma vila germânica,
proporcionando segurança e comodidade para as pessoas que visitam o Parque.
Atualmente, há 41 lojas distribuídas entre os segmentos de alimentos e bebidas,
souvenirs, agência de viagens e organização de eventos (Informação verbal) 7.
Também faz parte da estrutura da Oktoberfest um espaço constituído por
duas tendas de 900 m², montadas com um mês de antecedência para servir de
depósito dos 15 carros alegóricos confeccionados utilizados durante os dias de
desfiles. Além disso, essa estrutura também é utilizada como depósito para os dez
veículos de tração animal utilizados no desfile (Informação verbal)8.
Segundo a diretora de promoções do Parque Vila Germânica, a atual
infraestrutura atende às necessidades do evento. Um espaço maior seria viável para
os finais de semana, período em que o parque atinge a sua capacidade máxima de
carga, em especial no feriado de 12 de outubro; contudo, este espaço tornar-se-ia
obsoleto nas outras épocas do ano, uma vez que a cidade não realiza outros
eventos que exijam um espaço que comporte tantas pessoas (Informação verbal) 9.
Com relação aos processos de terceirização, aproximadamente 95% dos
processos executados durante a realização da Oktoberfest são terceirizados. Dentre
os principais componentes da rede de valor do evento encontram-se os serviços de
limpeza, decoração, segurança, bandas, alimentação, bebidas, posto médico,
propaganda e publicidade e banco. Todos são escolhidos por via de processos
licitatórios, sendo estes totalmente geridos pela Prefeitura Municipal de Blumenau.
7

Informação fornecida pelo diretor do Empório Vila Germânica em 27 de novembro de 2009.
Informação fornecida pela diretora de eventos do Parque Vila Germânica e coordenadora geral dos
desfiles oficiais da Oktoberfest, em 23 de outubro de 2009.
9
Informação fornecida pela diretora de promoções do Parque Vila Germânica em 30 de julho de
2009.
8
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Durante o processo, é analisada a potencialidade da empresa em prestar o serviço,
seguido do fator preço, que, na maioria das vezes, torna-se o determinante para a
escolha da empresa prestadora de serviços (informação verbal) 10.
Os procedimentos de segurança da Oktoberfest foram citados por
unanimidade como um dos requisitos mais importantes de todo o evento. Para a
edição do ano de 2009, a estrutura de segurança montada foi composta pela Polícia
Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, segurança particular, Seterb, Guardas de
Trânsito, Comissários de menores, Juizado da Infância e da adolescência, Ministério
Público, Departamento jurídico do evento, Fiscalização de obras e Posturas,
Vigilância Sanitária, Serviços médicos e de saúde e Engenheiros de segurança.
Toda esta estrutura é montada em função da demanda apresentada em edições
anteriores; com base nestes números faz-se uma projeção da estrutura a ser
montada (Informação verbal)11.
Segundo o entrevistado, o principal objetivo da equipe de segurança da
Oktoberfest é garantir a completa segurança de todos os visitantes na chegada aos
pavilhões, no decorrer do evento e no retorno para suas residências. Cabe ressaltar
que a equipe de segurança trabalha com o foco de que a Oktoberfest possui um
perfil de festa familiar que cultiva as tradições germânicas (Informação verbal) 12.
A segurança, conforme o entrevistado, é tratada como principal requisito da
festa. São aproximadamente 600 profissionais que atendem as reais necessidades
do evento. De acordo com os registros oficiais, 2009 foi o ano em que houve o
índice mais baixo de ocorrências em toda a história da Oktoberfest, sendo estas com
pequeno grau de importância. Estes dados demonstram o êxito de planejamento e
execução das ações de segurança.
Na fase do pré-evento, são realizadas três reuniões com todas as equipes,
as quais acontecem nos dois meses que antecedem a Oktoberfest. Durante o
evento, são feitas reuniões de avaliação diariamente, envolvendo os representantes
de todas as equipes. Com relação aos equipamentos disponibilizados, a equipe de
segurança utiliza rádios, plataformas de visualização, ambulâncias, carros, motos,
bicicletas, câmeras de monitoramento, helicóptero, cavaletes, grades de proteção,
10

Informação fornecida pela diretora de promoções do Parque Vila Germânica em 20 de agosto de.
2009.
11
Informação fornecida pelo coordenador geral da equipe de segurança da Oktoberfest em 09 de
novembro de 2009.
12
Idem nota anterior.
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corredores exclusivos de circulação e equipamentos de proteção individual. Todas
as equipes trabalham com rádios interligados e o monitoramento, executado pela
Polícia Militar, é feito com câmeras internas e externas.
Com relação à decoração do evento, a edição da Oktoberfest do ano de
2009 mostrou algumas novidades que tiveram uma grande aceitação por parte do
público e de seus organizadores. A empresa contratada participou do processo de
licitação através do recebimento de carta-convite, concorrendo com mais duas
empresas. O grande diferencial da escolhida é que não se trata apenas de uma
empresa de decoração, e sim de uma empresa de comunicação e arquitetura.
Segundo seu diretor, o fato de ela estar posicionada no mercado
desenvolvendo atividades tanto do seguimento de arquitetura quanto do de
comunicação é de extrema importância, pois uma atividade complementa a outra. A
empresa está no mercado há seis anos e possui quinze funcionários, distribuídos
nas duas áreas de atuação da empresa. Durante a entrevista, o diretor enfatizou
seus diferenciais competitivos, apresentando propostas inovadoras.
A empresa teve a incumbência de criar e produzir a decoração do setor 1 do
Parque Vila Germânica, e também de desenvolver a decoração da cidade (faixas,
pórticos e decoração da Rua 15 de Novembro). De acordo com o entrevistado, a
empresa recebeu a logomarca oficial do evento, que foi criada pela empresa de
propaganda e publicidade vencedora do processo licitatório. O material necessitava
de um tratamento que deixasse a logomarca mais leve e também mais fácil de
desenvolver as peças que seriam utilizadas na decoração da cidade. Depois de um
estudo detalhado, a equipe de criação da Caza Comunicação e Arquitetura chegou
ao projeto considerado ideal.
A seguir, são apresentadas a Figura 22, que ilustra a primeira ideia da
logomarca da Oktoberfest, e a Figura 23, a ideia desenvolvida pela Caza.
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Figura 22: Logomarca Oktoberfest.
Fonte: Caza Comunicação e arquitetura (2010).

Figura 23: Ideia da logomarca Oktoberfest desenvolvida pela CAZA.
Fonte: CAZA Comunicação e arquitetura (2010).

Para o setor 1 do Parque Vila Germânica, o qual concentrou os stands das
cervejarias artesanais, foi solicitada, por parte da organização do evento, a criação
de um ambiente que remetesse aos participantes da festa a estarem em uma vila
germânica. Depois de algumas análises das decorações realizadas nos anos
anteriores, a empresa apresentou uma proposta de criação de uma cidade
germânica cenográfica onde fosse possível conduzir as pessoas através do
imaginário, proporcionando um ambiente bonito, alegre, diferente e agradável de
visitar.
O projeto da cidade cenográfica foi criado pela equipe de arquitetura da
empresa e finalizado pela equipe de comunicação. Segundo o respondente, todos
os detalhes foram verificados para que, de fato, fosse apresentada uma proposta
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diferenciada a todos que visitassem o evento. O resultado final recebeu 95% de
aprovação da comunidade e dos organizadores, sendo considerada a melhor
decoração de todas as edições da Oktoberfest. A grande aceitação do público
quanto à proposta inovadora no setor 1 do Parque refletiu nos números, que
mostraram o aumento da venda de chopps artesanais, ocasionado pelo aumento da
visitação e pelo tempo de permanência das pessoas no local.
O trabalho de decoração recebeu também o reconhecimento da crítica, que
premiou a empresa com o Oktoberzeitung. O setor 1 recebeu oito votos dos dez
jurados, consagrando a decoração como o grande destaque da festa. A Caza
também recebeu o Prêmio Decoração, indicado por ter realizado a decoração do
setor mais elogiado pelos jurados. A Figura 24 mostra a decoração do setor 1
realizada na Oktoberfest 2009.

Figura 24: Decoração do setor 1 da Oktoberfest 2009.
Fonte: Caza Comunicação e Arquitetura (2010).

O fornecimento de bebidas alcoólicas durante a festa ficou a cargo da
distribuidora de chopp oficial do evento e de seis microcervejarias artesanais. Para
esta investigação, serão apresentados os dados referentes à atuação de duas
destas microcervejarias. Para preservar as suas identidades, nomeamo-las de
empresas D e empresa O, respectivamente.
A empresa D foi a primeira a ser contatada. Segundo o diretor industrial e de
logística da cervejaria, os preparativos para participação no evento iniciaram-se com
dois meses de antecedência, uma vez que ela mantém as suas atividades normais
como fornecimento nos pontos de vendas, disk chopp e o atendimento a clientes
diretamente no bar da fábrica.
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A empresa funciona em estrutura própria, possuindo dezoito funcionários e
capacidade de produção de cerveja de 18 mil litros ao mês. A primeira participação
da empresa na Oktoberfest ocorreu no ano de 2007, mas, para seu diretor, ela não
pode ser considerada uma boa experiência, tendo sido a falta de conhecimento,
relacionada a processos operacionais do evento, os grandes empecilhos para que a
empresa tivesse um bom desempenho naquele ano. No ano de 2008, a empresa
realizou a sua segunda participação na Oktoberfest, contudo o consumo de cervejas
ainda foi considerado baixo, não correspondendo às expectativas de seus diretores.
Para o respondente, o ano de 2009 superou todas as expectativas de
vendas, uma vez que durante a 26ª edição da Oktoberfest, na terceira participação
no evento da cervejaria, os números finais mostraram uma vendagem superior a 18
mil litros de chopp.
A empresa entrevistada não possui um sistema específico de gerenciamento
de informações. Alguns processos são desenvolvidos manualmente e outros são
terceirizados, como os serviços de distribuição de bebidas e os contábeis. Com
relação à aquisição de equipamentos, investimentos e contratação de novos
funcionários, segundo o diretor, os principais critérios utilizados são o de verificação
da necessidade e dos recursos disponíveis para realização da operação.
No que diz respeito aos processos realizados durante o evento, foi apontado
como problemas operacionais o horário determinado pela organização para retirada
de equipamentos e abastecimento de produtos e matérias-primas. Segundo o
respondente, é comum que, durante os dias do evento, trabalhe-se 24 horas para
que todas as necessidades do stand da empresa dentro do Parque, assim como
suas demais atividades, sejam atendidas.
O diretor da empresa também não considerou seguro o material utilizado na
confecção dos tickets, disponibilizados pelo banco responsável em fazer o seu
fornecimento para aquisição dos produtos durante o evento, assim como em fazer a
contabilidade final. Com o valor pago por cada empresa participante seria possível
fazer uso de um material mais seguro e “antifraude”. A título de sugestão, o
respondente considerou que seria importante a participação das cervejarias na
escolha das bandas participantes do evento (Informação verbal)13.

13

Informação fornecida pelo diretor industrial e logístico da microcervejaria D em 25 nov.2009.
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A empresa O, segundo a assessora de marketing entrevistada, funciona em
estrutura própria e, no ano de 2009, participou pela segunda vez da Oktoberfest. A
principal atividade da empresa, que está localizada no município de Blumenau (SC),
é a fabricação e distribuição de cervejas, possuindo capacidade para produção de
150 mil litros por mês.
A microcervejaria possui 37 funcionários, que são contratados através de
seleção realizada por empresas especializadas de RH ou pela seleção direta
realizada na própria cervejaria. Os candidatos passam por entrevistas para
adequação do perfil e também por testes psicológicos. Segundo a entrevistada,
estes procedimentos atendem às necessidades da empresa nesse quesito.
Com relação aos procedimentos tecnológicos, a empresa possui um sistema
de gerenciamento de informação chamado Prosyst. Para a respondente, os recursos
tecnológicos são ferramentas fundamentais nas atividades desenvolvidas pela
empresa. Foi pontuado, ainda, que o sistema de gerenciamento das informações
utilizado é um dos mais seguros e modernos do mercado.
A empresa possui alguns processos realizados manualmente, e o envase de
barris é um exemplo claro de procedimentos manuais que não podem ser realizados
de outra forma, uma vez que não existem máquinas que possam realizar esta tarefa.
Há, também, um departamento de compras responsável em verificar as
necessidades da cervejaria e realizar as compras dos materiais que a empresa
necessita, terceirizando poucos serviços. Para realização destas compras, o
departamento responsável busca, no mínimo, três orçamentos, com o objetivo de
analisar o custo versus benefício. A entrevistada ressalta que nem sempre o preço é
fator determinante para a efetivação das compras.
A logística operacional da empresa é coordenada por um departamento
chamado Planejamento e Controle de Produção (PCP), que trabalha em conjunto
com a fábrica. A participação da empresa em eventos é decidida através de
reuniões entre o departamento de PCP e o de vendas, que atuam em conjunto, a
fábrica e o proprietário da empresa. Atualmente, a área de abrangência da cervejaria
O limita-se apenas à região sul, mas segundo a entrevistada existe interesse em que
esta área de abrangência alcance outras regiões do Brasil.
O controle financeiro do dinheiro que circula durante o evento é feito por
uma cooperativa de crédito escolhida pelo processo de licitação. A principal
atividade desenvolvida pela empresa é fazer a venda e a contagem dos tickets
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referentes aos produtos ligados ao setor de alimentos e bebidas, uma vez que para
estes setores não existem vendas diretamente com o varejista.
De acordo com o superintendente da cooperativa Blucredi, a empresa opera
no evento com uma equipe de aproximadamente 200 colaboradores. Estas pessoas
passam por um processo de seleção, sendo dada preferência àquelas que já
possuem experiência de anos anteriores. Para o entrevistado, este processo de
seleção atende às necessidades da empresa, uma vez que a fazendo diretamente,
existe a possibilidade de adequar diferentes perfis profissionais às peculiaridades do
evento. As reuniões de planejamento para o evento começam no mês de fevereiro, e
para as pessoas que vão trabalhar como operadoras de caixa existe um treinamento
intensivo nas semanas em que antecedem ao evento. O objetivo principal é treinálos para que sejam capazes, principalmente, de identificar notas falsas e
desenvolver agilidade nos processos.
Dentre os principais equipamentos utilizados pela cooperativa durante o
trabalho realizado na Oktoberfest, o entrevistado destacou a utilização de máquinas
de contar cédulas, celulares, computadores e calculadoras. Ela desenvolve alguns
processos manualmente, como é o caso da contagem dos tickets. Para o
respondente, se houvesse a implantação das comandas eletrônicas na festa todo o
processo poderia ser automatizado, o que facilitaria muito o trabalho. O entrevistado
destacou a importância da utilização dos recursos tecnológicos, contudo devido aos
altos custos destes recursos, a empresa está se adaptando de forma gradativa.
Com relação aos pontos que poderiam contribuir para a melhoria dos
serviços prestados pela cooperativa, foi destacada a falta de agilidade nos
processos de licitação relacionados com os pontos de venda do setor de alimentos e
bebidas e o atraso nestas licitações, os quais comprometem os serviços da
empresa.
Ainda de acordo com o superintendente da cooperativa, o resultado final dos
serviços prestados durante a realização da Oktoberfest foi altamente satisfatório, o
que mostrou a seriedade e o comprometimento da Blucredi atuando em um setor
considerado de alta representatividade no contexto geral do evento.
Com relação à tecnologia disponível, a Oktoberfest não possui sistema de
gerenciamento de informação. Segundo a diretora de promoções, as estratégias
tecnológicas desenvolvidas para atender às necessidades do evento são
implementadas por meio da utilização de um sistema de integração com o público. A
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entrevistada mencionou ainda que, devido à alternância das gestões municipais,
ocorre uma descontinuidade nos processos administrativos, o que dificulta a
implantação de um sistema de gerenciamento contínuo.
Existe o desejo de que a bilheteria eletrônica seja implantada para que a
comercialização dos ingressos torne-se mais rápida e cômoda para os visitantes do
evento. Esta ferramenta, uma vez utilizada na fase do transevento, além de garantir
uma antecipação de receitas, extinguiria o procedimento manual ainda realizado
pela bilheteria.
A coordenadora dos desfiles oficiais da Oktoberfest salientou que a
tecnologia tem se tornado uma grande ferramenta facilitadora da comunicação
durante os dias de desfiles, sendo utilizados celulares e walktalks que podem,
inclusive, auxiliar quando da necessidade de ajustes ao longo dos desfiles.
Com relação à funcionalidade da estrutura organizacional, não foram
verificados grandes problema operacionais, contudo, uma preocupação por parte
dos organizadores ocorre por ocasião da grande quantidade de pessoas que o
evento recebe durante os finais de semana, pois o espaço físico para estes dias
torna-se insuficiente. Eles acreditam que um espaço maior permitiria que muitas
pessoas não deixassem de prestigiar o evento. Outra dificuldade encontrada pela
coordenação de desfiles está relacionada com a segurança e manutenção dos
carros alegóricos, que ainda não possuem o local ideal para serem guardados com
segurança.
Com relação às dificuldades atreladas aos processos governamentais foram
citadas as exigências feitas pela Prefeitura Municipal de Blumenau para que a
decoração da Rua 15 de Novembro respeite a Lei de poluição visual, cuja
fiscalização está sob a responsabilidade da Secretaria de Planejamento Urbano.
Considerou-se também como burocrática a autorização concedida pela Prefeitura
para a realização dos desfiles na Rua 15 de Novembro.
Durante a entrevista, enfatizou-se que a preocupação com a qualidade é
uma constante. A Oktoberfest é um evento consolidado e não tem mais como
crescer. No entanto, manter a qualidade torna-se um grande desafio para os
organizadores. Para a diretora de promoções, o Parque Vila Germânica já foi
construído com o objetivo de assegurar qualidade ao evento. Contudo, algumas
ações como a utilização de água tratada nos banheiros, o alcance da meta de 100%
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de coleta de lixo seletiva e alguns ajustes na acessibilidade do parque podem
contribuir para que ele alcance o nível de qualidade desejado.
Com relação às políticas e procedimentos internos, a Oktoberfest é um
evento ligado diretamente à Prefeitura Municipal de Blumenau. O evento é realizado
com utilização de recursos próprios (oriundos da locação de espaços), recursos
provenientes do Governo Federal e da Prefeitura Municipal. Ainda que exista uma
grande dificuldade pela organização em captar patrocínios, o evento, dada a sua
magnitude, possui alguns patrocinadores que participam anualmente da festa.
O controle contábil do evento é feito pelo setor administrativo-financeiro do
Parque Vila Germânica juntamente com uma cooperativa de crédito escolhida por
processo licitatório. O evento conta com assessoria jurídica própria vinculada à
procuradoria geral do município.

