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APRESENTAÇÃO 

 
É com satisfação que apresentamos os anais do IV SAPE – Seminário de 

Atuação Profissional em Eventos, realizado nos dias 27 e 28 de maio de 2019.  

O Seminário de Atuação Profissional em Eventos surgiu em 2015 como uma 

atividade de extensão, a qual objetivava esclarecer, à comunidade de Santa Vitória 

do Palmar, sobre as possibilidades laborais relacionadas à profissão do organizador 

de eventos e acerca de toda a rede de serviços envolvida na atividade. Atualmente o 

evento oportuniza um espaço de reflexão teórica sobre os temas relacionados à área 

dos eventos e da hospitalidade. 

A quarta edição do seminário aconteceu entre os dias 27 e 28 de maio de 

2019, no campus da FURG de Santa Vitória do Palmar. O evento foi promovido pelo 

curso de Tecnologia em Eventos e contou com 110 participantes ouvintes, 18 

trabalhos apresentados, 4 oficinas ofertadas e 3 palestras.  

A atividade integra as disciplinas curriculares do curso de Tecnologia em 

Eventos e se constitui enquanto uma oportunidade de exercício prático para os 

discentes, que produzem o serviço de alimentos e bebidas, organizam a logística e o 

layout do espaço, bem como realizam o serviço de recepção dos participantes.  A 

coordenação geral do evento foi executada pela professora Bianca Trindade e a 

gestão do serviço de alimentos e bebidas foi desempenhada pela professora Thais 

Gomes Torres. As atividades foram acompanhadas pelo TAE Eliezer Montes, 

mediante apoio do Laboratório de eventos. 

 



 
 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 
OFICINAS - 27 DE MAIO 

15H00 -  Joel Joukin Machado Braga 
Eventos Sociais na Prática (Organização e Etiqueta Profissional) 
 
15H00 -  Bibiana Schiavini Gonçalves 
Planejamento de Eventos em Ambientes Universitários 
 
15H00 -  Virgínia Beatriz Dias Corrêa 
A significação sociológica dos eventos 
 

 
OFICINAS - 28 DE MAIO 

15H00 -  Maicon Farias Vieira 
Harmonização de Produtos Regionais 
 
16H00 -  Maicon Farias Vieira 
Harmonização de Vinhos e Queijos Brasileiros 
 

 
PALESTRAS - 27 DE MAIO  

19H30 -  Roger Rieger 
A atuação e o perfil do profissional no setor de lazer e recreação para eventos 
 
20H30 -  Fernando Dalla Nora Filho 
Turismo de Eventos: sua influência na sazonalidade de Destinações Turísticas - 
Relatos de Experiência: Florianópolis (SC) 

 
PALESTRAS - 28 DE MAIO 

19H30 -  Luciene Imes 
Gestão de Eventos na Hotelaria 
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A IMPORTÂNCIA DOS EVENTOS EM MEIOS DE HOSPEDAGEM EM RELAÇÃO 
À SAZONALIDADE  

 
 

                                                                                                          MARTINS, Magda1; 
       FARIAS, Tatiane2; 

VIANA, Pâmela3; 
 

TRINDADE, Bianca (ORIENTADORA)4 
 

Palavras-chave: Eventos; Meios de Hospedagem; Sazonalidade.  

 

INTRODUÇÃO 

 

     O evento tornou-se uma realidade para empreendimentos hoteleiros de todos os 

portes. Tendo isso em vista, os eventos trazem diversos benefícios, como compartilhar 

experiências, ampliar os seus conhecimentos de forma geral. Ou seja, os eventos podem 

ser considerados com todos os acontecimentos previamente planejados, organizados e 

coordenados de forma a contemplar o maior número de pessoas em um espaço físico e 

temporal, com informações, medidas e projetos sobre uma ideia, ação ou produto, 

apresentando os diagnósticos de resultados e os meios mais eficazes para se atingir 

determinado objetivo (MARTIN, 2008).  

A presente pesquisa tem como recorte espacial Gramado, localizada na região 

nordeste do Rio Grande do Sul, e se encontra inserida no âmbito de atuação da 

microrregião turística das Hortênsias. O município possui uma população estimada em 2017 

de aproximadamente 35 mil habitantes, com um PIB per capta de aproximadamente R$ 48 

mil e abrange uma área de aproximadamente 237,827 Km (BRASIL, 2017). Atualmente 

Gramado além de ser o 3° melhor destino de viagem, de acordo com o Tripdivisor, passou 

da barreira da sazonalidade. 

O objetivo desta pesquisa é compreender à importância dos eventos nos meios de 

hospedagem em relação à sazonalidade na cidade turística de Gramado (RS) por meio da 

Rede de Hotéis Laghetto. Para isto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com 

abordagem qualitativa, de caráter descritiva, a partir dos eventos realizados nos Hotéis 

Laghetto, buscando obter informações relacionadas a realização dos eventos e a 

sazonalidade.   

 

                                            
1 magda7740@gmail.com 
2 tatianefsvp@gmail.com 
3 pamela879v@hotmail.com 
4 biancatrindade@furg.br 
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EVENTOS EM MEIOS DE HOSPEDAGEM  

Segundo Castelli (2007) os meios de hospedagens são estabelecimentos que 

possuem licença as autoridades competentes para prestar serviço de hospedagem e que 

também é administrado comercialmente por empresas do ramo hoteleiro. 

Desse modo, a obtenção de espaços para a realização de eventos em um 

determinado meio de hospedagem torna-se uma fonte de receita potencial, quando bem 

administrada. Há oportunidade de diversificar o os serviços oferecidos pela empresa e 

também de aumentar o número de hóspedes em períodos de baixa temporada. 

De acordo com Amorim (2003, p.34), na medida em que a produção de um evento 

chega a movimentar um número relevante de profissionais na sua realização, fica 

comprovada a sua influência na atividade econômica, tão almejada por inúmeras cidades. 

Segundo Leite Dias (2003, p.05): 

[...] um evento pode atrair turistas e movimentar somas relevantes para a 
rede hoteleira, bem como para empresas ligadas ao turismo receptivo, visto 
que, mesmo com o mérito principal de reunir pessoas cujas aspirações se 
assemelham, geram emprego e renda para a comunidade receptora através 
de oportunidades que o evento proporciona, fazendo circular o dinheiro, 
gerando riquezas. 
 

A sazonalidade depende de muitos fatores. Por isso, o primeiro passo para se 

planejar para os períodos de pouca movimentação é definir o que é baixa temporada para o 

empreendimento. Essa torna-se uma etapa importante para saber quando vai precisar agir 

em relação à diminuição dos hóspedes e como se preparar para isso. 

Para Costa (2007): 

Evento é uma consideração de competência ampla, com veracidade, tudo é 
evento desde cursos e apresentações até shows, jogos e partidas 
esportivas, palestras, festividade, festas, exposições de artes e mesmo 
campanhas publicitárias criativas. Reuniões unindo indivíduos para debater 
e discutir algum assunto vira um evento. Discursos, acenos e declarações 
são indicadores de eventos. Excursionistas percorrem o mundo para tomar 
parte de eventos. 

 

Desse modo, os eventos vêm-se tornando fundamentais ao sucesso das 

organizações e cada vez mais aumentam em números, qualidade e sofisticação, chegando 

a ter ampla oportunidade nas estratégias das empresas, com resultados até maiores que os 

conquistados pelas mídias comuns. O objetivo é entendermos que os eventos, 

especialmente no setor hoteleiro, estão se desenvolvendo cada vez mais, uma vez que são 

uma fonte de renda alternativa. 

 

REDE DE HOTÉIS LAGHETTO E OS EVENTOS EM GRAMADO (RS)  
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Os hotéis Laghetto Stilo Borges, localizado na cidade de Gramado, destaca-se por 

apresentar uma infraestrutura adequada para a realização de eventos de diversas tipologias, 

além de serviços de A&B, parcerias com empresas terceirizadas. O hotel que oferecem aos 

seus clientes a possibilidade de realizar eventos como encontros corporativos e 

empresariais, seminários, treinamentos, casamentos, formaturas e entre outros. Sendo 

assim, uma forma de atrair mais clientes e diversificar os serviços oferecidos pelo 

empreendimento.  

