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 RESUMO  
 

Os eventos são acontecimentos dinâmicos que precisam estar ligados com um 
estudo específico relacionado ao processo logístico, integrado com a cadeia de 
valores. Esta integração está inter-relacionada diretamente com a busca pela 
excelência na prestação de serviços diante da variedade destes serviços. O objetivo 
seria verificar os processos logísticos de eventos científicos nas fases do pré, trans e 
pós-evento para melhor operacionalização utilizando como objeto de estudo o VIII 
Seminário ANPTUR 2011. A metodologia foi embasada pelo referencial teórico 
relacionando a temática do estudo, um estudo exploratório com método de 
abordagem hipotético-dedutivo seguido de um estudo de caso. Como técnica de 
coletas de dados dividiu-se em duas etapas, sendo a primeira bibliográfica, e base 
de dados e a segunda aplicação de questionário, cujo universo constituiu-se dos 
gestores da associação e observações diretas no pré e trans-evento com análise 
qualitativa do seminário. O resultado possibilitou relacionar o objeto de estudo 
analisado à logística defendida por Porter (1972) estabelecendo a cadeia de valores 
do seminário nas respectivas fases podendo ser utilizados para outros tipos de 
eventos. 
 
 
 
Palavras Chave: Eventos. Logística e cadeia de valor. Anptur. 
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ABSTRACT  

 

Events are dynamic happenings that need to be linked to a specific study related to 
the logistic process, integrated with the value chain. This integration is directly related 
to the search for excellence in the provision of services, in view of huge variety of 
services. The objective will be to investigate the logistics processes of scientific 
events in the pre-, tarns- and post-event phases, in order to improve their 
rationalization, taking as the object of this study the VIII ANPTUR Seminar 2011. The 
method was based on the theoretical background related to the theme of the study, 
which is an exploratory study using a hypothetical-deductive approach, followed by a 
case study. The data collection was divided into two phases; the first based on the 
literature and databases, and the second based on the application of a questionnaire 
applied to managers of the association, and direct observation in the pre- and tarns-
event phases, with qualitative analysis of the seminar. The result enabled the object 
of the study analysed to be linked to the theory logistics defended by Porter (1972) 
establishing the value chain of the seminar in the respective phases, with possible 
application to other types of events. 
 
 
 
Keywords: Events. Logistics and value chain. Anptur. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação trata-se do estudo da logística e a cadeia de valores de 

eventos científicos: estudo de caso - VIII Seminário ANPTUR 2011 - Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação. O tema é desenvolvido para obtenção do 

título de Mestre no Programa de Mestrado em Turismo e Hotelaria da Universidade 

do Vale do Itajaí na área de concentração: planejamento e gestão dos espaços para 

o turismo e na linha de pesquisa: planejamento e gestão das empresas de turismo e 

da hotelaria. 

 

O estudo tem como base eventos, que no decorrer do tempo evolui e às suas 

definições foram sendo acrescentadas informações. A Organização Mundial do 

Turismo – OMT (2003, p. 91) define-o como “encontros destinados a reunir pessoas 

com propósito de intercâmbio de informações. Eles podem acontecer na sede de 

uma das companhias ou organizações promotoras, ou em outros locais, exigindo, 

neste caso, o aluguel de instalações.”.  

 

Esta situação é confirmada por Brito e Fontes (2002) quando descrevem que os 

eventos criam inúmeras oportunidades de viagens que podem ser por objetivos 

profissionais. Nestas, as empresa custeiam a participação do seu colaborador e 

ainda, possibilitam a ampliação de bens e serviços, uma vez que os mesmos 

aproveitam a viagem, para realização de passeios e compras. E as autoras reforçam 

ainda que a cidade sede tem como benefício à geração de empregos e a fixação de 

mão de obra especializada no setor.  

 

E Allen et al. (2008, p.08) afirmam que “os governos de hoje apoiam e promovem 

eventos como parte de suas estratégias para o desenvolvimento econômico, 

crescimento da nação e marketing de destinos.” Neste cenário está o cliente que 

busca os serviços, estrutura física e de pessoal voltada a atender às suas 

necessidades e exigências que facilitam a realização de seu evento. E 

complementam que o segmento de eventos formou uma vasta diversidade de 

fornecedores e especialistas, que podem trabalhar em áreas relacionadas diretas ou 

indiretamente com eventos. E ainda que esta “rede de fornecedores é parte 
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integrante da indústria e sua crescente especialização e conhecimentos ajudam na 

produção de eventos profissionais de alta qualidade.” (p. 08)  

 

O evento é composto por diversas fases e de acordo com Matias (2004) dividem-se 

em: concepção, pré, trans e pós-evento. O gerenciamento destas fases com base 

em Allen et al. (2008) se divide no suprimento, instalação, realização e o processo 

do encerramento do evento. E informam que este gerenciamento tem como 

componentes a comunicação, o fluxo e o suprimento, constituindo-se assim a 

logística do e para um evento, que de acordo com Christopher (2009, p. 03)  

É o processo de gerenciar estrategicamente a movimentação, 
armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (além dos fluxos de 
informações relacionados) por parte da organização e de seus canais de 
marketing, de tal modo que a lucratividade atual e futura seja maximizada 
mediante a entrega de encomendas com o menos custo associado. 

 

Em relação à cadeia de valores Hijjar (2009) informa que o serviço prestado pela 

logística é uma das grandes oportunidades para as empresas que desejam 

diferenciar seus produtos e serviços no mercado. Esses estão cada vez mais 

valorizados pelos consumidores finais que exigem bons produtos e preços, rapidez 

na entrega, disponibilidade e bom atendimento, a ausência de avarias entre outros 

itens de serviços criam valor ao reduzir os custos para o cliente e/ou aumentar sua 

vantagem competitiva.  

 

Nos eventos, a logística de acordo com Allen et al. (2008) é a parte invisível, pois 

permite que os consumidores dediquem atenção total, sem que sejam perturbados. 

Ela se torna visível somente quando ocorre um problema. E concluem que “[...] 

permite ainda que o público pagante, o cliente ou o patrocinador tenham suas 

expectativas atendidas ou até mesmo superadas.” (p. 230) 

 

Diante desta abordagem questiona-se: Como os processos logísticos dos eventos 

científicos nas fases da concepção, pré, trans e pós-evento estão estabelecidos? 

 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar a logística e a cadeia de valores 

do VIII Seminário ANPTUR 2011- Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação. E como específicos no ambiente da Anptur: caracterizar a temática 
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logística e eventos; descrever os processos logísticos; e analisar a cadeia de valor 

do evento. 

 

O texto da dissertação compõe-se de três capítulos. No primeiro apresentam-se os 

fundamentos teóricos que englobam eventos, logística e logística de eventos. No 

segundo apresentam-se os procedimentos metodológicos e no terceiro os resultados 

a análise dos dados obtidos na pesquisa. 

 

A importância dos objetivos do estudo está em desenvolver banco de dados teóricos 

e práticos da importância da logística de um evento em suas diversas fases. Esse 

poderá contribuir no fomento de informações, pois comprovadamente a bibliografia 

específica é insuficiente.  

 

E ainda considera-se a importância do tema, tendo em vista a utilização do estudo e 

sua aplicabilidade no desenvolvimento das atividades docentes exercidas nos 

cursos de Turismo e Hotelaria, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda e 

Jornalismo. Em todas as áreas, eventos são desenvolvidos, tanto na forma teórica, 

como prática.  
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 

Neste capítulo serão abordados os temas eventos, conceitos, características, 

classificações e tipologias, bem como planejamento, da concepção ao fechamento; 

logística e logística para os eventos. 

 

2.1 Turismo de eventos: conceito e situação atual 

 

A necessidade de diversificar as atividades atrativas das destinações, que 

sobrevivem do turismo, em uma determinada época do ano, de acordo com seu 

potencial e vocação, utiliza-se do turismo de eventos ou de negócios.  Esta vertente 

tem registrado um grande potencial de crescimento, altamente rentável e favorável, 

se mostrando, não só como uma opção para combater os efeitos da sazonalidade 

da atividade, mas também como uma atividade em expansão, sendo capaz de 

originar benefícios. 

 

Neste caso é importante informar que o turismo está em crescimento constante e 

ocupa, nos dias atuais, posição importante na economia brasileira. É considerado 

fundamental para algumas destinações que movimentam vários negócios. A 

Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003), informa que a atividade movimenta 

mais de 50 segmentos, pois abrange as mais variadas formas de transporte, 

hospedagem, lazer, alimentação, comércio e demais serviços especializados que um 

evento pode demandar/oferecer. Assim, com base em Lage e Milone (2000) define-

se turismo como uma atividade econômica, pelo motivo de produzir bens e serviços, 

satisfazendo as necessidades básicas e secundárias do ser humano.  

 

No 9º Fórum Mundial de Turismo do WTTC - World Travel and Tourism Council, 

realizado na cidade de Florianópolis (SC), foi divulgado que o turismo no mundo 

geral, em média US$ 4 trilhões, emprega 230 milhões de pessoas, o que 

corresponde a 8,3% do total de empregos e apresenta um impacto direto de 

aproximadamente 10% do PIB mundial (CBC&VB, 2009). 

 
No turismo tradicional, de acordo com Andrade (2002) o deslocamento do turista 

está ligado aos períodos de férias e de feriados prolongados podendo também estar 
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relacionado ao fator de escolha pela destinação pelo modismo. Todavia a 

característica dos eventos em captar turistas é a capacidade de atração em qualquer 

época do ano. Allen et al. (2003, p. 17) afirmam que:  

Cada vez mais os governos estão se voltando para o turismo como uma 
indústria em crescimento, capaz de acarretar benefícios econômicos e 
geração de empregos. Os eventos por sua vez, são vistos como 
catalisadores para a atração de visitantes, o aumento dos gastos médios 
por turista, bem como de seu período de permanência. Eles são vistos como 
formadores de imagens, criando um perfil para os destinos, posicionando-os 
no mercado e fornecendo-lhes uma vantagem competitiva de marketing.  

 

No Brasil, Giacaglia (2003) destaca um número crescente de eventos, num índice de 

expansão médio anual de 7% ao ano, o que é confirmado pela Associação Brasileira 

de Empresas Organizadoras de Eventos ao informar que são 50 mil eventos anuais, 

que geram mais de R$ 30 bilhões em negócios e atraem cada vez mais participantes 

e visitantes. 

 

A International Congress & Convention Association – ICCA, maior entidade mundial 

do setor de eventos, informa que o Brasil ocupa a 8ª posição entre os países que 

mais sediam eventos internacionais. A lista divulgada pela ICCA contempla as 

cidades que receberam, em 2007, pelo menos cinco eventos internacionais que 

cumprem as exigências da entidade. No Brasil, as que mais se destacaram, nos 

últimos anos, neste segmento, foram São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto 

Alegre, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Ouro Preto e Campinas. Já em 2008 informou 

que o Brasil aumentou a participação no mercado mundial no segmento de eventos, 

conseguindo atrair 254 eventos internacionais. O País está em sétimo lugar (Quadro 

1) no ranking da associação. Outro dado importante que foi exposto pela ICCA é que 

50% dos eventos internacionais rodam o mundo e 30% deles estão na Europa 

(CBC&VB, 2011). 
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Quadro 1 - Ranking dos 10 países de acordo com a ICCA 

ICCA 2008 – Países 
Rank País Nº de Eventos  

1º U.S.A 507 
2º Alemanha 402 
3º Espanha 347 
4º França 334 
5º Reino Unido 322 
6º Itália 296 
7º Brasil  254 
8º Japão 247 
9º canadá 231 

10º Holanda 227 
Fonte: CBC&VB (2011) 
 

O turismo de eventos, desta forma, tornou-se um forte segmento na economia de 

muitos países. Consolidou-se como um importante vetor de geração de emprego e 

renda para as localidades. Isto é confirmando quando Beni (2004, p. 37) informa que 

“os turistas que viajam para participar de eventos, sejam eles de lazer, de 

atualização profissional ou de negócios, gastam três vezes mais do que o turista 

tradicional”.  

 

É uma atividade dinâmica, a qual possui elevada importância para uma cidade ou 

região, para o país como um todo, enquadrando-se no setor de prestação de 

serviços. Bahl (2003, p. 118) afirma que “os eventos têm grande importância no 

desenvolvimento socioeconômico de uma região. Divulgam a localidade estimulando 

o turismo, geram empregos diretos e indiretos, promovem intercâmbio entre as 

pessoas e trazem novos investimentos”. Sendo assim, percebe-se que um evento 

pode movimentar, não apenas a economia de um local, mas também influenciar nos 

aspectos sociais e culturais, uma vez que é o propiciador de atividades que pode 

envolver toda uma comunidade. 

 
Em virtude disso, o turismo de eventos está intrinsecamente ligado à atividade 

turística, apresentando fortemente um caráter multidisciplinar, colaborando na 

divulgação dos atrativos naturais, culturais e sociais da região e/ou cidade sede do 

evento. Nakane (2010) afirma que utiliza também, toda a estrutura da localidade 

envolvendo vários setores como o comércio local em geral, transportes (urbanos, 

intermunicipal, interestadual e internacional), terceirização de serviços  
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especializados, agências de viagens e operadoras de turismo, agências publicitárias, 

gráficas, casas noturnas, cinemas, teatros, estabelecimentos de alimentação e 

bebidas, meios de hospedagem entre outros. 

 

Bahl (2003, p. 4) diz que “[...] mundialmente, a atividade de eventos cresce 

notavelmente, mostrando que sozinha pode desempenhar um importante papel para 

a atividade turística como um todo.” E complementa que o setor de eventos atrai 

turistas e incrementa a receita das redes hoteleiras e empresas ligadas ao turismo 

receptivo, além de reunir pessoas com objetivos comuns, gerando empregos e renda 

para as comunidades receptoras. 

 

2.1.1 Conceitos de eventos 

 

Existem inúmeros conceitos de eventos, que relacionado a uma diversidade de 

áreas, como as motivações para o deslocamento do homem, em função das 

necessidades de troca de informações e tecnologia, e como atividade sempre 

existiu. Melo Neto (2007) afirma que eventos é um conceito de domínio amplo, e que 

na verdade, tudo é evento. 

 

Na adoção de um conceito de evento deve-se considerar a formação tanto 

acadêmica quanto profissional do autor, com nível nacional como internacional. O 

Quadro 2 demonstra esta situação: 
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Quadro 2 - Conceitos de eventos 
Origem Autor Formação/Área de Atuação Ano de 

Publicação Conceito 

 

Cristina 
Giácomo 

É doutora em Comunicação pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), mestre em Ciência da 
Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo (ECA-USP) e graduada em 
Relações Públicas pela Faculdade Cásper Líbero. 

1997 
Enquanto componente do mix de comunicação, tem por objetivo minimizar 
esforços, fazendo uso da capacidade de sinergia da qual dispõe o poder 
expressivo no intuito de engajar pessoas numa idéia ou ação. 

Gilda Fleury 
Meirelles Formação em Relações Públicas pela FAAP-SP 1999 

É um instrumento institucional e promocional, utilizado na comunicação 
dirigida, com a finalidade de criar conceito e estabelecer a imagem de 
organizações, produtos, serviços, idéias e pessoas, por meio de um 
acontecimento previamente planejado, a ocorrer em um único espaço de 
tempo com a aproximação entre os participantes, quer seja física, quer seja 
por meio de recursos da tecnologia. 

Antonia 
Marisa Canton 

Doutora em ciências da Comunicação com ênfase em 
Turismo de Eventos na Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo 

2002 Conjunto de atividades destinadas à otimização de ações profissionais em 
busca de resultados qualificados e quantificados junto ao público-alvo.  

Janaina Britto 
 
 
 

Bacharel em Turismo pela Universidade Anhembi Morumbi-
SP e em Design pela universidade Mackenzie. Mestre em 
Turismo e Lazer pela ECA/SP. 

2002 

Muito mais que um acontecimento de sucesso, uma festa uma linguagem de 
comunicação, uma atividade de relações públicas ou mesmo uma estratégia 
de marketing, o evento é a soam de esforços e ações planejadas como 
objetivo de alcançar resultados definidos junto aos seus públicos-alvo. 

Nena Fontes 
Bacharel em Turismo pela Universidade Anhembi Morumbi-
SP. Especialista em Turismo e Lazer pela Escuela de 
Turismo de Baleares, em Isla de Mallorca, Espanha  

Luiz Carlos 
Zanella 

Economista pela Faculdade de Ciências Econômicas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

2003 

É uma concentração ou reunião formal e solene de pessoas e/ou entidades 
realizada em data e local especial, com objetivo de celebrar acontecimentos 
importantes e significativos e estabelecer contatos de natureza comercial, 
cultural, esportiva, social, família, religiosa, científica, etc. 

Francisco 
Paulo de Melo 
Neto 

É professor universitário e consultor do Banco Mundial na 
área de desenho de projetos sociais.  2007 

É o fato, ou seja, é algo que acontece. Tem data e horário de início e fim. 
Sua realização está associada a um momento no tempo e a um local 
determinado. E ainda deve ser visto como um empreendimento, um negócio 
a ser bem gerenciado... Sabemos que um evento é um fato, acontecimento 
que gera distração, cultura e bem-estar para o público e negócios para seus 
investidores e parceiros.  

Cleuza 
Gertrude 
Gimenes 
Cesca 

Formada em Comunicação Social em habilitação em 
Relações Públicas, pelo Instituto de Artes e Comunicação 
da PUC/SP 

2008 
É a execução do projeto devidamente planejado de um acontecimento, com 
o objetivo de manter, elevar ou recuperar o conceito de uma organização 
junto ao seu público de interesse. 

Waldyr 
Gutierrez 
Fortes e  
 

Mestre e Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola 
de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 
(ECA – USP) 
 

2011 

É uma estratégia de comunicação que atinge o público de interesse, divulga 
a marca de uma empresa, promove seus produtos, potencializa suas 
vendas e contribui para a expansão comercial e conquista de novos 
mercados. 
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Origem Autor Formação/Área de Atuação Ano de 
Publicação Conceito 

Mariângela 
Benine 
Ramos Silva 

Pós-Doutora e Doutora em Ciências da Comunicação pela 
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 
Paulo (ECA – USP) 

Internacional 

Johnny Allen Diretor do Australian Center for Event  Management na 
Universidade of tecnology, Sidney 

2003 

Foi criado para descrever rituais, apresentações ou celebrações específicas 
que tenham sido deliberadamente planejados e criados para marcar 
ocasiões especiais ou para tingir metas ou objetivos específicos de cunho 
social, cultural ou corporativo.   

William 
O’Toole 

Experiência de mais de 20 anos na criação e organização 
de eventos. 

Ian Mc Donnel Professor da School of Leisure, Sport and Tourism, Faculty 
of Business, na University of Technology, Sidney. 

Robert Harris 
Professor catedrático e Director de Educação Profissional 
Continuada na School of Leisure, Sport and Tourism, 
Faculty of Business, na University of Technology, Sidney. 

Fonte: Adaptado e Atualizado de Blehm (2012) 
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O quadro demonstra, de forma resumida, de acordo com Martin (2003, p. 24) que: 

[...] Não existe consenso quanto a uma conceituação universal de evento. 
Ela é dificultada pela própria natureza intrínseca da atividade: seu 
dinamismo e sua abrangência. [...] são inúmeros os tipos de eventos hoje 
existentes. Eles estão presentes em toda a economia, em todas as classes 
sociais, religiões, raças e credos. Por isso dependendo da visão de quem o 
realiza e dele participa, o evento poderá ter uma definição diferenciada da 
outra, mesmo não sendo conflitante.  

 

Confirmando esta reflexão, pode-se destacar com base nos autores do quadro, a 

existência de informações similares ou sinônimos referentes ao conceito de eventos 

e suas aplicabilidades. Como exemplos aparecem de forma repetida, as palavras 

comunicação, ações profissionais, ações planejadas, instrumento institucional, 

reunião formal, entre outros. Isto se percebe de acordo com a área de formação e 

atuação do autor. 

 

2.1.2 Evolução histórica dos eventos 

 

Neste capítulo será relatado o histórico do surgimento dos eventos. Esta introdução 

relatando o tempo histórico sobre os fatores que tiveram maior ou menor relevância, 

de acordo com Santos (2008) proporcionará um entendimento mais claro desta 

organização espacial do setor de eventos atualmente.  

 
Existe uma relação de alguns poucos autores sobre o surgimento de eventos, pois 

Matias (2010, p. 71) diz que “[...] é impossível analisar uma região ou área limitando-

se a um destes conceitos. Por exemplo, a estrutura ou a função sem consideração 

pelos demais fatores”. E descreve que os primeiros indícios voltados ao segmento 

de eventos foram os Jogos Olímpicos da Era Antiga, ocorridos na Olímpia, datadas 

de 776 a.C. marcando esse episódio como pioneiro e destacando o desenvolvimento 

da hospitalidade. Estes jogos olímpicos despertaram outras cidades gregas a 

organizar jogos, concursos e demais atrações nos seus próprios territórios, por 

exemplo, Delfos e Corinto.   

  

As Olimpíadas aconteceram durante 1000 anos, sendo suspensas no final do século 

XVIII. Meirelles (2003) destaca que Atenas comandada pelo Barão de Coubertin 

regatou os jogos marcando a Era Moderna. E relaciona com as atuais olimpíadas 

pontuando que é fonte de recursos para o país promotor, fortalece o turismo, 
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transporte, meios de hospedagem e o setor de prestação de serviços. Já as Festas 

Saturnálias, de acordo com Matias (2004) aconteciam em 500 a.C. e assemelham-

se ao carnaval. Meirelles (2003) afirma que esta festa tinha como objetivo além do 

lazer, representar anseios, esperanças e folclore das regiões. 