5.1.1.2 Recursos Humanos

Com relação aos recursos humanos da Oktoberfest, o evento possui uma
estrutura enxuta, na qual predomina a terceirização de serviços. De acordo com a
diretora de promoções do Parque Vila Germânica, não existe a necessidade de se
possuir uma equipe que posteriormente não será absorvida em outros eventos
realizados pela Proeb. Para a entrevistada, a terceirização é a solução mais
adequada e que se adapta às necessidades do evento. Contudo, algumas funções
dentro do evento não passam por esta rotatividade, tendo profissionais contratados
pela Prefeitura Municipal para atuarem no Parque. Dentre elas cita-se: diretoria de
promoções, diretoria de eventos, assessoria de comunicação e secretaria do
Presidente do Parque Vila Germânica, entre outros que se encontram subordinados
ao Presidente do parque. Com relação aos treinamentos, a respondente informou
que estes ficam sob a responsabilidade das empresas escolhidas no processo de
licitação, e que cerca de 70% das pessoas contratadas por estas empresas já
prestaram serviços na Oktorberfest anos anteriores.
Segundo a diretora de eventos e também coordenadora dos desfiles oficiais
da Oktoberfest, aproximadamente 2.500 pessoas participam dos desfiles, sendo que
algumas possuem funções estratégicas. Para algumas funções específicas, como a
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dos jipeiros (responsáveis pelo transporte dos carros) e a dos bolieiros
(responsáveis pelos carros de tração animal), a coordenação do desfile conta com
algumas pessoas credenciadas que conhecem toda a dinâmica de realização dos
desfiles, o que facilita o trabalho da organização. Conforme a entrevistada, todos os
envolvidos conhecem as normas estabelecidas pela coordenação e, uma vez
ocorrendo o descumprimento das mesmas, o profissional torna-se descredenciado
para execução de qualquer atividade ligada aos desfiles.
Com relação aos procedimentos operacionais, na Oktoberfest acontecem
através da organização de equipes coordenadas por pessoas do próprio Parque Vila
Germânica. Não existem contratações especificamente para o evento, porém, é
recebido um reforço de aproximadamente dez pessoas para atuarem na assessoria
de imprensa que são cedidas pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura
Municipal.
Durante a fase do transevento, as equipes permanentes realizam reuniões
para que a pauta referente ao planejamento dos eventos seja atualizada. Um
informativo eletrônico com circulação interna no Parque Vila Germânica funciona
como ferramenta de comunicação entre as equipes. Ainda nesta fase alguns ajustes
vão sendo realizados, pois o evento do ano seguinte é lançado no mesmo ano.
Existe uma programação padrão e, de acordo com as necessidades, algumas
modificações vão sendo realizadas. Todo o trabalho das equipes é supervisionado
diretamente pelo Presidente do Parque, que realiza reuniões mensais com as
diretorias para saber sobre o andamento dos processos.

5.1.1.3 Administração

Conforme já mencionado, a Oktoberfest é um evento totalmente planejado,
organizado e implementado pela Prefeitura Municipal de Blumenau, tendo a
coordenação centralizada no Parque Vila Germânica. O evento é implementado com
recursos do Governo Federal e da Prefeitura Municipal, bem como com recursos
próprios provenientes da locação de espaços nas dependências do Parque e
através de cotas de patrocínios que são negociadas durante a fase do transevento.
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A maior cota de patrocínios é disponibilizada para a distribuidora do Chopp
oficial do evento, que recebe em troca o direito de explorar dois setores da festa
(setores 2 e 3). A decoração destes setores, assim como toda a logística
operacional, também fica sob a responsabilidade deste patrocinador.
De acordo com a diretora de promoções, as empresas licitadas obedecem
aos critérios pré-estabelecidos de escolha. A comissão de desfile tem o seu
coordenador indicado pelo Presidente do Parque Vila Gemânica, a comissão de
segurança fica com a responsabilidade de organizar o trabalho com a Polícia Civil,
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, e Segurança Particular.
Com relação às políticas e procedimentos de compras e equipamentos,
estes passam pelo processo de licitação, sendo aproximadamente 95% dos serviços
terceirizados. Para a entrevistada, não existe a necessidade de possuir toda esta
infraestrutura, uma vez que não são realizados com frequência eventos do porte da
Oktoberfest. Ressalta-se que o fator determinante para escolha do fornecedor, na
maioria das vezes, é o preço, contudo a empresa escolhida deve provar que possui
infraestrutura para atender às necessidades do evento com qualidade e,
principalmente, respeito aos critérios estabelecidos durante o processo de licitação.

5.1.1.4Tecnologia da Informação

De acordo com a diretora de promoções, a Oktoberfest não possui nenhum
sistema de gerenciamento de informação, mas existe o desejo por parte da
organização do evento que este seja implantado, pois se entende que seria de
extrema importância.
Atualmente as estratégias tecnológicas da Oktoberfest são desenvolvidas
através do contato direto com o público, que acaba por determinar qual tecnologia
será utilizada. Ressalta-se que o Parque Vila Germânica promove eventos durante o
ano todo e, para cada tipo de evento, é analisado qual o recurso tecnológico mais
viável.
Para a entrevistada, não existem grandes dificuldades tecnológicas a serem
vencidas, contudo os processos que ainda são realizados manualmente ocorrem por
falta de verbas disponíveis para investimento neste setor. A grande novidade

104

tecnológica do ano de 2009 foi a implantação do sistema de vendas eletrônica dos
ingressos da festa. Este sistema busca assegurar comodidade para o público, além
de garantir a antecipação de receitas.
A Figura 25 demonstra de forma ilustrativa todas as informações descritas
sobre as atividades de apoio da cadeia logística da Oktoberfest identificadas em
cada momento do planejamento pré-evento, transevento e pós-evento. As
informações estão de acordo com os objetivos propostos nesta pesquisa.
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Figura 25: Atividades de apoio da cadeia logística da Oktoberfest.
Fonte: elaborada pelo autor.
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5.1.2 Atividades Primárias

5.1.2.1Logística operacional

Conforme relatado pela diretora de promoções e pela diretora de eventos, a
logística operacional da Oktoberfest é composta por fases distintas, que originam
diversos processos iniciados com um ano de antecedência. Como já foi mencionado,
o planejamento e a organização da Oktoberfest do ano seguinte têm início no último
dia do evento, com a escolha da rainha e das princesas da próxima festa.
A programação

geral

da

Oktoberfest obedece

a

um cronograma

institucionalizado. Existem algumas atividades, como os desfiles, a apresentação
das bandas e grupos folclóricos e a sangria do primeiro barril de chopp que fazem
parte da programação permanente do evento. Cada atividade possui um
coordenador, que define junto com a sua equipe de trabalho as melhores estratégias
para que a atividade seja realizada com eficiência.
Ressalta-se que, ao longo do desenvolvimento do evento, podem acontecer
eventuais ajustes, necessários para que o mesmo alcance a qualidade desejada.
Além das reuniões das equipes de trabalho com seus coordenadores, também são
realizadas reuniões das diretorias com o Presidente do Parque Vila Germânica.
Para a coordenadora dos desfiles oficiais da Oktoberfest, além das reuniões
com a equipe de colaboradores, as informações guardadas referentes ao ano
anterior tornam-se ferramentas fundamentais para a correção de vícios no ano
seguinte.
Segundo a diretora de promoções, os principais processos de montagem e
desmontagem da Oktoberfest são: a montagem dos palcos referentes aos três
setores e o palco do Biergarden, a montagem da estrutura correspondente à
sonorização, as rotas de fugas e a decoração do evento como um todo.
Com relação à decoração, a empresa vencedora do processo de licitação,
além de decorar os espaços interno e externo do Parque, também ficou responsável
pela decoração da cidade e pela confecção de pórticos alusivos ao evento em
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pontos estratégicos, como a Rua 15 de Novembro e a Rua Humberto de Campos
(Informação verbal)14.
A divisão dos setores do evento, mostrando como cada atividade foi
desenvolvida durante seus 18 dias de realização, encontra-se no Anexo A deste
trabalho.

5.1.2.2 Marketing e pós-venda

De acordo com a diretora de promoções e a diretora de comunicação do
Parque, as ações de marketing são escolhidas de acordo com o público que se
deseja alcançar. É de extrema importância que a ferramenta de marketing utilizada
esteja de acordo com este propósito. Conforme relatado pela assessora de
comunicação do Parque Vila Germânica, as atuais estratégias de marketing
utilizadas pelo evento são as que mais atingem o público-alvo e trazem resultados.
Como já mencionado anteriormente, o evento seguinte começa a ser
divulgado com um ano de antecedência, pois desta forma a coordenação dispõe de
tempo suficiente para desenvolver diferentes estratégias de marketing com
momentos e público-alvo distintos. As ações de marketing acontecem em nível
nacional, segmentadas para as regiões sul e sudeste, e estão diretamente ligadas à
fase do planejamento, ou seja, o pré-evento.
Dentre as principais ferramentas de marketing utilizadas pela Oktoberfest
destacam-se: internet, malas diretas enviadas a agências e operadoras, assessoria
de imprensa do Parque Vila Germânica, participação em eventos como feiras e
workshops e marketing direto, institucional e interativo (Informação verbal) 15.
A Figura 26 mostra a compilação das estratégias de marketing utilizadas na
divulgação da Oktoberfest, assim como o público-alvo, os objetivos, a ferramenta e o
momento da realização de cada uma delas.

14
15

Informação fornecida pelo diretor executivo da Caza Comunicação e Arquitetura em 17 nov.2009.
Informação fornecida pela assessora de comunicação do Parque Vila Germânica em 13 out. 2009.
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Figura 26: Compilação das estratégias de marketing utilizadas para divulgação da Oktoberfest.
Fonte: elaborada pelo autor (2010).
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Com relação à venda de ingressos, geralmente realizada durante a fase do
transevento, a Oktoberfest utiliza como principais distribuidores agências de viagens,
operadoras, hotéis, atacadistas e venda balcão. Não existe ainda um sistema que
facilite a venda de ingressos via site. Também não existem critérios definidos para
escolha de distribuidores para a comercialização dos ingressos.
Segundo a diretora de promoções, há um grande interesse por parte da
organização de que os ingressos sejam vendidos. Desta forma, vende os ingressos
da Oktoberfest quem quiser e puder realizar a intermediação entre a organização e o
cliente final. A Oktoberfest não disponibiliza a venda de ingressos em pontos fixos
em outras localidades que não seja na cidade de Blumenau. Algumas experiências
neste sentido já foram realizadas, mas pelo quesito segurança deixaram de ser
praticadas.
Com relação às ações de pós-vendas, não existem práticas oficialmente
definidas, uma vez que o evento não possui distribuidores fixos. Segundo a
entrevistada, há apenas um pequeno contato com os distribuidores após o evento, o
qual poderia ser considerado inexpressivo. Atividades e pós-vendas deveriam ser
realizadas na fase do pós evento, mas elas ainda acontecem de forma pouco
representativa.
Com relação aos valores praticados, o critério de definição é o da lei de
oferta e procura. A coordenação também tem como prática ouvir a opinião da
população e fazer promoções para que a comunidade sinta-se motivada em
participar do evento. Dentre elas, destacam-se a entrada gratuita para pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos e para pessoas com trajes típicos. Além disso, os
valores praticados nos dias de segunda, terça e quarta-feira são diferentes dos
praticados nos demais dias da semana.
A Figura 27 demonstra, de forma ilustrativa, as informações descritas até o
momento sobre as atividades primárias da Cadeia logística da Oktoberfest,
conforme os objetivos propostos para este trabalho.
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Figura 27: Atividades primárias da cadeia logística da Oktoberfest.
Fonte: elaborada pelo autor.
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5.2 Identificação da rede de valor da Oktoberfest