Como Gramado é uma cidade turística, e apresenta um calendário eventos anual, 

além dos eventos realizados nos espaços do empreendimento em estudo, observa-se que 

acaba não sendo afetado pela sazonalidade. Pois, sabe-se que existe baixa temporada na 

cidade de Gramado, porém os eventos realizados neste período contribuem para a 

diminuição dos problemas sazonais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    Considera-se que o evento é bastante significativo para a hotelaria local, no que 

se refere ao aumento de receita, além da movimentação de pessoas; e deve ser visualizado 

por seus gestores como oportunidade de aprimoramento de suas atividades, aumento da 

organização e aperfeiçoamento dos recursos humanos do hotel.  

Conclui-se que os eventos, tanto os que acontecem dentro dos hotéis, quanto os que 

acontecem fora dos mesmos possuem grande importância para o nível de ocupação dos 

estabelecimentos de meios de hospedagem. 

 

REFERÊNCIAS  

AMORIM, G. C. Interorganizações e captação de eventos. BAHL, M. (org.). Eventos: a 

importância para o turismo do terceiro milênio. São Paulo: Roca, 2003.  

BRASIL. @cidades. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil em síntese. 

2017.  Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/. Acesso em: 03 mai. 2019.  

CASTELLI, Geraldo. Administração hoteleira. Caxias do Sul: EDUCS, 2007. 

COSTA, Rodrigo. Gestão de Eventos. Lisboa: Universidade Internacional, 2007. 

LEITE DIAS, E. Uso da criatividade para o setor de eventos. BAHL, M. (org.). Eventos: a 

importância para o turismo do terceiro milênio. São Paulo: Roca, 2003. 

MARTIN, V. Manual prático de eventos. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

https://cidades.ibge.gov.br/


 
 
 
IV Seminário de Atuação Profissional em Eventos 
de 27 a 28 de maio de 2019 
FURG / SVP 
 

 

 

6 

 

PROCEDIMENTOS DE VENDAS EM EVENTOS NA HOTELARIA 

 
CARDOSO, Rafaela1  

 
 

TRINDADE, Bianca (ORIENTADORA)2  
 

 
Palavras-chave:  Eventos; Hotelaria; Marketing; Vendas. 

 
 
INTRODUÇÃO 

Os empreendimentos hoteleiros ao longo do tempo, passaram a oferecer outros 

serviços, além da hospedagem, através de seus espaços multifuncionais sendo um deles, 

voltados para área de eventos seja eles empresariais e sociais, sendo esta uma das 

alternativas que os hotéis vem aderindo devido ao efeito negativo que a sazonalidade causa 

aos mesmos (ULIACHI; MENEZES, 2014). 

Estes por sua vez, enfrentam queda bruscas de reservas em determinadas épocas 

do ano, no entanto com as novas estratégias adotadas por estes meios de hospedagem, 

como a implementação dos eventos, vem demostrando bons resultados, pois trouxe a 

possibilidade de manter a alta taxa de ocupação dos meios de hospedagem, e portanto 

contribui para maior lucratividade dos setores de alimentos e bebidas e hospedagem 

(ULIACHI; MENEZES, 2014). 

Os eventos necessitam ser estrategicamente planejado, sendo o marketing de 

eventos e a venda os processos mais importante, pois é nestes que se tem as medidas a 

serem tomadas para que o evento seja adquirido pelo consumidor através da compra de um 

produto ou serviço, em um mercado que se encontra cada vez mais competitivo e exigente.  

Tendo isso em vista, tornam-se ferramentas que objetivam atender as necessidades dos 

clientes e a fidelização do mesmo.  

O objetivo desta pesquisa é apresentar as principais estratégias de vendas dos 

eventos na hotelaria no que tange ao marketing e vendas. Para isto, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, de caráter descritiva, buscando obter 

informações relacionadas as estratégias de vendas e marketing dos eventos no setor 

hoteleiro.   

 

EVENTOS COMO AGREGADOR DE VALOR AO PRODUTO HOTELEIRO   

                                            
1 rafaela.betto@gmail.com 
2 biancatrindade@furg.br 
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Para Uliachi e Menezes (2014) eventos são considerados um segmento que está 

totalmente ligado aos setores hoteleiros e turísticos, pois muitas das vezes a causa da vinda 

dos turistas a um determinado local precede da realização de um evento.  

Conforme definição de Britto e Fontes (1997, p.66) os eventos:  

[...] são todos os acontecimentos previamente planejados, organizados e 
coordenados de forma a contemplar o maior número de pessoas em um 
mesmo espaço físico e temporal, com informações, medidas e projetos 
sobre uma ideia, ação ou produto, apresentando os diagnósticos de 
resultados e os meios mais eficazes para se atingir determinado objetivo. 
 

Com base nas definições dos autores acima é possível considerar que eventos são 

ações minuciosamente planejadas e desenvolvidas a fim de reunir pessoas com objetivos 

em comum. Ações essas que podem ser atos comemorativos ou mercadológicos. E ainda é 

possível entender que o setor de eventos é expressivo em relação à economia e a cultura 

local. 

A concretização de um evento precisa ser estrategicamente planejada, pois disso 

depende que seu resultado seja benéfico e o sucesso absoluto. Para que isso seja possível 

é necessário a execução de bom um plano de marketing. Segundo Andrade (2002, p. 142) o 

marketing de eventos consiste "[...] em é uma atividade mental, baseada no fato de que o 

consumidor é o objetivo do evento e que deve ser contatado de maneira correta.".  

Ainda conforme o autor, outras ações direcionadas ao contato pessoal, que 

provocam bons resultados são destacadas como: com diretores executivos, com organismos 

oficiais de turismo, com patrocinadores e, ou promotores de eventos, ou seja, com pessoas 

influentes do trade.   

 

TÉCNICAS DE VENDAS E SUA IMPORTÂNCIA PARA A COMERCIALIZAÇÃO DOS 

EVENTOS NA HOTELARIA 

A venda de um evento necessita que o vendedor deste tenha um conhecimento 

prévio do que está sendo ofertado e as necessidades de seus clientes para que assim possa 

se oferecer a melhor opção que supra estas necessidades. Entretanto, todo processo de 

vendas para que seja satisfatório, tanto para empresa, vendedor e cliente faz-se 

indispensável a utilização de algumas técnicas sendo elas a: pré-venda, a venda 

propriamente dita, e o pós-venda. 

Desse modo, as técnicas na fase da pré-venda segundo destaca Botelho (2006, 

apud Silva et al, 2009) são: 

a) Preparação psicológica: é necessário estar de bem com a vida, pois o ato 
de vender está diretamente associado ao estado de espírito do vendedor, e 
para que o negócio seja fechado de forma harmoniosa o bom humor deve 
prevalecer;  
b) Preparação técnica: é preciso dominar e saber realizar todos os trâmites 
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necessários para executar uma venda, desde os benefícios que o cliente 
terá ao adquirir determinado produto, saber as possibilidades de 
pagamento, saber preencher formulários para que não ocorra nenhum 
problema correlacionado com a burocracia o que possivelmente irá 
envergonhar tanto vendedor quanto cliente; 
c) Preparação física: a venda começa quando o cliente vê o vendedor. Em 
razão disso é importante que este funcionário tenha uma boa aparência 
física, é preciso cuidar da saúde, do sorriso, do peso para que essas 
características não venham dispensar o possível cliente; 
d) Planejamento e autoadministração: o tempo é precioso na área de 
vendas, em vista disso o vendedor deve planejar e policiar-se para que as 
atividades sejam correlatas com o período disponível e assim conseguir 
aproveitar ao máximo o momento;   
e) Decidir estratégias: o vendedor precisa determinar exatamente qual será 
o objetivo do dia e assim definir quais serão as estratégias empregadas 
para alcançá-lo;  
f) Pesquisar as necessidades de cada cliente: essa é a vertente mais 
importante da pré-venda, trabalhar sabendo qual a necessidade do cliente 
simplifica para que o vendedor saiba exatamente o que oferecer a ele.   

 

As técnicas de venda são de total importância para comercialização dos eventos na 

hotelaria pois o crescimento da procura por espaços para realização de eventos é cada vez 

maior e a hotelaria tem investido neste nicho de mercado. Mas para que o empreendimento 

hoteleiro e o evento venham dar retornos positivos torna-se fundamental que os 

colaboradores trabalhem em equipe, sendo estes especializados, que estejam bem 

informados sobre o evento e sobre as tendências de mercado, para que assim haja um 

melhor atendimento ao cliente, além de construir e manter uma imagem positiva do 

empreendimento. Assim, na fase da venda Silva (et al, 2009, p. 6) destaca que “[...] só 

atinge resultado quando sua equipe de vendas está comprometida com os objetivos 

corporativos.” 