 

Em 377 a.C., de acordo com Meirelles (2003) foi identificado o primeiro evento com 

característica informativa, denominado congresso, que tinha características de uma 

assembleia, pois reuniu todos os delegados das cidades gregas, que na época 

elegeram Felipe, que era General da Grécia nas lutas contra a Pérsia. E informa que 

o último evento da Era Antiga foi marcado com a Conferência de Luca com o 

objetivo de reconciliar dois rivais, Pompeu e Crasso, sob a coordenação de César ao 

norte da Itália. A conferência teve seu objetivo alcançado fortalecendo o poder 

Triunvirato e terminou derrubando o Senado. E esta era foi à difusão dos eventos 

que despertou o espírito da hospitalidade, organização, logística e segurança nas 

estradas. 

 

Na definição da tipologia concílio, usado ainda nos dias atuais, ainda de acordo com 

Matias (2010) é uma reunião eclesiástica que na época reunia membros do clero 

que estudavam, debatiam e discutiam temas sobre a doutrina e aos dogmas da 

igreja católica. O registro existente do primeiro conceito foi feito por Elvira, em 300 

a.C, solicitado por São Gregório, com a missão de evangelizar a Armênia. 

 

Os tipos de eventos que marcaram a antiguidade, com base na autora eram de 

caráter religioso como concílio, representações teatrais e as feiras de caráter 

comercial. O fato de não ter segurança nas estradas, o perfil de público das feiras 

eram mercadores que garantiam sua segurança pagando os tributos, e no concílio 

as autoridades máximas do clero, que eram livres de atentados. 

 

Na Idade Média, Matias (2004) descreve que até o Cristianismo, a insegurança nas 

estradas impediu o deslocamento das pessoas retardando o crescimento do setor de 

eventos. Mas por outro lado, informa que foi uma época marcante na criação de 

mapas, roteiros e divulgação das regiões com o Guia de Estradas de Charles 

Estiene e, Of Traves de Francis Bacon. 

 



24 
 

Nesta época, as feiras foram os tipos de eventos que mais aconteceram e possuindo 

o mesmo conceito das atuais que são exposições ou venda de mercadorias. E eram 

de produtos cultivados ou manufaturados pelos expositores para captação de 

clientes. Matias (2004, p. 33) afirma que “[...] a troca e a venda dos produtos são 

originárias dessa época, e todas as sanções e proibições eram suspensas, visando 

o incremento dos negócios durante a sua realização”.  

 

Até o século XVI houve vários conceitos, mas de acordo com Matias (2004) sem 

registros confiáveis, com o objetivo de afirmar e confirmar o poderio da igreja 

Católica. Eram os eventos utilizados como forma de força e poder. E descreve que 

as peças teatrais tiveram origem nas representações que quebravam a monotonia 

da missa, que algumas vezes eram longos e cansativos. Com o crescimento destas 

peças teatrais religiosas, a igreja tornou-se um espaço pequeno para as 

apresentações, passando assim a ocupar as ruas, praças públicas e os anfiteatros. 

Destaca também que: 

[...] cabe ressaltar a representação da cidade alemã de Oberammergan que 
acontece desde 1634, com a encenação da Paixão de Cristo. Atualmente, o 
evento chega a receber mais de 300 mil espectadores em toda a 
temporada. (MATIAS, 2004, p. 33) 

 
O surgimento de Eventos no Brasil é anterior à chegada da Família Real. 

Aconteciam feiras em locais abertos, as barracas eram armadas para venda direta 

ao consumidor de seus produtos.  O Baile de Carnaval no Rio de Janeiro em 1840, 

segundo Matias (2004) foi o primeiro evento que aconteceu em um local destinado à 

realização de eventos. A partir de 1950, após a II Guerra Mundial, com 

desenvolvimento industrial e com a organização de classes profissionais é que a 

atividade evento tomou impulso no Brasil. 

 

Em 1967 de acordo com Fortes e Silva (2011) Roosevelt Hamam fundou a primeira 

empresa brasileira de organização de eventos e iniciando assim o processo de 

profissionalização do setor.  

 

A evolução da atividade provocou a organização do segmento de eventos, surgiram 

entidades e associações para planejar e administrar a sustentabilidade da atividade 

no mundo e no Brasil. International Congress & Convention Association – ICCA; 
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International Association of Convention & Visitors Bureau – IAC&VB; Associação 

Brasileira dos Organizadores de Eventos – ABEOC são algumas destas entidades.  

 

2.2 Eventos: tipologias, classificação e caracterís ticas 

 

Os tipos de eventos realizados são inúmeros e podem estar classificados, como 

afirma Mello Neto (2007), de acordo com a capacidade criativa do homem. O Quadro 

3 foi elaborado a partir da distribuição das tipologias, de acordo com a área de 

interesse e objetivo do evento, bem como a forma como ele se desenvolve, 

adequando assim, a tipologia ideal para a realização do mesmo. 

 

O organizador de eventos deve conhecer as diversas aplicabilidades deste 

segmento, principalmente em relação aos conceitos que são apresentados pelos 

autores. O mercado hoje, ainda demonstra um desconhecimento desta base 

conceitual, haja vista a utilização errônea da nomenclatura em relação ao tipo e ao 

desenvolvimento do evento. 
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Quadro 3 - Tipos de eventos  
ÁREA DE 

INTERESSE/ 
OBJETIVOS 

O QUE SE 
DESENVOLVE 

TIPO QUE PODE 
SER UTILIZADO CONCEITO 

Artístico 
Qualquer manifestação 
de arte 

Concerto Música Composição sinfônica que tem por característica essencial a oposição entre a orquestra e um ou diversos solistas, cuja 
virtuosidade se põe em relevo. 

Opera Peça dramática desempenhada em canto acompanhado de música. 
Sessão de 
Autógrafos 

Momento no qual o autor faz de próprio punho e letra a sua assinatura e/ou dedicatória para quem está ou adquire a sua obra. 

Assistencial/ 
Beneficente/ 
Filantrópico 

Organizado com fins 
lucrativos em prol de 
instituições filantrópicas 
e em área de domínio  
Público 
 

Bazar Venda organizada de objetos para fins de caridade. 
 Leilão É de curta duração, normalmente poucas horas, reunindo os interessados na venda pública de objetos específicos, arrematados 

por quem oferece o maior lanço (oferta de preço em leilão) e coordenado por um leiloeiro. 

Científico/ 
Técnico  

Assuntos referentes às 
ciências humanas, 
sociais e/ou aplicadas 

Assembleia Reunião da qual participam delegações representantes de grupos, estados, países, etc... Sua principal característica e debater 
assuntos de grande interesse de grupos. Delegações são colocadas em lugares preestabelecidos, conclusões apresentadas  são 
votadas em plenário e posteriormente transformadas em recomendações e somente as delegações oficiais tem direito a voto, 
porém pode haver inscrição de participante interessado no assunto, que terão apenas a função de ouvinte 

Brainstorming O objetivo deste é encontrar soluções para um problema. É desenvolvido em três fases: a primeira quando lançado o tema 
deverá haver a apresentação das ideias, porém não devem ser analisadas, na segunda fase existe uma discussão sobre as 
ideias e na terceira fase chega-se uma opção para a solução do problema. 

Ciclo De 
Palestras 

É um tipo de reunião derivado da conferência, tendo como diferença básica o fato de poder estar vinculado a uma série de 
palestras pronunciadas por professores e especialistas na matéria a ser abordada. Em geral, a assistência é homogênea e foi 
previamente selecionada, estando preparada para participar de uma sequência de reuniões que objetivam atingir a um fim 
predeterminado; 

 Colóquio Muito utilizado pelo segmento médico, deriva-se da conferência,. Seu maior objetivo é discutir e tomar decisão sobre 
determinado assunto. Após a definição e exposição de um tema central feita por um profissional de projeção, a plateia é dividida 
em grupos de debates. O resultado de cada grupo é apresentado por seus representantes para votação e aprovação da plateia. 

Conferência Consiste na exposição oral de um tema de interesse geral, por especialista de elevada qualificação, conceito e amplo 
conhecimento da matéria, dirigida a um público numeroso, de bom nível cultural e diversificado. Poderá ter u  moderador para 
conduzir as perguntas que poderão ser feitas por escrito ao conferencista; 

Congresso Reuniões promovidas por entidades associativas, visando debater assuntos que interessem a um determinado segmento 
profissional 

Debate Discussão entre duas pessoas, cada uma defendendo um ponto de vista. Existe a necessidade de um moderador para 
coordenação do debate. Pode ser aberto ao público ou transmitido por veículos de mídia, entretanto, nunca a plateia participa 
com perguntas. 

Encontro  Muito utilizado no campo das ciências humanas e sociais com o objetivo de exporem trabalhos, estudos e experiências 
relevantes ao desenvolvimento dessas áreas do conhecimento. 

Fórum Organizado por entidade oficial para discussão e debate, de forma ampla, de temas específicos e de atualidade com presença e 
participação ativa de elevado número de pessoas interessadas ou representantes de setores de atividades ou associações de 
classe. De forma mais simples, o Fórum consiste em uma e apresentação breve de um assunto pelo orador, seguida por 
perguntas, comentários  e recomendações. 

Jornada São periódicos promovidos por entidades ou classes, de âmbito regional, com duração de vários dias, reunindo profissionais para 
apresentação, troca de ideias e discussão de temas atuais e de interesse específico de determinado nível de participantes. A 
conclusão dos trabalhos é feita  por um coordenador que poderá apresentar as conclusões dos diversos grupos instalados em 
salas distintas. 
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ÁREA DE 
INTERESSE/ 
OBJETIVOS 

O QUE SE 
DESENVOLVE 

TIPO QUE PODE 
SER UTILIZADO CONCEITO 

Mesa Redonda É a reunião do tipo clássico, preparada e conduzida por um coordenador, que pode ser denominado presidente, e funciona como 
elemento moderador, orientando a discussão para que ela se mantenha sempre em torno do tema principal. Os participantes da 
mesa-redonda, em geral especialistas, apresentam os seus pontos de vista em torno do assunto em pauta,  sendo-lhes 
destinado um tempo limite para a sua exposição. Após as  várias exposições, os que fazem parte da mesa-redonda são levados 
a debater entre si os vários pontos de suas teses, podendo haver participação dos presentes na forma de perguntas, por escrito 
ou oralmente. 

Oficina Tem o mesmo formato do workshop: a primeira fase é expositiva e a segunda mais prática, quando os participantes testam os 
conhecimentos obtidos.  

Painel Consiste na discussão e análise informal de um problema ou tema pré-selecionado, normalmente um assunto técnico, por um 
palestrante, diversos especialistas ou debatedores, com a participação de um grupo selecionado e reduzido de pessoas. O painel 
é dividido em duas etapas: na primeira a apresentação e discussão dos painelistas quando o público é impedido de formular 
perguntas e na segunda a participação do público será com características de mesa-redonda. 

Palestra Apresenta características de conferência com menor formalidade e com público ou assistência reduzida, que possui noções 
sobre o assunto. O público pode participar com perguntas diretas. 

Reunião Consiste em contato direto de várias pessoas, normalmente de breve duração com uma pauta preestabelecida para discussão 
dos fatos, análise de situações e planejamento de atividades e trabalhos. 

Semana Tem duração de sete dias e envolve os participantes em vários acontecimentos como palestras, painéis, etc.. 
  Seminário Consiste numa exposição oral para participantes que possuam algum conhecimento prévio do assunto a ser debatido. 

  

Simpósio De caráter científico ou tecnológico promovido habitualmente por entidades profissionais, para a discussão de aspectos 
diferenciados de um mesmo tema por especialistas de renome e elevada qualificação técnica e cultural, com a participação ativa 
dos presentes, geralmente do mesmo nível. No decorre de cada apresentação, poderão ser formuladas perguntas por escrito e 
ao final realiza-se um debate amplo sobre os diversos aspectos dos temas discutidos, com a presença de um moderador. 

Vídeo ou Tele 
Conferência 

Utilizando-se de recursos audiovisuais e eletrônicos, a reunião pode ser compartilhada por participantes de diferentes locais, 
cidades, países ou continentes simultaneamente. 

Cívico/ 
Governamental 

Assuntos ligados à 
pátria, em geral 
obedecem a cerimoniais 
preestabelecidos, 
tradicionais e solenes. E 
podem ser em qualquer 
esfera, nível e instância 

Desfile A promoção de um desfile exige técnica especial, pois deverá conjugar um público selecionado, produtos requintados, escolha de 
demonstradores de nível e ainda excelência dos ambientes onde se realiza. 

Posse 
 

Consiste em oficializar alguém numa determinada função para a qual foi eleito ou designado. 

Transmissão de 
Cargo 

Representa o exercício por parte da pessoa que tomou posse. 

Solenidade Cerimônia pública que torna uma coisa solene. 

Cultural/ 
Folclórico 

Ressalta os aspectos de 
determinada cultura, 
para conhecimento geral 
ou promocional 

Apresentação Manifestações de culturas regionais de um país, abordando lendas, tradições, hábitos e costumes 
Concurso .Admissão por meio de provas para o preenchimento de um lugar ou emprego, ou de propostas para a adjudicação de um 

trabalho. Deve ser coordenado por uma comissão organizadora que estabelecerá regulamento, premiação e júri. 
Festas Tem como referência a comemoração e o congraçamento. 
Festival Usualmente de cunho artístico, periódico, objetivando competição, promoção comercial ou divulgação. 
Rodeio  É caracterizado pela realização de competições esportivas como montaria em touro, em cavalos e provas cronometradas de laço 

de bezerro, em duplas, etc... 
Show Trata-se de uma apresentação para um público-alvo específico, com o objetivo de entretenimento pela música, dança e 

atividades culturais. Também é muito utilizado para animar comícios políticos e convenções. 

Desportivo 
Qualquer tipo de evento 
esportivo, 
independentemente da 

Acqua Ride Esporte de aventura genuinamente brasileiro. Hoje tornou-se um esporte praticado em corredeiras de rios, onde o esportista se 
posiciona de peito em um mini bote inflável, usando ‘as mãos como remos e desviando de galhos e pedras e demais desafios 
que os obstáculos naturais do rios proporcionam. 
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ÁREA DE 
INTERESSE/ 
OBJETIVOS 

O QUE SE 
DESENVOLVE 

TIPO QUE PODE 
SER UTILIZADO CONCEITO 

modalidade Balonismo É um esporte aéreo praticado com um balão de ar quente.  
Base Jump  É um dos esportes mais perigosos do mundo. Não há chance para erros. B.A.S.E. quer dizer Building, Antenna, Span, e Earth. 

Ou, prédio, antena, ponte, e montanha. Estes são os quatro objetos fixos dos quais os base jumper salta. B.A.S.E. jumping 
também é conhecido como fixed object jumping, ou salto de objetos fixos. Basicamente, saltar de paraquedas sem estar em 
voando. A maioria dos saltos é realizada de alturas muito baixas, o que aumenta o risco de forma exponencial. Não há 
paraquedas reserva, já que na maioria dos casos, se houver uma pane no equipamento principal, não haveria tempo para a 
abertura de um reserva. 

Bugee Jump É um esporte radical praticado por muitos aventureiros corajosos, que consiste em saltar para o vazio amarrado aos tornozelos a 
uma corda elástica. 

Campeonato  Forma de competição onde os concorrentes se enfrentam pelo menos uma vez e tem uma duração relativamente longa. 
Competição O objetivo é estabelecer situações de concorrência, buscando desenvolver a área interessada. Nos esportes, as competições 

permitem o aperfeiçoamento do atleta e o avanço da tecnologia utilizada, além da integração entre pessoas e povos. Na cultura, 
as competições visam à descoberta de novos talentos, à conscientização e desenvolvimento do artista, à integração da 
comunidade e dos povos. Deve ser coordenado por uma comissão organizadora que estabelecerá regulamento, premiação e júri. 

Canoagem  É um desporto náutico, praticado com canoa ou caiaque. 
Canyoning,  Pode ser definido para um leigo como uma espécie de alpinismo praticado em cachoeiras. Mas o esporte vai muito além do rapel 

em cachoeiras, envolve tudo que diz respeito a exploração do ambiente dos canyons e dos rios em garganta. 
Cascading É um esporte de aventura que consiste na exploração progressiva de uma cachoeira.  Nascido no final da década de 70 na 

Europa, seus praticantes precisam transpor os obstáculos com técnicas e equipamentos da modalidade.  
Ciclismo É um esporte de corrida de bicicleta cujo objetivo dos participantes é chegar primeiro a determinada meta ou cumprir 

determinado percurso no menor tempo possível. 
Desafio Competições, normalmente individuais, que tem os processos de escala como referência. 
Escalada É um esporte de alta performance, exigindo técnica e força. Mas mesmo as pessoas com deficiência podem sentir as sensações 

e prazeres do esporte. 
Gincana  Atividade desportiva recreativa que conta com diversas estações criativas e ou objetivos a serem atingidos. 
Montanhismo É a prática de subir montanhas através de caminhada ou escalada. É considerado um esporte de aventura e se encontra ligado 

ao turismo ecológico. 
Olimpíada Competição que reúne várias modalidades esportivas e consome alguns dias na realização de diversas categorias. 
Rafting É a prática de descida em corredeiras em equipe utilizando botes infláveis, equipamentos de segurança. Antes de começar 

qualquer descida de rafting comercial, um condutor da atividade passa à todos os participantes detalhadas instruções de conduta 
relativas à segurança. 

Rapel É um esporte radical que foi inventado pelos alpinistas, como uma  
maneira fácil e rápida de descer os morros que escalavam. 

Regata Competição ou corrida de barcos à vela. 
Skysurf  É uma modalidade do paraquedismo que utiliza uma prancha em queda livre, a grande altura, para realizar curvas, loopings e 

acrobacias radicais. 
Sorteio Determinar ou escolher por sortes. 
Surf Éuma prática desportiva marítimo, frequentemente considerada parte do grupo de atividades denominadas desportos radicais, 

dado o seu aspecto criativo, cuja proficiência é verificada pelo grau de dificuldade dos movimentos executados ao acompanhar o 
movimento de uma onda do mar sobre uma prancha, denominada prancha de surfe, à medida que esta onda se desloca em 
direção à praia. 

Taça Com exceção à Copa do Mundo de Futebol e a alguns eventos tradicionais, normalmente se utiliza o nome Taça ou Copa 
juntamente com o nome oficial do torneio para poder prestar alguma homenagem ou promover um patrocinador. 

Torneio Atividade esportiva com caráter eliminatório e que é realizada em um curto espaço de tempo. 
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ÁREA DE 
INTERESSE/ 
OBJETIVOS 

O QUE SE 
DESENVOLVE 

TIPO QUE PODE 
SER UTILIZADO CONCEITO 

Vôo Livre ou Asa 
Delta 

É um esporte radical, com voo não motorizado, que utiliza as térmicas (atividade térmica e do vento na Camada limite 
atmosférica) para realizar voos locais ou de grande distância, possibilitando alterar tanto a velocidade quanto a trajetória, e ainda 
escolher o local de pouso. 

Educativo 
Enfoca a divulgação de 
didáticas avançadas 

Curso De curta (poucas horas), média (meses) ou longa (vários anos) duração, é dirigida para um público homogêneo, previamente 
inscrito e selecionado. Por meio de aulas, palestras ou outros formatos, os participantes buscam aprendizado específico, com 
especialistas. 

Treinamento O objetivo de promover a atualização e/ou capacitação profissional de atividades específicas. 
Workshops É um curso intensivo ou grupo experimental. Na prática, neste tipo de evento, profissionais do mesmo ramo, área de negócio ou 

até mesma empresa reúnem-se em determinado local com o objetivo de solucionar problemas ou tema a eles apresentado. Este 
evento pode ter os seguintes objetivos: Desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, discussão de temas relevantes para o 
futuro da empresa, solução de problemas operacionais da empresa e treinamento. 

Empresarial, 
de Negócios 
ou 
Promocional 
 

Enfoca as pesquisas, 
resultados e realizações 
das organizações e de 
seus associados, bem 
como enfoca o 
incremento de vendas 

Convenção Atividades de determinados grupos, promovidas por entidades empresariais, isoladamente. As convenções são realizadas para 
reunir profissionais de empresas, podendo, também, ser feitas por setores distintos de uma determinada organização ou 
congregando todos os seus integrantes. 

Feira A estrutura da organização da feira, exposição, salão e mostra é muito semelhante. A feira serve de modelo para o planejamento 
e execução dos outros três tipos. A feira é uma iniciativa de uma ou várias empresas que se associam para divulgar e promover 
seus produtos, técnicas e serviços, visando à comercialização. A finalidade principal da feira é, em última instância, a conquista 
de mercado, isto é, o aumento da demanda pelos produtos em exposição. Geralmente é um evento de grande porte, aberto ao 
público, de periodicidade comumente anual ou bienal. Seu tempo de duração é estimado entre dois e quinze dias. 

Rodada de 
Negócios 

Contato entre empresários, consumidores potenciais, compradores e fornecedores de produtos e serviços. Os contatos poderão 
ser previamente agendados e abrangem acordos comerciais, representação, licenças, exploração de tecnologia, novos 
empreendimentos, consultoria, apresentação de equipamentos e serviços e outros objetivos. 