A identificação da rede de valor da Oktoberfest teve como subsídio o modelo
teórico proposto por Wood Júnior (2004). O constructor rede de valor norteou este
subitem da investigação que teve ainda como variáveis: fornecedor, distribuidor,
atacadista e varejista, conforme a proposta esboçada no protocolo de análise. Como
ferramentas utilizadas para fazer a medição dos dados coletados adotaram-se as
seguintes estratégias: entendimento sobre quem são os fornecedores, distribuidores,
atacadistas e varejistas; entendimento da relação entre os fornecedores da
Oktoberfest; entendimento dos critérios utilizados para escolha dos fornecedores,
distribuidores, atacadistas e varejistas. Desta forma, utilizou-se estratégias de
análise diferenciadas para cada variável, que tiveram grande relevância para
identificação da rede de valor.
Para um entendimento mais simplificado sobre quem são os fornecedores,
distribuidores, atacadistas e varejistas da Oktoberfest, basta apenas que se
compreenda a própria estrutura organizacional do evento. Como já mencionado
anteriormente, todos os serviços da Oktoberfest são terceirizados, pois para os
organizadores do evento, não existe a necessidade do Parque Vila Germânica
possuir toda esta infraestrutura, já que passado o evento, estes profissionais e
equipamentos não teriam como serem reaproveitados.
O processo de terceirização atende às necessidades da festa, segundo a
diretora de promoções, sendo que após a licitação ficam apenas as empresas
consideradas “melhores”, cada uma dentro do seu segmento. Para a entrevistada,
no processo de licitação não é levado em consideração apenas o quesito “preço”,
mas também se a empresa atende aos parâmetros exigidos. O processo de licitação
que escolhe os fornecedores do evento acontece na fase pré-evento.
A Prefeitura Municipal de Blumenau possui uma central de compras e
licitações que realiza todos os processos licitatórios; no caso especifico da
Oktoberfest, a comissão responsável é a comissão permanente de licitações. Ela é
composta por cinco pessoas, sendo um presidente e quatro membros. Para o diretor
de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Blumenau, esta estrutura vai ao
encontro das necessidades das atividades realizadas pela Prefeitura.
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Todos os processos licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal estão
respaldados com base na Lei de Licitações federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993. Segundo o respondente, todas as empresas participantes dos processos
licitatórios são convidadas de acordo com o que prevê a respectiva lei de licitações
federal. A Prefeitura Municipal conta com uma diretoria jurídica (Progem) que realiza
todas as análises dos processos licitatórios.
O entrevistado explicou que o processo de licitação inicia-se no momento
em que a central de compras e licitações recebe uma demanda de serviço ou
produto, gerando, automaticamente, um processo de compras, que, dependendo da
modalidade utilizada ,tramitará por diferentes ritos. Contudo, o respaldo legal sempre
será a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
Com relação aos processos ligados à Oktoberfest, o entrevistado explicou
que a secretaria responsável pela festa gera uma demanda de serviços ou produtos,
e a central de compras e licitações realiza o processo licitatório para aquisição dos
mesmos. O respondente afirmou ainda que a representatividade da comissão de
licitações com relação à Oktoberfest consiste basicamente na elaboração e
condução dos processos licitatórios.
Para o diretor de compras e licitações da Prefeitura, a tecnologia tem um
papel fundamental nas atividades desenvolvidas pela comissão de licitação, e a
função principal dos recursos tecnológicos é a de gerir os processos.
Como ferramenta tecnológica, a Prefeitura utiliza sistemas de informação
que integram todos os outros processos em um único sistema, chamado Enterprise
Resource Planning (ERP), que estrutura e auxilia todas as fases dos processos,
inclusive a disputa através de lances do pregão. O fluxo informacional funciona com
auxilio do software ERP, de emails e de memorandos. As etapas de tratamento,
identificação, armazenagem e descarte são realizadas de acordo com o que prevê a
lei federal de compras e licitações.
Com relação à escolha dos distribuidores, atacadistas e varejistas da
Oktoberfest, não existem critérios pré-determinados para escolha dos mesmos.
Segundo a diretora de marketing do Parque Vila Germânica, na fase do
transevento, os interessados em vender os ingressos do evento preenchem um
cadastro e os recebem para serem comercializados. Existe, porém, um
monitoramento das vendas, principalmente com as agências e operadoras de
viagens, que, segundo a entrevistada, tem o objetivo apenas de acompanhar o fluxo
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de vendas e esclarecer eventuais dúvidas que venham a surgir durante o período de
divulgação e vendas do evento (informação verbal)16.
Dentre os principais distribuidores da Oktoberfest destacam-se as agências
de viagens, as operadoras e os hotéis localizados na cidade de Blumenau.
Eventualmente, a coordenação do evento recebe solicitação de alguns hotéis e
agências localizados na Cidade de Balneário Camboriú que desejam revender os
ingressos. Segundo a entrevistada, pela proximidade da cidade com Blumenau,
muitas pessoas que participam do evento hospedam-se no Balneário e deslocam-se
para o evento pela parte da noite.
A entrevistada explicou ainda que o encerramento da relação contratual
entre os fornecedores e a Prefeitura acontece em dois momentos. No primeiro,
existe uma avaliação dos serviços prestados, que é realizada diretamente pelos
responsáveis por cada atividade dentro do evento. O segundo momento acontece
diretamente com a Prefeitura Municipal de Blumenau, que fica responsável pelos
tramites legais referentes ao encerramento das relações contratuais. Ressalta-se
que ambos os momentos acontecem na fase pós-evento.
A Figura 28 apresenta, de forma ilustrativa, as informações apresentadas
sobre a rede de valor da Oktoberfest, de acordo com os objetivos propostos para
este trabalho.

16

Informação fornecida pela diretora de promoções do Parque Vila Germânica em 20 de agosto de
2009.
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Figura 28: Rede de valor da Oktoberfest.
Fonte: elaborada pelo autor.
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5.3 Identificação do fluxo informacional da Oktoberfest

O

fluxo

informacional

da

Oktoberfest

mostrado

neste

subcapítulo

fundamentou-se no modelo teórico proposto por Beal (2005), que norteou a
determinação das variáveis: identificação, obtenção, tratamento, distribuição, uso,
armazenamento e descarte da informação.
Com o objetivo de identificar o fluxo informacional da Oktoberfest, utilizou-se
as seguintes estratégias de análise: entendimento dos processos de criação,
recepção e captura de informação; entendimento da funcionalidade dos processos
de gestão estratégica da informação; entendimento sobre o processo de distribuição
da informação; entendimento dos processos de armazenagem de dados e
informações; entendimento dos processos de descarte das informações. Deste
modo, foram utilizadas estratégias de análises diferenciadas para cada variável, as
quais foram de grande relevância para identificação do fluxo informacional da
Oktoberfest.

5.3.1 Identificação da Informação

Segundo os organizadores, informações geradas durante a realização do
evento são de extrema importância para que a festa atinja os objetivos traçados.
Para a diretora de promoções do Parque Vila Germânica, as informações geradas
durante o evento ajudam nos processos de sua avaliação e a corrigir eventuais
falhas, garantindo a qualidade da festa. O principal canal de informação utilizado
pela organização da Oktoberfest é a pesquisa corpo a corpo, feita com as pessoas
durante o evento e realizada por um instituto contratado através de convênio com o
Parque.
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5.3.2 Obtenção da Informação

Segundo a diretora de promoções da Oktoberfest, a pesquisa corpo a corpo
é a forma mais confiável de se conseguir uma informação fiel e que representa
exatamente a opinião das pessoas que participam do evento. Através da pesquisa
realizada em 2008, as informações obtidas contribuíram para a melhoria das
instalações dos banheiros do Parque, em número considerado insuficiente pelos
visitantes. Para o evento de 2009, a Presidência do Parque Vila Germânica
providenciou a reforma destas instalações no parque, garantindo assim o aumento
da sua capacidade de carga.
Outra fonte importante de informações provém das reuniões realizadas pelas
equipes de trabalho. Mensalmente é realizada uma reunião com todas as equipes
envolvidas na organização do evento para que as informações sejam atualizadas e
para que cada equipe saiba os procedimentos que estão sendo realizadas pela
outra, fazendo-se então uso de um informativo interno eletrônico.
Segundo a entrevistada, alguns problemas ainda dificultam o acesso à
informação durante o planejamento do evento; entre estes foram citados os
relacionadas com tecnologia, processos governamentais e relações interpessoais.

5.3.3 Tratamento da informação

Com relação ao tratamento da informação, não existe um processo
sistematizado para estas operações. Segundo a entrevistada, as informações são
reveladas apenas quando estão totalmente tratadas, e, para que estas informações
sejam reveladas, existe a necessidade da autorização do Presidente do Parque.
Contudo, a Oktoberfest dispõe de um website onde são disponibilizadas
informações, principalmente sobre a programação do evento, horários, fornecedores
e novidades apresentadas a cada ano. Ressalta-se que, mesmo utilizando esta
ferramenta, as informações somente são disponibilizadas após o seu tratamento.
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As informações importantes que necessitam circular pelo Parque não
precisam de autorização prévia da presidência, pois são repassadas através dos
coordenadores de equipes e responsáveis pelas diretorias.
A atualização das informações foi considerada pela diretora de promoções e
pela diretora de eventos como um grande desafio que a organização da Oktoberfest
necessita vencer. Concorda-se que a superação deste obstáculo trará grandes
transformações em alguns processos relacionados com o planejamento e a
organização do evento.

5.3.4 Distribuição da informação

Segundo a diretora de promoções, a distribuição da informação no Parque
Vila Germânica é um processo que está sendo aprimorado a cada dia. Ainda não
existe um sistema interno que aperfeiçoe a distribuição dessas informações,
contudo, por se tratar de um processo de extrema importância para que algumas
atividades internas alcancem os objetivos esperados, alguns cuidados devem ser
tomados, principalmente para que seja evitada a “distorção da informação”, indicada
como o principal fator prejudicial à distribuição da informação ao mercado.
As informações de maior relevância e que devem ser do conhecimento de
todos são disponibilizadas em reuniões com as diretorias e com os coordenadores
de equipes. Para a entrevistada, o formato utilizado para disponibilizar as
informações é o mais adequado, por ser eficiente e funcional.
Com relação às informações entre os setores da Oktoberfest, recorre-se à
utilização de informativos eletrônicos e impressos distribuídos aos coordenadores de
equipes, que se responsabilizam pelo repasse e atualização das informações aos
demais membros da equipe.
O Parque Vila Germânica possui uma assessoria de imprensa própria
responsável por fazer o agrupamento de todas as informações que devem circular
no Parque e, posteriormente, disseminá-las. Contudo, esta regra não é aplicada na
equipe responsável pela organização dos desfiles oficiais da Oktoberfest. Neste
setor em específico, quem organiza as informações que circulam é a própria diretora
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de eventos, e o processo de disseminação acontece diretamente com o Presidente
do Parque.

5.3.5 Uso da Informação

O processo de comunicação interfuncional, no entendimento da diretora de
promoções, favorece de forma significativa o alcance das metas que são
estabelecidas. Com relação ao uso das informações na tomada de decisões, a
respondente explica que possui toda a autonomia necessária para decidir com
relação a assuntos ligados ao seu departamento, contudo, para a tomada de
decisões mais importantes, considera importante que seja ouvida a opinião do
Presidente do Parque, que, através da sua experiência e vivência profissional,
sempre pode trazer relevantes contribuições.

5.3.6 Armazenamento da informação

O Parque Vila Germânica não possui um sistema padronizado para
armazenamento da informação. Segundo a entrevistada, cada departamento
organiza da forma que achar mais viável e, em seguida, as informações são
disponibilizadas em rede. Dentre os processos mais utilizados pelos setores do
Parque Vila Germânica foram citados: a armazenagem em bancos de dados
específicos de cada departamentos e relatórios preparados pelas diretorias.
Com relação à disponibilização das informações, ocorreu uma pequena
divergência nas respostas das entrevistadas. Segundo a diretora de promoções do
Parque, as informações ficam disponíveis a todos aqueles que tiverem acesso a
computadores e redes. Já para a diretora de eventos, as informações referentes ao
seu departamento não são disponibilizadas a todos, mas reveladas apenas com
autorização, sendo, porém, de fácil acesso, por sempre passarem por um
organizado processo de armazenagem.
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5.3.7 Descarte da informação

Finalizando etapas do fluxo informacional da Oktoberfest no processo de
descarte, novamente as entrevistadas divergiram em suas informações. Segundo a
diretora de promoções do Parque, não existe um processo definido para que as
informações sejam descartadas. A respondente explicou que é realizado um back up
de todo o servidor e que qualquer pessoa pode fazer o descarte desta informação,
não havendo necessidade de registro deste procedimento.
Para a diretora de eventos do Parque, o descarte das informações fica
restrito exclusivamente ao presidente e, para realização deste procedimento, existe
a necessidade de se fazer seu registro.
A Figura 29, a seguir, ilustra as etapas do fluxo informacional da Oktoberfest
descritas neste subcapítulo.
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FLUXO INFORMACIONAL
INÍCIO
IDENTIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO

OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO

•Observação direta durante os dias do evento;
•Pesquisas de opinião com o público;
•Reuniões com as diretorias e coordenações nas fases;

• Pesquisas de opinião com o público;
• Reuniões com as diretorias e coordenações;
• Participação em eventos do segmento.

Pré-evento e Transevento.

•Evento de renome
internacional.
DISTRIBUIÇÃO
DA INFORMAÇÃO

RETROALIMENTAÇÃO

•Presidência do Parque;
•Diretorias;
•Coordenações;
•Website oficial do evento;
•Impressos.
USO DA INFORMAÇÃO

• Disponíveis a todos;
• Utilizadas para tomada de decisões;
• Sempre buscando as melhorias do evento.

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

• Ausência de sistematização para esta etapa do processo;
•Tratamento de informações realizado pelas diretorias,
podendo ou não contar com intervenção do presidente
do Parque.

ARMAZENAMENTO DA INFORMAÇÃO

•Informações organizadas pelos departamentos e
disponibilizadas em rede;
•Elaboração de relatórios;
•Processo realizado sem sistematização.
DESCARTE DA INFORMAÇÃO

FIM

•Quando a informação não tiver mais utilidade;
•Sem processos de sistematização;
•Sem registros;
•Descartada por qualquer pessoa que faça parte da administração (dependendo do
departamento);
• Do parque, sem autorização do presidente (dependendo do departamento).

Figura 29: Fluxo informacional da Oktoberfest.
Fonte: elaborada pelo autor.
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esse capítulo apresenta as análises do resultado da pesquisa mostrada no
Capítulo 5 desta dissertação, de acordo com o protocolo proposto no Capítulo
referente à metodologia.
Com base no referencial que embasa esta pesquisa, analisaram-se os
dados apresentados sobre o objeto de estudo, conforme cada objetivo específico:
delimitar o processo logístico da Oktoberfest, descrever a cadeia e a rede de valor
da Oktoberfest dentro deste processo e mapeá-lo tomando como base a cadeia de
valor de Porter (1999). Após a análise conjunta dos dados pesquisados, foi possível
responder ao problema de pesquisa proposto inicialmente: o processo logístico da
Oktoberfest atende às necessidades do evento?
A análise desta pesquisa foi norteada segundo os protocolos de análises
propostos a partir de constructors e variáveis de medição pré-determinados.

6.1 Análise do mapeamento da cadeia de valor da Oktoberfest

6.1.1 Análise das atividades de apoio da cadeia de valor da Oktoberfest

A Oktoberfest possui uma infraestrutura padrão de planejamento e
operacionalização do evento. Por existir tal padrão, permite-se que o modelo de
planejamento e execução seja apenas adaptado de acordo com a expectativa de
público de cada ano. Os organizadores da festa foram unânimes em afirmar que a
atual estrutura do Parque Vila Germânica atende às necessidades do evento, e que
os serviços terceirizados são facilmente adaptados e readequados à realidade de
cada edição. Como já citado anteriormente, não é viável manter toda a infraestrutura
de funcionamento de um evento do porte da Oktoberfest, uma vez que o Parque não
realiza eventos deste porte durante os outros períodos do ano.
Finalizando esta análise da infraestrutura da Oktoberfest, conclui-se que, por
tratar-se de um evento totalmente gerido e organizado pela Prefeitura Municipal de
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Blumenau, a cada troca de gestão na Prefeitura o evento também é obrigado a
adaptar-se, uma vez que novas pessoas são chamadas a integrar a equipe de
colaboradores do Parque Vila Germânica.
Com relação aos recursos humanos, observou-se que a Oktoberfest possui
um quadro funcional dividido em dois grupos distintos. Um é formado por
colaboradores

permanentes

do

Parque

Vila

germânica,

com

funcionários

contratados pela Prefeitura Municipal de Blumenau que atuam diretamente na
organização da festa e, também, na promoção de outros eventos promovidos pelo
Parque em outros períodos do ano. O outro grupo corresponde à grande quantidade
de

profissionais

terceirizados

contratados

para

trabalharem

durante

a

implementação do evento, o que faz com que a equipe de trabalho cresça de forma
bem representativa. Esta expansão das equipes de trabalho principalmente na fase
do transevento recebe uma atenção especial dos autores Allen et al (2008), que
recomendam um planejamento adequado e bem estruturado que proporcione a
funcionalidade que o evento exige.
Durante a realização da pesquisa, verificou-se que as equipes de trabalho
formadas para atuarem durante os dias de realização do evento atendem ao que é
exigido, uma vez que grande parte dos profissionais que atuam na Oktoberfest já
possui experiência das edições anteriores. Segundo a diretora de promoções, os
profissionais que possuem experiência comprovada têm preferência no processo de
seleção. Um fator relevante que deve ser considerado é a oportunidade que a
Oktoberfest proporciona à população blumenauense de ter uma fonte de renda
extra, utilizada como complementação da renda familiar no período em que é
realizada.
Com relação à administração, tornou-se muito claro ao pesquisador
durante o processo de realização da pesquisa que o evento é realizado com o
objetivo de gerar lucro. Esta conclusão se deu a partir do momento em que foram
verificados os esforços da organização da Oktoberfest para fazer captação de
patrocínios, conseguir contratar prestadores de serviços com preços mais baixos
que os praticados no mercado, vender os espaços destinados à comercialização no
Parque Vila Germânica, assim como massificar a divulgação do evento objetivando
captar a maior quantidade de pessoas possíveis para prestigiar o evento.
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É fato que a programação da Oktoberfest deve procurar agradar às pessoas
que dela participam, pois estas, permanecendo mais tempo devido a uma
programação bem organizada, aumentarão a taxa referente ao consumo, o que fará
com que aqueles que adquiriram espaços para a comercialização de seus produtos
também fiquem satisfeitos com o retorno proporcionado pelo evento. Mas segundo a
diretora de promoções da Oktoberfest, isso já acontece com bastante frequência,
uma vez que quase todas as pessoas que adquirem espaços no evento já possuem
experiências de edições anteriores.
Com relação à tecnologia utilizada na Oktoberfest, os processos
disponíveis apresentam-se ainda de forma incipiente, constituindo um grande
desafio a ser vencido pela organização do evento. Segundo os entrevistados, é de
extrema importância que os processos ocorram de forma mais dinâmica, uma vez
que alguns deles ainda acontecem de forma manual.
Pela diversidade apresentada por cada edição do evento, as atividades que
estão atreladas à Tecnologia da Informação recebem atenção especial pelos
organizadores do evento. Os processos que ainda são desenvolvidos manualmente,
assim como o desejo de informatizar a bilheteria do evento e operar um com um
sistema de vendas via internet eficiente, fazem parte das principais metas dos
organizadores do evento.
A utilização de softwares específicos em determinadas fases do evento
permitem que alguns processos aconteçam sem que exista a necessidade de
eventuais ajustes. Estes programas possuem grande importância, principalmente no
momento em que acontecem os processos de licitação. A Prefeitura, além contar
com estes softwares, também trabalha com alguns sistemas que fazem a integração
dos processos. Esta integração na Oktoberfest encontra-se ainda em fase de testes,
o que, eventualmente, pode significar o surgimento de alguns problemas
operacionais ligados diretamente ao fluxo de informações do evento (NAZARIO,
1999).