O processo de pós-venda torna-se de suma importância, pois é visto que neste 

momento o vendedor garanta a satisfação do seu cliente, visto que diante deste processo é 

que se tem o conhecimento da opinião, ou seja, o “feedback” do cliente enquanto a 

realização do evento, se atendeu suas demandas como havia sido planejado, e 

possibilitando assim ter conhecimento das possíveis falhas que ocorreram durante a venda 

até a execução do evento que por muitas das vezes passam despercebidas (ULIACHI; 

MENEZES, 2014). 

Conforme afirmam Castro e Neves (2006) e Kotler (2000), o pós-venda é uma das 

mais importantes de todo o processo e é o momento que o vendedor garante a satisfação 

do cliente. Deve-se sempre observar a satisfação do cliente, ou seja, realizar o processo de 

pós-venda. Com isso os meios de hospedagem sabem como foi todo o atendimento durante 

a realização do evento esse processo da pós-venda deve ser considerado tão importante 

quanto à venda propriamente dita e até mesmo a execução do evento. 
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Tendo isso em vista, para que tudo flua de maneira positiva é fundamental que os 

meios de hospedagem tenham um plano de marketing coligado as técnicas de vendas. Este 

plano deve ser exclusivo para cada empreendimento, pois cada hotel sabe das 

necessidades e possibilidades de atender seu público. O plano tem como objetivo de buscar 

as melhores estratégias e abordagens para que o produto e/ou serviço chegue até o 

consumidor final. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto para que se realize um ótimo evento se deve ter um bom planejamento 

tanto de marketing como de vendas e táticas bem elaboradas com estratégias e etapas bem 

definidas, a serem respeitadas para que se alcance a necessidade e expectativas do 

consumidor. 

Concluiu-se que o marketing de vendas é uma estratégia usada não somente no 

ramo hoteleiro com a finalidade de propor satisfação e fidelização dos seus clientes e 

resultando a lucratividade e diminuindo a sazonalidade nos empreendimentos em geral. 
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ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM UM MEIO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE 
PELOTAS/RS 

 
DEL PUERTO, Brum Charlene1;  

MUSSI, Paula Pinheiro2;  
FRANCISCO, Giovani 3; 

 
Palavras-chave: eventos; meio de hospedagem; Pelotas/RS. 
 
DESENVOLVIMENTO 

Este trabalho versa sobre a realização de eventos em um meio de hospedagem 

(M.H.) localizado na cidade de Pelotas/RS. Como objetivo geral desta investigação, busca-

se descrever os principais aspectos sobre a realização de eventos no empreendimento. 

Para tanto, como objetivos específicos buscou-se informações sobre estrutura do hotel (nº 

de apartamentos e leitos, tipo gestão, etc.) e sobre os eventos (capacidade, estrutura 

fornecida, entre outros). O trabalho justifica-se pela necessidade de atualização de fontes 

científicas sobre o tema, principalmente com pesquisas aplicadas nos meios de 

hospedagem, já que cada vez mais tais empreendimentos investem nos eventos como uma 

alternativa econômica, principalmente no período em que há baixa taxa de ocupação. 

Metodologicamente o trabalho caracteriza-se como qualitativo descritivo. Segundo, 

Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 26) a pesquisa qualitativa “não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas”. Quanto ao caráter descritivo, pode-se dizer que uma das 

características deste tipo de pesquisa é a “espontaneidade – o pesquisador não interfere na 

realidade, apenas observa as variáveis que, espontaneamente, estão vinculadas ao 

fenômeno […]. Para as técnicas de coleta de dados na pesquisa descritiva são utilizados os 

formulários, entrevistas, questionários, entre outros (Heerdt, Leonel, 2007, p. 65). Neste 

caso, foi utilizado o questionário (descrito no apêndice 1) respondido em maio pela gerente 

operacional do hotel, bem como informações obtidas durante visita técnica realizada no mês 

de abril de 2019.  

A cidade de Pelotas consolida-se no segmento de eventos, pela ocorrência de dois 

importantes eventos anuais de grande: A Feira Nacional do Doce (FENADOCE) que ocorre 

nos meses de maio e/ou junho, e é organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 

com o apoio da Prefeitura Municipal; e o Festival Internacional SESC de Música que ocorre 

no mês de janeiro e é organizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc e apoio institucional da 

Prefeitura Municipal, Universidades Federal e Católica de Pelotas, Faculdade Senac, 

                                            
1charlenedelpuerto@bol.com.br 
2ppinheiro.mussi@gmail.com 
3leaodext660@gmail.com 
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Unisinos, Ecosul, entre outros. Ambos os eventos, recebem visitantes de diversas partes do 

mundo.  

Sobre os eventos, Zanella (2004) explica que estes têm como objetivo, celebrar 

acontecimentos importantes. Para Matias (2013) os eventos estão crescendo em todos os 

polos gerando benefícios sociais e corporativos, propiciando troca de informações e 

experiência entre os profissionais, gerando aumento do turismo nestas regiões. Para Bahl 

(2003), devido ao poder econômico do setor de eventos no Brasil, é possível identificar esse 

segmento no país, e embora se viva um momento de inovações tecnológicas, os eventos 

continuam sendo uma das alternativas mais factíveis para o estabelecimento de uma rede 

de relacionamentos. 

No ranking de 2017 do Internacional Congress and Convention Association (ICCA), o 

Brasil é o 16º na realização de eventos. Com este índice, o Brasil consolida-se como o país 

que mais recebe eventos internacionais na América do Sul, sendo São Paulo a cidade que 

mais recebe eventos associativos no Brasil. Sobre os eventos nos meios de hospedagem, 

Matias (2013) explica que, inicialmente, eles não demonstravam relevância no segmento do 

setor de eventos. No entanto, atualmente o mercado hoteleiro se adapta a este segmento 

promissor e de alto índice de movimentação de divisas. Bahl (2003, p. 119) explica que: 

 
Em hotelaria, os eventos são responsáveis por aumentar a receita da 
empresa e a sua promoção deve ser direcionada a gerar maior ocupação no 
hotel e, consequentemente, maior lucratividade nos setores de alimentos e 
bebidas e hospedagem.  
 

Bahl (2003, p. 122) enfatiza que “a promoção de eventos é uma alternativa que pode 

contribuir para manter alta a taxa de ocupação, além de trazer lucros e consolidar a imagem 

da empresa”. Nesse sentido, os eventos realizados nos M.H, aumentam a receita, ao 

mesmo tempo em que divulgam os serviços hoteleiros dando visibilidade ao 

empreendimento. 

 

RESULTADOS / ANÁLISE DOS DADOS OU CONCEITOS DISCUTIDOS 

Os dados que seguem estão descritos conforme informações fornecidas no 

questionário (apêndice 1) e fornecidos pela gerente operacional do M.H. em maio de 2019, 

sinalizando os principais aspectos sobre os eventos ali realizados. 

O empreendimento situado na área central da cidade de Pelotas/RS, com data de 

construção de 1966, possui gestão familiar e tem a hospedagem como atividade principal. 

Possui 220 leitos distribuídos em 100 Unidades Habitacionais (U.H’s), com apartamentos do 

tipo standard, superior e executive. Outros serviços que estão atrelados à hospedagem são: 
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estacionamento, restaurante, lavanderia, room service, café da manhã e pet friendly. 

Além destes serviços, destaca-se a realização de eventos que ocorrem desde o 

ano de 2013. São realizados em média 80 eventos empresariais como, palestras, 

conferências e almoços. A respondente expôs que os maiores períodos de ocorrência de 

eventos são nos meses de maio e junho, explicou também que o empreendimento possui 3 

espaços. Conforme informações cedidas na visita técnica no M.H, as salas tem capacidade 

de 55 pessoas, 20 pessoas e até 100 pessoas.  

A informante expôs que realizam um contato para agradecimento de pós venda aos 

clientes que contrataram o serviço de eventos do M.H. Apesar de informar que trabalham 

com captação de eventos, não ficou nítido como é feito o planejamento para captar eventos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com efeito, os eventos correspondem de modo significativo na lucratividade dos 

estabelecimentos hoteleiros, já que contribuem para incrementar a renda do 

empreendimento. Destaca-se ainda, a praticidade que há nos eventos organizados em 

hotéis, já que o participante, poderá se hospedar no local. 