Showcase É uma alternativa às feiras, ao representar um novo conceito de vitrine alternativa. Os participantes contatam o expositor, apenas 
por telefones instalados ao lado da vitrine fechada onde estão expostos os produtos. 

Visita É um ato de comunicação dirigida aproximativa, pois o cliente e fornecedor se encontram para negociar, tem duração de no 
máximo três horas. 

Expositivo 

Conta com uma platéia 
observadora, sem 
competição, e seu 
objetivo é o de mostrar 
obras de arte, roupas da 
moda, objetos 
históricos, empresas 

Avant-Premiere Representação de peça teatral ou projeção de filme, que antecede a primeira representação pública e se oferece aos críticos ou 
a convidados especiais; pré-estreia. (Realiza-se, geralmente, em prol de uma obra de beneficência.). 

Exposição Pode ser pública de produção artística, industrial, técnica ou científica. Pode haver ou não objetivo de venda dos produtos 
expostos. 

Mostra Exposição de caráter circular, ou seja, itinerante, que percorre vários locais ou cidades, com o mesmo conteúdo e formato. 
Objetiva apenas divulgar. 

Vernissage Abertura de exposição de artes plásticas. O termo francês vem dos artistas boêmios que ao terminar  uma obra com verniz, 
convidavam os amigos para apreciá-la, enquanto degustavam uma taça de vinho. 

Gastronômico 

Estes podem ser o 
motivo da reunião, ou 
fazer parte da 
programação do evento 

Almoços A primeira das refeições substanciais do dia, entre o desjejum e o jantar. 
Banquete  Jantar com grandes aparatos e requintes. 
Bolo e 
Champanhe 

Simples e barato, que se usa nos aloés da igreja por ocasião do casamento. 

Brunch,  Trata-se de um café da manhã/almoço, muito usado pelos hotéis e/ou particulares (principalmente à beira da piscina) aos 
domingos. O sucesso do brunch está no equilíbrio entre os doces e salgados e entre os sucos e bebidas alcoólicas. O horário do 
serviço, normalmente, é das 12h às 18h. 

Café da Manhã Também conhecido como desejum é a primeira refeição do dia. 
Ceias A última refeição do dia, feita depois do jantar. 
Chá Na forma tradicional – o chá das cinco – com mesa de doces e salgados. 



30 
 

ÁREA DE 
INTERESSE/ 
OBJETIVOS 

O QUE SE 
DESENVOLVE 

TIPO QUE PODE 
SER UTILIZADO CONCEITO 

Coffee Break É um café oferecido para uma pequena parada durante os encontros de trabalho, o tempo máximo de realização é de meia hora 
e pode não haver reposição.  

Confrarias Reunião de pessoas que exercem a mesma profissão ou têm o mesmo modo de vida. 
Coquetel Party Caracteriza-se pela reunião de pessoas para comemoração de alguma data ou acontecimento, no qual se servem bebidas 

diversas e canapés. O sucesso do coquetel depende de sua organização e equilíbrio entre as bebidas e canapés. É de curta 
duração, em média no máximo duas horas e, normalmente das 19 às 21h (tem horário para chegar e sair). 

Coquetel Souper É conhecido como coquetel volante, reforçado com um ou dois pratos quentes. Normalmente acontece a partir de 20h ou 21hs. 
Coquetel Buffet É programado a partir de 21h, também é precedido com canapés, salgadinhos e bebidas e, logo após são convidados a se 

servirem no Buffet. 
Happy Hou,  Coquetel/drink de final de tarde, promovido por bares, restaurantes e hotéis, caracterizado por disputas (dados, palitinhos, 

dominó) entre Maitre e clientes, onde quem ganhar não paga. É realizado neste horário em função da chamada hora do ruch. 
Jantar Refeição substancial, geralmente realizada ao final do dia ou à noite. 
Lanches  Pequena refeição entre as refeições principais, geralmente entre o almoço e o jantar. 
Porto d’Honra Termo tipicamente português, usado para designar um evento em que é servido vinho do Porto acompanhado de petits fours e 

frutas secas, em honra de alguém. 
Queijos e Vinhos Geralmente usado no inverno, em que são servidos queijos, vinhos, pães, frutas e por vezes frios sortidos. 
Vin d’honneur:  
 

Nomenclatura francesa usada para designar um evento em que é servido um vinho especial em honra de alguém. 

Incentivo Enfoca a motivação  

Homenagem Serve como uma forma de reconhecimento e congratulações realizada posteriormente à morte de um indivíduo. Enquanto os 
prêmios são dados às pessoas ainda vivas, as homenagens póstumas são feitas como forma de reconhecimento das obras de 
pessoas que já faleceram. 

Premiação È para a entrega oficial dos prêmios de promoções realizadas com clientes, canais de vendas ou equipes internas da empresa. 

Informativo Enfoca a transmissão de 
dados e/ou notícias 

Entrevista 
Coletiva 

É o tipo de evento no qual um especialista ou representante de empresa/entidade/governo se coloca à disposição para responder 
sobre determinado assunto do seu conhecimento. Os questionadores são a imprensa 

Institucional/ 
Divulgação 

Promove um produto, 
pessoa, entidade 
pública ou privada, quer 
seja promoção da 
imagem ou apoio ao 
marketing 

Lançamento De cunho social, por terem maior poder de atração do público-alvo, são mais eficazes para lançar um novo produto. 
Inauguração Consiste em apresentar o público de interesse um determinado espaço físico que entrará em atividade. 
Roadshow,  Viajam por diversas estradas levando o mesmo conteúdo de apresentações – normalmente de produtos/serviços – e que 

necessitam atingir um público bastante abrangente, de todas as regiões de atuação da empresa. 
 Salão Destinado a promover e divulgar produtos e informar sobre eles, com o intuito de criar para os consumidores uma imagem 

positiva da instituição promotora. 

Lazer 
Turístico 
Eco turístico 

Proporciona 
entretenimento a seu 
participante e explora os 
recursos turísticos de 
uma região ou país, por 
meio de viagens de 
conhecimento, 
profissional ou não 

Arvorismo É uma atividade desenvolvida originalmente por cientistas (botânicos, biólogos, ornitólogos, etc.) para o estudo do dossel, ou 
seja, o ambiente da copa das árvores. Para facilitar o acesso e a circulação nesse ambiente, os cientistas utilizavam cordas e 
montavam passarelas de observação nos troncos das árvores maiores. Gradativamente foram desenvolvidos diversos tipos de 
travessias entre as árvores, utilizando-se cordas e posteriormente cabos de aço quando se objetivava montar estruturas para uso 
mais intenso.  

Boia Cross Consiste na descida em grandes boias redondas pelo leito dos rios em níveis de corredeiras leves, moderados, podendo ser 
praticado por todas as pessoas de acordo com a dose de emoção desejada. 

Cavalgada  E um passeio realizado por um grupo de cavaleiros. E pode ser realizado por motivos religiosos, cívicos ou para simples 
diversão, esse hábito é realizado por pessoas em todo o mundo. 

Excursão Consiste em agrupar pessoas para passar um ou mais dias viajando. 
 

Mergulho, 
Mergulho Livre 

Consiste no mergulho sem o auxílio de equipamentos de respiração subaquática. O mergulhador depende exclusivamente de 
sua capacidade pulmonar, preparação física e principalmente do controle emocional.. 

Pesca Esportiva É a forma de pescar na qual o pescador busca capturar uma determinada espécie de peixe, fazendo uso de conhecimentos dos 
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seus hábitos. 
Trilha É um caminho ou estrada de passeio terrestre usado para  

caminhada ao ar livre, ciclismo ou outras atividades de locomoção. 

Político 

Relacionados às esferas 
políticas (partido 
político, associações de 
classe, entidades 
sindicais) 

Campanha  Qualquer empreendimento político ou econômico de duração determinada, com fim de propaganda. 
Comício É promovido por partidos políticos ou entidades de classes com intenção de divulgação das propostas de governo para concorrer 

a uma eleição. 

Religioso 

Trata de assunto de 
religião, 
independentemente do 
credo 

Concílio  Assembleia do alto clero para tomar decisões disciplinares ou de fé. 
Conclave Embora tenha organização de um congresso, seu caráter religioso confere-lhe características singulares. As conclusões dele 

advindas podem ser adotas pela congregação que o organiza. Organizado geralmente por expositores religiosos, sendo 
discutidos assuntos de ordem ética e moral. 

Missa/Culto Forma pela qual se presta homenagem à divindade.. Cerimônias religiosas; forma externa (de qualquer religião).. Ato religioso 
dominical (nas igrejas protestantes). 

Social 

Permite atingir os 
propósitos, porém de 
forma prazerosa, tendo 
como funções básicas a 
sociabilização e 
motivação 

Baile Festa em que se dança, ao som da música ao vivo ou Dj. 
Bodas Comemoração de aniversário de união estável. 1º Papel, 2º Algodão, 4º Seda, 5º Madeira, 10} Estanho, 15º Cristal, 20º 

Porcelana, 25º Prata, 30º Pérola, 35º Coral, 40º Esmeralda, 45º Rubi, 50º Ouro, 60º Diamante, 65º Ferro, 65º Brilhante. 
Casamento, Celebração de união religiosa ou civil entre duas pessoas e deve obedecer aos ritos impostos pelos diversos credos e legislação. 

Um quesito importante é ter criatividade para encontrar soluções que estejam de acordo com o bolso do cliente e a necessidade 
de fazer dessa ocasião um momento especial. 

Chá de Bebê 
 

É para ajudar a futura mãe a se equipar para esse início cheio de despesas, e ajudá-la emocionalmente nessa nova fase, pois é 
importante para ela, sentir os amigos por perto, participando dessa etapa de sua vida, mesmo que não seja seu primeiro filhinho. 

Chá de Panela 
(de Cozinha) 

A intenção do chá de cozinha (ou chá de panela) é reunir as melhores amigas da noiva numa festinha informal e também para 
presentear a noiva com artigos de cozinha que a futura esposa irá utilizar no dia a dia. 

Chá de Bar É organizado pelos amigos do casal que oferecem a casa e marcam a data (geralmente quinze dias antes do casamento). A 
diferença é que são convidados casais e os presentes são para o bar, por isso pode ser feito junto com o chá de cozinha. 

Colação de Grau 
ou Diplomação 

É a entrega do diploma no qual a Universidade ou Faculdade apresenta à sociedade os novos bacharéis ou diplomados e, 
portanto, futuros profissionais. 

Dias Específicos É a  comemoração dos dias específicos (dias das mães, secretárias, pais, bombeiros) é uma excelente política de Relações 
Públicas, pois estimula a confraternização dos participantes, influindo diretamente no estado de espírito dos funcionários e, 
consequentemente, na sua produtividade. 

Garden Party “Festa no Jardim.” É promovido no início do verão, ao ar livre, com início à tarde, prolongando-se até a noite. O cenário inclui 
piscina ou jardim, pista de dança e música adequada ao clima. O cardápio consiste geralmente em petiscos. 

Noivado È realizado para que se faça a promessa mútua de casamento. 
Open Day  É uma derivação de uma visita técnica; são abertas as portas da empresa para esta seja visitada. 
Outorga de 
Títulos 

Consiste em homenagear pessoa física ou jurídica em reconhecimento a serviços prestados, com a entrega de diploma ou título. 

Sarau Festa noturna em que há dança, música, canto, etc. 
Velório É realizado para velar um morto. E devem ser observados os preceitos de cada crença; 

Fonte: Adaptado e atualizado de Basso (2009) 
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Utilizando-se destes conceitos, o organizador deve tornar o evento ou uma parte 

dele em um momento inesquecível. E Mello Neto (2007, p. 47) afirma que “um 

evento criativo apresenta um tema novo, criativo, atividades diversificados, ideias 

ousadas, seus objetivos transcendem o escopo das atividades propostas”  

 

E por esta razão é muito difícil apontar todos os tipos de eventos existentes, pois de 

acordo com o Quadro 3, é possível a cada momento de um evento, criar situações 

inéditas. E como exemplos desta possibilidade de utilização da criatividade são os 

eventos realizados em transatlânticos, hotéis temáticos, lugares históricos, onde a 

programação deve ir além da expectativa do participante. Além disso, a tecnologia 

proporciona eventos dinâmicos, vídeo conferência, e ainda, a internet com 

possibilidade de realização de eventos on line. 

 
 

2.3 Gestão de eventos 

 

Qualquer evento precisa ser planejado e organizado com antecedência, podendo 

atender a diversos objetivos pela sua complexidade e grau de detalhamento. O 

Planejamento, de acordo com Meirelles (1999, p.71) “[...] é o fator fundamental ao 

desenvolvimento de qualquer evento, permitindo a racionalização das atividades, o 

gerenciamento dos recursos disponíveis e a implantação do próprio evento.” E Allen 

et al. (2008) defendem que este estabelece em qual ponto se encontra e para qual 

direção seria mais adequada seguir, por meio das táticas e estratégias.  

 

Mesmo os eventos, tendo versatilidade e diversidade em seu formato, é de suma 

importância que cumpram todas as etapas de sua execução, que conforme Matias 

(2010) são definidas como concepção, pré, trans e pós-evento. E descreve que a 

incorporação da ideia, chamada de concepção, seria todo levantamento de 

informações para iniciar o planejamento e organização do evento, que neste 

momento passa a ser o pré-evento. O transevento é o transcorrer das atividades 

planejadas na fase do pré-evento, sendo acompanhadas por check-list dividido por 

área. E o pós-evento é todo o processo de encerramento sendo necessários alguns 

instrumentos de controle para fechamento e avaliação dos resultados do mesmo. 
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Fortes e Silva (2011, p. 41), informam que há divergências entre os autores 

brasileiros sobre os passos para a organização de um evento, porém 

“fundamentalmente estes passos podem ser reunidos em quatro grupos: 

planejamento, organização, execução e avaliação.”  

 

Figura  1 - Fases do evento 

 
Fonte: Adaptado de Matias (2010) e Fortes e Silva (2011). 

 

A Figura 1 apresenta todo o processo baseado na visão de dois autores, na qual o 

passo inicial é a fase da concepção. Essa dará todo o levantamento de informações 

como: definição da natureza do evento, o estudo da viabilidade financeira, verificar a 

possibilidade de prosseguir para realização, tendo todo o apoio necessário e 

principalmente as estratégias que serão usadas para captação de recursos.  

 

Na próxima fase, ou seja, o pré-evento é importante que estas informações estejam 

descritas no que chamamos projeto de evento, que estabelece o planejamento e 

organização criando um esquema orientador. Este documento deverá ter o 

agrupamento lógico de tarefas, seguindo os procedimentos adequados como:  
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• Estrutura organizacional: estabelecer os recursos humanos necessários, bem 

como suas funções para o desenvolvimento do evento. 

• Programação preliminar: descrição do tema central do evento, data, local, 

horário, e atividades que serão realizadas no evento.  

• Necessidades operacionais: determinar os equipamentos, móveis, rouparias e 

utensílios, necessários para a operacionalização do evento, com as 

respectivas descrições, quantidades, custo unitário e total, podendo pesquisar 

com fornecedores, utilizando recursos como Internet, telefone, fax e outros 

que tenham a disposição. É importante a comprovação destes orçamentos. 

• Legislação: colocar as questões legais para realização do evento com os 

respectivos órgãos responsáveis sendo necessário verificar se o evento 

precisa pagar taxas, estabelecer o contrato de locação de espaço, dos 

prestadores de serviços, elaborações de regulamentos próprios, fiscalização 

de órgãos governamentais quando necessário.  

• Plano de divulgação: estabelecer como e quais os meios pelos quais o evento 

será divulgado bem como quais materiais serão distribuídos aos participantes 

e convidados. 

• Previsão orçamentária: todos os orçamentos serão resumidos neste item por 

meio de planilhas para ter uma previsão de gastos e receitas do evento. Este 

item é de suma importância principalmente para traçar as estratégias e 

valores que serão tratados na captação de recursos. 

• Cronograma: previsão de tempo que será gasto na realização do trabalho de 

acordo com as atividades a serem cumpridas estabelecendo os prazos para a 

realização do evento (pré, trans e pós-evento), bem como os responsáveis 

por cada tarefa.  

• Check list: este item é o detalhamento de cada tarefa do cronograma que 

pode ser dividido por áreas do evento como secretaria, decoração, 

programação cultural, programação científica, financeiro, etc. 

• Análise da viabilidade: neste item deve ser feita a análise da viabilidade 

econômica e financeira, bem como comentar a técnica e a legal para a 

realização do evento. Na viabilidade financeira deverão ser apresentados 

alguns indicadores econômicos que comprovem ou não a possibilidade de 

realização o evento.  
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Na fase do transevento, ou seja, na execução são implantadas as ações planejadas, 

tendo a necessidade de estabelecer estratégias de monitoramento e avaliação visto 

que são possíveis alterações. Este acompanhamento auxilia na tomada de decisão, 

na transmissão de ordens, na chefia de subordinados e na coordenação de 

atividades individuais. No pós-evento serão realizadas as atividades de fechamento 

e finalização, que são descritos em um relatório final, incluído no roteiro o feedback 

das atividades implantadas. Nesta fase verifica-se também se os objetivos do evento 

foram atingidos. 

 

Dependendo do tipo de evento, de acordo com Matias (2010) as atividades de cada 

fase sofrem alterações tendo maior ou menor grau de detalhamento. Estas fases 

seguidas corretamente de acordo com Nakane (2010, p. 47) demandam “[...] um 

criterioso planejamento, com profissionais qualificados, que tenham visão estratégica 

e que não sejam apenas tarefeiros.” E ainda segundo Watt (2004 apud NAKANE, 

2010, p. 53), 

Para uma adequada gestão de eventos é essencial um controle total, desde 
a fase inicial até o pós-evento, que funciona como uma espécie de 
gerenciador que verifica se o que deve acontecer está acontecendo ou irá 
acontecer ou aconteceu. Quanto maior o número de colaboradores que 
estejam envolvidos ou informados sobre os critérios de gestão de eventos, 
maior será a probabilidade de que o evento se desenvolva de forma plena, 
com maior fluidez sistemática.  
 

A gestão de um evento, que tem o desenvolvimento do processo utilizando todos os 

passos descritos neste item poderá atingir o objetivo pré-determinado e com ele, os 

benefícios e o retorno positivo na realização do mesmo. 

 

2.4 Logística: histórico, conceitos, componentes e processos  

 

Diante do objetivo geral deste estudo faz-se necessário uma abordagem sobre 

logística para melhor entendimento da evolução até os dias atuais, além dos 

conceitos relacionados. 

 

a) Evolução Histórica 
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Estudos registram que a logística existe desde os primórdios. Gomes e Ribeiro 

(2004) afirmam que teve sinais na Grécia Antiga, pois com a distância das lutas 

houve necessidade de desenvolver estratégias para abastecer as tropas e verificar 

locais para acampamento. Serio; Sampaio; e Pereira (2007) descrevem que as 

tropas militares precisavam suprir a carência de alimentos, medicamentos, munições 

e equipamentos, obtendo a formação de um organizado aparato bélico, e o sucesso 

dependia do grau de seu planejamento logístico. 

 

Costa; Dias; e Godinho (2010), nesta mesma linha, afirmam que a logística sempre 

esteve associada às atividades militares, utilizada no planejamento de operações, 

visto que os relacionados com o abastecimento de exércitos deslocados, nos quais 

os generais tinham a atenção voltada à produção.  Serio; Sampaio; e Pereira (2007) 

concluem que já havia uma preocupação das organizações militares com a 

necessidade do planejamento logístico rápido e eficiente.  

 

Nas épocas mais antigas da história, Ballou (2006) descreve que os alimentos e 

outras commodities1 eram concentrados em regiões distantes e estavam disponíveis 

apenas em determinadas ocasiões do ano. Devido à limitação de sistemas de 

transportes e armazenamento, as pessoas desenvolviam os produtos por suas 

próprias forças, bem como viviam próximas às fontes de produção. A Figura 2 

apresenta as cinco eras na evolução do termo logística registradas conforme os 

autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
1 Significa mercadorias em inglês  http://www.suapesquisa.com/o_que_e/commodities.htm, 2012.  
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Figura 2 - Cinco eras da evolução do termo logística  

 

 

Fonte: Adaptado de Figueiredo e Arkader (2009)  
 

Em 1960, com a 3ª era relacionada com as funções integradas que começou um 

foco mais amplo relacionado à logística. Já na 4ª era o “foco cliente” sendo 

registrado até metade da década de 80 ressalta-se a preocupação com qualidade 

nesta prestação de serviços relacionada à logística focada diretamente na satisfação 

do cliente. Consequentemente na 5ª era iniciou-se a competitividade focada para o 

diferencial utilizando tecnologia da informação, responsabilidade social e ecológica 

dando mais base para as empresas estarem à frente na globalização que também 

estava atrelada a esta trajetória. 

 

A logística no Brasil é despertada com a competitividade e sobrevivência no negócio. 

Fleury e Wanke (2003, p. 48) fazem uma observação que: 

Nos últimos anos, a logística no Brasil passou por profundas transformações 
em direção a maior sofisticação. Essas transformações são evidenciadas 
em diferentes aspectos, sejam eles relacionados à estrutura organizacional, 
às atividades operacionais, ao relacionamento com os clientes, ou às 
questões financeiras. Por exemplo, numa proporção cada vez maior de 
empresas, o principal executivo de logística situa-se nos mais altos níveis 
hierárquicos. Por outro lado, o escopo das operações logísticas já 
ultrapassou claramente as fronteiras clássicas do transporte e da 
armazenagem.  
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E estas mudanças econômicas (Figura 3) alteram também a visão empresarial sobre 

logística, que passa a ser vista como atividade estratégica, uma ferramenta 

gerencial, fonte potencial de vantagem competitiva. 