124

6.1.2 Análise das atividades primárias da cadeia de valor da Oktoberfest

As atividades da cadeia de valor da Oktoberfest são diferenciadas por
algumas peculiaridades que fazem do evento um acontecimento único e
diferenciado. Estas peculiaridades que se encontram atreladas às atividades
primárias da Oktoberfest são evidenciadas por Allen et al. (2008) quando
apresentam a diversidade das atividades processuais apresentadas pelo evento. As
atividades primárias estão diretamente ligadas com a obtenção, transformação e
comercialização de produtos e serviços (PORTER, 1999).
As etapas iniciadas no planejamento e finalizadas com a avaliação dos
processos podem ser entendidas como a formatação de um produto, em que a
estruturação da programação, assim como a escolha dos prestadores de serviços,
resulta nas grandes etapas do processo.
O planejamento inicial do evento determina a logística operacional que
será seguida no decorrer do evento. Ficou evidenciado que, a cada ano, esta
logística altera-se conforme o planejamento inicial. Estas alterações também
refletem na programação que, a cada edição da festa, busca apresentar novidades
aos participantes.
As etapas que compõem a logística operacional do evento têm início com as
reuniões das diretorias com a presidência do Parque Vila Germânica, passando
pelas reuniões das coordenações, determinação das estratégias de marketing,
ações para captação de patrocínios e montagem da programação. Esta dinâmica
apresentada nestas fases de planejamento do evento é ratificada pelos autores
Canton (2002) e Allen et al. (2008).
Existe, por parte da organização, uma preocupação muito grande em
oferecer uma programação que seja agradável e atraente para as pessoas que
participam da festa. Ela é definida em reuniões das diretorias com a Presidência do
Parque Vila Germânica. As diretorias possuem total autonomia para sugerir
mudanças que contribuam para que o evento alcance os objetivos propostos.
Segundo a diretora de promoções, manter a qualidade será sempre um grande
desafio a ser superado a cada edição. Para isso, a equipe coordenadora procura
manter-se constantemente informada sob as tendências do segmento de eventos no
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mundo todo, em especial da Oktoberfest de Monique, de onde sempre são trazidas
muitas novidades que são adaptadas para a realidade da festa brasileira.
A Oktoberfest é um evento com grande representatividade para a cidade de
Blumenau. Além de manter as tradições trazidas pelos colonizadores alemães,
também possui grande importância no cenário econômico da cidade. Ela alavanca o
turismo na cidade e gera muitos empregos temporários que são ansiosamente
aguardados pelos blumenauenses. No período da festa, as pessoas visualizam um
momento de realizar uma atividade paralela às suas atividades principais e garantir
uma renda extra.
Conforme a diretora de promoções do parque Vila Germânica, pessoas que
já participaram de edições anteriores e que comprovem experiência com a dinâmica
da festa tem preferência na contratação pelas empresas terceirizadas que prestam
serviços na Oktoberfest e oferecem serviço temporário durante a realização do
evento.
As operações de marketing da Oktoberfest funcionam basicamente com os
objetivos de captar parceiros e patrocinadores em potencial e de divulgar
exaustivamente a programação do evento. Esta busca por parceiros para a festa
torna-se uma tarefa não muito difícil devido à grandiosidade que o evento apresenta
e à credibilidade que possui no cenário nacional. Os parceiros e patrocinadores que
participam da festa investem em troca da divulgação de suas marcas nas atividades
que acontecem durante as fases do pré-evento e transevento.
Com relação às ações de pós venda, a diretora de promoções informou que
praticamente não acontecem. Existe apenas um breve contato com os parceiros
após o evento para que sejam verificados eventuais problemas que possam ser
sanados no evento do ano seguinte.
A diretoria de promoções, assim como a assessoria de comunicação
trabalham em conjunto durante todo o período que antecede à realização do evento.
A equipe organizadora participa de vários eventos ligados ao segmento buscando
massificar a divulgação da Oktoberfest e, consequentemente, divulgar as marcas
das empresas parceiras e patrocinadoras. Segundo a diretora de promoções, o
evento possui alguns parceiros fixos, como o grupo RBS e o chopp da Brahma, o
que relativamente colabora na captação de novos parceiros em potencial.
Conforme salienta a entrevistada, as atividades de divulgação, assim como
as estratégias de marketing do ano seguinte, começam imediatamente após o
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encerramento do evento. É fato que alguns procedimentos, principalmente
operacionais e ligados à parte de Tecnologia da Informação, necessitam de ajustes.
Segundo a entrevistada, no momento em que haja a resolução destes problemas,
haverá um reflexo em todos os processos do evento, especificamente na logística
operacional e nas ações de marketing.

6.2 Análise da descrição da rede de valor da Oktoberfest

Neste subcapítulo serão apresentadas as análises referentes ao constructor
e às variáveis que fazem parte da rede de valor da Oktoberfest. A determinação da
rede de valor está diretamente relacionada com a identificação de fornecedores,
distribuidores, atacadistas e varejistas que, neste estudo, são chamadas de
variáveis.
As diferentes etapas de um evento agregam a formação de diferentes
cadeias de valores, o que resulta em uma rede de valor e ocasiona o surgimento de
outras atividades específicas (GILSA e CURY, 2003; WOOD JÚNIOR, 2004; ALLEN
et al., 2008; STOCK, 2009). Em se tratando da Oktoberfest, os processos estão
atrelados à contratação de diferentes prestadores de serviços, uma vez que toda a
estrutura operacional do evento é terceirizada.
Com relação aos fornecedores que compõem a rede de valor, todos são
contratados através de licitação, conforme já mencionado anteriormente. A
coordenação do evento quase sempre só toma conhecimento da empresa escolhida
depois que o processo de licitação é concluído, sendo o fator preço determinante
para a escolha. Questionada sobre a capacidade estrutural da empresa escolhida de
prestar o serviço, a diretora de promoções do Parque Vila Germânica informou que
este processo atende às necessidades do evento e que qualquer eventual ajuste
junto à empresa é realizado na fase do transevento. Nesta etapa, o pouco contato
com os fornecedores antes do evento foi apontado com uma fragilidade durante este
processo.
A Oktoberfest não possui atacadistas em sua rede valor, e, com relação aos
distribuidores, a entrevistada informou que não existe um critério definido para a
escolha destes. Quem demonstrar interesse em comercializar os ingressos do
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evento podem fazê-lo. Estes distribuidores, na maioria das vezes, são formados por
agentes de viagens, profissionais autônomos e empresas do segmento hoteleiro
localizado em Blumenau e cidades adjacentes, como Balneário Camboriú, que no
período do evento recebe muitos visitantes do evento.
Para Bowersox e Closs (2001), a inserção em uma rede de valor organizada
e estruturada é condição indispensável para que a empresa venha alcançar os seus
objetivos no mercado. A Oktoberfest encontra-se inserida em uma rede de valor
estruturada e definida, o que confirma as palavras dos autores citados. Seria
impossível a realização de um evento do porte da Oktoberfest se a festa não
estivesse inserida em uma rede de valor com as características descritas.

6.3 Análise da identificação do fluxo informacional da Oktoberfest

A forma como a informação circula e atua dentro das organizações nas
diferentes fases dos processos é definida por Beal (2005) como fluxo de informação.
O modelo criado pela referida autora foi utilizado como subsídio para a criação do
constructor (fluxo informacional) e de algumas variáveis (identificação da informação,
obtenção da informação, tratamento da informação, distribuição da informação, uso
da informação, armazenamento da informação, uso da informação e descarte da
informação). Neste subcapítulo, será apresentada uma análise individual de cada
variável, objetivando destacar os principais aspectos verificados durante a pesquisa.
Os processos que estão atrelados à Tecnologia da Informação ainda
caminham de forma lenta e apresentam crescimento gradativo. A organização da
Oktoberfest possui projetos para que, nos próximos anos, a TI possa, de fato, ser
utilizada como uma ferramenta eficiente nas diversas fases do evento.
A identificação da informação acontece através de pesquisas realizadas
durante o evento, sendo as informações coletadas e analisadas com o objetivo
principal de identificar e sanar eventuais problemas que venham a comprometer o
evento como todo.
Para a diretora de promoções, o contato direto com o participante é uma das
melhores alternativas para a obtenção da informação. Entende-se que no
momento em que o visitante esteja vivenciando aquela experiência ele terá total
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propriedade para fornecer uma informação bastante confiável. Uma outra estratégia
utilizada para obtenção de informações são as reuniões mensais realizadas com as
diretorias e com as equipes de trabalho, momento este em que as informações são
atualizadas e transmitidas ao grupo.
A Oktoberfest não possui um sistema específico para fazer o tratamento da
informação. Existe um cuidado especial com o que será revelado, pois muitas
vezes determinadas informações acabam sendo destorcidas, tomando uma
dimensão que não corresponde à realidade dos fatos. Depois de tratadas, elas são
disponibilizadas no site oficial do evento. Ressalta-se que algumas informações
somente são disponibilizadas depois da autorização do Presidente do Parque Vila
Germânica.
Com relação à distribuição da informação, também não existe um sistema
específico. Depois de tratadas, todas as informações são divulgadas em rede para
que os interessados tenham acesso. Os informativos eletrônicos e os impressos
também são utilizados como ferramentas neste processo. Segundo as entrevistadas,
as etapas de atualização destas informações são atividades que ainda apresentam
certas fragilidades, contudo o atual método utilizado para distribuição da informação
é funcional e atende às necessidades do evento.
Com relação ao uso da informação, cada diretoria possui autonomia para
utilizá-las da melhor forma possível e de modo que venha a facilitar o alcance dos
objetivos propostos. Todavia, quando da tomada de algumas decisões mais
importantes, as entrevistadas consideram necessário consultar o Presidente do
Parque, que pode colaborar mostrando alternativas viáveis mostradas por outro
prisma, uma vez que possui um grande conhecimento acerca do evento.
A Oktoberfest não dispõe de um sistema específico para fazer o
armazenamento da informação. Os procedimentos citados mais utilizados para
estes processos foram: a armazenagem em bancos de dados dos respectivos
departamentos e os relatórios que são preparados pelas diretorias e coordenadores
de equipes. O fato de não existir padronização no armazenamento implica na perda
de tempo quando da necessidade de se encontrar uma informação com determinada
urgência.
O descarte da informação acontece após a realização de um back up de
todo o servidor, não havendo necessidade de registro dos mesmos. Ainda com
relação ao descarte, verificou-se uma divergência de informações. A diretora de
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promoções informou que qualquer pessoa pode fazer o descarte da informação e
sem nenhum registro. Já para a diretora de eventos, o descarte das informações
relacionadas ao seu departamento só pode ser realizado com autorização prévia do
Presidente do Parque Vila Germânica, havendo a necessidade de se realizar os
devidos registros.

6.4 Análise da descrição dos componentes que estabelecem a dinâmica da
logística integrada da Oktoberfest

Neste subcapítulo, é apresentada uma adaptação do modelo da cadeia de
valor proposta por Porter (1999) subsidiada pela fundamentação teórica mostrada,
assim como pelas análises feitas do objeto de estudo desta investigação. Como
condutores desta etapa, foram utilizados os constructors e variáveis prédeterminadas de acordo com os objetivos propostos.
Para Allen et al. (2008), a possibilidade de otimização de processos
logísticos em eventos de grande porte terá maior possibilidades de acontecer se
algumas áreas específicas da logística estiverem estruturadas em um sistema único
que se adapte a cada tipo de evento. Os autores ainda consideram que esta
estratégia é fundamental para que seja mantida a dinâmica do evento. Algumas
áreas especificas da logística que possuem ligação direta com o segmento turístico
são citadas pelos autores Allen et al. (2008): rede de informações, fluxo
informacional, suprimentos, transportes e controle de informações.
Ressalta-se que, para a logística de eventos, cada evento possui
singularidades e características que exigem que a cada novo acontecimento, iniciese um novo ciclo com todas as fases do processo. Estas fases do processo são
divididas pelos autores em três etapas distintas: planejamento, operacionalização e
avaliação. A descrição dos componentes que determinam a dinâmica da logística
integrada da Oktoberfest foi norteada por estes condutores, o que resultou em uma
adaptação das atividades ligadas ao setor de serviços juntamente com a logística
integrada.
Foram apresentadas três etapas distintas, onde é clara a existência de
processos diferenciados que relacionam as atividades primárias e de apoio
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juntamente com o fluxo informacional. Como norteadores destes constructors foram
utilizados o modelo dos componentes do sistema logístico apresentado por Allen et
al. (2008), o modelo de fluxo informacional de Beal (2005) e uma adaptação do
modelo da cadeia de valor proposto por Porter (1999). Considerou-se como
atividades primárias a logística operacional, o marketing e o pós-venda, e como
atividades de apoio a infraestrutura, os recursos humanos e a tecnologia da
informação, que foram estruturadas simultaneamente com as três fases do evento
(planejamento, operacionalização e avaliação).
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar o processo logístico da
Oktoberfest, utilizando como estratégia o mapeamento das atividades primárias e de
apoio da sua cadeia logística, o estudo da sua rede de valor e do fluxo informacional
de sua cadeia de valor e a verificação detalhada dos componentes que estabelecem
o sistema logístico do evento. Estas estratégias foram utilizadas para que fosse
compreendido qual processo logístico adapta-se melhor à estrutura da Oktoberfest.
Os objetivos propostos nesta dissertação foram alcançados a partir da
verificação dos principais processos logísticos da Oktoberfest, o que representou um
estudo aprofundado da cadeia de valor, da rede de valor e do fluxo informacional,
entrelaçados com os componentes do sistema logístico do evento. Após a
verificação do referencial teórico, sugeriu-se uma adaptação do modelo de gestão
criado por Porter (1999), modelo este que está direcionado para empresas de bens
de consumo, e que neste trabalho foi utilizado com o objetivo de elucidar questões
relacionadas com o objeto de estudo.
A

relevância

do

estudo

ficou

evidenciada

através

dos

números

apresentados, os quais apontam o turismo de eventos como uma dos segmentos do
turismo que mais crescem no mundo todo. A pesquisa também ratificou a
importância do segmento de serviços entrelaçada em uma rede de ações
coordenadas que resultará em um evento. A metodologia utilizada nesta dissertação
foi ao encontro do que foi proposto para os objetivos de abordagem qualitativa,
contemplou o referencial teórico e permitiu que fosse compreendida a dinâmica da
logística integrada da Oktoberfest.
O problema de pesquisa, determinado a partir da pergunta central “O
processo logístico da Oktoberfest atende às necessidades do evento?”, foi
explanado ao longo do trabalho, sendo os principais pontos observados
infraestrutura tecnológica, gestão da informação; estratégias e processos de
serviços e gestão da logística integrada.
Com relação aos objetivos propostos, considera-se que foram alcançados. O
primeiro objetivo específico, “Delimitar o processo logístico da Oktoberfest”, foi
atingido através do estudo da cadeia logística, assim como da utilização da logística
integrada nas atividades do evento. O segundo objetivo especifico, “Descrever a
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cadeia e rede de valor da Oktoberfest dentro do processo logístico”, foi alcançado a
partir do mapeamento da cadeia de valor e dos dados apresentados na estruturação
do estudo de caso. O terceiro objetivo especifico, “Mapear o processo logístico da
Oktoberfest tomando como base a cadeia de valor de Porter (1999)”, foi
contemplado a partir do detalhamento das atividades primárias e atividades de apoio
da Oktoberfest através da utilização dos dados coletados. O objetivo geral “Analisar
o processo logístico da Oktoberfest” foi alcançado e representado através das
figuras e análises apresentadas.
Alguns aspectos que foram verificados durante a realização do estudo
merecem uma atenção especial:

a) é fato que o segmento de eventos exige uma estruturação de processos
logísticos flexíveis e que adapte com facilidade as diferentes situações
que podem ser apresentadas pela dinâmica do evento;
b)para que o evento alcance os objetivos esperados, existe a necessidade
de haver uma sintonia entre todos os prestadores de serviços terceirizados
envolvidos no processo;
c) faz-se necessária a estruturação e utilização da Tecnologia da Informação,
que ainda não é utilizada como uma grande ferramenta na realização do
evento. Uma vez adaptada às realidades do evento, ela agregaria
bastante valor à dinâmica da festa e contribuiria para um melhor
funcionamento do fluxo informacional;
d) a logística integrada de serviços tem como grande desafio administrar as
mudanças ocorridas na cadeia de valor, na rede de valor e no fluxo
informacional, que se alteram a cada evento.