Por ter boa localização o empreendimento em questão, torna-se privilegiado na 

escolha do local para a realização de eventos. Apesar de fornecer este serviço há pouco 

tempo, considera-se que o M.H. realiza um número significativo de eventos mensais e busca 

manter boa relação com o cliente. O contato pós evento, auxilia para fidelizar o cliente e 

contribui para que este indique os serviços de eventos. 
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APÊNDICE 1 

Organização de Eventos no Hotel Curi Executive na Cidade de Pelotas 

Nome do pesquisado (a):                                 Cargo no Hotel:  

1 DADOS SOBRE O HOTEL 

a) Ano de construção do Hotel? b) Número de Apartamentos? c) O hotel é de Gestão 
familiar ou de rede? d) Números de leitos existentes no Hotel? e) Tipos de Apartamentos? f) 
Serviços oferecidos além da hospedagem? Ex: transfer, eventos, restaurante, bar, etc. 

DADOS SOBRE EVENTOS 

2.1 O hotel organiza ou já organizou eventos? (Pergunta Objetiva) 

a) Sim, organiza; b) Nunca organizou; c) Já organizou, mas atualmente não organiza e não 
tem pretensões futuras; d) Não está organizando no momento, mas tem pretensões futuras. 

2.2 Se sua resposta da pergunta anterior foi sim: (Perguntas Discursivas) 

2.2.1 Desde quando é realizado eventos no Hotel?  

2.2.2 Qual é a média do número de eventos realizados por mês?  

2.2.3 Quais os tipos de eventos realizados?  

2.2.4 Qual período do ano há mais procura?  

2.2.5 Por qual motivo começou a realizar eventos no meio de hospedagem? 

2.2.6 Quantos espaços são disponibilizados para eventos? E sua capacidade?  

2.3 Se não, por qual motivo nunca forneceu ou parou de fornecer organização/espaços para 
eventos? (Pergunta Objetiva) 

a) Falta de espaço físico; b) Falta de mão de obra qualificada; c) Baixa rentabilidade para o 
hotel; d) Outros (por favor, descreva o motivo) 

2.4 O Hotel possui um planejamento para captação de Eventos? Quais medidas são 
adotadas? (Pergunta Discursiva) 

2.5 Há algum contato para agradecimento do cliente no pós evento? (Pergunta Discursiva) 
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O PLANEJAMENTO DE EVENTOS E SUAS ETAPAS. 

 
BATTISTI, Janara Cristina Neukamp 1 

 
 

TRINDADE, Bianca da Silva (ORIENTADORA)2 
 
 

Palavras-chave: Planejamento; Eventos; Turismo. 

 
 
INTRODUÇÃO 

Não existe evento sem planejamento. Partindo desse princípio, esse resumo tem 

como propósito apresentar o que é um evento e como se faz o planejamento de um evento 

turístico, destacando cada etapa desde o pré-evento até o pós-evento. A intenção é revisar 

literaturas a fim de simplificá-las e difundir o conhecimento sobre planejamento. Com o 

respaldo teórico da autora Margarita Barretto, esse trabalho contribui para a consolidação do 

planejamento de eventos, pontuando o seu possível uso para o desenvolvimento turístico.  

O objetivo desta pesquisa é compreender a importância do planejamento em 

eventos por meio das suas principais etapas no que tange ao planejamento turístico 

relacionado ao desenvolvimento de eventos em destinos. Para isto, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica de caráter descritiva, com abordagem qualitativa, buscando obter 

informações relacionadas ao planejamento de eventos e suas etapas.   

Contextualizando, torna-se necessário definir o que é planejamento. Em geral, 

entende-se planejamento como ponto de partida, sendo um processo permanente e 

metódico que busca a previsão de possíveis problemas a fim de evitá-los. Podemos 

conceituar também como “uma linha de ação pré-estabelecida, onde tudo é pensado e 

avaliado antes de ser posto em prática” (BARRETTO, 2002, p. 12). 

Assim, inicia-se com o significado de “evento”. Segundo Zanella (2003), evento 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, familiar, religiosa, 

científica, etc. Por exemplo, um casamento, aniversário, confraternização de fim de ano de 

uma empresa, feiras acadêmicas, festas tradicionais, seja o que for, desde que haja a 

socialização de pessoas inseridas em um ambiente. 

                                            
1 Bacharel em Turismo pela FURG – Universidade Federal do Rio Grande, Campus Santa Vitória do 
Palmar – RS. E-mail: janara.battisti@hotmail.com. 
2 Docente pela FURG – Universidade Federal do Rio Grande, Campus Santa Vitória do Palmar – RS. 
E-mail: biancatrindade@furg.com 
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Eventos podem agregar no desenvolvimento turístico de uma região e é por isso 

que vamos analisar aqui a partir da perspectiva turística. Segundo Margarita Barretto (2002), 

o planejamento turístico se divide em três níveis, obedecendo um critério de complexidade 

crescente, onde os eventos se encaixam no primeiro nível, juntamente com as excursões e 

viagens.  

Isso não significa que seja simples planejar e organizar um evento. Ainda mais 

numa área tão ampla como o turismo que, segundo a Organização Mundial de Turismo, é a 

atividade do viajante que visita uma localidade fora de seu entorno habitual, por período 

inferior a um ano, e com propósito principal diferente do exercício de atividade remunerada 

por entidades do local visitado (OMT apud SERRA, 2015). 

Apesar de diversos outros conceitos de turismo terem surgido ao longo do tempo, a 

ideia simplificada de ser uma hospedagem fora da sua residência, após um deslocamento e 

sem remuneração, ainda é muito aceita. Entretanto, para participar de um evento você não 

precisa necessariamente ser um turista, ou seja, o deslocamento ou pernoite não são pré-

requisitos. Dessa maneira, é possível observar que eventos e turismo são fatores que se 

interligam, mas que também podem existir um sem o outro. 

Como citado anteriormente, o evento se enquadra no planejamento de primeiro nível, 

que é um esquema mais simples e com menos variáveis que os demais e que geralmente 

requer pouca infraestrutura e pouco tempo de preparação. Entretanto, ainda assim é 

indispensável seguir uma sequência de etapas para um bom planejamento. 

 

ETAPAS DO PLANEJAMENTO DE UM EVENTO 

 Seja qual for o tipo de evento, Barretto (2002, p. 65) afirma que deve-se “[...] trabalhar 

em equipe, prevendo, em primeiro lugar, tudo que pode acontecer”. Continuando na linha de 

pensamento dessa autora, o início do planejamento é dado com a escolha e delimitação do 

tema. Em segundo lugar, vem o estudo/diagnóstico do mesmo. Assim, identifica-se o público 

alvo e revisam-se experiências anteriores, a fim de aprender com estas.  

O terceiro passo é formular propostas de intervenção, ou seja, definir a data sem que 

haja choque com outros eventos concorrentes e pensar em alternativas em razão do clima 

variável. Já a quarta etapa é a definição de objetivos seja do público, do lucro ou outras 

pretensões.  

É bom pensar que o planejamento corre numa linha reta apesar de isso nem sempre 

acontecer devido aos possíveis improvisos. O penúltimo passo é a implementação, que 

requere uma previsão mais exata, porque é necessário pensar em todos os recursos que 

serão utilizados, sejam eles audiovisuais, material de escritório ou pessoal de apoio 

treinado. Para isso, pode ser usado um check-list padrão a fim de ter controle de tudo.  
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A execução de todas as etapas será o evento em si, onde tudo tende a dar certo se o 

planejamento tiver sido feito da forma correta. É importante a avaliação posterior dessa 

parte, com um breve relatório. Esse pós-evento é para que se tenha um panorama geral de 

erros e acertos, auxiliando em eventos futuros.  

 

IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO  

 O planejamento não é algo supremo nem estático. Utilizam-se técnicas e fases 

metodológicas com a intenção de não gerar efeitos negativos. É necessária a revisão 

periódica deste, uma vez que a realidade muda o tempo todo e novas situações surgem. É 

fundamental que planeje-se visando todas as áreas possíveis, incluindo a sustentabilidade, 

por exemplo, para que o evento não destrua o local que lhe acolheu e nem perturbe os 

moradores locais que não irão participar do mesmo.  

 Os eventos e o turismo, geram empregos, renda, aproveitam recursos renováveis 

assim como recuperam e conservam valores e fatos de caráter histórico. O olhar 

diferenciado para as particularidades dos locais e de suas demandas com o propósito de 

desenvolver o setor em nível local, regional e nacional são fatores capazes de proporcionar 

aspectos positivos em ambos.  