 

Figura 3 - Mudanças econômicas que afetam a logística 
  

 
Fonte: Adaptado de Fleury (2009)  
 

Essas transformações atingiram, de acordo com Fleury e Wanke (2003), os maiores 

níveis administrativos das empresas, proporcionando importância mais significativa e 

ultrapassando o paradigma de que logística não trata-se apenas de um processo 

operacional. Deve ser utilizada como estratégia e é o resultado de sua crescente 

complexibilidade com a utilização intensiva de novas tecnologias.  

 

Os autores descrevem que esta trajetória de mudanças, fez com que as empresas 

se adaptassem e aumentassem sua qualidade dos produtos e serviços. A 

velocidade crescente do mercado e as pressões do consumidor na exigência da 

qualidade dos serviços ou produtos, qualquer falha neste processo como: atraso na 

data entrega, ou a falta deste produto nas prateleiras, implica em vendas não 

realizadas consequentemente a perda do cliente. O surgimento da Internet e das 
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aplicações de e-commerce2 tem contribuído significativamente para aprofundar esse 

comportamento.  

 

b) Conceitos de logística 

 

Em 1962, de acordo com Ballou (2006, p.27), a Councol of Logistics Management 

(CLM), define logística como “o processo de planejamento, implementação e 

controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações 

relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de 

atender as exigências dos clientes”.  

 

É possível afirmar diante deste cenário, de acordo com Christopher (2009) que a 

logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e 

armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de informações 

correlatas) através da organização e seus canais de marketing, de modo a poder 

maximizar as lucratividades presente e futura através do atendimento dos pedidos a 

baixo custo.  

 

Serio; Sampaio; e Pereira (2007) afirmam que a logística passou a ser vista como 

parte do processo de gestão da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e 

controla o fluxo e armazenamento de produtos, serviços e a informação relacionada, 

desde o ponto de origem até o ponto de consumo, de modo a atender as 

necessidades dos consumidores de forma eficiente e eficaz. E Razzolini (2009, p. 

25), observa que “a logística visa diminuir as dificuldades existentes entre a 

produção de bens e serviços e a necessidade de consumo” É possível afirmar que: 
3A Logística por ser uma unidade de “despesas” é ainda a principal iniciativa 
de redução de custo de uma organização. Não se pode pensar em 
otimização dos recursos (produtividade), redução de custo, sem que não se 
pense em logística antes. Daí a necessidade de aliar conhecimento, 
habilidade e atitude ao capital humano.  
 

                                        
2 Monteiro (2000, p. 1) “Recente pesquisa realizada pelo Centro de Estudos em Logística do Coppead, mostrou 
que os maiores problemas de desempenho logístico do e-commerce, no Brasil, residem nas etapas que vão da 
preparação e envio do pedido por parte do consumidor, até a transferência do produto ao transportador para a 
realização da entrega física.”.  
3 Santos. J. N. Evolução da Logística no Brasil.  Disponível http://www.administradores.com.br/informe-
se/artigos/evolucao-logistica-no-brasil/13574/. 2007. Acessado em julho de 2011. 
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Neste contexto, Ballou (2006) diz que a logística empresarial trata de todas as 

atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos 

desde o ponto de aquisição da matéria prima até o ponto de consumo final, assim 

como os fluxos de informações que colocam os produtos em movimento, com o 

propósito de providenciar níveis de serviços adequados aos clientes a um custo 

razoável.   

 

Razzolini Filho (2009) contextualiza que logística empresarial não tem o mesmo 

significado para todas as pessoas, inclusive para aquelas que estão ativamente 

engajadas no assunto. A mesma é associada ao estudo e administração dos fluxos 

de bens e serviços e da informação associada que os põe em movimento. Caso 

fosse viável produzir todos os bens e serviços no ponto onde eles são consumidos 

ou as pessoas desejassem viver onde as matérias-primas e a produção se 

localizem, então a logística seria pouco importante. Mas isto não ocorre na 

sociedade moderna.  

 

E o autor descreve que uma região tende a especializar-se na produção daquilo que 

tiver vantagem econômica para fazê-lo. Isto cria um hiato de tempo e espaço entre 

matérias primas e produção e entre produção e consumo. Vencer tempo e distância 

na movimentação de bens ou na entrega de serviços de forma eficaz e eficiente é a 

tarefa do profissional de logística. Ou seja, sua missão é colocar as mercadorias ou 

os serviços certos no lugar e no instante correto e na condição desejada, ao menor 

custo possível.  

 

c) Logística Integrada 

 

A trajetória do sistema logístico está relacionada com a integração dos componentes 

que fazem parte do mesmo. Caso um desses componentes venha, por algum motivo 

ausentar-se, haverá uma interferência na operacionalização até o destino final 

afetando diretamente a eficiência neste processo, não atingindo o objetivo. 

 

A necessidade de redução de custos e a melhoria no nível de serviços ao cliente 

estão ligados neste sistema logístico, sendo necessário alcançar a excelência. Isto 

conclui que a modernização e otimização deste serviço reduzirão custos e quebrarão 
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o paradigma, que melhorarão os níveis de serviço que influem em maiores custos. 

Fleury (2009, p. 38) afirma que:  

A implantação deste conceito de logística integrada exige mudanças 
culturais e organizacionais assim como significativos investimentos em 
tecnologias da informação. O sucesso dependerá também de persistência, 
paciência, habilidade de negociação e conhecimento das responsáveis pelo 
processo.  
 

Gomes e Ribeiro (2004) explicam que o fluxo dos materiais e outras informações na 

logística integrada são a relação entre fornecedores, suprimentos, produção, 

distribuição e cliente. E o conceito de logística está relacionado ao de logística 

integrada pelo processo de ligação de um componente a outro, o que é fundamental 

para o gerenciamento empresarial, tanto a área de transportes como a de serviços 

prestados. A Figura 4  apresenta o universo da logística integrada em todos os 

setores de uma organização. 

 

  Figura 4 – Universo da logística integrada 

 
    Fonte: Adaptado de Ching (2009) 
 

O sistema do processo logístico está baseado no envolvimento da organização em 

estratégias planejadas e integradas com fornecedor e cliente. As outras áreas 

ligadas a esta organização, como vendas, marketing, manufaturado e logística, 

participam da relação com o consumidor final, voltadas ao mercado externo. 

Visualiza-se nesta figura, que as mercadorias e produtos vão em direção ao cliente e 

as informações e os recursos na direção inversa, possibilitando o retorno positivo ou 

negativo deste processo (CHING, 2009). 

 

A logística integrada visualizada por Ching (2009, p. 67) “concentra-se em alinhar os 

processos-chave do negócio. Mercadorias e produtos fluem das fontes supridoras e 
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vão em direção aos consumidores. A informação e os recursos em direção oposta 

saem dos consumidores e vão até as fontes supridoras” . 

 

E ainda, o autor afirma que esta integração está baseada na necessidade da 

organização relacionar-se com o público externo, que seriam os fornecedores e 

clientes para obtenção de vantagens competitivas, por meio de estratégias como: 

aumento da produção, diferencial do produto, níveis mais qualificados de serviço ao 

cliente, resultando em fatores positivos para a empresa.  

 

Ballou (2006, p. 27) afirma que a logística é um processo que inclui “as atividades 

importantes para disponibilização de bens e serviços aos consumidores, quando e 

como estes quiserem adquiri-los” e finaliza afirmando que “é parte do processo da 

cadeia de suprimentos e não o processo inteiro”. 

 

d) Vantagem competitiva por meio da cadeia de valores 

 

O termo cadeia de suprimento - supply chain –- de acordo com Ballou (2006, p. 27) é 

inglês e surgiu mais recentemente e “capta a essência da logística integrada e 

inclusive a ultrapassa.” E Handield e Nichols (1999 apud BALLOU, 2009, p.28) 

afirmam que a cadeia de suprimentos:  

Abrange todas as atividades relacionadas com o fluxo e transformação de 
mercadorias desde o estágio da matéria-prima (extração) até o usuário final, 
bem como os respectivos fluxos de informação. Materiais e informações 
fluem tanto para baixo quanto para cima na cadeia de suprimentos.  

 

E Pires (2004, p. 54) afirma que “envolverá todas as atividades associadas com o 

movimento de bens desde o estágio de matéria prima até o usuário final.” Razzolini 

Filho (2009, p. 45) afirma que:  

Suppy chain compreende a logística, mas é mais do que isso, inclui o fluxo 
de materiais e produtos até os consumidores, envolvendo também as 
organizações que são partes desse processo. O SCM é atualmente a 
propriedade estratégica na maioria das grandes empresas.  

 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos - Supply chain management - SCM –- é 

definido por Fleury (2009, p. 40) como: 

Instrumentos fundamentais para a eficiência do processo de 
comercialização e distribuição de bens e serviços, o conceito de canal de 
distribuição pode ser definido com o conjunto de unidades organizacionais, 
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institucionais e agentes, internos e externos que executam as funções que 
dão apoio marketing de produtos e serviços de determinada empresa.  
 

E Ching (2009) afirma que o SCM, além disto, possibilita uma forma de integrar o 

planejamento e controlar o fluxo de mercadorias, informações e recursos, desde o 

fornecedor até consumidor final, tendo a possibilidade de melhor gestão desta 

relação com a logística de uma forma integrada e proporcionando benefícios a todos 

os envolvidos.  

 

Gomes e Ribeiro (2004, p. 120) afirmam que SCM “é o controle de materiais, 

informações e finanças dentro do processo que vai do fornecedor ao consumidor, 

passando pelo fabricante, atacadista e varejista.” E envolve a coordenação e 

informação deste fluxo de várias empresas.  

 

A cadeia de suprimentos, de acordo com Cooper; Gloss e Bowersox (2006) às vezes 

conhecida por cadeia de valor ou cadeia de demanda, compreende empresas que 

colaboram para alavancar posicionamento estratégico e para melhorar a eficiência 

das operações. Para cada empresa envolvida, o relacionamento da cadeia de 

suprimentos reflete uma escolha estratégica. 

 

A expressão cadeia de valor de acordo com Pires (2004) é frequentemente usada na 

SCM e informa que a origem da expressão é atribuída a Porter que afirmava que 

para se compreenderem os elementos-chave para uma vantagem competitiva, 

devem-se analisar as várias atividades executadas na cadeia de valor de uma 

empresa e, o modo como elas interagem.   

 

Porter (1985 apud PIRES, 2004, p. 54) reforça que valor “refere-se aos que os 

clientes estão dispostos a pagar por aquilo que uma empresa os oferece, ou seja, é 

um conceito essencialmente relativo e usualmente ligado a questão da utilidade.” A 

cadeia de valor pode ser dividida em atividades primárias e de apoio. Sendo que as 

primárias são aquelas envolvidas na criação e movimentação física do produto, 

venda e pós venda. E as de apoio são as que dão suporte as primárias e também a 

elas próprias.  
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Complementando a ideia, estas atividades de acordo com Cristopher (2009) ainda 

podem ser categorizadas nas atividades primárias como logística de entrada, 

operações, logística de saída, marketing e vendas e assistência técnica; e, as de 

apoio como infraestrutura, gerenciamento de recursos humanos, desenvolvimento 

de tecnologia e aquisição.  

 

Porter (1985) apud Cristopher (2009) compreende que a vantagem competitiva 

relacionada à cadeia de valor deriva de atividades discretas que podem contribuir 

para base de diferenciação do produto. As mesmas estão introduzidas no projeto, na 

produção, na comercialização e na entrega e apoio do produto. O autor ressalta que 

“uma firma ganha vantagem competitiva executando estas atividades 

estrategicamente importantes, de maneira mais barata ou melhor do que seus 

concorrentes.” (2009, p. 09). Na Figura 05 são apresentadas as atividades primárias 

e secundárias que compõem a cadeia de valor da empresa. 

 

Figura 5 – Cadeia de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Porter e Millar (2009, p. 9) 
 

Porter (1985 apud CRISTOPHER, 2009)) explica que as atividades enquadram-se 

em nove categorias tendo as primárias a função de criação física, a comercialização 

e a entrega do produto ao comprador e as de apoio os insumos como: a 

infraestrutura, que possibilita a execução das atividades primárias. Estes insumos 
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relacionam-se sempre com recursos humanos e tecnologia. Cada uma destas 

categorias é utilizada de acordo com o negócio em especial que a empresa 

desempenha. O autor explica que para ter uma vantagem competitiva sobre os 

concorrentes, a empresa deve proporcionar valor para os seus clientes 

desempenhando as atividades mais eficientes que os demais, bem como de forma a 

criar maior valor percebido por este cliente. 

 

2.5 A logística e a cadeia de valores dos eventos  

 
Até o presente item tratou-se da logística nas atividades empresariais enquanto 

produto, porém é importante destacar que eventos faz parte da atividade empresarial 

ligada à prestação de serviços. Schmenner (1999) afirma que o setor de serviço 

inclui a hotelaria, restaurantes e lojas de manutenção, consertos em geral; a área de 

entretenimento; a de engenharia, assessoria jurídica e contabilidade; os setores 

educacionais, financeiro, imobiliário e de seguros; o comércio atacadista e varejista, 

e os transportes em geral.  

 

Dalledonne (2009, p. 10) afirma que serviços “é o produto da atividade humana, 

destinado à satisfação de necessidades, mas que não apresenta o aspecto de um 

bem material.” E a Associação Americana de Marketing de acordo com Las Casas 

(2009, p. 17) o define como “aquelas atividades, vantagens ou mesmo satisfações 

que são oferecidas à venda ou que são proporcionadas em conexão com a venda 

de mercadorias.”. 

 

Os serviços possuem de acordo Mullins (2004) características que são:  

• Consumidor participa do processo: poderá influenciar nas operações 

envolvidas; 

• Produção e consumos simultâneos: os serviços não podem ser armazenados 

para atender à demanda flutuante, e deve haver interação direta e pessoal 

com os clientes; 

• Capacidade perecível: os serviços não podem ser estocados e, se não forem 

utilizados serão perdidos; 
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• Seleção do local determinada pela demanda do consumidor: os serviços não 

podem ser distribuídos por meio de diferentes canais, pois a prestação de 

serviços e o consumidor devem andar juntos; 

• Mão de obra intensiva: a prestação de serviços eficiente depende da atenção, 

das atitudes e do desempenho da equipe toda; 

• Intangibilidade: as características particulares dos serviços são mais difíceis 

de explicar ou comunicar o que exige conhecimento do comportamento do 

consumidor e total dedicação às atividades inerentes; 

• Dificuldade de medir o desempenho: a natureza intangível dos serviços 

juntamente com a natureza heterogênea dos clientes, significa que a própria 

prestação de serviços poderá ser totalmente diferente o que torna difícil 

estabelecer ou monitorar padrões objetivos de desempenho; 

• Falta de propriedade: toda a natureza material dos serviços permanece sob a 

propriedade de quem a executa. Os consumidores apenas a alugam ou 

contratam. 

 
Em relação a serviços a logística pode ser definida de acordo com Zanini (2011, p. 

25) “A arte de estratégia e soluções, planejamento, inovações na cadeia de serviços 

operacionais táticos e estratégicos, com pontualidade e qualidade, em pró da 

necessidade e da satisfação de todos.”. 

 

A logística de eventos de acordo com Allen et al. (2008, p. 212) “implica o 

suprimento eficiente de consumidores para o produto, e o suprimento de instalações 

para / de o local do evento.”  Esta relação é demonstrada na Figura 6: 
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Figura 6 – Componentes do sistema de logística em eventos 
 

 
       Fonte: Adaptado de Allen et al. (2008) 
 
 
 
 
 
A Figura 6 apresenta os seguintes componentes e suas características de acordo 

com os autores: 

   

a) Suprimento de consumidores: são aqueles que pagam para poder ter acesso 

ao evento e têm expectativas que devem se atendidas para que o evento seja 

bem sucedido.  

• Ligação com o marketing e a promoção: o suprimento de consumidores é 

da alçada das atividades do marketing. A escolha entre a publicidade 

direcionada ou irrestrita irá requerer um plano de logística com prioridades 

diferentes. 

• Ingressos: são de suma importância, pois pode ser a principal receita do 

evento.  

• Filas: é a primeira experiência do consumidor, seja de estacionamento, de 

entrada, compras de ingressos, dentre outros e se deve levar em 

consideração o tempo de espera percebido pelo o consumidor.  

e) Encerramento 
do Evento 
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• Transporte do consumidor: o transporte público e privado é importante para 

o plano de logística global. Sendo que a primeira e a última impressão do 

evento são o estacionamento e o controle de tráfego.  

 

b) Suprimento de produtos: todo evento pode ser visto como a apresentação de 

um produto e na maioria possui diversos produtos e serviços; e, cada um 

deles ajuda a formar a experiência do consumidor com relação ao mesmo.  

• Transporte: ao local do evento e se houver um grande valor neste item 

deverão ser verificadas as políticas de negociações com cada empresa 

prestadora deste tipo de serviço. 

• Acomodações: devem receber um tratamento especial, pois as 

acomodações devem ser tratadas como uma forma de aumentar o valor do 

investimento no entretenimento.  

• Necessidades no local do evento: estas precisam ser atendidas, inclusive o 

transporte no local, o depósito e a movimentação de equipamentos, 

alimentação, instalações de palco, som e luzes, entre outros. 

 

c) Suprimento de instalações: a infraestrutura de suprimentos de um evento 

apresenta conceitos muito parecidos com a logística de negócios, como o 

armazenamento de bens perecíveis, de equipamentos e a manutenção 

destes. 

 

d) Logística no local do evento: as considerações de logística durante o evento 

se tornam mais complexas dependendo do porte do evento. O fluxo de 

materiais e pessoas em volta do local e as redes de comunicações se tornam 

as áreas mais importantes. 

• Fluxo: durante a preparação de um evento muitos componentes podem 

ficar na responsabilidade das empresas contratadas. Na maior parte dos 

locais de eventos há necessidade de algo ser removido e, a logística deve 

levar em conta o potencial para fluxo de equipamentos e pessoas durante 

o evento, prevenindo-se de uma situação de emergência. 
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• Comunicação: deve funcionar de forma conjunta com as outras funções 

da gestão do evento. É importante a imediação da informação que deve 

ser bem direcionada e pontuada para que as pessoas possam agir. 

• Infraestrutura de apoio: o mapa do local do evento é uma ferramenta 

indispensável e deverá conter horários e necessidades de manutenção e 

limpeza, além disto, deverá haver o gerenciamento do lixo sólido. 

• Bens perecíveis: os aspectos de logísticas dos alimentos e bebidas dizem 

respeito ao seu acondicionamento e distribuição. 

• Exigências dos participantes, VIPs4 e mídia: deverão ser atendidas com 

base nos objetivos e condições físicas, organizacionais, operacionais e 

financeiras do próprio evento. 

• Procedimentos de emergência: podem variar da contratação de pessoas 

qualificadas em primeiros socorros ao uso de ambulâncias de serviço 

privado.  

 

e) Encerramento do evento: o tempo e a energia gastos no encerramento do 

evento são proporcionais ao seu porte, sua amplitude e sua singularidade. Já 

no escritório do evento será necessário no mínimo duas semanas para o 

encerramento do projeto, incluindo a quitação de todos os contratos, 

pagamento de contas, coleta de todos os registros, recortes de mídia e 

quaisquer relatórios de incidentes. 

 

No encerramento do evento é importante haver o processo de mensuração e 

avaliação do mesmo que de acordo com Britto e Fontes (2002, p. 194) “é passível da 

mesma importância e profissionalismo que as demais. Esta postura garante a 

consolidação dos contatos e do próprio evento, perante públicos específicos.” Allen 

et al. (2008) afirmam que há uma série de técnicas que são usadas na avaliação de 

evento, “quais sejam as coletas de dados, observação, reuniões de feedback, 

questionários e estudos.” (p. 259) [...] uma vez reunida a informação das várias 

fontes, deve-se preparar um relatório de avaliação de evento e distribui-lo para todos 

os parceiros. 

 

                                        
4 Very important peaple 
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A natureza dinâmica dos eventos de acordo com os autores Allen et al. (2008, p. 

225) e a maneira como as áreas estão ligadas “significam que uma pequena 

mudança em uma área pode resultar em mudanças decisivas por todo o evento.”  e 

Zanini (2011) afirma que o que distingue a logística de eventos da empresarial, é 

que a de eventos é um projeto a ser desenvolvido para cada tipo e edição de evento. 
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3  METODOLOGIA 
 
 
Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento do tema “O processo logístico de eventos científicos: um estudo de 

caso da cadeia de valor - VIII Seminário ANPTUR 2011- Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação.”. 

 
Define-se pesquisa conforme Marconi e Lakatos (2010, p.139) como um 

“procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um 

tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para 

desenvolver verdades parciais.” Gil (2011) diz que, além disso, respondem questões 

problemas utilizando estes mesmos procedimentos científicos.  