Com base nos resultados alcançados, faz-se necessário registrar algumas
contribuições verificadas no decorrer da pesquisa. A primeira está relacionada
diretamente com a importância do tema apresentado. Conforme dados apresentados
na metodologia do trabalho, verificou-se que a logística integrada ao segmento de
eventos ainda não se consolidou como um grande tema explorado pela comunidade
acadêmica, o que possibilita que novas pesquisas sejam realizadas e talvez novos
modelos para análises de processos logísticos em eventos possam ser
apresentados.
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A segunda contribuição é a verificação de que o segmento de eventos, por
possuir uma dinâmica diferenciada de outros serviços, necessita também da
utilização de um modelo de logística integrada que se adapte a estas peculiaridades
do segmento. Isto ocorre pelo fato de que os modelos propostos para a logística de
bens de consumo já possuem teorias clássicas que são aplicadas em sua gestão,
enquanto que a logística em serviços tenta se adequar às teorias já existentes.
Verificou-se também que o segmento de eventos, por apresentar um grande
crescimento, necessitará cada vez mais de profissionais qualificados para que
possam realizar a atividade de forma a alcançar os objetivos propostos.
Este segmento promete ser uma das grandes atividades a empregar
profissionais até o ano de 2016, dada a realização de dois megaeventos no país: a
Copa do mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Estes acontecimentos exigirão
profissionais que entendam à dinâmica do setor e que saibam administrar os seus
respectivos processos.
Para concluir, salienta-se a necessidade contínua em aperfeiçoar os
processos logísticos no segmento de eventos, visando o atendimento das
expectativas da rede logística e a qualidade dos serviços oferecidos. Sugere-se a
realização de novas pesquisas tendo como foco a temática apresentada nesta
dissertação ou, talvez, a inserção de novos enfoques que estejam relacionados com
o segmento de eventos. Espera-se, ainda, que esta investigação contribua de forma
significativa no aprofundamento de novas pesquisas e estudos.
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APÊNDICE A – Mapeamento de Artigos Científicos
ORDEM

1.

2.

TÍTULO

AUTOR

Características
dos elementos
de
marketing
em
diferentes
fases do ciclo
de vida dos
festivais
em
Taiwan.

TSENG (2009)

Como a boa
gestão
da
cadeia
de
suprimentos
pode auxiliar no
processo
de
flexibilização de
tempo
no
planejamento
de eventos.

HUANG;
DONGPING;
SARJOU
GHION;
WANG;
WENLIN;
GODDING;
GARY;
RIVERA;
KEMPF;
MITTELMANN;
HANS.
(2009)

TEMA

METODOLOGIA

Marketing

Estudo de caso;
Pesquisa,
Quantitativa
Exploratória
bibliográfica.

SETOR

Eventos.

Mostrar as estratégias
de
marketing
promocional utilizadas
nos festivais locais em
Taiwan;

Eventos.

Sugerir
estratégias
para flexibilização e
otimização do tempo
de implementação de
eventos, através da
gestão funcional da
cadeia
de
suprimentos.

e

População
utilizada:
35
participantes do
staff
de
14
festivais locais.
Logística.

Estudo de caso;
Pesquisa
qualitativa;
Exploratória.
População
utilizada:
9
empresas
do
segmento
de
organização de
eventos
com
problemas
de
gestão logística.

DIMENSÃO

RESULTADOS

O
resultado
da
pesquisa sugeriu a
criação de um plano
de marketing aliado
à
criação
de
estratégias
Detectar as diferentes empresariais
a
fases do ciclo do serem aplicadas nas
festival.
diferentes fases do
ciclo de vida do
festival.

A
investigação
demonstrou que uma
cadeia
de
suprimentos
bem
planejada
e
organizada
pode
otimizar e flexibilizar
tempo para o gestor
do evento.
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ORDEM

3.

4.

TÍTULO

AUTOR

Festival
dos
Direitos
Humanos
em OEBAN; TOBIN
Suriname, de 9 KLEIN.
a
10
de (2009)
Dezembro
de
2008:
Tema:
Dignidade
e
Justiça
para
todos.

O controle da
amplitude
de
um evento de
grande porte.

WU;
ZHANG;
HE;
ZHEN. (2009)

TEMA

Recursos
Humanos

Planejamento
de eventos.

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

Estudo de caso; Eventos
Pesquisa
qualitativa.
Exploratória e
bibliográfica.

Analisar os principais
destaques do Festival
de Direitos Humanos
realizado no Suriname
em 2008;

População
utilizada:
18
líderes
de
movimentos
pródireitos
humanos.

Pesquisar diferentes
alternativas para que
os direitos humanos
de crianças e idosos
sejam resguardados.

Pesquisa
qualitativa;
Exploratória
População
utilizada:
empresas
organização
eventos
grande porte.

Eventos.

5
de
de
de

Investigar
os
processos de duração
de um evento de
grande porte, assim
como a amplitude dos
mesmos.

RESULTADOS

Os resultados do
artigo mostraram que
muitas alternativas
são criadas, porém
poucas
são
implementadas.

Os resultados da
pesquisa mostraram
que
algumas
discrepâncias
ocorrem,
quando
relacionados
com
amplitude e tempo
são comparados e
sugerem
novas
pesquisas para que
a teoria dos gráficos
da amplitude de
eventos
seja
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ORDEM

TÍTULO

AUTOR

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

RESULTADOS
sustentada.

5.
A criação de um
modelo
dinâmico para a
cadeia
de
suprimentos de
eventos.

HUANG;
CHOU;
CHANG.
(2009)

Logística.

Pesquisa
quantitativa;
Exploratória;
Bibliográfica.
População
utilizada:
Participaram
pesquisa
empresas
segmento
logístico e
empresas
organização
eventos
médio porte.

Eventos.

da
2
do
4
de
de
de

Pesquisar os diversos
impactos
que
a
interrupção na cadeia
de suprimentos pode
vir a ocasionar durante
a realização de um
evento.

A
investigação
mostrou a criação de
um
sistema
dinâmico, que tem
como objetivo acabar
com os problemas
de interrupções nas
cadeias
de
suprimentos durante
a
realização
de
eventos.
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ORDEM

6.

TÍTULO

AUTOR

Mapeamento
das paisagens GARCÍA;
urbanas latinas RÚA
através
de (2007)
festivais étnicos
em Chicago.

TEMA

Cultural.

METODOLOGIA

SETOR

Estudo
de Eventos.
caso;
Pesquisa
qualitativa,
Bibliográfica e
participante.
População
utilizada:
aproximadame
nte
300
pessoas
participantes do
festival,
com
faixa
etária
entre 40 e 56
anos.

7.

Efeitos e riscos
na
diversificação
de fornecedores
da cadeia de
suprimentos.

Logística.
BABICH;
VOLODYMYR;
BURNETAS;
APOSTOLOS;
RITCHKEN;
PETER, H.
(2007)

Estudo de caso;
Survey.

População
utilizada:
19
empresas
do
segmento
logístico
especializadas
em suprimentos

Eventos.

DIMENSÃO

RESULTADOS

Compreender
as O festival realizado
características étnicas em Chicago mostrou
do povo latino;
de
uma
forma
diferenciada
as
Estudar
as peculiaridades
da
peculiaridades
da cultura
latina,
o
cultura do povo latino. nacionalismo
predominante e os
pontos positivos e
negativos
das
convicções culturais
latinas.

Estudar os efeitos e
riscos da eventual
troca de fornecedores
de insumos da cadeia
de suprimentos;
Demonstrar que a
troca de fornecedores
está condicionada ao
padrão de qualidade
que tem sido oferecido

Os
resultados
mostram
clientes
exigentes,
que
trocam de fornecedor
imediatamente caso
o mesmo não esteja
atendendo de forma
satisfatória. Porém o
fator preço continua
sendo determinante
para o retorno da
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ORDEM

TÍTULO

AUTOR

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

para eventos;

DIMENSÃO

RESULTADOS

pelos
fornecedores relação comercial.
aos seus clientes.

Empresas
do
segmento
de
organização de
eventos
de
pequeno porte
(32).
8.

9.

Uma
abordagem
formal
para
aplicação
na
gestão
da
cadeia
de
suprimentos.

Logística.
LIU;
RONG;
KUMAR;
AKHIL;
VAN AALST;
WIL.
(2007)

Uma arquitetura JANKOWSKA;
móvel
ANA;

Estudo de caso; Eventos.
Pesquisa
quantitativa
e
descritiva.
População
utilizada:
1
empresa
apenas
do
segmento
logístico
com
estrutura para
atender eventos
de grande porte.

Logística.

Estudo de caso;
Pesquisa

Eventos.

Analisar os processos
que podem fazem com
que as cadeias de
suprimentos atuem de
forma mais dinâmicas
e funcionais durante a
realização de eventos.

Os resultados da
pesquisa
sugerem
que a combinação
dos sete padrões
salientados
pelos
autores
para
dinamizar
os
processos
relacionados com a
gestão das cadeias
de suprimentos nos
eventos
podem
representar
um
grande avanço nos
atuais
padrões
logísticos utilizados
em
eventos
de
grande porte.

Pesquisar
como O
resultado
da
preencher as lacunas pesquisa
mostrou
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ORDEM

TÍTULO
desenvolvida
para facilitar o
gerenciamento
da cadeia de
suprimentos.

AUTOR

TEMA

KURBEL;
KARL;
SCHEREBER;
DENNY;
(2007)

METODOLOGIA

SETOR

qualitativa;
Exploratória;
Bibliográfica.

DIMENSÃO

RESULTADOS

existentes entre o
planejamento
da
cadeia de suprimentos
e o planejamento da
cadeia de suprimentos
operacional.

como os recursos
tecnológicos podem
se tornar soluções
inovadoras
para
aprimorar
o
gerenciamento
da
cadeia
de
Controlar as formas suprimentos
em
apresentadas
pelas eventos.
cadeias
de
suprimentos,
observando
as
peculiaridades
de
cada
uma,
assim
como os conceitos
atribuídos pelos seus
gestores.

População
utilizada:
empresas
do
segmento
logístico,
especializadas
em
estruturas
móveis
para
eventos. (Não
foi
citada
a
quantidade de
empresas
pesquisadas).

.
10.

O
comportamento
do consumidor
em resposta às
ações de saídas
na cadeia
de suprimentos.

Logística.
DADZIE;
KOLF;
WINSTON.
(2007)

Estudo de caso;
Survey
População
utilizada:
Pesquisa
realizada com
55
consumidores
que declararam
comprar

Logística.

Analisar
o
comportamento
do
consumidor
que
procura
adquirir
produtos para suas
necessidades e não
os encontra, devido a
uma
falta
de
planejamento
da
logística de estoque
das empresas.

A pesquisa mostrou
que
muitas
empresas ainda não
possuem uma boa
infraestrutura
de
logística de estoque,
o que faz com que,
algumas vezes, o
consumidor procure
o produto e não o
encontre.
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ORDEM

TÍTULO

AUTOR

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

habitualmente
via web sites.

11.

Never let me
down
again:
Opiniões
dos
clientes
em
relação
aos
canais
de
distribuição para
venda
de
bilhetes
para
eventos
de
música ao vivo.

BEAVEN;
LAWS;
CHANTAL.
(2007)

Logística.

Estudo de caso;
Pesquisa
Survey ;
Análise
multivariada.
População
utilizada: 1400
questionários
com fãs de
diferentes
bandas e que,
habitualmente,
compram
ingressos para
os shows via
internet.

RESULTADOS
Também
foi
verificado que por
ocasião
da
falta
deste
controle,
alguns
produtos
anunciados via web
sites também se
encontram
indisponíveis
para
vendas.

Eventos.

Mostrar
como
a
tecnologia, por meio
da
internet,
tem
contribuído para a
facilitação das vendas
de
bilhetes
para
shows musicais.

Os resultados da
pesquisa mostraram
que
as
pessoas
consideram
de
extrema importância
a
utilização
da
internet
para
aquisição
dos
bilhetes que dão
acesso aos eventos
musicais.
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ORDEM
12.

13.

TÍTULO

AUTOR

TEMA

Festival
de SHYLLON
pesca
no (2007)
noroeste
de
Argungu,
na
Nigéria,
promovendo a
ideia de um
festival cultural
sustentável.

Ambiental.

Analisando
o
papel
dos COLE & ILLUM
visitantes
da (2007)
festa
como
avaliadores da
qualidade
e
prestação
de
serviços
oferecidos
durante
o
evento.

Serviços/
Qualidade.

METODOLOGIA

SETOR

Estudo de caso; Eventos.
Pesquisa
bibliográfica,
exploratória
e
participante.
População
utilizada:
Moradores da
localidade onde
ocorre o festival,
sendo a maioria
deles
pescadores (o
artigo não indica
a quantidade de
pessoas).

Servqual;
Eventos.
(Modelo: Cole e
Scott‟s).

População:
aplicação
de
questionário
semiestruturado
com
413
participantes do

DIMENSÃO

RESULTADOS

Pesquisar ferramentas
que possam contribuir
com a preservação
ambiental;
Estudar
diferentes
formas para que a
população possa viver
em
seu
habitat
mantendo
a
preocupação com a
preservação do meio
ambiente.

O
resultado
da
pesquisa
mostrou
que,
através
da
realização do festival
organizado
pela
comunidade local, foi
possível fazer um
resgate
da
preocupação
em
preservar o meio
ambiente por parte
dos moradores da
localidade.

Investigar o papel do
visitante
como
avaliador da qualidade
dos serviços prestados
em
eventos
organizados
pela
comunidade.
Pesquisar as maiores
dificuldades
encontradas
por
organizadores rurais.

A
investigação
mostrou
que
os
visitantes
dos
eventos, além de
serem
excelentes
avaliadores
da
qualidade
dos
serviços oferecidos,
podem
colaborar
com
os
organizadores
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ORDEM

TÍTULO

AUTOR

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

evento.

14.

15.

Valorizando
o CHURCHILL
Carnaval:
as (2006).
políticas
de
reorganização
do
patrimônio
cultural
de
Puebla, México.

Cultural.

Impactos
na
hotelaria
LEIER;
ocasionados
KARA.
pela realização (2006).

Hotelaria

Pesquisa
Etnográfica.

apontando eventuais
erros que podem vir
a comprometer a
qualidade do evento
como um todo.

Eventos.

Mostrar
em
que
contexto encontra-se
inserida a classe de
trabalhadores
que
constrói anualmente o
Carnaval na cidade de
Puebla, México.

Os resultados da
pesquisa mostraram
que as pessoas que
realizam
e
organizam
o
carnaval na cidade
de Puebla, México,
não estão inseridas
neste
contexto
cultural.
Mostrou
ainda que não existe
interesse
para
mudança
deste
quadro, ainda que o
tema seja polêmico e
gere
bastante
discórdia entre os
envolvidos.

Eventos

Analisar os impactos
econômicos
obtidos
pela hotelaria local,
por
ocasião
da

Os
resultados
mostraram
um
evento de grande
porte pode estimular

População:
Produtores
e
organizadores
do evento.

Estudo de caso;
Pesquisa
qualitativa;
Exploratória;

RESULTADOS
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ORDEM

TÍTULO

AUTOR

TEMA

de eventos de
grande porte.

16.

A Coordenação
de um sistema
de distribuição
com
muitos
canais.

METODOLOGIA

SETOR

Logística.

Estudo de caso;
Pesquisa
qualitativa;
Descritiva.

RESULTADOS

realização
de
um o
turismo
e,
evento de grande consequentemente,
porte.
alavancar
a
economia
da
destinação
sede
realizadora
do
evento.
Também
mostrou
que
um
dos
segmentos
mais
beneficiados é o da
hotelaria.

População
utilizada: estudo
de
caso
realizado em um
evento
de
grande porte no
Canadá.
(The
2005 Summer
Canada
Games).

BOYACI;
TAMER.
(2005)

DIMENSÃO

Logística.
População
utilizada:
Estudo
de
caso
realizado
junto a uma
empresa
especializa
em
criar
sistemas
direcionados
para o setor
logístico.