Apesar de suas contribuições sociais, sem planejamento, os eventos são 

potencialmente problemáticos, como em megaprojetos que saem do controle e deixam a 

desejar na infraestrutura ou em outro fator. Por isso a importância de planejar com atenção, 

medindo todos os riscos, para que o evento seja um sucesso para os participantes e para 

todos da comunidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a construção desse trabalho foram usados conceitos escritos a partir dos anos 

2000. A literatura revisada de Barretto (2002) é clara quanto a importância de separar e 

seguir cada umas das etapas do planejamento aqui apresentadas. Todavia, são 

pensamentos que precisam sempre serem reavaliados para que se tornem atuais. 

Conclui-se que, sem planejamento, a construção de um evento bem desenvolvido é 

improvável. Planejar desde a ideia inicial que origina o evento até o pós-evento facilita a 

visualização do todo e torna mais efetiva a sua realização. A percepção de todos os 

elementos necessários, incluído os gastos previstos, gera um evento sem sustos na prática. 
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ANÁLISE SWOT DA 62º EDIÇÃO DO EVENTO SOFÁ NA RUA EM PELOTAS/RS 

  
 

GARCIA, Ana Laura Silveira1 
FARIAS, Wynne Gonçalves;  

 
PEREIRA, Lucimari Acosta (ORIENTADORA)2 

 
Palavras-chave: Análise Swot; Sofá na Rua; Evento; Pelotas-RS.  

 
DESENVOLVIMENTO 

O Sofá na Rua é um evento de cunho cultural, criado em 2012, por um coletivo 

denominado Casa Fora do Eixo. Desde sua criação a organização busca realizá-lo uma vez 

por mês, na cidade de Pelotas/RS, especificamente na Zona Portuária da cidade (TV COM 

PELOTAS, 2019). De acordo com Knuthf (2013), a região portuária passou por uma 

reorganização espacial, após a década de 1970, porque a principal atividade econômica 

decaiu, tornando o espaço abandonado.  

Desse modo, além do cunho cultural, o evento possuí a questão social entrelaçada, 

tendo em vista que, o mesmo busca ocupar um espaço público vacante. O evento também 

contribui para a promoção cultural do local, lazer para os autóctones e visitantes e com o 

início das atividades permitiu que o local se convertesse uma zona mais segura em decorrer 

dos eventos. 

O Sofá na Rua oferece diversas atividades, como shows, espaço de lazer, teatro, 

food trucks, brechó e artesanato. No que se refere aos apoiadores, conforme relata Isadora 

Passeggio na entrevista realizada para a Tv com Pelotas (2019), os maiores patrocinadores 

do evento são da iniciativa privada. No entanto, atualmente a organização do evento está 

em contato com a esfera pública, especificamente a Universidade Federal de Pelotas 

(UFPEL), para possíveis parcerias.  

           Conforme os registros na página oficial do evento no Facebook são perceptíveis a 

diversidade no âmbito de temas do evento. No segundo semestre de 2016 o Sofá na Rua 

retorno com suas atividades culturais e com a proposta de cinema em que apresentavam 

curtas independentes latino-americanos, além de edições com roda de samba, shows de 

reggae houve também roda de capoeira e muitas atividades ligadas a cultura 

afrodescendente (SOFÁ NA RUA, 2019). 

O Sofá na Rua está em sua 62º Edição, desta forma considera-se o mesmo, um 
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2 lucimari.svp@gmail.com 
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evento consolidado na cidade de Pelotas e que vem servindo de modelo para outros 

eventos culturais como: Sofá na Rua em Salvador (BA), Sofá na Rua em Balneário 

Camboriú (SC) e Sofá na Rua em Resende (RJ). Assim, pretende-se identificar quais são os 

pontos positivos deste evento e que o faz ser um sucesso? E o que ainda pode ser 

melhorado? Em suma, quais são as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do evento 

Sofá na Rua da Cidade de Pelotas (RS)? Ao responder a principal questão desta pesquisa, 

acredita-se que a pesquisa contribuirá de dois modos. O primeiro, auxiliar outras localidades 

a criar estratégias de eventos culturais com base nesse evento. E o segundo, refere-se à 

contribuição da melhoria do evento, para as próximas edições.  

Desse modo, o objetivo que direcionará essa pesquisa é identificar quais são as 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da 62º edição do evento Sofá na Rua, através 

da ferramenta de Análise SWOT. Para atingir o objetivo dessa pesquisa, seguiu-se a 

abordagem qualitativa de caráter exploratória e descritiva, com realização da pesquisa 

bibliográfica e de campo, onde foi utilizada a técnica de observação (GIL, 2008). 

 Na concepção de Dornelas (2016) a Matriz SWOT é uma ferramenta utilizada no 

planejamento estratégico de empresas e em projetos, sendo dividida em quatro partes: 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A aplicação da ferramenta auxilia os gestores 

e organizações a lidar com problemas atuais e problemas futuros, por conta disso envolve 

monitoramento do ambiente externo e interno (DORNELAS, 2016).  

As força e fraqueza são fatores internos, respectivamente tratam-se das vantagens 

que a organização ou projeto possuem em relação aos concorrentes, a fraqueza por outro 

lado são as desvantagens. E como fatores externos tem-se as oportunidades e ameaças, 

que a primeira se refere as influências externas que impactam positivamente em uma 

empresa, e a ameaça é o que pode influenciar negativamente em seu funcionamento e 

crescimento (DORNELAS, 2016). 

 

RESULTADOS / ANÁLISE DOS DADOS OU CONCEITOS DISCUTIDOS 

Para a inicialização desse trabalho realizou-se a pesquisa bibliográfica, no entanto 

não foi possível encontrar estudos relacionados ao evento. Sendo assim, utilizou-se o 

histórico da página oficial do evento no Facebook como também entrevista dos 

organizadores para a TV com Pelotas. O método que mais contribuiu para a concretização 

da análise SWOT, foi a pesquisa de campo com a utilização da técnica de observação no 

dia 14 de abril de 2019, que estava ocorrendo a 62º do evento. Desse modo, observa-se 

como resultado o Quadro 1 a seguir:  
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Quadro 1 - Análise Swot da 62º edição do evento Sofá na Rua em Pelotas/RS 

Fonte: elaboração das autoras, 2019 

 

De acordo com o Quadro 1 é possível responder a principal indagação dessa 

pesquisa, quais são as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do evento Sofá na Rua 

da Cidade de Pelotas (RS)? No que se refere a forças foi visto que se trata de um evento 

consolidado, concretizado por organizadores jovens com uma propaganda em redes de 

grade acesso permitindo um alcance maior e um público diverso. Portanto observou-se que 

como fraquezas tem-se a falta de trabalhadores qualificados, mas compreende-se que os 

trabalhadores do evento são voluntários, além disso, notou-se a falta de trabalhadores na 

área da limpeza para manutenção do espaço.  

No que se referem as oportunidades aponta-se quatro forças, fomento da economia 

criativa, promoção do turismo local, atividades de lazer dos moradores da zona portuária e 
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FORÇAS 

 

 Evento consolidado 
 

 Organizadores jovens 
 

 Publicidade e Propaganda 
 

 Localização 
 

 Atividades culturais e de recreação 
 

 Fomento da diversidade 
 

 Reutilização de materiais   

OPORTUNIDADES 

 

 Fomento da economia criativa local  
 

 Promoção do turismo no local 
 

 Promoção das atividades de lazer  
 

 Parceria com a Universidade Federal de 
Pelotas  

 

 Apropriação do espaço urbano 
 

 Temáticas relacionadas a causas sociais  
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FRAQUEZAS 

 

 Falta de equipe operacional para 
manutenção do espaço 

 

 Falta de trabalhadores qualificados 
 
 

AMEAÇAS 

 

 Questões climáticas (chuva)  
 

 Falta de parceria do setor público 
 

 Eventos semelhantes no mesmo período (Ex: 
piquenique cultural) 
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temáticas relacionas a causas sociais. E por fim, as ameaças, que são as questões 

climáticas já que o evento é realizado em um ambiente externo, a falta de parcerias dos 

setor público e eventos semelhantes no mesmo dia, como exemplo o Piquenique Cultural. 

O evento tem muitos pontos positivos, tanto em seus fatores internos como 

externos, sendo esses que levam o evento ao sucesso. Contudo, ainda é necessário a 

parceria com o setor público, principalmente com possíveis colaborações de qualificação 

dos trabalhadores, para um atendimento hospitaleiro e eficiente. Como também o aumento 

da equipe operacional para a própria manutenção do espaço, como dos banheiros públicas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo que direcionou essa pesquisa foi identificar as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças da 62º edição do evento Sofá na Rua, através da ferramenta de 

Análise SWOT. Desse modo, acredita-se que esse trabalho atingiu a sua finalidade. Assim, 

como resultado tem-se que o evento possuí muitos pontos positivos interno e externos. 