 

Richardson (1999, p.16) afirma que a pesquisa é utilizada para adquirir 

conhecimento sobre determinado assunto tendo como “objetivo solucionar 

problemas, gerar teorias ou avaliar teorias existentes. Em termos gerais não existe 

pesquisa sem teoria; seja explícita ou implícita e está presente em todo o processo 

de pesquisa.” A Figura 7 apresenta os procedimentos metodológicos utilizados no 

presente estudo. 

 
Figura 7 – Mapa metodológico  
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

PESQUISA EXPLORATÓRIA  

Bibliografia 
Base de dados: 
EBSCO e 
SCIELO 
(Temporal: 1990 

Questionário 
Observação 

ANÁLISE QUALITATIVA  
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O tema permite explorar a forma que ocorre a logística neste evento científico para 

melhor operacionalização. Desta maneira foi utilizada a pesquisa exploratória, que 

tem a finalidade de visualizar com mais clareza determinado ponto. Gil (2011) diz 

que também permite envolver levantamento bibliográfico e documental, entrevistas 

não padronizadas e estudos de caso. E Dencker (1998, p. 124) afirma que o estudo 

exploratório “[...] procura aprimorar ideias ou descobrir instituições. Caracteriza-se 

por possuir um planejamento flexível envolvendo em geral o levantamento 

bibliográfico”.  

 
Na busca por respostas utilizou-se métodos para definição do caminho para se 

chegar ao objetivo desta pesquisa, que de acordo com Gil (1999, p. 22) “[...] são 

conjuntos de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o 

conhecimento”. Richardson descreve que “Método vem do grego méthodos (meta = 

além de, após de + ódos = caminho)”.  

 

Gil (1999, p. 22) ainda afirma que “[...] metodologia são procedimentos e regras 

utilizadas por determinado método”. por exemplo, o método científico é o caminho da 

ciência para chegar a um objetivo. A metodologia são as regras estabelecidas para o 

método científico. Assim podemos compreender a diferença entre estes dois termos 

que são confundidos como tendo o mesmo objetivo.  

 

O método que será aplicado nesta pesquisa será o hipotético-dedutivo que, de 

acordo com Popper (1977 apud MARCONI E LAKATOS, 2010, p. 77) direciona-se a 

uma teoria-tentativa com soluções que podem ser provisórias, fazendo-se eliminar 

possíveis erros. Logo em seguida a dialética5 dará surgimento a novos problemas. 

Kaplan (1972 apud GIL, 2010, p. 12) explica que no método hipotético dedutivo:  

[...] o cientista, através de uma combinação de observações cuidadosas, 
hábeis antecipações e intuição científica, alcança um conjunto de 
postulados que governam os fenômenos pelos quais está interessado, daí 
deduz ele as consequências por meio de experimentações e, dessa 
maneira, refuta os postulados, substituindo-se, quando necessário, por 
outros, e assim prossegue. 

 

 

                                        
5 Significado: de origem grega (dialekiké = discursar. Debater), a dialética está vinculada ao processo 
dialógico de dabate entre posições contrárias, e baseada no uso de refutações ao argumento por 
redução ao absurdo ou falso. (Richardson, 1999, p. 45) 
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Na Figura 8 a demonstração do processo investigatório pelo método hipotético 

dedutivo com respectivos significados cada item: 

 
Figura 8 – Processo investigatório 
 

 
 

Classificando método de abordagem da pesquisa como estudo de caso. Brenner e 

Jesus (2008, p.19) afirmam que o estudo de caso é a: 

Realização de uma pesquisa empírica sobre um fenômeno em seu contexto 
real, através de uma exploração intensiva de uma única unidade de estudo. 
Pode haver, também, a exploração de várias unidades de estudo, que 
objetiva a realização de uma análise comparativa. 

 

Gil (2010, p.37) diz que é a modalidade de pesquisa muito utilizada nas ciências 

biomédicas e sociais. E que “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. Na 

análise do objeto, a investigação envolveu o social e suas estruturas variáveis que 

contemplaram o aspecto qualitativo. Vale lembrar que, em pesquisa de abordagem 

qualitativa, a linguagem e expressões naturais do entrevistado, seus significados, 

exercem influência sobre os dados dos quais o pesquisador irá se ater.  

 

Na revisão crítica, foi utilizado o método com revisão bibliográfica, documental, base 

de dados e pesquisa de abordagem qualitativa utilizando o método de análise de 

conteúdo, seguindo as etapas e caracterização do estudo de caso, conforme Bardin 

(1977). Ressalta-se que o método de análise de conteúdo, segundo o autor “[...] 

procura conhecer aquilo que esta por trás das palavras sobre as quais se debruça.” 

(p.45).  

 

Fonte: Adaptado de Popper (1977 apud MARCONI E LAKATOS 2010 p. 77) 
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A técnica de coleta de dados foi dividida em duas etapas. Na primeira são 

apresentadas a pesquisa bibliográfica e documental e a base de dados. Na segunda 

o questionário e a observação.  

 

a) Primeira etapa: pesquisa bibliográfica e documental 

 

Estas foram desenvolvidas por meio da pesquisa bibliográfica e documental. A 

bibliográfica de acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 12).  “é um apanhado geral 

sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância por serem 

capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema.” E 

complementam que “[...] não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre 

certo assunto, mas propicia o exame de um tema novo com enfoque ou abordagem, 

chegando a conclusões inovadoras.” (2010, p.166)   

 

A pesquisa documental restringe-se a documentos que podem ser escritos e não 

escritos. Os escritos de acordo com Marconi e Lakatos (2010) podem ser obtidos por 

meio de arquivos públicos ou particulares, assim como em fontes estatísticas 

compiladas por órgãos oficiais e particulares. Os não escritos podem ser citados 

como iconografia, fotografia, vídeos, etc. A Figura 9 apresenta as bases para a 

pesquisa bibliográfica e documental utilizadas neste estudo.  
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Figura 9 - Bases para a pesquisa bibliográfica e documental  

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

A pesquisa na Base EBSCO6 foi desenvolvida em dois momentos. No primeiro 

utilizou-se de formulário de pesquisa básica, digitando expressões. Em seguida do 

formulário de pesquisa avançada, digitando palavras, com a utilização do operador 

Booleano AND e solicitando a recuperação nas “palavras-chave” dos artigos.  Os 

parâmetros foram: período: jan. 1990 à fev. 2012 e texto completo. O resultado está 

no Quadro 4. 

                                        
6 A EBSCO Information Services é uma base de dados para o fornecimento de periódicos e livros eletrônicos, 
pacotes de periódicos eletrônicos e assinaturas de impressos, ferramentas de gerenciamento de recursos 
eletrônicos, bases de dados em texto completo e secundários, e serviços relacionados para todos os tipos de 
bibliotecas, corporações e organizações de pesquisa. http://www2.ebsco.com/pt-br/app/AboutUs/Pages 
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Quadro 4 - Base EBSCO  
 

 
Expressão 

Básica  Avançada  
Resultados por base  Resultado 

Total 
Resultados por base  Resultado 

Total 

 
 
Logistics 
Events 

Business Source 
Complete (483) 
Academic Search 
Premier (78) 
Regional Business 
News (34) 
Business Abstracts 
with Full Text (H.W. 
Wilson) (34) 
Applied Science & 
Technology Full Text 
(H.W. Wilson) (6) 

 
 

635 

Business Source Complete 
(58) 
Academic Search Premier 
(11) 
Hospitality & Tourism 
Complete (5) 
Regional Business News (4)  

 
 

78 

 
Events 

Business Source 
Complete (25223) 
Academic Search 
Premier (13216) 
Academic Search Elite 
(8501) 
Regional Business 
News (5657) 
Hospitality & Tourism 
Complete (4278) 

 
56875 

Business Source Complete 
(25223) 
Academic Search Premier 
(13216) 
Academic Search Elite (8501) 
Regional Business News 
(5657) 
Hospitality & Tourism 
Complete (4278) 

 
 

56875 

 
 
Logistics 
management 
Events 

Business Source 
Complete (14) 
Business Abstracts 
with Full Text (H.W. 
Wilson) (4) Academic 
Search Premier (2) 
Academic Search Elite 
(2) 
Education Full Text 
(H.W. Wilson) (1) 

 
 

23 

Business Source Complete 
(12) 
Hospitality & Tourism 
Complete (2) 
Regional Business News (1)  
 

 
15 

Logistics in 
planning 
Events 

Business Source 
Complete (11) 
Regional Business 
News (9) 
Academic Search Elite 
(2) 
Academic Search Elite 
(2) 
Academic Search 
Premier (1)  

 
 

25 

Business Source Complete 
(4) 
Regional Business News (2) 
Hospitality & Tourism 
Complete (1) 

7 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
A pesquisa na base SCIELO7 foi desenvolvida de duas formas. Na primeira utilizou-

se do formulário de pesquisa livre, e digitando expressões. Os parâmetros foram: 

sem data e sem especificar em que lugar do artigo poderia ser pesquisado. No 

segundo foi utilizando do formulário de pesquisa básica, digitando palavras, com a 

                                        
7 SCIELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica em Linha) é um modelo 
para a publicação eletrônica cooperativa de periódicos científicos na Internet. Disponível em 
http://www.scielo.org/php/level.php?lang=pt&component=56&item=1. Acesso em mar./2012 
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utilização do operador Booleano “AND” e solicitando a recuperação nas “palavras-

chave” dos artigos.  Os parâmetros foram: período: jan. 1990 à fev. 2012. O 

resultado está no Quadro 5. 

 

  Quadro 5 - Base SCIELO 

 
 Expressão 

Livre  Básica  
Resultado Total  Resultado Total  

Logística de eventos 54 0 
Eventos 1937 84 
Logística na gestão de eventos 0 0 
Logística no planejamento de eventos 0 0 

  Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
Pesquisa feita na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do IBICT8, 

utilizando formulário de pesquisa básica, digitando as expressões. O resultado está 

no Quadro 6. 

 

  Quadro 6 - Base BDTD 

Expressão  Resultado Total  
Logística de eventos 116 
Eventos 3927 
Logística na gestão de eventos 6 
Logística no planejamento de eventos 5 

   Fonte: Dados da pesquisa 
 

Após a pesquisa realizada nestas bases chegou-se ao resultado de dois artigos 

internacionais e dois artigos nacionais sobre a expressão “logística de eventos” 

sendo que os únicos que são relevantes ao tema são de abrangência nacional que 

foram defendidos e orientados pela mesma docente deste projeto. Os da base 

internacional um dos artigos estavam dentro do tema abordado nesta pesquisa, mas 

pelo fato do autor não citar nenhuma fundamentação no transcorrer na pesquisa 

descartou-se a possibilidade de citá-lo. Na base SCIELO não obteve-se nenhum 

resultado sobre o tema, apenas artigos voltados a área de saúde. O Quadro 7 

apresenta a relação dos artigos pesquisados. 

 
                                        
8 O IBICT coordena o projeto da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que 
integra os sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e 
pesquisa brasileiras, e também estimula o registro e a publicação de teses e dissertações em meio 
eletrônico. Este projeto − iniciativa inovadora do IBICT, em parceria com as instituições brasileiras de 
ensino e pesquisa − possibilita que a comunidade brasileira de C&T publique suas teses e 
dissertações produzidas no país e no exterior, dando maior visibilidade a produção científica nacional. 
Disponível em http://bdtd.ibict.br/pt/a-bdtd.html Acesso em mar./2012 
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Quadro 7 – Relação dos artigos internacionais e nacionais 

Artigo Internacional  (Base Ebsco)  
Título  Autor  Ano  Palavras - chaves  

Logística de Eventos 
Esportivos Turismo 

Natasa 
Kovacic, B.Sc 

2010 logística de turismo, logística destino 
turístico, logística de eventos, fluxos 

logísticos, evento esportivo. 
Os Jogos Olímpicos em 
Londres: 
Triunfo Logístico ou 
Pesadelo 

Tim Salisbury 2011  
 

--- 

Artigos  Nacional  (Base BDTD) 
Título  Autor  Ano  Palavras - chav es 

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

Laira Taísa 
Stock 

2009 logística, cadeia de valor, turismo de 
eventos, Festival de Dança Joinville (SC), 
turismo 

O processo logístico nos 
serviços turísticos: um 
estudo de caso do 
Festival de Dança de 
Corumbá-MS 

Danielle 
Cardoso de 
Moura 

2008 logística, serviços turísticos, eventos de 
dança, turismo 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

b) Segunda etapa: questionário e observação 

 

O presente estudo utilizou-se do questionário (APÊNDICE A), que segundo Marconi, 

Lakatos (2010, p.184) “realiza-se através do questionário, do formulário, de medidas 

de opinião e atitudes e de técnicas mercadológicas” O questionário é composto de 

perguntas abertas e fechadas que segundo Pádua (2000) é preenchido pelos 

informantes, porém sem a presença de um pesquisador. Oliveira (2002) 

complementa que este serve de apoio ao pesquisador, pois, apresenta aspectos 

como sendo a espinha dorsal de qualquer pesquisa, existe uma necessidade de 

linguagem adequada e do conhecimento do objeto da pesquisa. 

 

O questionário utilizado foi desenvolvido por Stock (2009) e adaptado pela autora e 

está dividido em três grupos de questionamentos, com seus respectivos subitens 

como demonstra o Quadro 8.  
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Quadro 8 – Grupos de questionamentos 

GRUPO 01 – CADEIA DE 
VALOR 

Nº de 
Questões 

GRUPO 02 – 
REDE DE VALOR 

Nº de 
Questões 

GRUPO 03 – FLUXO 
INFORMACIONAL 

Nº de 
Questões 

INFRA-ESTRUTURA 09 FORNECEDOR 05 IDENTIFICAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO 

02 

RECURSOS HUMANOS E 
ADMINISTRATIVOS 

06 DISTRIBUIDOR 05 OBTENÇÃO DA 
INFORMAÇÃO 

06 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

09 ATACADISTA 05 TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO 

03 

ADMINISTRAÇÃO 03 VAREJISTA 04 DISTRIBUIÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES 

06 

LOGÍSTICA 
OPERACIONAL 

11  USO DA INFORMAÇÃO 03 

MARKETING E PÓS-
VENDA 

06 ARMAZENAMENTO DA 
INFORMAÇÃO 

03 

 DISCARTE DA 
INFORMAÇÃO 

03 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na aplicação do questionário foi utilizado o correio eletrônico. Foi respondido pelos 

responsáveis pelos setores administrativo, jurídico e pela presidente da ANPTUR. 

Este processo foi desenvolvido do mês de janeiro e fevereiro 2012 e encontra-se no 

ANEXO A. 

 

Utilizou-se também da técnica de observação, que de acordo com Marconi e Lakatos 

(2010, p. 76) serve para “conseguir informações que utiliza os sentidos na obtenção 

de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas 

também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar”. 

 

As modalidades utilizadas na técnica de observação, com base em Ander-Egg 

(1978) foram: assistemática, participante, individual, não estruturada e efetuada na 

vida real. Marconi e Lakatos (2010, p.77) estabelecem que a modalidade 

assistemática “consiste em recolher e registrar os fatos da realidade sem que os 

pesquisadores utilizem meios técnicos especiais ou precise fazer perguntas diretas.” 

A participante, o pesquisador incorpora-se ao grupo e fica muito próximo do objeto 

estudado, realizando as atividades junto a este. Em relação à individual, como 

próprio nome já diz, é realizada pelo próprio pesquisador. E a modalidade na vida 

real é realizada a partir dos registros dos dados à medida que estes ocorrem sem a 

devida preparação por parte do pesquisador. 
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Esta técnica foi desenvolvida no VIII Seminário ANPTUR 2011 realizado no período 

de 02 a 04 de outubro no ano de 2011 na Universidade do Vale do Itajaí – Univali, 

Campus Balneário Camboriú. 

 

No complemento desta pesquisa, a técnica de observação foi fundamental para 

visualização de todo o processo logístico, pois proporcionou verificar do 

planejamento a finalização do evento. Além disto, possibilitou relacionar a 

experiência com o questionário aplicado. 

 

A técnica utilizada para análise dos resultados foi à qualitativa, que teve processo de 

ordenação dos mesmos, organizando-os em grupos de questionamentos, a partir 

das quais foi possível fazer uma construção dos significados e da interpretação da 

realidade do presente estudo. 

 

A esta técnica, May (2004, p. 222) justifica que os documentos que foram analisados 

precisam ser tratados teoricamente para que seja entendido. Assim utilizou-se a 

análise de conteúdo que inclui três estágios: “estabelecer o problema, recuperar o 

texto e empregar métodos de amostragem, interpretação e análise”.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Os resultados da pesquisa são apresentados a partir da contextualização histórica 

da ANPTUR, do VIII Seminário ANPTUR 2011, bem como os dados obtidos pelas 

técnicas de coletas de dados. (questionário e observação) 

 

4.1 ANPTUR – histórico e situação atual 
 

A ANPTUR – Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Turismo foi 

fundada em oito de dezembro de 2002, em um encontro na Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI), em Balneário Camboriú (SC) que reuniram docentes e 

pesquisadores das seguintes universidades com programas de pós-graduação 

stricto sensu9 na área: UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí (SC); UCS-

Universidade de Caxias do Sul (RS); UAM - Universidade Anhembi Morumbi (SP); 

UESC-Universidade Estadual de Santa Cruz (BA); e USP-Universidade de São 

Paulo (SP).  

 

A sua sede funcionou de 2002 a 2005 na UNIVALI, sendo transferida a partir de 

então para a cidade de Caxias do Sul (RS), na Universidade de Caxias do Sul - 

USC. Atualmente sua sede é em São Paulo.  

 

É uma entidade sem fins lucrativos, de caráter estritamente científico, a serviço da 

pesquisa e do ensino na área. Promove o avanço do conhecimento e facilita o 

contato e as relações entre seus membros e as instituições de pesquisa e ensino. E 

conforme estatuto “a associação tem a finalidade de congregar as instituições 

brasileiras que mantêm cursos de mestrado e/ou doutorado em turismo, hotelaria, 

hospitalidade e lazer ou áreas afins.” (ANPTUR, 2012, p.01) 

 

 

                                        
9 As pós-graduações stricto sensu compreendem programas de mestrado e doutorado abertos a 
candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das 
instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos. ( art. 44, III, Lei nº 9.394/1996. ) Ao final do 
curso o aluno obterá diploma. (BRASIL, 2012) (http://portal.mec.gov.br, 2012) 
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A associação utiliza um sistema de gerenciamento de qualidade cujos sócios 

efetivos são universidades, tendo como crucial a qualidade, transparência, porém 

pelo seu tamanho não comporta um programa pormenorizado de qualidade 

semelhante a uma ISO, contudo segue os padrões indicados pela CAPES, CNPq e 

outros programas semelhantes, o que faz ter clareza na linha de trabalho e 

objetividade nos seus planos de funcionamento e crescimento, já que possui 

estatutos que são rigorosamente seguidos. 

 

O planejamento e controle financeiro do seminário estão vinculados ao setor 

administrativo da associação localizada na cidade de São Paulo, e gerenciados pelo 

diretor administrativo financeiro em consonância pelo conselho fiscal em sua 

totalidade.  

 

Tendo como um dos objetivos a realização de eventos científicos, a ANPTUR 

promove o seminário, que tem por objetivo reunir a comunidade científica para 

análise e discussão de um determinado tema, que é decidido sempre em uma 

edição anterior pela diretoria e membros da associação juntamente com a escolha 

da universidade sede.  

 

No Quadro 9 são apresentados dados dos eventos realizados pela ANPTUR de 

2002 a 2011: como data, local, tema, número de inscritos, bem como de trabalhos 

inscritos e os aprovados. 
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Quadro 9 – Trajetória ANPTUR 2002 a 2011 

Ano  Data Local  Tema Nº de 
Inscritos 

Nº Trabalhos 
Inscritos 

Nº 
Trabalhos 
Aprovados 

Universidade Cidade UF 
102002 07 a 11 

novembro 
UNIVALI-
Universidade do 
Vale do Itajaí 

Balneário 
Camboriú SC 

Programas de Mestrado e Doutorado em Turismo no 
Brasil 

42 Não houve Não houve 

112005 -- UNIVALI-
Universidade do 
Vale do Itajaí 

Balneário 
Camboriú SC 

Reunir representantes dos programas de pós-
graduação "stricto sensu" em Turismo no Brasil para 
analisar a produção científica e fundar uma associação 
representativa dos mesmos.  

-- -- -- 

122006 08 e 09  julho UCS-Universidade 
Caxias do Sul 

Caxias do 
Sul RS Turismo:  Responsabilidade Social e Ambiental -- -- 159 

2007 27 e 28 agosto UAM-Universidade 
Anhembi Morumbi 

São Paulo SP 
Pesquisa em Turismo e Hospitalidade: Configurações 
do Campo Científico 

200 201 172 

2008 25 e 26 agosto Centro 
Universitário UMA 

Belo 
Horizonte MG Turismo e Hospitalidade em Destinos Turísticos 214 201 

 
172 

2009 10 e 11 
setembro 

UAM-Universidade 
Anhembi Morumbi 

São Paulo SP Perspectivas Disciplinares, Temáticas e Metodológicas 
das Pesquisas Turísticas em Turismo e Hospitalidade 

214 -- 198 

2010 20 e 21  
setembro 

UAM-Universidade 
Anhembi Morumbi 

São Paulo SP Ética:  Produção e Difusão da Pesquisa em Turismo 245 244 175 

2011 2 a 4 outubro UNIVALI-
Universidade do 
Vale do Itajaí 

Balneário 
Camboriú SC Turismo:  Conhecimento, Tecnologia e Inovação 

198 303 147 

2012 30 de agosto a 
01 de 

setembro 

UAM-Universidade 
Anhembi Morumbi 

São Paulo 
SP Turismo e Patrimônio 

-- -- -- 

  Fonte: Adaptado e atualizado de ANPTUR (2012) 

                                        
10 Embora a primeira edição do Seminário da ANPTUR tenha acontecido em 2002, foi apenas a partir da segunda edição, em 2005, que o evento passou a 
ser anual e contou com a apresentação de trabalhos e passou a servir como ponto de encontro e debate dos pesquisadores nacionais. (ANPTUR, 2012) 
11 No site ANPTUR o link do anais desta edição não estão disponível e sem dados para completar o quadro. 
12 IV SeminTUR – Seminário de Pesquisa do Mercosul & III Seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Turismo ANPTUR. 
(ANPTUR, 2012) 
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Em 2007 foi criada a Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo (RBTur) (Figura 10)  

em atendimento à demanda de representantes da comunidade científica em turismo 

no Brasil. 