Estudar um sistema de
distribuição
de
multicanais criado e
implementado por um
comerciante varejista.

A
investigação
mostrou que para
atender
as
necessidades
de
seus
clientes,
o
varejista criador do
sistema
de
distribuição
multicanais adaptou
um recurso para que
o sistema, além de
distribuir
os
produtos,
faça
também o controle
de estocagem dos
produtos.
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ORDEM
17.

TÍTULO

AUTOR

O consumo de
alimentos com BHAT;
corantes
KRISHINA.
sintéticos
(2005).
durante
os
festivais
em
Hyderabad,
Índia.

TEMA
Saúde.

METODOLOGIA

SETOR

Estudo de caso; Eventos.
Pesquisa
quantitativa,
descritiva.
Coleta de dados
realizada com
indivíduos
de
diferentes faixas
etárias e perfis
socioeconômico
s.

DIMENSÃO
Estudar a extensão do
consumo de alimentos
com corantes nos
festivais Indianos.

RESULTADOS
A pesquisa mostrou
que a maioria dos
alimentos ingeridos
durante os festivais
são os doces. E que
a
presença
de
tartrazina foi a mais
encontrada, por esta
substância
estar
presente em doces,
balas, sorvetes e etc.

População:
1.253 indivíduos
com faixa etária
entre: 1- 5/ 6-18.

18.

GAZERRA
Vantagens
(2005)
competitivas:
uma
nova
proposta para
aplicação
na
cadeia de valor
adaptadas para
empresas
aéreas.

Marketing;
Logística.

Adaptação
Porter
(1999)

Empresas
Aéreas.

Fornecer
uma
proposta que possa
implementar a cadeia
de valor das empresas
e melhorar as funções
gerenciais
de
marketing.

Os resultados da
pesquisa
mostram
que
o
modelo
proposto
na
pesquisa pode ser
adaptado
nas
empresas
aéreas
tornando
as
atividades da cadeia
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ORDEM

TÍTULO

AUTOR

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

RESULTADOS
de
valor
funcionais.

19.

DEFENSE et al.
Conferenciam,
seminários
e (2004).
simpósios.

Planejamento
e
organização
de eventos

Estudo
de Eventos.
caso;
Pesquisa
bibliográfica.
População
utilizada:
20
eventos
divididos em 3
categorias
foram utilizados
na pesquisa.

20.

Fanny Mikey do MENZA;
Festival
Ibero LAPIERRE.
de teatro de (2004)
Bogotá.

Cultural.

Estudo de caso;
Pesquisa
qualitativa,
Exploratória.
População:
organizadores

Eventos.

mais

Pesquisar sobre o
formato adotado para
o
planejamento,
organização
e
implementação
de
conferências,
seminários
e
simpósios.

Os resultados da
pesquisa feitos pelos
eventos
citados
mostraram que, além
do planejamento (pré
evento)
feito
da
forma
mais
profissional possível,
a disponibilização de
uma
boa
infraestrutura,
equipamentos
e
pessoas capacitadas
são
requisitos
fundamentais para
que
o
evento
obtenha sucesso e
alcance
seus
objetivos.

Mostrar como Fanny
Mikey contribuiu para
o desenvolvimento da
infraestrutura cultural
da Colômbia.

O
resultado
da
pesquisa
mostrou
que ninguém tem
contribuído
mais
para
o
desenvolvimento
cultural da Colômbia
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ORDEM

TÍTULO

AUTOR

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

de
eventos;
produtores de
peças teatrais.

21.

Prestadores de PANAYIDES.
serviços
de (2004)
logística:
um
estudo empírico
de estratégias
de
marketing
aplicadas pelas
empresas
de
serviços
logísticos.

Serviços;
Logística.

Análise
Multivariada.

do que Fanny Mikey.

Prestação de
Serviços.

População
utilizada:
Empresas
prestadoras de
serviços,
subdivididas nas
seguintes
categorias:
Até
50
funcionários
(36)
De 51 a 100
(49)
De 101 a 500
(71)
> 500 (52)
Total: 208

22.

A performance
das cadeias de LAI; CHENG.
suprimentos
(2004)
nos transportes

Logística.

Pesquisa
Survey.

RESULTADOS

Transporte
logístico.

Verificar os impactos
ocasionados por um
produto
específico,
com
base
em
estratégias
competitivas,
utilizadas pelas mais
diversas empresas de
prestação de serviços
logísticos.

Os resultados da
pesquisa mostraram
que o setor de
serviços
tem
evoluído bastante a
partir do momento
em que as funções
de
marketing
e
logística vêm sendo
trabalhadas
paralelamente,
de
modo
que
uma
complementa
a
outra.

O
resultado
da
Sugerir ideias para investigação mostrou
que as organizações que as empresas de
possam melhorar o transportes
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AUTOR

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

logísticos.

23.

Festival
de ANWAR;
turismo
nos SOHAIL
Emirados
(2004).
Unidos Árabes:
Percepção dos
visitantes.

Econômico.

Estudo de caso;
Focus group
Pesquisa
qualitativa,
descritiva.
População
utilizada:
para o focus
group, turistas
que
visitavam
pela
primeira
vez o evento
totalizando 10
pessoas.
Para a pesquisa
Survey
frequentadores
habituais
do

Eventos.

DIMENSÃO

RESULTADOS

desempenho
do
supply chain junto ao
transporte
logístico
nas
áreas
de
benchmark.

estudadas possuem
grandes dificuldades
de
operacionalizar
de forma eficiente os
processos
relacionados com o
funcionamento das
cadeias
de
suprimento.

Analisar a percepção
dos
visitantes
em
relação aos eventos
realizados
nos
Estados
Unidos
Árabe.

O
resultado
da
investigação
apresentou
ideias
interessantes
para
os
políticos
que
tenham interesse em
expandir e consolidar
o festival de turismo
dos
EUA,
e,
consequentemente,
expandir o setor e a
economia do país.
Mostraram ainda que
a
percepção
do
turista que frequenta
os eventos dos EUA
é multidimensional,
em consonância com
o
conhecimento
convencional,
e
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AUTOR

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

festival
totalizando 1200
pessoas (sendo
870 do sexo
masculino e 330
femininos).
24.

Os
festivais
locais
e
a FELSENSTEIN ;
promoção
FLEISHER.
turística:
O (2003)
papel
da
assistência
pública e das
despesas dos
visitantes.

Agregação

de

Marketing
promocional.

Estudo de caso;
Pesquisa
Qualitativa;
exploratória.
População
utilizada:
organizadores
de eventos;
Produtores de
festivais.

DIMENSÃO

RESULTADOS
salienta
que
é
influenciado
por
todas
as
festas
ligadas ao turismo.

Eventos.

Avaliar a extensão da Os
resultados
contribuição para o mostraram
um
crescimento local;
modesto
crescimento, porém
Analisar a assistência positivo nos locais
pública destinada às onde acontecem os
pessoas
que eventos.
Sugere
participam
dos ausência
de
festivais, assim como assistência pública
as despesas feitas por para os festivais,
eles na localidade.
como
estratégia
turística.
Mostrou a existência
de
implicações
políticas
locais
relacionadas com o
aumento do volume
de visitantes.
Quanto às despesas
feitas pelos turistas,
os resultados ainda
são discutíveis
A
investigação
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26.

TÍTULO

AUTOR

valor para uma HACK NETO;
localidades: A RAMOS.
logística
em (2003)
eventos

A rentabilidade
da Cadeia de GEORGANTZAS
valor do Cyprus (2003)
Hotel.

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

Logística.

Pesquisa
Bibliográfica;
Exploratória.

Turismo
Eventos.

Logística

Estudo de Caso. Hotelaria

DIMENSÃO
de

Agregar valor a uma
localidade, utilizando a
logística
como
ferramenta
na
realização de eventos.

Verificar a influência
da cadeia de valor de
um hotel, analisando
fatores relacionados
ao crescimento do
turismo, assim como
os da sazonalidade.
Analisando os seus
efeitos diretos junto a
rentabilidade
da
cadeia de valor de
outros hotéis.

RESULTADOS
mostrou
que
os
grandes
eventos
descritos
na
pesquisa possuem
dificuldade
para
operacionalizar
os
processos logísticos.
Desta forma, no
momento em que se
consegue isto, os
processos tornam-se
mais funcionais o
evento ganha maior
qualidade,
consequentemente
agregando
mais
valor
para
a
localidade receptora.
O
estudo
demonstrou algumas
fragilidades quando
realiza-se
uma
análise comparativa
entre a cadeia de
valor
do
hotel
estudado com os
números obtidos de
outros hotéis em
estudos anteriores.
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27.

28.

TÍTULO

AUTOR

Gestão
da
cadeia
de GILSA; CURY
suprimentos e (2003)
serviços
no
segmento
mercadológico
de eventos na
cidade
de
Florianópolis
/SC.

Um
novo
conceito para a
gestão
da
cadeia
de
suprimentos em
eventos.

ALVARENGA;
CARLOS;
SCHOENTHALER
ROBERT.
(2003)

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

Serviços.

Pesquisa
Quantitativa.

Turismo
Eventos

Logística.

Estudo de caso;
Pesquisa
qualitativa;
Descritiva.

Eventos.

População
utilizada:
3
empresas
interessadas em
fazer
uma
experiência de
agregar
a

DIMENSÃO

de

Analisar as estratégias
e
vantagens
competitivas utilizadas
pelas empresas de
prestação de serviços
em eventos.

Sugerir
novos
conceitos de aplicação
para a gestão da
cadeia
de
suprimentos,
em
detrimento aos atuais
conceitos
utilizados
em grandes eventos.

RESULTADOS
Os resultados da
pesquisa mostraram
que as empresas
atuantes
no
segmento
de
eventos na cidade de
Florianópolis
têm
demonstrado grande
interesse em investir
em processos que
tornem as atividades
relacionadas com a
operacionalização da
cadeia
de
suprimentos
mais
funcionais.
Os resultados da
pesquisa mostraram
que as combinações
de uma boa gestão
da
cadeia
de
suprimentos com as
matrizes
operacionais
das
cadeias
de
suprimentos
em
eventos determinam
um novo curso para
as eventuais falhas
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AUTOR

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

tecnologia
na
gestão
da
cadeia
de
suprimentos.
29.

A conceituação
dos efeitos de CROMPTOM
higiene
como (2003)
atributos
motivadores
diante
as
percepções da
qualidade
de
um evento.

Qualidade.

Estudo de caso;
Pesquisa
quantitativa;
descritiva.
População
utilizada:
participantes de
16
eventos
diferentes, com
prioridade para
profissionais da
área da saúde
(total:
731
pessoas)

RESULTADOS
relacionadas
suprimentos
eventos.

Eventos.

Explicar os níveis de
satisfação
de
um
evento por parte dos
visitantes, utilizando a
variável higiene como
atributo principal.

a
em

A
investigação
demonstrou que os
visitantes
entrevistados
consideram a higiene
um fator importante
na realização de um
evento, porém não
chega a ser um
atributo
para
medição
da
qualidade. Pois para
os mesmos, o que
atrai os visitantes e
qualifica os eventos
são
as
características
distintas
que
apresenta.

166

ORDEM

30.

TÍTULO

Porque
as
pessoas
frequentam
eventos? Uma
análise
comparativa das
motivações no
sul da ilha de
quatro eventos.

AUTOR

PEARCE;
NICHOLSON
(2001)

TEMA

Motivacional.

Serviços.

METODOLOGIA

SETOR

Pesquisa
Eventos.
qualitativa;
Utilizando
a
metodologia de
Focus group.
Pesquisa
Survey.

População
utilizada:
176
admiradores de
festivais
gastronômicos e
de bebidas.

DIMENSÃO

Fazer
um
estudo
comparativo a respeito
da diversidade de
motivações que são
encontradas
em
diferentes
participantes
em
diferentes eventos.

RESULTADOS

Os resultados desta
abordagem
comparativa
mostraram
que
existem
poucos
indícios ou fatores
específicos
que
motivem as pessoas
independentes
do
tipo de evento.
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AUTOR

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

RESULTADOS

31.
Dimensões
Competitivas em
Organizações
de Serviços: um
modelo de
pesquisa
aplicada

Pesquisa
Survey.

DIEHL;
GONÇALO;
MARTINS.
(2001)

Serviços

População
utilizada:
pesquisa
Prestação de
realizada com Serviços.
19 empresas do
segmento
de
prestação
de
serviços.

Compreender
as
estratégias utilizadas
por
organizações
brasileiras que tenham
como objetivo principal
a
prestação
de
serviços.

Os resultados da
pesquisa mostraram
que
as
grandes
empresas
do
segmento
de
prestação
de
serviços estão cada
vez mais engajadas
em
utilizar os
modelos
de
estratégias
competitivas
para
alcançarem
seus
objetivos
de
mercado.

.
32.

Aplicação dos
conceitos
do SILVA;
sistema Toyota SANTOS.

Serviços.

Estudo de caso; Prestação de
Aplicação
do Serviços.

Identificar os conceitos O estudo mostrou
utilizados
pelo que
a
empresa
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AUTOR

TEMA

de produção em (2001)
uma
empresa
prestadora de
serviços.

33.

Segmentação
de mercado de
um
evento
histórico
e
cultural na Itália.

SETOR

modelo TPS.

Cultural.
FORMICA;
UYSAL.
(1999).

METODOLOGIA

Estudo de caso;
Pesquisa
qualitativa,
descritiva.
População
utilizada:
Participantes
habituais
de
festivais
culturais (Total:
93 pessoas).

Eventos.

DIMENSÃO

RESULTADOS

Sistema Toyota de
Produção (STP) e
associá-los
à
prestação de serviços
a partir dos cinco
princípios
básicos
estabelecidos
por
Womack
e
Jones
(1998).

objeto de estudos
possui
algumas
falhas nos processos
que estão atrelados
diretamente
com
serviços. Também foi
verificado
na
pesquisa
os
investimentos
realizados
pela
empresa
cujo
objetivo é sanar as
falhas existentes nos
processos
que
envolvem
a
prestação
de
serviços.

Analisar o mercado de
participantes
do
festival,
objetivando
detectar quais seriam
as
principais
motivações
para
assistir a um evento
do segmento histórico
e cultural.

Os
resultados
mostraram
a
existência de dois
grupos distintos que
foram chamados de
entusiastas
e
moderados.
O
estudo mostra dados
estatisticamente
significativos
entre
os dois grupos em
termos de renda,
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TÍTULO

AUTOR

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

RESULTADOS
idade e estado civil.
Os
resultados
sugerem ainda a
criação de um plano
de marketing, com
estratégias
diferenciadas
para
os dois grupos.

34.

Comparação
CHILDRESS;
das
CROMPTOM.
discrepâncias e (1999)
abordagens
diretas para a
medição
da
qualidade
de
desempenho de
um evento.

Qualidade.

Estudo de caso;
Pesquisa
quantitativa
descritiva.

Eventos.

Identificar as principais
discrepâncias
que
podem acontecer no
processo de medição
da qualidade de um
evento.
Analisar
as
percepções
dos
fornecedores
em
relação à qualidade de
desempenho
e
satisfação. Verificouse a relação entre dois
constructos,
porém
com
algumas
diferenças entre eles.

35.

Medidas
para SEATON (1997)
valorização
e
mensuração

Econômico.

Pesquisa
quantitativa;
Descritiva.

Eventos

Estudar
alternativas O
resultado
da
para aumentar os pesquisa
mostrou
valores de eventos que este modelo já

O
resultado
da
pesquisa sugeriu que
os
gestores
aumentem as suas
percepções
e
diminuam
as
expectativas.
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AUTOR

TEMA

dos eventos de
rápidas
performances.

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

RESULTADOS

que
apresentam foi utilizado uma vez
performances rápidas no Reino Unido e
e de curta duração.
não
foi
bem
sucedido.

População
utilizada:
300
pessoas
que
participaram do
festival
realizado
na
Inglaterra pela
primeira vez.

36.
Gestão da
informação na
indústria de
serviços
logísticos: uma
resposta
estratégica para
a reintegração
das atividades
logísticas.

37.

FABBE COSTES;

Sistema de Estudo de Caso. Empresas
Informações
Aduaneiras

Buscar
maior
profundidade
do
sistema LPS como
alternativa
de
utilização
do
gerenciamento
de
informações
para
trabalhar
com
as
ameaças em que os
negócios aduaneiros
estão sujeitos quando
pretendem
reinternalizar
as
funções logísticas.

Econômico.

Desenvolver
instrumento

(1997)

O conceito do MAYFIELD;
estatuto
de CROMPTOM

Pesquisa
quantitativa;

Eventos.