Contudo, ainda se faz necessário obter mais colaboradores para a realização do evento, 

como a qualificação dos mesmos.  

Destaca-se que essa análise pode ser melhorada, visto que a mesma se limitou a 

uma única edição. Assim, sugere-se realizar o estudo do evento de forma mais completa 

dialogando com os organizadores, colaboradores e visitantes do evento, para adquirir mais 

informações do mesmo.  
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 ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE EVENTOS:UMA PERSPECTIVA SOBRE 
O EVENTO III SEMINÁRIO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM EVENTOS- SAPE 

 
MACHADO, Luana  

 

 
Palavras-chave: Organização de eventos; Planejamento de eventos; Seminários. 
 
INTRODUÇÃO 

O trabalho tem o objetivo de analisar o evento científico III Seminário de Atuação 

Profissional em Eventos (SAPE), que estava previsto para os dias 21 e 22 de maio de 2018, 

com a elaboração de um relatório de avaliação, contendo a identificação de cada fase do 

evento, caracterizadas em pré, trans e pós-evento, a partir de uma avaliação objetiva, coleta 

de informações e a participando no mesmo.   

A análise do planejamento e organização do mesmo, por meio de uma atividade 

prática de observação in loco, no dia 22 de maio na Universidade Federal de Rio Grande, 

campus de Santa Vitória do Palmar, onde ocorreu o III SAPE, evento de cunho cientifico de 

extrema importância para a comunidade acadêmica em geral, oportunizando a troca de 

conhecimentos, assim como a prática dos discentes da comissão organizadora e de 

avaliação. Por meio dessa pesquisa foi possível analisar, com base no conhecimento teórico 

adquirido nas aulas e que foi posto em pratica em função dessa análise.  

A estruturação desse trabalho se caracteriza em mostrar o conceito de eventos, bem 

como especificamente de eventos científicos, tal como o evento em questão, objetivando 

expressar a importância do planejamento e da organização de um evento, tanto quanto cada 

fase que as compõem, contendo o foco dessa análise no pós-evento, que basicamente 

caracteriza-se no encerramento e avaliação desse evento. A abordagem do estudo 

caracteriza-se qualitativa e observação participante que possibilita obter uma perspectiva 

holística e natural do conteúdo analisado. 

 DESENVOLVIMENTO  

 Conceito de eventos; eventos científicos e suas respectivas fases, segundo Matias 

(2004; p.75-76) afirma que evento é: 

“Ação do profissional mediante pesquisa, planejamento, organização, 
coordenação, controle e implantação de um projeto, visando atingir seu 
público alvo com medidas concretas e resultados projetados;  
Conjunto de atividades profissionais desenvolvidas com o objetivo de 
alcançar o seu público alvo pelo lançamento de produtos, apresentação de 
uma pessoa, empresa ou entidade, visando estabelecer o seu conceito ou 
recuperar a sua imagem; 
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 Realização de um ato comemorativo, com finalidade mercadológica ou não, 
visando apresentar, conquistar ou recuperar o seu público alvo;  
Soma de ações previamente planejadas com o objetivo de alcançar 
resultados definidos perante seu público alvo.” 

 

 Ainda segundo Matias (2001) os eventos técnico-científicos são caracterizados 

como eventos que envolvem a troca de informações de caráter técnico-científico sobre 

alguma área de conhecimento. A tipologia do evento científico estudado é identificada como 

um seminário que possui caráter educativo. 

  O planejamento do evento deve ser dividido pelas seguintes fases, a concepção 

sendo a incorporação da ideia; o pré-evento sendo a parte do planejamento e organização; 

definição do produto; escolha do local e data; estratégia de comunicação e marketing; 

orçamentos de infraestrutura, materiais e serviços; programação do evento; bem como o 

trans evento que caracteriza a realização geral do evento; execução do planejamento; 

montagem das estruturas; e por fim o pós-evento forma de avaliação e encerramento; 

analise de pendências; financeiro e prestação de contas.  

 

ANÁLISE DOS DADOS  

Como mencionado acima o evento III Semanário de Atuação Profissional em 

Eventos ocorreria nos dias 21 e 22 de maio de 2018, e que é voltado para os cursos de 

Eventos; Turismo e Hotelaria, por motivos de força maior, as atividades no campus da 

universidade onde ocorreria o evento foram canceladas na segunda-feira dia 21/05/18, no 

qual seria a abertura oficial do evento. O motivo pelo qual ocorreu esse cancelamento foi o 

falecimento de uma aluna do curso de Hotelaria e em ato de solidariedade e luto a 

organização cancelou o evento nessa data, retornando as atividades do cronograma oficial 

na terça-feira dia 22/05/18, aderindo ao final do evento uma homenagem no formato de um 

sarau em memória à discente Milena De Oliveira. 

 Discorrendo o evento conforme os itens que compõem o formulário de avaliação, em 

suas respectivas fases, começando com o pré-evento, a divulgação e o marketing do evento 

tanto quanto datas, prazos estabelecidos e informações repassadas, observou-se que 

poderia ter atingido melhores resultados, e deixou a desejar, utilizando mídias eletrônicas, 

como rede social e e-mail para divulgação e um web site para inscrições e submissão de 

trabalhos, também como medida de controle para capacidade do evento, o planejamento da 

programação, temáticas e conteúdo que deveram ser abordados durante o evento, com 

comprometimento de que os ministrantes tem conhecimento sobre a temática a ser 

abordada por tal, atrelando a adequação do tempo estipulado para explana-la, a busca por 

saber sobre quem está apto para compor a equipe de trabalho no evento e supervisionar 
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seu desempenho, assim como buscar apoio e captar recursos para a execução do evento, 

que no caso estudado é da própria universidade com a instalação local e equipamentos 

áudio visuais para a realização do evento, juntamente com empresas locais, que fornecem 

produtos da área de alimentos e bebidas. Na minha percepção essa fase obteve os 

resultados esperados com êxito possibilitando alcançar a próxima fase que é a realização do 

evento.  

   Na segunda fase mais importante para a organização de evento, fase que se 

denomina trans-evento, que basicamente é a execução e organização durante a realização 

em tempo real do evento, a montagem e logística de modo geral, bem como a adequação 

da instalação, acessibilidade, sinalização e segurança durante o evento, garantindo a 

qualidade total no evento. Durante o III SAPE houve uma modificação na programação 

geral, pelo cancelamento do primeiro dia do evento e com isso toda uma preocupação, que 

acredito que na medida do possível foi bem sucedida apesar de tudo, a organização deu 

andamento ao evento que seria distribuído em dois dias, para apenas um dia, e obviamente 

eram necessárias as alterações, observado que essa situação era inevitável tomo-a como 

positiva e sugiro serem irrelevantes alguns pontos negativos observados, o evento ocorreu 

durante os três turnos do dia 22, sendo a parte da manhã destinada a apresentação dos 

trabalhos submetidos, à tarde e parte da noite para as palestras previstas e também o 

sarau.   

Relacionando a segurança, limpeza e total adequação do espaço físico, não observei 

nada de relevância negativa, tanto quanto a qualidade dos serviços oferecidos e prestados 

durante o evento, equipe de trabalho prestativa, programação, temática e conteúdo 

abordados de maneira satisfatória, os ministrantes e comissão cientifica possuíam domínio 

do assunto pode-se notar a desorganização relacionada à cronologia temporal do 

cronograma que foi afetada, ocorrendo atraso em determinados momentos do evento por 

parte dos ministrantes que demandavam mais tempo que o estipulado para suas 

apresentações, que creio ser pelo motivo mencionado a cima, da compactação do evento 

em um dia apenas, quanto ao cerimonial e protocolo não ocorreu à execução de hinos, por 

motivo de tempo reduzido, os demais aspectos foram bem executados 

 Para o pós-evento que é o encerramento e avaliação geral desse evento, destaco 

todas as observações anteriores, tanto quanto na desmontagem das estruturas, logística 

dos participantes e creio ter atingido parcialmente o público esperado, e embora o público-

alvo tenha sido apenas parcialmente atingido, acredito boa parte do público que não 

compareceu foi em função do eventual acontecimento, e impactou toda a organização do III 

SAPE, pois a equipe em geral era qualificada para o planejamento e execução de tal evento.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluindo esse estudo sobre a avaliação do evento III seminário de atuação 

profissional em eventos, através de coletas de informações e de minha participação, 

observados os diversos pontos positivos e negativos na organização e planejamento do 

mesmo, ressalto meu ponto de vista como teórico, embasados em conteúdos sobre o 

assunto, abordados na disciplina de Organização de eventos I, sendo este relato sobre o 

evento, adicionando observações da minha percepção sobre o tema. 