 

Figura 10 – Logotipo da RBTur  

 

Fonte: RBTur (2012) 

 

Editada pela ANPTUR, disponibiliza acesso aberto e gratuito na World Wide Web, 

com periodicidade quadrimestral e tem o compromisso de disseminar pesquisas e 

estudos originais em turismologia e hospitalidade. A revista conta, em seu Conselho 

Editorial, com professores e pesquisadores vinculados a universidade e centros de 

pesquisa do Brasil e do Exterior, além de experts em áreas temáticas (consultores ad 

hoc) para avaliação de artigos no sistema double blind peer review13. Publicam artigos 

científicos de autoria de pesquisadores e estudiosos do campo do Turismo e suas 

interfaces com áreas afins como Antropologia, Administração, Geografia, 

Hospitalidade, Lazer etc.  

 

A RBTur, de acordo com seu site oficial,  pretende ser um registro de contribuições 

para o avanço do turismo no Brasil. Está indexada no Directory of Open Access 

Journals (DOAJ), Centre International de Recherches et d'Études Touristiques 

(CIRET), EBSCOhost Online Research Databases (EBSCO) e CAB International 

(CABI Database).  

 

 

                                        
13 Trata-se da avaliação de trabalhos inscritos mediante a distribuição dos textos a pareceristas de 
instituição distinta daquela à qual se vincula o autor, que emitirão pareceres a serem submetidos ao 
Conselho Editorial do periódico (UNESP, 2012) 
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A Diretoria Executiva da ANPTUR para o biênio 2011-2013 é composta por: 

 

• Diretora-Presidente: Elisabeth Kyoko Wada (UAM) 

• Vice-Diretora Presidente: Márcia Maria Capellano dos Santos (UCS) 

• Diretor-Científica: Francisco Antonio dos Anjos (UNIVALI) 

• Diretor Acadêmico:Cléria Botelho Costa (UNB) 

• Diretor de Relações Institucionais Nacionais e Internacionais: Rosana Mara 

Mazaro (UFRN) 

• Diretor Administrativo-Financeiro: Ricardo de Gil Torres (UAM) 

• Conselho Fiscal: Susana de Araújo Gastal ( UCS) 

Afonso Getulio Zucarato (UAM) 

Fábio Perdigão Vasconcelos (UECE) 

• Suplentes do Conselho Fiscal: Mirian Rejowski (UAM) 

Doris Van de Meene Ruschmann (UNIVALI) 

Roberto dos Santos Bartholo Jr (UFRJ) 

 

Atualmente, a ANPTUR possui como membros as seguintes instituições: 

 
• Universidade Anhembi Morumbi (UAM) – Mestrado em Hospitalidade 

• Universidade de Brasília (UnB) – Mestrado em Turismo 

• Universidade de Caxias do Sul (UCS) – Mestrado em Turismo 

• Universidade de São Paulo - USP (ECA) – Mestrado e Doutorado em Ciências 

da Comunicação, Mestrado e Doutorado em Ciência da Informação 

• Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) – Mestrado em Turismo e Hotelaria, 

Doutorado em Administração e Turismo. 

• Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Mestrado em Turismo 

• Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Mestrado e Doutorado em 

Engenharia da Produção 

 
 
Os objetivos da associação estão atrelados na representação e divulgação dos 

interesses de seus filiados; na formulação da política nacional de educação e 

pesquisa; na captação de recursos e incentivos para a pesquisa e ensino de pós-

graduação; na manutenção de banco de dados sobre métodos e programas de 
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ensino, pesquisa em andamento e fontes de recursos; na promoção e publicação de 

livros, revistas e artigos relacionados ao ensino e à pesquisa em Turismo, Hotelaria, 

Hospitalidade e Lazer ou áreas afins; na realização de eventos científicos de interesse 

dos seus membros; na prestação de consultoria técnica em sua área de competência, 

especialmente no que concerne à organização e implementação de programas e 

cursos de pós-graduação em Turismo, Hotelaria, Hospitalidade e Lazer ou áreas 

afins; e, realização de outras atividades de interesse de seus membros e aprovadas 

na sua assembleia geral. 

 
 4.2 VIII Seminário ANPTUR 2011 
 

Resgatando a base conceitual utilizada na referente dissertação destaca-se que um 

evento científico trata assuntos referentes às ciências humanas, sociais e/ou 

aplicadas e que, seminário consiste numa exposição oral para participantes que 

possuam algum conhecimento prévio do assunto a ser debatido. O VIII Seminário 

ANPTUR 201114, objeto de estudo desta pesquisa, atende aos conceitos 

apresentados. 

 

Esta edição do seminário foi promovida e organizada pela própria ANPTUR e a Pró 

Reitoria de Pós Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da Universidade do Vale do 

Itajaí – UNIVALI na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina. O tema 

foi turismo: conhecimento, tecnologia e inovação e o público alvo pesquisadores, 

estudiosos e profissionais da área de turismo, hotelaria, hospitalidade e lazer ou áreas 

afins.  

 

A programação proporcionou atividades como o Encontro Binacional Brasil-Argentina, 

mesa redonda, sessões simultâneas dos grupos de trabalho, oficinas de estudo, 

encontro de editores e reunião de líderes de grupos de pesquisa. O Quadro 11 

apresenta a programação completa proporcionada nesta edição: 

 

    

                                        
14 Os dados foram extraídos da crônica do evento desenvolvida Elizabeth Wada e Suzana Gastal. 
(2012) 



67 
 

Quadro 10 – Programação do VIII Seminário ANPTUR 2011 

Horário Atividade Participantes Local 
02 de outubro – Domingo  

10h Reunião da Diretoria 10 pessoas Hotel Mercure 

14h Encontro Binacional Brasil-Argentina 

Rodolfo Bertoncello Alejandro Capanegra, Alicia Ledesma, Maximiano 
Korstanje, Elisabeth Wada, Susana Gastal, Francisco Antonio dos 
Anjos, Márcia Maria Capellano dos Santos, Doris Ruschmann, Rosana 
Mazaro, Regina Shulter 

Hotel Mercure 

03 de outubro – Segunda -Feira 
8h Reunião - Coordenadores GT 20 pessoas Sala 213 – Bloco 07 
9h Abertura oficial Auditório – Bloco 07 

9h30 Mesa 1 - Capes e CNPq Coordenadora: Prof. Dra. Elisabeth Wada / Mediadora: Prof. Dra. 
Susana Gastal  / Representante Capes: Prof. Dra. Eliane Pereira Brito Auditório – Bloco 07 

11h30 Brunch Foyer – Bloco 07  
13h30 às 17h30 DDT1 Políticas Públicas de Turismo Profa. Dra. Luzia Neide Coriolano (UECE) Sala 207 – Bloco 07 
13h30 às 17h30 DDT3 Turismo e Meio Ambiente Prof. Dr. Paulo dos Santos Pires (UNIVALI) Sala 208 – Bloco 07 
13h30 às 17h30 DDT5 Avaliação de Projetos Turísticos Prof. Dr. Pedro de Alcantara Bittencourt César (UCS) Sala 209 – Bloco 07 

13h30 às 17h30 DPG1.2 Planejamento do Destino Turístico Profa. Dra. Josildete Pereira Oliveira (UNIVALI) / Prof. Dr. Marco 
Aurélio Ávila (UESC) 

Sala 211 – Bloco 07 

13h30 às 17h30 DPG2.2 Marketing, Competitividade e Estratégia Prof. Dr. José Manoel Gandara (UFPR) / Prof.Dr. Renê Nascimento 
(UAM) Sala 212 – Bloco 07 

13h30 às 17h30 DPG4 Gestão do Conhecimento Prof. Dr. Alexandre Biz (UFPR) 
Profa. Dra. Sara Joana Gadotti dos Anjos (UNIVALI) 

Sala 213 – Bloco 07 

13h30 às 17h30 DCL2 Turismo e Cultura Profa. Dra. Margarita Barreto (FURB) Sala 201 – Bloco 07 

13h30 às 17h30 DCL4 Turismo, Gastronomia e Restauração Profa. Dra. Maria Henriqueta Sperandio Garcia Gimenes 
Profa. Dra. Yolanda Flores e Silva (UNIVALI) Sala 107 – Bloco 07 

13h30 às 17h30 DFP1 Epistemologia do Turismo Profa. Dra. Marutschka Martini Moesch (UnB) Sala 106 - Bloco 07 
13h30 às 17h30 DFP2 Produção e Comunicação Científica em Turismo Profa. Dra. Karina Solha (USP) Sala 202/203 – Bl. 07 
13h30 às 17h30 DFP4.1 Formação Superior em Turismo Profa. Dra. Keila Mota (IFET-CE/UECE) Sala 110 - Bloco 07 
13h30 às 17h30 DFP5 Metodologias das Pesquisas Turísticas Profa. Dra. Marcia Maria Capellano dos Santos (UCS) Sala 111 - Bloco 07 

18h30 Assembleia Geral Auditório – Bloco 07 
04 de outubro – Terça-Feira 

9h 
Oficina 1  - A importância do Pensamento Estatístico no desenvolvimento do 
Turismo  

Prof. Dr. Miguel Verdinelli Lab. Inf. 403 – Bl. 06 

9h Oficina 2  - A Plataforma Lattes e a Construção do Conhecimento Prof. Dr. Emerson C. Nascimento Lab. Inf. 402 – Bl. 06 
9h Oficina 3  - Dissertações Destaque 2010 Prof. Dr. José Manoel Gonçalves Gandara Sala 211 – Bloco 07 
9h Oficina 4  – Gastronomia Intuitiva x Turismo Gastronômico Profa. Dra. Yolanda Flores e Silva  Sala 202/203 – Bl. 07 
9h Reunião – Editores Profa. Dra. Margarita Barretto / Prof. Dr. Ivan Bursztyn Sala 207 – Bloco 07 
9h Reunião - Grupos de Pesquisa Profa. Dra. Sênia Bastos / Prof. Dr. Francisco dos Anjos Sala 208 – Bloco 07 

13h30 às 17h30 DDT2 Desenvolvimento Local e Regional do Turismo Profa. Dra. Doris van de Meene Ruschmann (UNIVALI) Sala 207 – Bloco 07 
13h30 às 17h30 DDT4 Hospitalidade no Turismo Profa. Dra. Maria do Rosário Rolfsen Salles Sala 208 – Bloco 07 

13h30 às 17h30 DPG1.1 Planejamento do Destino Turístico Prof. Dr. Luiz Carlos Flores (UNIVALI) / Profa. Dra. Rosana Mazaro 
(UFRN) Sala 209 - Bloco 07 
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Horário Atividade Participantes Local 

13h30 às 17h30 DPG2.1 Marketing, Competitividade e Estratégia Profa. Dra. Elizabeth Kyoko Wada (UAM) 
Prof. Dr. Fernando Luiz Lenzi (UNIVALI) 

Sala 211 - Bloco 07 

13h30 às 17h30 DPG3 Gestão de Pessoas em Turismo Profa. Dra. Eilsabeth Navas Sanches (UNIVALI) Sala 212 - Bloco 07 

13h30 às 17h30 DPG5 Gestão Ambiental Profa. Dra. Marialva Tomio Dreher (FURB) 
Profa. Dra. Suzana Maria de Conto (UCS) Sala 213 - Bloco 07 

13h30 às 17h30 DCL1 Turismo e Patrimônio Profa. Dra. Sênia Regina Bastos (UAM) Sala 111 - Bloco 07 

13h30 às 17h30 DCL3 Estudos Sócio antropológicos em Turismo Profa. Dra. Liliane Stranisçuaski Guterres (UCS) 
Prof. Dr. Airton Cavenaghi (UAM) 

Sala 202/203 - Bloco 
07 

13h30 às 17h30 DCL5 Turismo, Lazer e Entretenimento. Profa. Dra. Christianne Luce Gomes (UFMG) Sala 201 - Bloco 07 
13h30 às 17h30 DFP3 Formação e Qualificação Profissional em Turismo Prof. Dr. Miguel Angel Verdinelli (UNIVALI) Sala 107 - Bloco 07 
13h30 às 17h30 DFP4.2 Formação Superior em Turismo Profa. Dra. Maria José Barbosa de Souza (UNIVALI) Sala 110 - Bloco 07 

18h Coquetel  Foyer – Bloco 07  

18h30 

Mesa 2 - Encerramento 
Premio Pesquisador Destaque 
Premio Dissertações Destaque 
Posse Nova Diretoria 

Auditório – Bloco 07 

Fonte: ANPTUR (2012) 
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4.3 Análise da cadeia de valor do VIII Seminário da  ANPTUR 2011 

 

Este item foi desenvolvido tendo como base as Figuras 1 e 5 das fases do evento que 

são concepção, pré, trans e pós-evento, bem como a cadeia de valor de Porter e 

Millar (2009). As informações da cadeia de valor foram adaptadas às atividades 

desenvolvidas nas fases do VIII Seminário ANPTUR 2011. 

 

O texto foi desenvolvido primeiramente apresentando a figura relativa à fase e 

posteriormente a descrição e análise dos resultados obtidos por meio do questionário 

e observação. A Figura 11 apresenta a cadeia de valor na fase da concepção do 

evento. 

 

Figura 11 – Fase da concepção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Adaptado de Porter e Millar (2009) 

 

Esta figura apresenta a fase da concepção que conforme Matias (2010) é a 

incorporação da ideia. Desta forma podemos analisar o seminário conforme a divisão 

das atividades: 
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Atividades de apoio : a infraestrutura da ANPTUR, situada na cidade de São Paulo, 

foi utilizada pelos membros da diretoria e administrativos para a concepção do VIII 

Seminário, tendo como base pesquisas documentais e eletrônicas, além dos dados 

da última edição do evento, pois auxiliam na decisão da localização e tema da 

próxima edição. O item relacionado às compras e bens de serviços não é apontado 

nesta fase do evento. 

 

Atividades primárias:  esta atividade incluiu a definição do evento com a descrição 

do tema e contextualização geográfica. Em seguida, o estudo de viabilidade financeira 

proporcionou as tomadas de decisões para realização do evento, bem como a 

elaboração do projeto de captação de recursos que foi gerenciado pelos membros da 

diretoria, com o consentimento da presidência. O item serviços não é identificado 

nesta fase do evento. 

 

A Figura 12 apresenta os resultados da fase do pré-evento que é o momento do 

planejamento e organização das decisões tomadas na fase de concepção. 

 

Figura 12 – Fase do pré-evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Adaptado de Porter e Millar (2009) 
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Atividades de apoio:  

Infra-estrutura da ANPTUR e UNIVALI: O espaço físico utilizado para este evento foi a 

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí, Campus Balneário Camboriú, SC. Esta 

definição partiu de uma reunião efetuada na edição anterior pelos membros da 

diretoria da ANPTUR.  Nesta reunião, a universidade apresentou a capacidade que 

teria para realização do evento, bem como o fato de possuir programa de mestrado e 

doutorado na área de turismo, que foi pontuado no ano de 2011, como 5 estrelas pela 

CAPES.  

 

As necessidades relacionadas à sede do evento são estabelecidas com base na 

programação, que tem como atividades apresentações de artigos científicos. A 

dinâmica desta atividade inicia-se quando os autores fazem inscrição em 4 a 5 meses 

antes do evento, nas temáticas e subtemáticas, estabelecidas pela comissão 

científica. Os mesmos são avaliados por esta mesma comissão e os resultados são 

publicados no site do evento.  

 

As salas de apresentações destes artigos são divididas conforme temáticas, tendo um 

coordenador envolvido com o assunto e o(s) autor(es) do artigo tem 15 minutos para 

apresenta-los. Ficou estabelecido que o coordenador fizesse considerações após 

cada apresentação ou uma discussão no final. O critério ficou livre.  

 

O VIII Seminário ANPTUR 2011 teve limitações relacionadas ao tempo, palestrante e 

acesso ao local, levando em consideração as despesas em função da distância da 

sede da ANPTUR, pois implicou em grandes gastos por parte da ANPTUR e do 

participante. 

 

Definição das funções dos membros da ANPTUR e UNIVALI: A comissão 

organizadora desta edição foi dividida da seguinte forma: Promoção e Organização: 

ANPTUR - Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo; 

Coordenação geral: Diretor-Presidente; Vice-Diretora Presidente; Diretora Científica; 

Diretor Acadêmico; Diretor de Relações Institucionais; Diretor Administrativo-

Financeiro; Vice-Diretores Regionais; Coordenação Científica: Diretor Científico e 

Comissão Científica; e Coordenação local: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa 

Extensão e Cultura – UNIVALI.  
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Esta divisão está relacionada aos próprios cargos e funções da associação como um 

todo. Após a definição do local, ficaram estabelecidas as responsabilidades e 

necessidades da universidade-sede que foram formalizadas por e-mail enviado pela 

presidente da associação a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa Extensão e 

Cultura da UNIVALI. 

 

Todo o processo de organização dos espaços físicos e equipamentos necessários, de 

acordo com a programação, foram de responsabilidade da UNIVALI com supervisão 

da associação. Conforme respondente do questionário “isso é uma das condições 

sine qua non na escolha da universidade que sediará o seminário, ainda que sob 

supervisão da associação, e nisto inclui a guarda de material inerente ao seminário.” 

 

A organização da decoração, espaço físico, instalação de equipamentos e sinalização 

das salas para apresentações de trabalhos, salas e laboratórios usados para as 

oficinas, plenárias para palestras, mesa redonda, assembleias e os coffee breaks, 

coquetel e branch, e demais necessidades de alimentos e bebidas foram de 

responsabilidade da Univali em parceira com os cursos de Gastronomia e Turismo e 

Hotelaria. O departamento de pós-graduação arcou com o custo de alguns destes 

itens. 

 

Todas as decisões são tomadas pela presidência e comissões. A comissão científica 

planeja e organiza a programação na delimitação do tema, os prêmios, as oficinas, 

mas sempre em consonância com a presidência. 

 

Utilização da tecnologia disponível: As inscrições no VIII seminário ANPTUR 2011 

foram efetuadas de várias formas. Para inscrição no evento primeiro o participante 

precisa fazer um cadastro na página, inserindo alguns dados pessoais. Este cadastro 

habilitou o participante a todas as informações como visão geral, abordagem das 

temáticas, programação, inscrições, cronograma com datas e prazos, políticas das 

modalidades para monitoramento do trabalho inscrito no evento. Quando o 

participante efetuou sua inscrição, automaticamente a secretaria tomou conhecimento 

por um dispositivo, aliado ao acompanhamento diário da associação. Nada no evento 

foi feito manualmente. 
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Os valores foram estabelecidos por categorias de ser ou não sócios, ou se o 

participante for da universidade associada. O sócio efetivo, paga um valor expressivo 

de anuidade, tendo o direito à inscrição gratuita. As inscrições do evento foram 

efetuadas pelo site mediante pagamento. No local foram efetuadas na secretaria com 

os mesmos critérios, a única diferença foram as inscrições para as oficinas abertas na 

secretaria do evento, sem custo adicional para o participante. 

 

O sistema on line de administração utilizado pela associação chama-se “Sistema de 

Conferências” (OAC/OCS 2.3.2.1), que foi desenvolvido com suporte e distribuição 

gratuitamente pelo Public Knowledge Project sob a licença GNU – General Public 

License. (ANPTUR, 2012) 

 

Este sistema conforme descrição no questionário “ajuda, agiliza e otimiza todas as 

atividades.” No sistema há um acesso automático a todos os segmentos da 

associação, com exceção do financeiro que é feito por pessoas devidamente 

credenciadas,  junto às instituições financeiras, bem como aos programas de fomento 

como CAPES, IPEA, FAPESP e outros.  

 

Os canais de informação principais utilizados no seminário são mídias como jornais, 

revistas e sites científicos, sendo considerado o foco de abordagens destes canais 

compatíveis com a área da associação. Estes canais estão localizados nas 

universidades, programas de fomento, ministérios, secretarias de estado dos 

governos, estadual e municipal, que estavam atualizados no decorrer da pesquisa. 

 

Todas estas informações são repassadas via e-mail e o agendamento de reuniões 

quando de extrema necessidade com os membros das comissões para fazerem suas 

considerações. Não se considerou nenhum obstáculo relacionado a obtenção destas 

informações, a não ser as provocadas pela internet. 