O
resultado
da
investigação mostrou
que a utilização do
sistema LPS tem se
constituído em uma
ferramenta de vital
importância para o
gerenciamento
de
informações
em
empresas atuantes
no
segmento
aduaneiro.

um A pesquisa mostrou
que que o nível de
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TÍTULO
mercado entre
festa
e
organizador.

AUTOR

TEMA

(1996)

METODOLOGIA

SETOR

Exploratória;
bibliográfica.
População
utilizada:
291
organizadores
de festivais.

38.

Expansão
da
economia local BARR;
através
de DINESH.
festivais
na (1996).
comunidade:
um
estudo
realizado
na
Carolina do Sul,
Estados Unidos.

Econômico.

Pesquisa
qualitativa;
Exploratória
População
utilizada:
Comunidade
local;
Empresários.

Eventos.

DIMENSÃO

RESULTADOS

pudesse atribuir um
conceito
mercadológico
diferenciado para festa
e organizador.

satisfação a qual o
conceito escolhido e
foi aplicado pela
comercialização de
festivais, serviu para
refletir o nível de
recursos disponíveis
para a realização do
evento.

Medir
o
impacto
econômico direto no
desenvolvimento local
com base nos eventos
realizados.

A
investigação
mostrou
que
a
economia local pode
expandir-se de forma
mais
rápida
se
houver
disponibilização de
recursos financeiros
para
novos
investimentos
e
algumas mudanças
nas
estruturas
destes
eventos.
Estas
medidas
podem,
inclusive,
fazer com que os
eventos tornem-se a
base da economia
da destinação
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AUTOR

A validade de
abordagens
alternativas para
avaliação da
qualidade de um
festival.

CROMPTON;
LISA
(1996)

39.

TEMA

Qualidade.

METODOLOGIA

Pesquisa
quantitativa;
Descritiva.

SETOR

Eventos.

População
utilizada:
512
pessoas
que
participavam do
evento
pela
primeira vez.

40.
O efeito do
posicionamento
da companhia
aérea sobre os
lucros.

41.

YOSHINORI
(2000)

Mapeamento da ARMISTEAD;
cadeia de valor CLARK.
como estratégia (1993)

DIMENSÃO

RESULTADOS

Medir a validade das Os
resultados
sete alternativas de mostraram que das
operacionalização da medidas
de
qualidade
de
um qualidade, os mais
festival.
válidos
foram
baseados
em
processos
operacionais.
As
implicações destes
resultados ainda são
discutíveis.

Serviços.

Estudo de Caso. Empresas
Aéreas.

Analisar o efeito das
três
variáveis
de
serviço ao cliente, ao
mesmo tempo em que
se
verifica
a
rentabilidade para as
companhias aéreas.

Logística.

Adaptação
Porter.
(1999)

Investigar
o A criação de
um
mapeamento
da mapeamento
da
cadeia de valor de cadeia de valor no

de Segurança
Patrimonial.

O resultado mostrou
que as empresas
aéreas conseguem
obter
uma
boa
margem de lucros
em cima dos preços
praticados. Contudo,
investimentos para
que a prestação de
serviços
seja
melhorada se fazem
necessários.
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nas operações
de serviços

AUTOR

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO
diversas
maneiras,
detectando
as
possíveis
discrepâncias entre o
modelo manufatureiro
e as necessidades
apresentadas
pelo
segmento de serviços.

RESULTADOS
segmento
de
serviços pode tornase
um
grande
diferencial para as
empresas que atuam
no segmento.
É uma técnica útil,
que
permite
a
apresentação
da
prestação de serviço
de uma forma que
transcende os limites
funcionais e final
forças "para acabar
com a avaliação" da
prestação
de
serviços. O novo
modelo pode ser
usado em oficinas
com
o
serviço
gerentes
e
funcionários
para
desenvolver
a
estratégia de serviço,
e
melhorar
a
prestação
de
serviços
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APÊNDICE B – Mapeamento de Revistas Científicas classificadas pela CAPES/CNPQ
ORDEM
1.

TÍTULO

REVISTA E
CLASSIFICAÇÃO

Revistas: Estudos
Logística
e Perspectivas do
integrada
em Turismo.
eventos:
um
estudo de caso Classificação: B1.
do Festival de
dança
de
JoinvilleSC/BRASIL.

AUTORES

ANJOS;
STOCK (2009).

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

Logística.

Pesquisa
Eventos
qualitativa;
Exploratória;
Estudo de Caso.
População
utilizada:
Entrevista
semiestruturada
com a diretora
executiva e o
gerente
operacional do
festival.

Eventos

Pesquisa
Eventos. Analisar
a
qualitativa;
relação
de
Exploratória com
parceria
e
estudo de caso.
cooperação
entre empresas
População
turísticas
utilizada:
associadas ao
Convention
&
entrevistas
Visitors Bureau
semiestruturadas
com
os
de
Balneário
associados
do
Camboriú, SC,
Convention
uma
Vistors Bureau
organização do

Adaptação do
modelo
de
Porter (1999).

Mapear
processo
logístico
serviços
gestão
eventos.

RESULTADOS

o O resultado do
estudo permitiu
dos compreender
a
em logística
do
de evento
visualizando cada
processo,
seu
fluxo e estágio de
desenvolvimento

2.
Parceria
e Turismo visão e
cooperação
ação.
intersetorial em
uma
Classificação: B3
organização do
terceiro setor: O
caso
do
Balneário
Camború
com
vida Convention
&
Visitors
Bureau.

GORNI;
DREHER;
MACHADO.
(2009).

Os
resultados
mostram que os
associados
buscam parceria
associando-se ao
Convention,
tendo como foco
principal
o
fortalecimento do
próprio negócio,
ou seja, ainda
ocorrem poucas
ações
e
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TÍTULO

REVISTA E
CLASSIFICAÇÃO

AUTORES

TEMA

METODOLOGIA
incluindo
fundador e
secretário.

o
o

SETOR

DIMENSÃO

RESULTADOS

terceiro
setor
promotora
de
convenções
e
turismo.

investimentos em
prol de objetivos
e
projetos
coletivos.
No
entanto, acreditase que o fato de
já
haver
empenho
das
organizações em
se associar, já
evidencia
interesse
no
desenvolvimento
de futuras ações
que
possam
efetivar
a
intersetorialidade.

3.
Ciclo e fluxo Revista:
informacional
Informação
e
nas
festas sociedade.
comunitárias.
Classificação: B2

MORIGI;
Sistema de
SEMENSATTO; informações
BINOTTO.
(2006).

Pesquisa
Eventos. Verificar, a partir Os resultados da
qualitativa;
de um modelo pesquisa
Exploratória com
social do ciclo mostraram que o
observação
de informações fluxo
das
participante.
definido por Le informações nas
Coadic,
como festas
População
são produzidos, comunitárias
é
utilizada:
12
transmitidos
e composto
por
comunidades
utilizadas
as uma
trama
rurais
de
informações nas complexa
de
colonização
festas
informações que
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REVISTA E
CLASSIFICAÇÃO

AUTORES

TEMA

METODOLOGIA
alemã
localizadas
município
Estrela, RS.

SETOR

DIMENSÃO
comunitárias.

no
de

RESULTADOS
ocorre de forma
dinâmica entre os
diversos agentes
que
participam
das festas. Nos
eventos,
são
utilizados
os
canais formais e
informais
de
comunicação
para divulgação
das mensagens
que
são
veiculadas
no
festejo.

4.
A gestão dos
festivais de rock
como base para
a
dinâmica
empresarial:
uma experiência
para
o
crescimento da
economia.

International
Journal
Innovation
Management.
Classificação
B3

SUNDBO.
of (2004).
The
management
: rock festival as
a basis: An
example of the
growing
experience
economy.

Economia.

Pesquisa
qualitativa;
Exploratória.

Eventos. Investigar se a
promoção,
assim como a
realização
de
População
festivais de rock,
utilizada:
9
pode
ser
empresas
condutora
do
especializadas
desenvolvimento
em organização
econômico local.
de festivais de
rock.

Os
resultados
mostraram que
os
festivais
podem
ser
considerados
condutores
do
desenvolvimento
econômico local,
ainda que exista
o interesse de
não associar o
estilo
diferente
dos eventos às
características do
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REVISTA E
CLASSIFICAÇÃO

AUTORES

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

RESULTADOS
desenvolvimento
econômico local.

5.
Encontro
nacional
da
Anpad x Meeting
of Adm: lições,
questionamentos
e especulações.

Revista: Revista QUINTELLA
de
Adm.
de (2003).
empresas - RAE.

Eventos

Pesquisa
qualitativa;
Exploratória.

Eventos. Comparar
a
organização de
eventos
científicos
da
População
área de Adm.
utilizada:
18
buscando
coordenadores e
identificar
as
produtores
de
similaridades
eventos
com
outros
científicos.
tipos de eventos

A
pesquisa
mostrou que, em
geral, os eventos
da área de Adm.
apresentam
o
mesmo formato
de organização e
realização
utilizados pelos
outros tipos de
eventos.

Eventos

Pesquisa
quantitativa
Survey;
Exploratória.

A
pesquisa
mostrou
que
grande parte das
prefeituras
municipais não
possui
uma
preparação
adequada para
lidar
com
o
cerimonial
público, seja pela
falta
de
profissionais
qualificados
atuantes na área,

Classificação: B1

6.
Cerimonial
Turismo: visão e TOMELIN;
público - As ação.
BATISTA
prefeituras
(2003).
municipais
do Classificação: B3
Estado de Santa
Catarina
em
paralelo com a
legislação
vigente.

População
utilizada:
109
questionários
aplicados
em
diferentes
prefeituras
municipais
do
Estado de Santa
Catarina.

Eventos

Identificar
as
formas
de
realização das
solenidades em
municípios
catarinenses,
identificando as
normas que os
norteiam
na
realização
de
seus cerimoniais

178

ORDEM

TÍTULO

REVISTA E
CLASSIFICAÇÃO

AUTORES

TEMA

METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

RESULTADOS
seja pela falta de
uma
normatização
coerente e atual,
consolidada na
realidade cultural
de
cada
município,
ou
ainda
pela
inobservância da
importância que
vem adquirindo o
mercado
de
eventos.
As
prefeituras que
responderam
mostraram-se,
em sua maioria,
receptivas
e
ansiosas
em
aprofundar seus
conhecimentos,
denotando
abertura a outros
estudos na área.
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APÊNDICE C – Mapeamento de Teses e Dissertações
ORDEM

1.

TÍTULO

TEMA

O
processo Logística.
logístico
de
eventos:
um
estudo de caso
do
Instituto
festival
de
dança
de
Joinville, SC.

IES

UNIVALI
Programa de
Mestrado em
Turismo
e
Hotelaria.

PESQUISA METODOLOGIA

STOCK
(2009)

SETOR

Pesquisa
Eventos
Qualitativa;
Estudo
de
Caso.
População
utilizada:
Entrevistas
semiestruturad
as
com:
população
utilizada:
Entrevista
semiestruturad
a
com
a
diretora
executiva e o
gerente
operacional do
festival.

DIMENSÃO

RESULTADOS

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

Os
resultados
mostraram 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.
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ORDEM

2.

TÍTULO

TEMA

IES

PESQUISA METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

RESULTADOS

O
processo Logística
logístico
nos
serviços
turísticos:
um
estudo de caso
do Festival de
dança
de
Corumbá – MS.

UNIVALI
MOURA
Programa de (2008)
Mestrado em
Turismo
e
Hotelaria

Pesquisa
Eventos
Qualitativa;
Estudo
de
Caso.
População
utilizada:
entrevista
semiestruturad
a
com
12
gestores
atuantes
no
festival.

Analisar
o
processo
de
gestão logística
do festival de
dança
de
Corumbá- MS.

A
pesquisa
evidenciou que o
turismo
pode
contribuir
para
a
expansão econômica
do
município
e
região, na medida em
que se planeja e se
estrutura de modo
sustentável, podendo
então
expandir-se
equilibradamente.

Turismo
de Eventos
negócios
e
eventos:
um
estudo de caso
da atuação do
Guarulhos
Convention
e
Visitors Bureau,
Guarulhos, SP.

UAM
KRAUSE
Mestrado em (2008)
Turismo
e
Hospitalidade
.

Pesquisa
Eventos
exploratória;
Descritiva com
utilização
de
estudo
de
caso.

Analisar as ações
para
o
desenvolvimento
e o fomento do
turismo
no
município,
apresentando as
estratégias
adotadas
pela
entidade e as
relações
estabelecidas
com
o
poder

O estudo apontou
que as ações do
Guarulhos
&
Convention & Visitors
Bureau ainda são
pequenos
passos
para alavancar o
status desejado de
destino de eventos.

3.

População
utilizada:
entrevistas com
37 gestores do
segmento.
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ORDEM

TÍTULO

TEMA

IES

PESQUISA METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

RESULTADOS

público e privado
(não
associado
da região).
4.

Usos
de Tecnologia
tecnologias de da
informação
e Informação.
comunicação
como vantagem
em MPMES em
setores
tradicionais.

PUC/PR
Mestrado em ANDRADE
Engenharia
(2008)
de Produção.

Segurança
Segurança
pública
no Pública
desenvolviment
o do turismo de
eventos
na
região
da
AMMVI, SC.

FURB
BORNHOF
Programa de EN
Mestrado em (2007)
desenvolvim
ento regional.

Pesquisa
TI
Exploratória;
Estudo
de
caso.
População
utilizada:
3 empresas do
segmento.

Analisar o uso da
tecnologia
de
informação como
ferramentas e de
vantagens
competitivas nas
organizações.

A pesquisa mostrou
que as empresas que
conseguem adaptar o
uso da tecnologia de
informação em seus
processos
têm
alcançado
significativos
resultados em um
curto
espaço
de
tempo.

Identificar
a
percepção
dos
atores envolvidos
com o segmento
regional
do
turismo sobre a
estrutura
e
atuação
da
segurança
pública
e
investigar
as
implicações desta
no
desenvolvimento

Os resultados da
pesquisa mostraram
que
as
políticas
públicas de turismo e
segurança pública se
reconhecem
como
interdependentes,
mas não apresentam
linhas de ação que
promovam interação
entre os setores.

5.
Pesquisa
qualitativa;
Exploratória,
com
observação
participante.
População
utilizada:
23
entrevistas
estruturadas
com
23
representantes
da
polícia

Eventos
.
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ORDEM

TÍTULO

TEMA

IES

PESQUISA METODOLOGIA

SETOR

militar
e
diversos atores
do turismo.

DIMENSÃO
do turismo
eventos
região.

RESULTADOS
de
da

6.
A
Variável Ambiental.
ambiental
no
planejamento
de
eventos
turísticos:
um
estudo de caso
da
Festa
Nacional
da
Uva.

UCS
PEREIRA
Programa de (2007)
Mestrado em
Turismo.

Estudo
dos Eventos
eventos
corporativos
sob o contexto
da
cultura

UAM
LEAL
Programa de (2007)
Mestrado em
turismo
e
Hospitalidade

Pesquisa
qualitativa;
Exploratória;
Com
observação
participante.

Eventos

Examinar
as
relações
estabelecidas
entre a variável
ambiental e um
evento turístico.

Eventos

Investigar
possibilidade
utilização
evento
corporativo

População
utilizada:
entrevista
realizada com
19
pessoas,
entre
eles:
Presidente
e
vice-presidente
do
evento;
patrocinadores;
diretores
das
comissões
organizadoras.

Os
resultados
permitiram
concluir
que existem ações
ambientais isoladas
na Festa da Uva.
Entretanto,
é
importante construir
um novo conceito de
planejamento para a
Festa da Uva, em
que se contemple
realmente a variável
ambiental.

7.
Pesquisa
qualitativa;
Exploratória;
Bibliográfica.

a Os resultados da
de pesquisa mostraram
do que
os
eventos
corporativos podem
e colocar diretamente
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ORDEM

TÍTULO

IES

TEMA

PESQUISA METODOLOGIA

SETOR

DIMENSÃO

RESULTADOS

organizacional e
da
hospitalidade:
um estudo de
caso.

.

População
utilizada:
entrevista
semiestruturad
a
com
a
gerência
do
Holding e com
a gerência de
comunicação.

seus rituais de
hospitalidade
como
uma
estratégia
de
gestão
que
possibilite
a
interação entre os
funcionários e a
organização,
proporcionando a
esses atores uma
participação
efetiva
na
construção e no
reforço da cultura
organizacional.

as estratégias de
gestão da cultura
organizacional
da
empresa.

A hospitalidade Hotelaria
nos eventos de
motivação
política.

UAM
GOUVEA
Programa de FRANCO
mestrado em (2007)
turismo
e
Hospitalidade

Pesquisa
Eventos
exploratória;
Com utilização
de estudo de
Caso.
População
utilizada:
30
entrevistas em
23
eventos
diferentes.