 Indico esse evento, como um acontecimento de troca de conhecimento e 

enriquecedor para os alunos dos cursos das áreas envolvidas, como também para a 

comunidade acadêmica em geral, que continuem a cada ano transformando pessoas e 

ideias através desse evento, sugerindo para os próximos que ampliem sua abordagem para 

um público ainda mais diversificado, e que de alguma forma impacte a comunidade local, 

dou o exemplo de expandi-lo junto à prefeitura com atividades fora da universidade, como a 

exposição de trabalhos dos acadêmicos na praça pertencente ao centro histórico da cidade. 
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EVENTOS DESPORTIVOS: PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO E 
CAMPEONATO DE FUTEBOL E SUAS DIFERENÇAS 

 
 

PEREIRA, Jaíne San Martim1  
 

TRINDADE, Bianca da Silva (ORIENTADORA)2  

 
Palavras-chave: Eventos; Eventos Esportivos; Planejamento e Organização. 
  

INTRODUÇÃO 

O evento pode ser considerado como uma atividade em que envolve muitas 

pessoas ou uma comunidade com os mesmos objetivos e interesses, que ocorre em função 

de certa ocasião importante ou marcante na vida de uma ou mais pessoas, por meio de 

rituais, cerimônias, cultural, esportivos, conhecimento, entre outros (CESCA, 2008; 

ZANELLA, 2012). 

Uma das principais finalidades de um evento é atrair a atenção do público, muitas 

vezes também dos meios de comunicação. Em relação área de interesse e classificação, os 

destacam-se os desportivos, que segundo Matias (2013) são eventos que podem ser de 

ordem local, municipal, regional, nacional e até internacional. Exemplos característicos são 

as Olimpíadas, a Copa do Mundo, os Jogos Pan-americanos, e todas as modalidades de 

eventos que envolvam assuntos pertinentes ao desporto.  Além disso, dispõem de várias 

categorias como: torneios, campeonatos, apresentações de dança/lutas, festivais, provas de 

atletismo e outras modalidades, entre outros. 

O objetivo desta pesquisa é demonstrar a forma pela qual são planejados e 

organizados um torneio e um campeonato de futebol e apresentar as principais diferenças 

entre as modalidades. Para isto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com abordagem 

qualitativa, de caráter descritiva, buscando obter informações relacionadas ao planejamento 

e organização de eventos esportivos.  

 

EVENTOS DESPORTIVOS: PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO E 

CAMPEONATOS DE FUTEBOL 

Para a organização e o planejamento de eventos pressupõem uma série de 

providências a serem tomadas em relação aos objetivos dos eventos. Segundo Giacaglia 

(2006) destaca que o primeiro ponto que devemos considerar no planejamento de um 

evento é a tomada de decisão quanto à utilização da estrutura interna ou contratação de 
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2  
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empresa especializada. Na visão de Matias, (2013, p.98), “o planejamento de evento é a 

fase decisiva, na qual estão inseridos a coordenação executiva e os controles financeiro, 

técnico administrativo e social do evento”. 

Tendo isso em vista, para organizar qualquer um desses tipos de eventos, torna-se 

importante saber que a organização de um campeonato apresenta-se em um contexto mais 

amplo do que a do torneio, pois ocorre de forma mais prática, e não dispensa de tempo igual 

ao campeonato. De certa o forma, o campeonato de certa forma envolve muito mais, 

simplificando, quando não se tem muito tempo para desenvolver a competição se elabora o 

torneio, já quando se tem mais tempo é interessante desenvolver o campeonato que é mais 

complexo.  

Matias (2013, p. 50) destaca os critérios para desenvolver os dois tipos de eventos, 

torneio e campeonato:  

1º, avaliar qual o tempo disposto para a realização do evento, para decidir 
qual dos dois tipos de eventos vai ser realizado;  
2º, escolher o sistema de disputa entre eliminatória, rodízio ou misto, 
utilizando o sistema de eliminatória para torneio e o sistema de rodízio ou 
misto para campeonato; 
Eliminatória simples: quando o time é desclassificado na primeira derrota, 
popularmente conhecido como “mata mata”. Exemplo: Copa do Brasil de 
Futebol. Rodízio: todos os times jogam contra todos, acumulando pontos. 
Exemplo: Campeonato Brasileiro de Futebol (brasileirão). Misto: quando é 
utilizado primeiramente o sistema de rodízio, e logo após é utilizado o 
sistema eliminatório simples. Exemplo: Copa do Mundo de Futebol (na 
primeira fase onde as seleções são divididas geralmente em grupos de 
quatro é utilizado o sistema de rodízio, a partir da segunda fase onde são 
realizadas as oitavas de finais entra o sistema de eliminatória simples “mata 
mata”); 
3º, listar todas as equipes participantes. As equipes podem ser listadas de 
duas formas, de acordo com a ordem de inscrição ou por sorteio; 
4º, verificar se há isentos, se dá esse nome pois que dizer que o time está 
isento da primeira rodada; 
5º, organizar a tabela de confrontos.  

 

Assim, ao planejar um evento o primeiro passo é traçar os objetivos. É o que se 

pretende alcançar com o evento, seja ele institucional ou promocional. Os objetivos são 

fatores essenciais para criar, estabelecer, firmar, manter e divulgar o conceito e a imagem de 

uma organização, pessoa, ou produto (GIACAGLIA, 2006; MATIAS, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que para propiciar um bom resultado, todo evento necessita seguir a 

etapas de sua programação. Um evento bem organizado, dirigido, planejado, coordenado e 

controlado, que de certa forma consiga chamar a atenção e despertar o interesse do público, 

seja ele qual for, com certeza terá um resultado satisfatório, alcançando os objetivos.  
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Portanto, destaca-se que a diferença entre um torneio e um campeonato é que o 

torneio ocorre em um dia somente (evento curto) e com sistema de eliminatória simples 

“mata mata”, já o campeonato ocorre em mais de um dia (evento mais longo) e utiliza o 

sistema de rodízio ou misto. 
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ESPORTE AQUÁTICO: PROPOSTA DE UM EVENTO DESPORTIVO E DE LAZER 
NA LAGOA MIRIM – SANTA VITÓRIA DO PALMAR (RS) 

 

         BORGES, Francisco1; 
         RODRIGUES, Getúlio2; 

 
 

         TRINDADE, Bianca (ORIENTADORA)3 

 
 
Palavras-chave: Evento Desportivo; Turismo de Aventura; Santa Vitória do Palmar (RS). 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

O esporte aquático como atividade esportiva e de lazer, tem no seu corpo, atividades 

que se completam no quesito sustentabilidade, natureza, esporte radical. Essa atividade 

surge de maneira inquestionável quando se fala no aproveitamento da orla da Lagoa Mirim, 

mais precisamente na frente do Porto de Santa Vitória, que possui uma raia qualificada em 

calado e regime de ventos ideais para essas atividades. 

Tendo isso em vista, o desenvolvimento neste espaço de atividades esportivas que 

envolva o aproveitamento dessa característica ímpar em uma região que ainda está 

procurando atrativos, torna-se uma oportunidade para o desenvolvimento turístico local. 

Desse modo, o segmento turismo de aventura poderá ser a premissa de um futuro 

agradável para eventos deste porte, ocorrendo o incremento no número de turistas para esta 

região, pois este tipo de esporte tornou-se um dos que mais tem demostrado crescimento 

nos últimos anos (UVINHA, 2005). 

Nas últimas pesquisas direcionadas ao turismo de aventura nos panoramas nacional 

e internacional, destaca-se que um crescimento significativo no setor de turismo de 

aventura, ao mesmo tempo em que sinaliza-se para um público ajustado numa faixa de 

idade e com bom poder aquisitivo para participação nas atividades.  

Assim, o município de Santa Vitória do Palmar possui inúmeros atrativos que 

merecem ser visitados e apreciados, e que estão relacionados com a proposta deste evento. 