 

As informações como atualização da programação, início das inscrições, inscrições 

dos artigos e entrega do resultado de aprovação ou não do trabalho funciona 

adequadamente conforme cronograma de prazos e datas. Estes trabalhos são 

inseridos na programação para inscrição dos respectivos temas pelos participantes, 
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sendo ainda passados para os anais impressos e gravados em CD e versão Pdf para 

serem ineridos no link do site da associação.  

 

As maiores dificuldades são pelo caráter de ser uma associação e de alguma forma 

ocorrem eventualidades no fornecimento das informações pelos membros. As 

informações disponibilizadas aos participantes sempre estavam atualizadas e caso 

houvesse mudanças resolvia-se no tempo hábil. O site e twiter, que eram os canais 

utilizados para divulgação, na maioria das vezes estavam atualizados e com 

informações consistentes. 

 

Todos os contatos estabelecidos com os setores do seminário e da associação 

vinham do correio eletrônico, tornando-se mais acessível, barato e rápido no envio. 

Os que mais utilizam estes canais são a secretaria, diretores e presidência, além do 

contato com as universidades e prestadores de serviços. Em sua maioria as 

informações levaram ao pensamento crítico, provocando decisões tomadas pelos 

membros da associação. 

 

Contratação de todos os serviços: O processo de compras para o seminário, ou seja, 

orçamento com os prestadores de serviços necessários para realização do evento 

como passagens, hospedagem, locomoção, materiais de divulgação e dos 

participantes, alimentos e bebidas, decoração, etc. foram previamente aprovadas pela 

presidência, em conjunto com os membros das comissões. Após a aprovação destes 

valores enviou-se um projeto para os programas de fomento (CAPES,CNPq, IPEA e 

FAPESP) para captação de recursos.  

 

As fontes utilizadas pelo seminário são apenas o fornecedor. O distribuidor, atacadista 

e varejista não se aplica este tipo de evento. Os fornecedores que foram contratados 

pela associação, para prestação de serviços, foram dos ramos de: gráfica, para 

impressão dos prospectos, capa dos CDs dos Anais, pastas, blocos, squeeze e 

banners. Além de empresas para o fornecimento dos troféus de premiação, flores 

para os homenageados. Utilizou-se também para o serviço de recepção, secretaria, 

salas e plenárias os acadêmicos dos cursos da UNIVALI mencionados anteriormente. 
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A qualidade, preço e pontualidade na entrega foram os itens importantes relacionados 

à terceirização dos serviços, e que otimizaram os recursos financeiros. Todos os 

fornecedores são prestadores de serviços terceirizados, que foram contatados por e-

mail e telefone. 

 
Atividade primária: Nesta fase do evento entende-se logística de entrada e 

operações, são desenvolvidas de forma integrada e foram substituídas pela execução 

de projeto e cronograma 

 
Execução do projeto e cronograma: Na programação do evento, os convidados são 

escolhidos conforme a temática. Os convites foram enviados por e-mail ou correio, 

informando datas e necessidades para realização da atividade. As dificuldades estão 

no aceite destes convites, que dependem da disponibilidade dos mesmos. 

 

As estratégias de captação de recursos para o evento são planejadas e organizadas 

pela diretoria da associação, sendo sua contabilidade feita pelo mesmo diretor em 

conjunto com a presidência, pois são provenientes de programas de apoio como 

CAPES e IPEA, e que precisam ser gerenciados por uma conta corrente individual no 

Banco do Brasil em nome da presidência em vigência. As questões jurídicas de todos 

estes processos, bem como da associação estão ligadas à assessoria jurídica própria.  

 

O treinamento com a equipe foi desenvolvido uma semana antes do evento, 

abordando dados, programação, funções e aula de relações humanas e postura 

profissional. Esta tarefa foi desempenhada pela UNIVALI. 

 

O cronograma, nesta fase, serviu de norteador para o controle dos prazos, 

fornecedores, valores, inscrições, atividades operacionais, ajustes na programação, 

fluxos informacionais e correção de possíveis desvios. Este item não foi apontado 

pelo respondente, porém percebeu-se por meio dos resultados do evento, a 

existência de tal ferramenta. 

 

Plano de divulgação: As ferramentas de marketing usadas para divulgação do 

seminário foram prospectos, informações no site, e-mails marketing para os 

associados e divulgação em todos os meios internos das universidades associadas. 
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Como é um evento já consolidado a procura torna-se numerosa. As informações de 

inscrições dos trabalhos, temática, saíram em meados de março e foram até maio, 

para que junho ou julho pudessem ser divulgados os resultados.  

 

Tendo uma abrangência nacional e até internacional os membros da comissão 

consideram as ferramentas utilizadas eficazes na captação de participantes, não 

tendo nenhum critério quanto à escolha. 

 
Os itens, logística de saída e serviços, que fazem parte das atividades primárias de 

Porter e Millar (2009), foram descritas e analisadas nos outros itens que compõem 

estas atividades. Isto se deve pelas características da intangibilidade e 

inseparabilidade na atividade eventos. 

 

A Figura 13 apresenta os resultados da fase do transevento do VIII Seminário 

ANPTUR 2011.  

 

Figura 13 – Fase do transevento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de Porter e Millar (2009) 

 

Atividades de apoio: o item infraestrutura da empresa de acordo com a figura 

original foi descrito na fase do pré-evento.  
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Atuação dos membros ANPTUR e UNIVALI: O fluxo de informações da secretaria foi 

dividido em credenciamento que foi desempenhado pelos prestadores de serviços da 

UNIVALI; e as inscrições no local pelo setor administrativo da ANPTUR. O 

participante que já estava inscrito, retirava o material (pasta, bloco, caneta, 

programação impressa, relação dos restaurantes conveniados e CD com os anais do 

evento) mediante assinatura da lista de controle por ordem alfabética. Os que não 

tinham inscrição efetuavam junto à funcionária da associação e retornavam ao 

credenciamento. Da mesma forma o procedimento de inscrições nas oficinas. 

 

Conforme citada pelo respondente “as atividades desenvolvidas, muitas vezes 

estavam relacionadas ao voluntariado, pelo fato de as pessoas não ganharem pelo 

serviço prestado, criando assim uma falta de responsabilidade no funcionamento do 

evento.” Esta fala do respondente não confere com que foi visualizado durante a 

edição de 2011, o trabalho foi remunerado e composto por acadêmicos da UNIVALI, 

que inúmeras vezes deixaram de comparecer (mesmo remunerado), reduzindo a 

equipe e dificultando a realização das tarefas, que estavam distribuídas na secretaria 

do evento, auditório e salas de apoio. Ressalta-se que o trabalho voluntário é da 

diretoria da associação, porém todos os membros têm um comprometimento integral 

com as metas desenhadas para associação. Nesta informação descrita pelo 

respondente há discrepância, tendo em vista que os alunos contratados para a 

atuação no seminário em todas as frentes foram devidamente remunerados. 

 

A utilização da internet pelo site e inscrições on line facilitam na divulgação, sendo 

que o público de interesse domina esta ferramenta. Como não há pesquisas de 

satisfação e nenhuma atividade pós venda relacionada ao participante e demais 

envolvidos não é possível mensurar alguns dados importantes para o feedback do 

evento. 

 

Utilização da tecnologia disponível: Neste item o seminário utilizou-se de diversos 

equipamentos com suas ferramentas disponíveis, pois em cada sala, plenárias e 

oficinas tinham a disposição projetor completo de multimídia, sistema de som e 

climatização.  
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Em relação ao item compras de bens e serviços de acordo com figura original de 

Porter e Millar foi desenvolvida na fase pré-evento no item contratação de todos os 

serviços. 

 

Atividades primárias: Nesta fase do evento, os itens, logística de entrada, logística 

de saída e marketing e vendas não foram contemplados, por entender-se que na 

atividade eventos estas devem ocorrer na fase do pré-evento. 

 

Monitoramento das atividades realizadas: nas atividades desenvolvidas no evento, 

como um todo, existiram responsáveis para sua execução. Destaca-se que na 

apresentação dos artigos nas salas havia um coordenador; nas plenárias os 

mediadores e coordenadores; na secretaria os contratados pela UNIVALI e os 

membros da associação. Ainda o evento tinha uma equipe circulante que dava apoio 

tanto para as equipe internas como ao participante em geral. 

 

Atendimento ao participante: Este item foi desenvolvido, na base, pela secretaria do 

evento, bem como pelos responsáveis na recepção dos participantes, em cada uma 

das salas disponibilizadas, de acordo com a programação do evento. 

 

A Figura 14 apresenta os resultados da fase do pós-evento, que é o momento do  

fechamento das atividades desenvolvidas, além da produção do relatório final. 
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Figura 14 – Fase do pós-evento 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 Fonte: Adaptado de Porter e Millar (2009) 

 

Atividades de apoio:  o item infraestrutura da empresa de acordo com a figura 

manteve-se como descrito na fase do pré-evento. 
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Prestação de contas de todos os serviços contratados: Apesar de não ter obtido 

dados comprobatório em relação aos resultados financeiros do evento, a ANPTUR 

por meio dos seus responsáveis efetuou o pagamento dos prestadores de serviços no 

último dia do evento. Os serviços contratados pela universidade foram pagos pelo 

Central Gestão de Eventos (departamento responsável por todos os eventos 

realizados pela universidade). Todos os gastos efetuados pela UNIVALI foram 

listados em uma planilha e repassados aos membros competentes. E as demais 

informações de competência da ANPTUR não foram acessadas pela pesquisadora. 

 

Atividades primárias:  como atividade primária na fase do pós-evento não se 

identificou os itens logística de entrada e operação.  

 
Desmontagem, certificados e limpeza: Neste item a desmontagem física do evento 

ficou sob a responsabilidade da UNIVALI e em relação aos materiais não retirados 

pelos participantes, bem como os documentos produzidos no evento, ficaram com a 

ANPTUR. A emissão e retirada para os apresentadores dos trabalhos técnico-

científicos ficou sob a responsabilidade da ANPTUR, disponibilizado por meio 

eletrônico.  

 
Elaboração do relatório final e feedback:  Este item foi desenvolvido exclusivamente 

pela comissão organizadora e presidência da ANPTUR os quais disponibilizaram as 

informações que consideraram pertinentes no site oficial da associação. 

Apresentaram também como resultado da avaliação institucional do evento a crônica, 

produzida por Elizabeth Wada e Suzana Gastal – diretora científica, publicada na 

Revista RBtur. 

 

Toda a descrição destas fases relacionadas à cadeia de valor de Porter e Millar 

(2009) em cada figura construída demonstra o grau de complexidade e detalhamento 

de um evento científico. O estudo da logística e a cadeia de valor proporcionou uma 

visualização teórica e prática de como são as fase da concepção, pré, trans e pós 

evento deste tipo, dando a possibilidade de ampliação deste estudo em uma próxima 

produção. 



81 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

A presente pesquisa analisou o VIII Seminário da ANPTUR 2011 de modo a 

identificar à logística e cadeia de valores. O objetivo geral proposto para o presente 

estudo foi atingido de forma parcial (adaptação), visto que informações pertinentes à 

construção da cadeia de valor de acordo com Porter e Millar (2009) não foram 

obtidas em sua totalidade. Além disso, existe a necessidade real da pesquisa junto 

ao participante do evento. 

 

Os fundamentos teóricos utilizados no presente estudo possibilitaram o 

direcionamento e as inter-relações necessárias, para utilização da logística e 

estabelecimento da cadeia de valor para um evento científico, nas suas diversas 

fases. É possível também, por meio do constructo apresentado utilizá-lo em qualquer 

outro tipo de evento. 

 

A contextualização do VIII Seminário ANPTUR 2011, objeto de estudo, contribuiu 

para relacionar os termos utilizados comumente pela área de administração, 

logística e cadeia de valor, com as fases de um produto/serviços de características 

intangíveis e de inseparabilidade, como um evento científico. Além disso, destaca-se 

a importância de detalhar o trabalho desenvolvido pela Associação, na realização do 

VIII Seminário ANPTUR 2011, que é pontuado como A1 pela Qualis, e que deve ser 

referência para a realização de eventos científicos na área de hospitalidade. 

 

Porém, os aspectos que envolvem a tecnologia, atividades operacionais e, 

principalmente, o processo de avaliação do participante em relação ao evento, 

merecem a atenção da comissão organizadora do evento. Pois, de acordo com 

Ballou (2009) a logística é um processo e significa que o evento deverá disponibilizar 

todas as atividades, bens e serviços aos participantes, quando e onde estes 

quiserem adquiri-los.  

 

A tecnologia utilizada de forma pouco eficiente, quebra o início do relacionamento 

com o participante. O desenvolvimento das atividades operacionais sem o devido 

planejamento e controle, cria um ambiente instável, tanto para o participante como 
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para o prestador de serviço; e, ainda a falta de um instrumento de pesquisa com o 

cliente final, ou seja, o participante do evento impede o fechamento do processo 

logístico, bem como impossibilita a criação efetiva da cadeia de valor do seminário 

da ANPTUR. 

 

O crescimento do segmento de eventos científicos, tanto no Brasil como exterior, faz 

por merecer a continuidade do presente estudo com intuito de aprofundar a 

utilização dos conhecimentos de uma área, como a da administração pura, que é 

consolidada, por meio de pesquisas e publicações, nos mais diversos níveis e meios 

acadêmicos e de mercado. 
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APÊNDICE A - Modelo questionário 
 
 
Grupo  01 – CADEIA DE VALOR  

1 INFRA-ESTRUTURA 
1. Qual infra-estrutura do VIII Seminário Anptur? 
2. Esta infra-estrutura colabora para realização dos processos do Seminário? 
3. Quais os principais desafios com relação à Infra estrutura do Seminário? 
4. De que forma está estruturado o planejamento financeiro do Seminário? 
5. Como é feito o controle contábil do Seminário? 
6. O Seminário conta com algum jurídico? 
7. Quais são os principais processos atrelados a questões governamentais? 

Eles impactam significativamente nas atividades do Seminário? 
8. Existe algum sistema de gerencia 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 do Seminário? 

11 Quais são as principais dificuldades encontradas nesse método? 
12 Qual o procedimento de contratação dos mediadores, palestrantes e 

convidados especiais? 
13 São realizados treinamento com a equipe de trabalho do Seminário? Com 

qual freqüência? 
14 Quais dificuldades deste processo? Por quê?  

3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
15 O Seminário possui sistema de Gerenciamento de Informações? Qual? 
16 Qual é a facilitação que os recursos tecnológicos oferecem as atividades 

programadas no Seminário? 
17 O Seminário possui algum sistema integrado que permita acesso a todos 

os níveis da organização? Como funciona essa integração? 
18 Como são pensadas as estratégias tecnológicas a fim de atender as 

necessidades do Seminário? 
19 De que forma o sistema informatizado otimizam as inscrições? 
20 Como os recursos tecnológicos otimizam a concepção da programação do 

evento? 
21 Existe alguma dificuldade tecnológica que ainda estimula a realização de 

procedimentos manualmente?  
22 Além do sistema de informação do Instituto, durante o Seminário é 

utilizado mais algum outro sistema? Como funciona esse processo? 
23 Quais os procedimentos ainda são realizados manualmente? Por quê? 

4 ADMINISTRAÇÃO  
24 Como está estabelecido o processo de compras do Seminário? 
25 Como são alocados recursos para tal fim? 
26 Qual o procedimento para aquisição de novos equipamentos? 

5 LOGÍSTICA OPERACIONAL  
27 Como é definida a programação do Seminário? 
28 Quais os processos estão nesta definição? 
29 Quais os procedimentos de segurança durante o Seminário são adotados? 
30 Existe algum processo de armazenamento de equipamentos ou estrutura? 
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Explique. 
31 Como são estabelecidas as temáticas das mesas redondas, oficinas, 

apresentação dos grupos de trabalhos, etc.?  
32 Quais as limitações existentes? 
33 Como são estabelecidos os valores de Inscrições e respectivas 

categorias? 
34 Como funcionam as inscrição e seleção dos grupos de trabalhos?  
35 Após esta seleção como é o processo de inscrição para a programação 

oficial do evento? 
36 No local do evento como funciona o processo de inscrição?  
37 Como é o fluxo de informação na secretaria do evento e demais setores 

do evento? 
6 MARKETING E PÓS-VENDA 

38 Quais são as ferramentas de marketing utilizadas pelo Seminário para 
divulgação? 

39 Por que da determinação destas ferramentas? 
40 Qual a abrangência da divulgação do evento? 
41 Como são selecionados os canais de distribuição do Seminário? 
42 De que forma a TI colabora com este processo? 
43 Quais ações pós-venda, se existem, são realizadas? 

 
Grupo  02 – REDE DE VALOR 

1 FORNECEDOR 
1 O Seminário terceiriza serviços para realização do evento? Quais?  
2 De que forma esta terceirização colabora para a otimização dos recursos 

financeiros? 
3 Quais parâmetros são utilizados quando na determinação do fornecedor? 
4 Quais os serviços não são terceirizados? Por quê? 
5 Existe algum sistema de informação on line e ontime entre o seminário e 

seus fornecedores?Como funciona esse sistema? 
2 DISTRIBUIDOR 

6 Como se estabelece a determinação dos distribuidores?  
7 Qual a relação existente entre o Seminário e os distribuidores?  
8 O seminário interfere ou não na intermediação entre distribuidores, 

atacadistas e varejistas?  
9 Quem são os distribuidores?  
10 Existe algum sistema de informação on line e ontime entre o seminário e 

seus fornecedores? Não. Como funciona esse sistema? 
3 ATACADISTA  

11 Como se estabelece a determinação dos atacadistas?  
12 Qual a relação existente entre o seminário e os atacadistas?  
13 Seminário interfere ou não na intermediação entre atacadistas e 

varejistas?  
14 Quem são os atacadistas? 
15 Existe algum sistema de informação on line e ontime entre o seminário e 

seus fornecedores? Como funciona esse sistema? 
4 VAREJISTA  

16 Como se estabelece a determinação dos varejistas?  
17 Qual a relação existente entre o seminário e os varejistas?  
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18 Quem são os varejistas?  
19 Existe algum sistema de informação on line e ontime entre o seminário e 

seus fornecedores? Não Como funciona esse sistema? 
 
Grupo  03 – FLUXO INFORMACIONAL  

2 IDENTIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO  
1 De que forma as informações geradas no Seminário contribuem para o 
desenvolvimento de novos serviços? 
2 Qual a importância para o desempenho de suas atividades do Seminário? 

2 OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO  
3 Quais são os principais canais de informação? Mídia, jornais, revistas/sites 
cientificos 
4 Quais aspectos são considerados determinantes para a escolha dos canais 
de informação? 
5 Quais os principais fontes de informações de consulta do Anptur? 
6 Você costuma repassar suas informações para os demais membros do 
Seminário? Para quem? Explique. 
7 Quanto ao recebimento de informações pelos demais membros do 
Seminário, como costumam ocorrer? 
8 Quais as barreiras mais comuns no acesso à informação. Cite as 3 mais 
importantes. 

3 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO  
       9 As informações são atualizadas em tempo hábil? 
      10 Existe disponibilidade de flexibilização das informações conforme 
necessidade dos participantes? Como funciona esse processo? 
      11 Como são filtradas as informações internamente? 
4 DISTRIBUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES  

12 Qual a principal fator que impossibilita ou prejudica as informações a 
serem fornecidas ao mercado? 
13 Todas as informações que os participantes do evento necessitam estão à 
disposição dos mesmos em tempo hábil e com consistência? Qual o método 
utilizado para isso? 
14 O formato do sistema utilizado para disponibilizar as informações pode ser 
considerado adequado? Por quê? 
15 Qual o método utilizado para circulação de informação entre os setores do 
seminário? Pode ser considerado eficaz e eficiente? Por quê? 
16 Quem cuida/dissemina as informações que circulam no âmbito interno do 
seminário? 
17 Como ocorrem o processo de disseminação das informações? 

5 USO DA INFORMAÇÃO  
18 A comunicação inter funcional favorece o foco nas metas traçadas? 
19 As informações é um fator para tomada de decisões? De que forma? 
20 Como você toma a decisão? Baseado em quê? Com que freqüência? 

6 ARMAZENAMENTO DA INFORMAÇÃO  
       21 Quais processos viabilizam o armazenamento das informações? 
       22 Elas ficam a disposição de todos? 
       23 São de fácil acesso? 
7 DISCARTE DA INFORMAÇÃO  

              24 Como funcionam o processo de descarte de informação? É 
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padronizado? 
              25 Quem pode descartar uma informação? 
              26 Existem registro deste processo? 
Fonte: Adaptado de Stock ( 2009) 
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ANEXO A - E-mails 
 

Cara Emiliana, aqui está a autorização da Beth Boa sorte!! 

Aproveito para reenviar o questionário novamente, nada mudou. 

 

Fraternal abraço 

Ana  

 

Olá Ana, 

 

Claro que Emiliana pode usar o caso ANPTUR. Farei um documento formalizando a autorização para 

que ela coloque no trabalho. 

 

Abraços, 

Beth Wada 

 

-----Mensagem original----- 

De: Afonso&Ana [mailto:azucarato@ajato.com.br] Enviada em: quarta-feira, 7 de março de 2012 

13:07 

Para: 'Emiliana da Silva Campos Souza' 

Assunto: RES: Aplicação do Questionário 

Prioridade: Alta 

 

 

Oi Emiliana, 

 Eu já respondi  ao questionário ( 100 questões) e enviei para a Beth, só 

estou aguardando  a autorização dela. Informei que você precisa dele  até 25 

deste mês. 

Aproveito para passar uma cópia do que eu fiz, mas que  ainda não tenho 

anuência dela . 