Identificar
os
vínculos políticos,
assim como o
seu
desenvolvimento
dentro e fora do
partido
no
universo
da
hospitalidade.

Os resultados da
pesquisa
identificaram
a
hospitalidade
na
fundação
dos
vínculos políticos, a
partir dos paradigmas
de dádiva e dos bens
simbólicos.

O
entretenimento

UAM
HAMAM
Programa de (2006)

Pesquisa
qualitativa;

Analisar, sob o Os
resultados
ponto de vista sugerem que novos

8.

9.
Hotelaria

Eventos
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ORDEM

TÍTULO

TEMA

em
feiras
comerciais sob
a
ótica
da
hospitalidade: A
EROTIKA FAIR.

IES

PESQUISA METODOLOGIA

Mestrado em
turismo
e
hospitalidade

SETOR

DIMENSÃO

RESULTADOS

Exploratória;
Estudo
de
caso.
População
utilizada:
entrevista
realizada com
os
organizadores
e
coordenadores
do
EROTIKA
FAIR 2005.
(11 pessoas).

dos promotores
de
feiras
comerciais,
ou
seja, quem toma
a iniciativa da
realização de um
evento,
os
impactos
de
atividades
de
entretenimento
em um ambiente
comercial, como
prática
de
hospitalidade.

estudos
sejam
realizados, utilizandose
da
mesma
temática apresentada
nesta pesquisa.

Pesquisa
Turismo
exploratória;
Estudo
de
caso.
População
utilizada:
1
operadora de
turismo.

Analisar
os
conceitos
de
turismo, qualidade
e logística dentro
de um mesmo
contexto.
Identificar a cadeia
logística
associada
à
atividade turística;
Avaliar a resposta
de prestadora de
serviço
à
expectativa
do
turista

A pesquisa mostrou
que a logística e o
turismo
são
componentes básicos
que uma empresa do
segmento
turístico
pode utilizar para
alcançar a satisfação
de seus clientes.

10.
Aspectos
de Logística
qualidade
da
logística
do
turismo: estudo
de caso.

KARASSA
WA
(2003)
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APÊNDICE D – Relação de IES reconhecidas pela CAPES que oferecem
Programas de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção
NÚMERO
DE ORDEM

IES

SIGLA

UF

PROGRAMAS

1.

Pontifícia Universidade
Católica do Paraná

PUC/PR

PR

Mestrado

2.

Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

PUC/RJ

RJ

Mestrado e Doutorado

3.

Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy
Ribeiro.

UENF

RJ

Mestrado

4.

Universidade Federal
Fluminense.

UFF

RJ

Mestrado e Doutorado

5.

Universidade Federal de
Minas Gerais.

UFMG

MG

Mestrado e Doutorado

6.

Universidade Federal da
Paraíba.

UFPB

PB

Mestrado

7.

Universidade Federal de
Pernambuco.

UFPE

PE

Mestrado

8.

Universidade Federal do
Rio Grande do Sul.

UFRGS

RS

Mestrado e Doutorado

9.

Universidade Federal do
Rio de Janeiro

UFRJ

RJ

Mestrado e Doutorado

10.

Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.

UFRN

RN

Mestrado

11.

Universidade Federal de
Santa Catarina.

UFSC

SC

Mestrado e Doutorado

12.

Universidade Federal de
São Carlos.

UFSCAR

SP

Mestrado e Doutorado

13.

Universidade Federal de
Santa Maria.

UFSM

RS

Mestrado

14.

Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho.

UNESP/

SP

Mestrado

Universidade Federal de
Itajubá.

UNIFEI

MG

Mestrado

15.

BAU
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16.

Centro Universitário do
Leste de Minas Gerais.

UNILEST

MG

Mestrado e Doutorado

17.

Universidade Metodista de
Piracicaba.

UNIMEP

SP

Mestrado e Doutorado

18.

Universidade Nove de
Julho

UNINOVE

SP

Mestrado e Doutorado

19.

Universidade Paulista

UNIP

SP

Mestrado e Doutorado

20.

Universidade do Vale do
Rio dos Sinos.

UNISINO
S

RS

Mestrado e Doutorado

21.

Universidade Federal de
São Paulo

USP

SP

Mestrado e Doutorado

22.

Universidade Tecnológica
Federal do Paraná.

UTFPR

PR

Mestrado e Doutorado

23.

Universidade de São
Paulo/São Carlos

USP/SP

SP

Mestrado e Doutorado
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APÊNDICE E – Relação de IES reconhecidas pela CAPES que oferecem
Programas de Mestrado e Doutorado em Turismo

NÚMERO
DE ORDEM
1.
2.
3.
4.
5.

IES
Universidade do Vale do
Itajaí.
Universidade de Minas
Gerais.
Universidade de Caxias
do Sul.
Universidade
Anhembi
Morumbi.
Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.

SIGLA

UF

PROGRAMAS

UNIVALI

SC

Mestrado e Doutorado

UMA

MG

Mestrado

UCS

RS

Mestrado

UAM

SP

Mestrado

UFRN

RN

Mestrado
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APÊNDICE F – Relação de IES reconhecidas pela CAPES que oferecem
Programas de Mestrado e Doutorado em Administração
NÚMERO
DE ORDEM
1.
2.
3.
7.
8.

9.
10

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

IES
Centro universitário da
FEI.
Fundação
Getúlio
Vargas/ Rio de Janeiro.
Fundação
Getúlio
Vargas / São Paulo.
Universidade
Regional
de Blumenau.
Pontifícia Universidade
Católica
de
Minas
Gerais.
Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
Pontifícia Universidade
Católica do Rio de
Janeiro
Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande
do Sul.
Pontifícia Universidade
Católica do Paraná.
Universidade de Caxias
do Sul.
Universidade
Estadual
do Ceará
Universidade
Estadual
de Londrina.
Universidade
Estadual
de Maringá.
Universidade Federal da
Bahia
Universidade Federal do
Espírito Santo.
Universidade Federal de
Lavras.
Universidade Federal de
Minas Gerais
Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul.
Universidade Federal da
Paraíba.
Universidade Federal de
Pernambuco.
Universidade Federal do
Rio Grande do Sul.
Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.
Universidade Federal de
Santa Catarina.

SIGLA

UF

PROGRAMAS

FEI

SP

Mestrado

FGV/RJ

RJ

Mestrado e Doutorado.

FGV/SP

SP

Mestrado e Doutorado.

FURB

SC

Mestrado e Doutorado.

PUC/MG

MG

Mestrado e Doutorado.

PUC/SP

SP

Mestrado e Doutorado.

PUC/RJ

RJ

Mestrado e Doutorado.

PUC/RS

RS

Mestrado e Doutorado.

PUC/PR

PR

Mestrado e Doutorado.

UCS

RS

Mestrado.

UECE

CE

Mestrado

UEL

PR

Mestrado

UEM

PR

Mestrado

UFBA

BA

Mestrado e Doutorado.

UFES

ES

Mestrado e Doutorado.

UFLA

MG

Mestrado e Doutorado.

UFMG

MG

Mestrado e Doutorado.

UFMS

MS

Mestrado e Doutorado.

UFPBA

PB

Mestrado e Doutorado.

UFPE

PE

Mestrado e Doutorado.

UFRGS

RS

Mestrado e Doutorado.

UFRN

RN

Mestrado e Doutorado.

UFSC

SC

Mestrado e Doutorado.
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NÚMERO
DE ORDEM
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

IES
Universidade Federal do
Amazonas.
Universidade Federal de
Santa Maria.
Universidade Federal de
Uberlândia,
Universidade Federal de
Viçosa.
Universidade Metodista
de São Paulo.
Universidade de Brasília.
Centro
Universitário
Positivo.
Centro
Universitário
Euro-americano.
Universidade
de
Fortaleza.
Universidade do Grande
Rio.
Universidade Nove de
Julho.
Universidade Paulista
Universidade Federal de
Rondônia.
Universidade do Vale do
Rio dos Sinos.
Universidade do Sul de
Santa Catarina.
Universidade do Vale do
Itajaí.
Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
Universidade Municipal
de São Caetano do Sul.
Universidade de São
Paulo.

SIGLA

UF

PROGRAMAS

UFAM

AM

Mestrado

UFSM

RS

Mestrado e Doutorado.

UFU

MG

Mestrado

UFV

MG

Mestrado

UMESP

SP

Mestrado

UNB
UNICEMP

DF
PR

Mestrado e Doutorado.
Mestrado

UNIEURO

DF

Mestrado

UNIFOR

CE

Mestrado

UNIGRAN
RIO
UNINOVE

RJ

Mestrado e Doutorado.

SP

Mestrado

UNIP
UNIR

SP
RO

Mestrado.
Mestrado

UNISINO
S
UNISUL

RS

Mestrado e Doutorado.

SC

Mestrado e Doutorado.

UNIVALI

SC

Mestrado e Doutorado.

UPM

SP

Mestrado

USCS

SP

Mestrado e Doutorado.

USP

SP

Mestrado e Doutorado.
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APÊNDICE G – Protocolo de Análise
Fluxo Informacional
CONSTRUCTORS

AUTORES

PERGUNTAS

ESTRATÉGIAS

FORMAS DE

E VARIÁVEIS

Fundamentaç

DO

DE ANÁLISE

MEDIÇÃO

ão Teórica

QUESTIONÁR

(O que se quer

IO

medir)

FLUXO
INFORMACIONAL
Identificação da
informação;
Obtenção
da
informação;
Tratamento da
informação;
Distribuição da
Informação;
Uso
da
Informação;
Armazenamento;
Descarte
da
informação.

Ballou
(2001)
Bowersox;
Closs
(2006);
Laudon
(2004);
Fleury et al.
(2003);
Beal
(2005).

26
do
de
03

perguntas
formulário
entrevista
Compreender
como
acontecem os
processos de
criação,
recepção
e
captura
da
informação.
Compreender
a forma de
distribuição da
informação.
Entender
o
processo de
armazenagem
da
informação.
Compreender
como
acontece
o
processo de
descarte
da
informação.

Entrevistas
semiestruturadas;
Análise qualitativa;
Coleta de dados.
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Cadeia de valor
AUTORES
PERGUNTAS
CONSTRUCTORS
E VARIÁVEIS
Fundamentação
DO
Teórica
QUESTIONÁRIO

ATIVIDADES
PRIMÁRIAS

FORMAS DE
MEDIÇÃO

58 perguntas do
formulário
de
entrevista 01

Infraestrutura;
Recursos
humanos;
Administração;
Tecnologia da
Informação.

ATIVIDADES
APOIO

ESTRATÉGIAS
DE ANÁLISE (O
que se quer
medir)

Porter (1999);
Christopher
(1997);
Bowersox
(2006);
Wood
Júnior
(2004).

Verificação da
estrutura
organizacional;
Entendimento
dos processos
de
terceirização;
Adaptabilidade
da
estrutura
funcional;

DE

Logística;
Operacional;
Marketing e Pós
venda.

Tecnologias
disponíveis;
Organização e
planejamento
das políticas
de
procedimentos
internos;
Compreensão
do
planejamento
dos
procedimentos
operacionais;
Funcionalidade
dos modelos
operacionais;
Estratégias de
Marketing;
Planejamento
estratégico.

Rede de valor

Entrevistas
semiestruturadas;

Análise
qualitativa;
Coleta
dados;

de

Observação
direta
e
participante.
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CONSTRUCTORS
E VARIÁVEIS

AUTORES
Fundamentação
Teórica

REDE DE VALOR

Fornecedor;
Distribuidor;
Atacadista;
Varejista.

PERGUNTAS
DO
QUESTIONÁRIO

ESTRATÉGIAS
DE ANÁLISE
(O que se quer
medir)

FORMAS DE
MEDIÇÃO

19 perguntas do
formulário
de
entrevista 02
Porter (1999);
Bowersox
(2006);
Wood
Júnior
(2004).

Entender
quem são os
fornecedores,
distribuidores,
atacadistas e
varejistas;
Analisar
a
relação entre
os
fornecedores e
a Oktoberfest;
Verificar
os
processos de
contratação
dos
fornecedores,
distribuidores,
atacadistas e
varejistas;

Entrevistas
semiestruturada
s;

Análise
qualitativa;
Coleta
dados.

de
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APÊNDICE H – Formulário Entrevista 01: cadeia de valor
1. INFRAESTRUTURA
1. Qual é a infraestrutura da Oktoberfest?
2. Esta infraestrutura colabora para realização dos processos do Oktoberfest?
3. Quais os principais desafios com relação à infraestrutura?
4. Há dificuldades burocráticas quando da necessidade de readequação de algum
objetivo ou meta do Oktoberfest?
5. De que forma está estruturado o planejamento financeiro?
6. Como é feito o controle contábil?
7. A Oktoberfest conta com algum apoio jurídico?
8. Quais são os principais processos atrelados a questões governamentais? Eles
impactam significativamente nas atividades da Oktoberfest?
9. Existe algum sistema de gerência de qualidade implantado? Se não, existe
interesse em implantar? Por quê?
2. RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRATIVOS
10. Como funciona o processo de recrutamento e seleção da equipe de trabalho?
11. Quais são as principais dificuldades encontradas nesse método?
12. Qual é o procedimento de contratação?
13. São realizados treinamentos com a equipe? Com qual frequência?
14. Todos os que trabalham na Oktoberfest tomam conhecimento do estatuto, etc.?
15. Como é montada a equipe de trabalho?
16. Quais as dificuldades deste processo? Por quê?
17. Os processos da Oktoberfest estão definidos, descritos e disponíveis para os
colaboradores?
3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
18. A Oktoberfest possui um Sistema de Gerenciamento de Informação? Qual?
19. Qual é a facilitação que os recursos tecnológicos oferecem às atividades da
Oktoberfest?
20. A Oktoberfest possui algum sistema integrando aos níveis funcionais que permita
acesso a todos os níveis da organização? Como funciona essa integração?
21. Como são pensadas as estratégias tecnológicas a fim de atender as
necessidades da Oktoberfest?
22. De que forma o sistema informatizado otimiza a venda dos ingressos?
23. Como os recursos tecnológicos otimizam a concepção da programação da
Oktoberfest?
24. Existe alguma dificuldade tecnológica que ainda estimula a realização de
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procedimentos manualmente? Esclareça.
25. Além do sistema de informação da Oktoberfest, é utilizado mais algum outro
sistema? Como funciona esse processo?
26. Quais procedimentos ainda são realizados manualmente? Por quê?
4. ADMINISTRAÇÃO
27. Como está estabelecido o processo de compras da Oktoberfest?
28. Como são alocados recursos para tal fim?
29. Qual o procedimento para aquisição de novos equipamentos?
5. LOGÍSTICA OPERACIONAL
30. Como é definida a programação da Oktoberfest?
31. Quais processos estão envolvidos nesta definição?
32. Quais procedimentos de segurança no parque são adotados?
33. Existe algum processo de armazenamento de equipamentos ou estrutura?
Explique.
34. Como é estabelecido o processo de seleção dos eventos ou grupos
terceirizados?
35. Quais são os principais processos de montagem e desmontagem de toda a
estrutura da Oktoberfest?
36. São realizadas ações de gestão de risco? Quais?
37. Como acontece a venda dos ingressos?
38. De que forma a TI colabora com este processo?
39. Quais as limitações existentes?
6. MARKETING E PÓS-VENDA/ CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
40. Quais são as ferramentas de marketing utilizadas pela Oktoberfest para
divulgação?
41. Qual o porquê da determinação destas ferramentas em detrimento de outras?
42. Qual a abrangência da divulgação da Oktoberfest?
43. Como é estabelecido o valor de cada ingresso para a Oktoberfest?
44. Como são selecionados os canais de distribuição da Oktoberfest?(Diretos e
Indiretos)
45. O website da Oktoberfest disponibiliza a opção de compra de ingressos?
46. O evento mantém pontos de vendas fixo em outras localidades?
47. O evento mantém pontos de vendas móveis?
48. Vendas balcão?
49. Possui vendas por intermédio de agências de viagem?
50. Possui vendas por intermédio de operadoras?
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51. Possui vendas por intermédio de atacadistas?
52. Possui vendas por intermédio de hotéis?
53. Possui vendas pelas agências por intermédio das operadoras?
54. Possui vendas pelas agências por intermédio dos atacadistas?
55. Possui vendas por intermédio de agências virtuais (websites)?
56. Percentual de vendas: Direto (

) Indireto (

)

57. De que forma a TI colabora com este processo?
58. Quais ações pós-venda, se existirem, são realizadas?
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ANEXO A – Mapa da Oktoberfest