  

Fraternal abraço  

Ana 

-----Mensagem original----- 

De: Emiliana da Silva Campos Souza [mailto:emiliana@univali.br]  

Enviada em: quarta-feira, 7 de março de 2012 07:43 

Para: azucarato@ajato.com.br 

Assunto: ENC: Aplicação do Questionário 

Prioridade: Alta 

 

Oi Ana e Afonso: 

 

Preciso do questionário com as respostas das outras questões e aproveito 

para verificar como posso solicitar autorização para utilizar o Anptur como 

objeto de estudo. Minha defesa será no final deste mês. 

Agradeço muito. 

Emiliana 

 

-----Mensagem original----- 

De: Afonso&Ana [mailto:]  

Enviada em: sábado, 4 de fevereiro de 2012 15:51 

Para: Emiliana da Silva Campos 
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Cc: 'afonso getulio zucarato' 

Assunto: ENC: Aplicação do Questionário 

 

 

 

Prezada Emiliana, 

Eu estou respondendo ao questionário que é enorme, e como tenho pouco tempo. 

Depois disso  vou repassá-lo para o Afonso e  Beth, e em seguida envio para 

você, com a anuência dos dois. 

 

Um fraternal abraço 

Ana 

 

 

-----Mensagem original----- 

De: Ana Olimpia Dialina Maia Cardoso Zucarato [mailto:anazucarato@gmail.com] 

 

Enviada em: sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012 18:34 

Para: afonso getulio zucarato; afonso&ana 

Assunto: Fwd: Aplicação do Questionário 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Emiliana da Silva Campos <emiliana@univali.br> 

Date: Thu, 2 Feb 2012 10:08:10 +0000 

Subject: Aplicação do Questionário 

To: "azucarato@gmail.com" <azucarato@gmail.com> 

Cc: "anazucarato@gmail.com" <anazucarato@gmail.com> 

 

Oi Afonso e Ana, Tudo bem? 

 

Bom antes de tudo gostaria de desejar a vocês e toda a família que o ano 

2012 seja repleto de muito sucesso, conquistas, paz e amor. Bom, mas vamos 

lá. Gostaria se possível da resposta no questionário anexo sobre o VIII que 

ocorreu aqui na Univali ano passado. Tomei a liberdade de responder alguns 

questionamentos pelo fato de ter auxiliado na organização. Caso queiram 

mandar materiais de apoio abordando sobre o evento e respondendo alguns 

questionamento não terá problemas. Preciso também de quais procedimentos 

preciso tomar para autorizar a utilização deste evento em minha dissertação. 

 

Um grande abraço e agradeço desde já. 

 

Emiliana 
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ANEXO B - Questionário respondido 
 

Grupo 01 – CADEIA DE VALOR  
1 INFRAESTRUTURA 
1 Qual foi a infraestrutura do VIII Seminário Anptur? 

Na edição deste evento o espaço físico utilizado foi a Universidade do Vale do 
Itajaí – Univali, Campus Balneário Camboriú. A escolha partiu de uma reunião 
feita na edição anterior pelos membros da diretoria. A Univali possui um 
programa de mestrado e doutorado na área de turismo e foi pontuado como 5 
estrelas pela Capes no ano de 2011 fazendo assim com que reforçasse mais 
escolha do local.  

2 Esta infraestrutura colabora para realização dos processos do Seminário? 
Antes da captação do evento a própria universidade apresentou a capacidade 
que teria para realização do evento que ocorreu no Centro de Eventos – 
Campus de Balneário Camboriú. Após o processo de escolha a diretoria 
verificou com os responsáveis pela Univali o que poderia ser de 
responsabilidade de ambos. Foi passado um e-mail a todos os membros 
formalizando as referidas competências. 

3 Quais os principais desafios com relação à Infraestrutura do Seminário? 
Um dos itens da programação do seminário são apresentações de artigos. Os 
interessados fazem a inscrição com aproximadamente 5 a 4 meses de 
antecedência nas temáticas existentes. Os artigos passam por uma avaliação 
pela comissão técnico-científica. Após este processo publica-se a lista dos 
escolhidos e os autores deverão apresentar em salas dividas pelas temáticas. 
Nesta edição foram submetidos à avaliação de aproximadamente 400 artigos  
e a escolha de 100 artigos .  

4 De que forma está estruturado o planejamento financeiro do Seminário? 
Todo o planejamento e controle financeiro esta ligado ao setor administrativo 
da associação localizada na cidade de São Paulo gerenciado por um pelo 
Diretor Administrativo Financeiro e aprovado pelo Conselho Fiscal em sua 
totalidade. A captação de recursos para realização do evento é desenvolvido 
e organizado pela Diretoria da  associação. 

5 Como é feito o controle contábil do Seminário? 
Também é feito pelo Diretor Administrativo Financeiro em conjunto com a 
Presidente já que os recursos provenientes dos programas de apoio (Capes,  
CNPq, IPEA) em todos em nome da Presidente em contas do Banco do Brasil 
individuais de cada um eles,   

6 O Seminário conta com algum jurídico? 
Todas as questões jurídicas são analisadas pela Assessoria jurídica da 
própria associação. 

7 Quais são os principais processos atrelados a questões governamentais? 
Eles impactam significativamente nas atividades do Seminário? 
A captação dos recursos financeiros foi feita junto á  Capes e ao  IPEA e 
concedida. Este é um grande suporte financeiro, já que só com as 
mensalidades e inscrições não se conseguiria fazer o Seminário Anual ou 
impulsionar a Associação. 

8 Existe algum sistema de gerencia de qualidade implantado? Se não, existe 
interesse em implantar? Por quê? 
Pela própria tipificação da Associação, cujos sócios efetivos são 
Universidades, é crucial a qualidade, transparência, porém pelo seu tamanho 
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não comporta um programa pormenorizado de qualidade semelhante  a uma 
ISO, contudo segue os padrões indicados pela CAPES, CNPQ e outros 
programas semelhantes, o  que a faz ter  clareza na linha de trabalho, e 
objetividade nos seus planos de funcionamento e crescimento, já que possui 
estatutos  que são rigorosamente seguidos.  

2 RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRATIVOS  
9 Como funciona o processo de recrutamento e seleção da equipe de trabalho 

do Seminário? 
Pré-evento: a organização é realizada no escritório da Anptur pelos membros 
da diretoria e funcionários. 
Trans-evento: na secretaria do evento a coordenação ficou com os membros 
da diretoria, jurídico, voluntários da universidade (1 professor e    alunos do 
Curso de Turismo e Hotelaria), uma funcionária do Anptur e uma voluntária da 
Universidade Anhembi Morumbi localizada em São Paulo. 
Pós-evento: fechamento feito pelos membros da diretoria/assessoria jurídica  
e funcionário do Anptur. 

10 Quais são as principais dificuldades encontradas nesse método? 
Não se pode avaliar um método especifico, pois não foi usado nenhum! 
Contudo, deve-se fazer menção ao trabalho voluntário, que é difícil, já que as 
pessoas não auferem dinheiro, criando um falta de comprometimento com a 
responsabilidade no funcionamento do evento. Neste seminário de 2011, o 
trabalho voluntario foi composto por acadêmicos recrutados pela Univali do 
Curso de Turismo e Hotelaria que inúmeras vezes deixaram de comparecer, 
reduzindo a equipe e dificultando a distribuição das tarefas que estavam 
distribuídas/desempenhadas na secretaria do evento, auditório e salas de 
apoio. Ressalta-se que o trabalho da Diretoria da Associação é voluntário, 
porém todos os membros têm um comprometimento integral com as metas 
desenhadas para a associação. 

11 Qual o procedimento de contratação dos mediadores, palestrantes e 
convidados especiais? 
O papel dos mediadores é desempenhado pela comissão técnico-científica da 
Anptur. Os palestrantes são escolhidos conforme temática do evento. É 
elaborada uma carta convite enviada por e-mail/ correio declinando toda a 
negociação de datas e necessidades para realização da palestra. Muitas 
vezes a dificultado esta atrelada ao fechamento das datas. 

12 São realizados treinamento com a equipe de trabalho do Seminário? Com 
qual frequência? 

13 Sim, um mês antes, se faz um treinamento especifico com quem efetivamente 
vai trabalhar no evento, especialmente com voluntários e alunos da 
Universidade que vai sediar do evento. 

14 Quais dificuldades deste processo? Por quê? As maiores dificuldades são 
aquelas mencionadas nos itens 11 e 12, ou seja, o trabalho voluntário e a 
consequente  falta de comprometimento. 

3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
15 O Seminário possui sistema de Gerenciamento de Informações? Sim  Qual? 

Informatizado 
16 Qual é a facilitação que os recursos tecnológicos oferecem as atividades 

programadas no Seminário? É crucial, pois ajuda a agilizar e otimizar todas as 
atividades e eventos do mesmo 

17 O Seminário possui algum sistema integrado que permita acesso a todos os 



96 
 

níveis da organização? Sim Como funciona essa integração? Há um acesso 
automático a todos os segmentos da associação, com exceção do financeiro 
que é feito por pessoas devidamente credenciadas junto às Instituições  
Financeiras, bem como aos  Programas de Fomento como CAPES, CNPQ, 
IPEA, FAPESP e outros,  

18 Como são pensadas as estratégias tecnológicas a fim de atender as 
necessidades do Seminário? Todas as decisões são pensadas em conjunto e 
escolhidas pela Presidência e Comissões existentes para esse fim. Neste 
processo a Comissão Cientifica é de importância vital, pois ela é que delineia 
o tema, os prêmios, as oficinas, claro com o aval final da Presidência. 

19 De que forma o sistema informatizado aperfeiçoam as inscrições? Via site, 
quando existe uma inscrição, automaticamente a secretaria toma 
conhecimento por dispositivo recebido na secretaria, aliado ao 
acompanhamento diário da própria Associação. 

20 Como os recursos tecnológicos aperfeiçoam a concepção da programação do 
evento? Pela agilidade e rapidez que proporcionam na eventualidade de 
qualquer mudança  e contato com outros. 

21 Existe alguma dificuldade tecnológica que ainda estimula a realização de 
procedimentos manualmente? Não Esclareça. 

22 Além do sistema de informação do Instituto, durante o Seminário é utilizado 
mais algum outro sistema? Não Como funciona esse processo? 

23 Quais os procedimentos ainda são realizados manualmente? Nenhuns  Por 
quê? Pelo caráter da Associação não se justifica qualquer procedimento 
manual.  

4 ADMINISTRAÇÃO  
24 Como está estabelecido o processo de compras do Seminário? Todo o 

processo de compras para o seminário, as quais vão desde pacotes de 
viagem (passagens, estadia, locomoção), materiais de divulgação e uso dos 
participantes  até aqueles como alimentos, decoração, são previamente 
aprovados pela Presidência em conjunto com as comissões, e após essa 
aprovação são enviados aos Programas de Fomento, para que  os 
patrocinem. A partir daí se tem o horizonte financeiro do limite de gastos com 
o Seminário, que incluem inclusive os possíveis convites a Palestrantes 
estrangeiros 9 demanda de viagem, estadia e locomoção) 

25 Como são alocados recursos para tal fim? De acordo com as verbas alocadas 
pelos programas de fomento (CAPES, CNPQ,IPEA, FAPESP) 

26 Qual o procedimento para aquisição de novos equipamentos? Sempre com 
aval da Presidência, Comissões e Conselho Fiscal. 

5 LOGÍSTICA OPERACIONAL  
27 Como é definida a programação do Seminário? Pela Comissão Cientifica e 

anuência final da Presidência 
28 Quais os processos estão nesta definição? Todos 
29 Quais os procedimentos de segurança durante o Seminário são adotados? 
30 Existe algum processo de armazenamento de equipamentos ou estrutura? 

Não Explique. Porque as próprias Universidades onde são sediados os 
Seminários é que cuidam de todo esse processo ( isto é uma das condições 
sine qua non  na escolha da Universidade que sediará o Seminário, ainda que 
sob  supervisão da Associação, e nisto se inclui  a guarda de material inerente 
ao seminário. 

31 Como são estabelecidas as temáticas das mesas redondas, oficinas, 
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apresentação dos grupos de trabalhos, etc.? Pela Comissão Cientifica, 
levando em consideração o tema escolhido para o seminário. 

32 Quais as limitações existentes? Tempo, palestrantes e acesso ao local      
(aqui se leva em consideração as despesas que se terá quando o seminário é 
em lugares mais distantes que implicam em grandes gastos por parte dos 
participantes, já que  na sua maioria são estudantes) 

33 Como são estabelecidos os valores de Inscrições e respectivas categorias? O 
parâmetro para o valor da inscrição é o ser sócio ou não e, no caso de sócio , 
se este for a Universidade ( sócio efetivo, isto é paga um valor expressivo de 
anuidade)  terá direito a inscrições gratuitas 

34 Como funcionam as inscrição e seleção dos grupos de trabalhos? As 
inscrições são feitas pelo site e mediante pagamento. Quanto aos grupos de 
trabalho estes são escolhidos, exclusivamente, pela Comissão Cientifica e 
com a anuência da Presidência. 

35 Após esta seleção como é o processo de inscrição para a programação oficial 
do evento?  Idem item 36 

36 No local do evento como funciona o processo de inscrição? Este é feito pela 
secretaria da Associação, mediante autorização da Diretoria Científica. 

37 Como é o fluxo de informação na secretaria do evento e demais setores do 
evento? Ele é delineado antes do evento, e segue o procedimento habitual de 
eventos deste porte, ou seja, sempre sob a orientação de uma  Coordenação 
Geral, cujas decisões são tomadas com o consenso/autorização das 
Diretorias afins  

6 MARKETING E PÓS-VENDA 
38 Quais são as ferramentas de marketing utilizadas pelo Seminário para 

divulgação? Prospectos, informações no site, e-mails para os associados e 
divulgações em todos os meios acadêmicos. Lembrando que pela própria 
qualidade do seminário, a procura é muito grande, o que efetivamente se  
divulga é a data do evento e o tema, face aos prazos para apresentação dos 
trabalhos 

39 Por que da determinação destas ferramentas? Porque são as que são 
compatíveis com o tipo de evento  

40 Qual a abrangência da divulgação do evento? Nacional e Internacional  
41 Como são selecionados os canais de distribuição do Seminário? De acordo 

com as necessidades do mesmo, já que envolve o meio somente acadêmico 
e programas de fomento  ligados ao Ministério de Educação 

42 De que forma a TI colabora com este processo? Pela sua feição, não há um 
envolvimento de TI nele pelo seu caráter cientifico/acadêmico! 

43 Quais ações pós-venda, se existem, são realizadas? Não existem ações pós-
venda! 

 
Grupo 02 – REDE DE VALOR 

1 FORNECEDOR 
44 O Seminário terceiriza serviços para realização do evento? Quais? Sim. 

Decoração, alimentação, prospectos, material de apoio. 
45 De que forma esta terceirização colabora para a otimização dos recursos 

financeiros? Se contratados, cumprindo exclusivamente o determinado. 
46 Quais parâmetros são utilizados quando na determinação do fornecedor? 

Qualidade, preço e pontualidade. 
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47 Quais os serviços não são terceirizados? Decoração, alimentação, prospectos, 
material de apoio. Por quê? nporque não existem no organograma da 
Associação, além do que , por ser o seminário sazonal, não justifica uma 
estrutura dispendiosa destas como um custo mensal da Associação. 

48 Existe algum sistema de informação on line e ontime entre o seminário e seus 
fornecedores?  Não Como funciona esse sistema? 

2 DISTRIBUIDOR 
49 Como se estabelece a determinação dos distribuidores? Nihil 
50 Qual a relação existente entre o Seminário e os distribuidores? Nihil 
51 O seminário interfere ou não na intermediação entre distribuidores, 

atacadistas e varejistas? nihil 
52 Quem são os distribuidores? Nihil  
53 Existe algum sistema de informação on line e ontime entre o seminário e seus 

fornecedores? Não. Como funciona esse sistema? 
3 ATACADISTA 
54 Como se estabelece a determinação dos atacadistas? Não há 
55 Qual a relação existente entre o seminário e os atacadistas? Não há 
56 Seminário interfere ou não na intermediação entre atacadistas e varejistas? 

Não 
57 Quem são os atacadistas? Não existem 
58 Existe algum sistema de informação on line e ontime entre o seminário e seus 

fornecedores?  Não. Como funciona esse sistema? 
4 VAREJISTA 
59 Como se estabelece a determinação dos varejistas? Não há 
60 Qual a relação existente entre o seminário e os varejistas? Não há 
61 Quem são os varejistas? Não há 
62 Existe algum sistema de informação on line e ontime entre o seminário e seus 

fornecedores? Não Como funciona esse sistema? 
 
Grupo 03 – FLUXO INFORMACIONAL 

1 IDENTIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
63 De que forma as informações geradas no Seminário contribuem para o 

desenvolvimento de novos serviços? A partir delas, as quais vão de temas a 
serem discutidos pelas comissões da Associação inerentes ao objeto social até 
ao aperfeiçoamento do evento seguinte. 

64 Qual a importância para o desempenho de suas atividades do Seminário? É 
bastante profícuo, pois ajuda a uma melhora considerável no funcionamento 
da Associação e por consequência em seu nome como referência no mundo 
acadêmico e profissional das áreas a ela compatíveis. 

2 OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO 
65 Quais são os principais canais de informação? Mídia, jornais, revistas/sites 

científicos. 
66 Quais aspectos são considerados determinantes para a escolha dos canais de 

informação? Respeito ao foco da Associação 
67 Quais os principais fontes de informações de consulta do Anptur? As 

Universidades, Programas de Fomento e os Ministérios/Secretarias de estado 
dos Governos federal, estadual e Municipal. 
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68 Você costuma repassar suas informações para os demais membros do 
Seminário? Sim. Para quem? Explique. Todas as informações importantes da 
Associação e sobre ela são repassadas via correio eletrônico para os membros 
da Diretoria e Comissões 

69 Quanto ao recebimento de informações pelos demais membros do Seminário, 
como costumam ocorrer? Via Correio eletrônico, ou eventuais reuniões 
previamente agendadas, já que os membros moram em diversos Estados da 
Federação. 

70 Quais as barreiras mais comuns no acesso à informação. Cite as 3 mais 
importantes. Pela forma que é feito este acesso, não há barreiras expressivas a 
não serem aquelas provocadas pela internet, já que  o site possui todas as 
informações necessárias e atualizadas, além do que a secretaria da Associação 
está diariamente no período das 0900 ás 13.00 horas  á disposição para 
qualquer esclarecimento/informação e/ou documentos,  

3 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
71 As informações são atualizadas em tempo hábil? Sim 
72 Existe disponibilidade de flexibilização das informações conforme necessidade 

dos participantes? Como funciona esse processo? Respondido no item 8 
73 Como são filtradas as informações internamente? Pela Presidência e 

Comissões/ Conselhos existentes! 
4 DISTRIBUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

74 Qual a principal fator que impossibilita ou prejudica as informações a serem 
fornecidas ao mercado? Pelo tipo de Associação que é, alguma eventualidade 
com relação a não fornecimento de informações, provém de dados científicos 
fornecidos pelos membros dela. 

75 Todas as informações que os participantes do evento necessitam estão à 
disposição dos mesmos em tempo hábil e com consistência? Qual o método 
utilizado para isso? Sim, pela internet, twiter. 

76 O formato do sistema utilizado para disponibilizar as informações pode ser 
considerado adequado? Sim Por quê? Porque já foi feito e 
dimensionado/adequado ás necessidades do perfil da Associação 

77 Qual o método utilizado para circulação de informação entre os setores do 
seminário? Correio eletrônico Pode ser considerado eficaz e eficiente? Sim Por 
quê? Pela rapidez com que a informação chega a eles, além do que por esse 
meio as despesas da Associação diminuem. 

78 Quem cuida/dissemina as informações que circulam no âmbito interno do 
seminário? A secretaria, as Diretorias e a Presidência. 

79 Como ocorrem o processo de disseminação das informações? Já respondido 
acima no item 13 

5 USO DA INFORMAÇÃO 
80 A comunicação inter funcional favorece o foco nas metas traçadas? Sim, pois 

há um pensamento uno com relação aos rumos da Associação. 
81 As informações são um fator para tomada de decisões?  Sim De que forma? 

Pois elas é que provocam as decisões tomadas pela Associação. 
82 Como você toma a decisão? Baseado em quê? Com que frequência? Não há 

uma decisão individual já que é uma Associação, porém elas são tomadas com 
base nas informações/necessidades da  mesma, e em consonância com o 
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momento do evento que  leva/obriga a uma tomada de decisão. 
6 ARMAZENAMENTO DA INFORMAÇÃO 

83 Quais processos viabilizam o armazenamento das informações? Site 
84 Elas ficam a disposição de todos? Todas as informações que não são 

confidenciais ou de interesse exclusivo da Diretoria e Conselhos da Associação, 
podem ser vistas por todos no site.  

       23 São de fácil acesso? Sim. 
7 DESCARTE DA INFORMAÇÃO 

85 Como funcionam o processo de descarte de informação? A Presidência e as 
Comissões se encarregam disso É padronizado? Sim, pois irá para o site 

86 Quem pode descartar uma informação? Exclusivamente os membros da 
Diretoria Executiva 

87 Existem registro deste processo? Não, porque não implica em segurança de 
qualquer programa ou qualidade face ao publico alvo. 

Fonte: Adaptado de Stock (2009) 