Já a Lagoa Mirim que margeia a cidade pelo lado Oeste, torna-se um convite permanente à 

prática do iatismo esportivo e também suas águas são ideais para a pesca, destacando-se a 

traíra, o pintado e o peixe-rei. Sobre a orla da Lagoa Mirim está construído o porto local, e 

                                            
1 francisco.engsvp@gmail.com 
2 getuliorodrigues59@gmail.com 
3 biancatrindade@furg.br 
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localiza-se a 7 km do centro da cidade. 

O objetivo desta pesquisa é apresentar a proposta de elaboração do evento aquático 

esportivo na raia do Porto de Santa Vitória, na orla da Lagoa Mirim. Para isto, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, de caráter descritiva, buscando 

apresentar o projeto do evento esportivo em Santa Vitória do Palmar (RS).  

 

EVENTOS ESPORTIVOS E O TURISMO DE AVENTURA 
 

 
Os eventos são entendidos como 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, familiar, religiosa, científica, etc. (ZANELLA, 2012). 

Para Matias (2013), os eventos desportivos são definidos como aquele que podem 

ser de ordem local, municipal, regional, nacional e até internacional. Exemplos 

característicos são as Olimpíadas, a Copa do Mundo, os Jogos Pan-americanos, e todas as 

modalidades de eventos que envolvam assuntos pertinentes ao desporto. 

O turismo de aventura segundo ressalta Uvinha (2005, p. 271), é um segmento em 

que: 

[...] se pode verificar uma relação oferta/ demanda característica, 
aproximada com a prática dos ditos esportes de aventura e realizada por 
um público com motivações peculiares, viabilizada com infraestrutura e 
recursos humanos especializados a fim de implementar uma experiência 
desafiadora e passível de certificação específica nos mais distintos 
ambientes e localidades, seja na atividade do excursionismo (sem pernoite) 
ou do turismo. 

 
A relação em o turismo de aventura e os eventos desportivos poderão oportunizar o 

deslocamento de turistas aficionados das distintas modalidades de esportes, que afluem a 

núcleos esportivos tradicionais com calendário fixo de eventos ou de núcleos que 

eventualmente sediem olimpíadas, competições e torneios (CESCA, 2008; ZANELLA, 

2012). 

É dessa forma que surge a proposta de realizar um evento dessa natureza na orla da 

Lagoa Mirim, próximo ao Porto de Santa Vitória, como forma de propiciar o desenvolvimento 

da atividade turística local e regional, bem como o aumento da visibilidade e aumento do 

fluxo de turistas para essas segmentações, o turismo de aventura e esportes radicais. 

 
EVENTO AQUATICO EM SANTA VITÓRIA DO PALMAR (RS) 
 

A elaboração do evento aquático esportivo na raia do Porto de Santa Vitória, na orla 
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da Lagoa Mirim, deverá acontecer no mês de setembro, pois é nessa época que esta região 

tem ventos favoráveis à prática de esportes de vela e também os dias são maiores e mais 

quentes. A organização do evento deverá observar quesitos que servirão para o bom 

andamento na realização do mesmo, tais como: infraestrutura, local, previsão climática, 

segurança, alojamento, alimentação, primeiros socorros, prevenção de incêndio, alvarás, 

licenças ambientais. 

A partir do licenciamento ambiental e obtenção do alvará, que colocarão as 

condicionantes para a elaboração do evento, a organização deverá providenciar a instalação 

da infraestrutura necessária para a realização do mesmo (iluminação, internet, itens de 

segurança, ambulâncias, equipamentos de som, equipamento de resgate, PPCI’s). O tempo 

entre obtenção do licenciamento e alvarás e a realização do evento deverá ser de no 

mínimo cinco meses, para facilitar a divulgação, convites a participantes e autoridades 

esportivas 

Paralelo à instalação da infraestrutura, a organização fará uma campanha de 

marketing na forma de folder's, cartazes, mídias nas redes sociais, convites à Associações 

esportivas da área de esportes náuticos para dar visibilidade ao evento. 

Também será realizada uma campanha em busca de patrocinadores privados para o 

evento e as premiações e também busca de apoios de órgãos governamentais na 

viabilização dos acessos às provas, iluminação pública, saneamento básico. Como forma de 

fomentar o Turismo, o evento será realizado no período de três dias, para que ocorra a 

permanência dos visitantes e consequente ocupação de hotéis, pousadas e camping's 

assim como a visita à rede de restaurantes da cidade. 

As provas escolhidas para o evento dependerão do licenciamento ambiental e 

condicionantes. Serão apresentadas para apreciação ao órgão licenciador as provas de 

wind surf, jet sky, canoagem e vela. Como é um evento de promoção e pesquisa de 

aceitação da comunidade e visitantes, a obtenção de patrocínios suficientes o tornará 

gratuito para a assistência. Será fomentado o comércio de produtos da terra, artesanato e 

souvenires. 

A partir da realização do evento, serão computados e qualificados os dados obtidos 

em função da efetiva participação de visitantes, turistas, dados econômicos de estadias, 

para realizar a avaliação do evento para a possível realização do mesmo em anos 

subsequentes ou com intervalos. 

Desse modo, a realização deste evento poderá oportunizar ao município novas 

opções de Turismo e fortalecer uma segmentação, os Esportes Aquáticos, que possibilita a 

vinda de turistas com bom poder aquisitivo mais elevado e com potencial de ser um 

“formador de opinião” e divulgar esse evento em outros lugares, bem como mais recursos 
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para a atividade turística. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando que as condições, tanto climáticas, regionais, de infraestrutura, e a 

possibilidade de encontrar um segmento do turismo que deverá trazer turistas com potencial 

de incrementar eventos desse tipo, a realização de um evento desse porte, certamente ira 

incrementar este segmento de turismo de aventura e esportes radicais. 

A opção pela realização de um evento desse porte se deve às qualidades e potencial 

da orla da Lagoa Mirim para eventos deste porte em que o vento, o calado e a infraestrutura 

disponível, são quesitos que se apresentam de forma satisfatória. Portanto, é um evento que 

será plenamente aceito pelo segmento, trazendo bons resultados econômicos, culturais, 

esportivos e sociais. 
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O SURF ADAPTADO E OS EVENTOS: UM ESTUDO DO EVENTO ISA WORLD 
ADAPTIVE SURFING CHAMPIONSHIP 

 
NEVES, Diego Corrêa1  

 
TRINDADE, Bianca da Silva (ORIENTADORA) 2 

 
Palavras-chave: Evento desportivo; Surf Adaptado; Inclusão Social.  
 
INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais os eventos vêm se tornando uma ferramenta para a inclusão social 

em vários lugares no mundo e no Brasil juntamente com esportes ligados à natureza, dentre 

eles o Surf. Conforme afirma Vieira (2012), o Surf por ser um esporte voltado totalmente a 

natureza, tem sido utilizado em projetos sociais e cada vez mais adaptado pra pessoas 

deficientes, garantindo igualdade de oportunidades e acesso ao lazer, esporte e cultura, por 

meio do contato direto com a natureza. 

Com isso, boas partes dos praticantes buscam o surf como uma válvula de escape 

da vida rotineira, assim procuram cada vez mais novos caminhos que possam levá-los a 

surfar a onda perfeita, visando a integração entre o surf, e o evento ligado a natureza. O 

exercício desse deporte3 proporciona aos praticantes, sensações de liberdade, superação e 

independência, pois a água salgada do mar relaxa o corpo e as ondas estimulam o 

equilíbrio. 

O surfe não é utilizado apenas como uma prática pedagógica, mas também uma 

prática esportiva voltada ao lazer e de interação social, proporcionando a seus praticantes 

momentos de prazer e sociabilidade. Desse modo, ligado à prática deste esporte existem 

muitos fatores motivacionais como: o contato com a natureza, a saúde e o bem estar, o 

convívio com os amigos, a diversão, a superação de desafios e o estilo de vida saudável. 

O surfe, considerado um esporte de aventura e em contato com a natureza, além de 

proporcionar prazer aos seus praticantes, traz benefícios essenciais para o seu 

desenvolvimento integral. No que diz respeito às crianças e adolescentes, o esporte pode 

tornar-se um grande aliado pedagógico. Isso porque desenvolve as habilidades motoras, 

essenciais para a alfabetização, físicas, pois auxilia no desenvolvimento e crescimento e 

psicológico porque desenvolve algumas competências como a cooperação, a interação com 

o outro e com a natureza e a elevação da autoestima, aspecto tão importante para a 

construção de sua identidade social. 

                                            
1 diegocneves96@gmail.com 
2 biancatrindade@furg.br 
3 Atividade lúdica ou esportiva.  
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O objetivo desta pesquisa é compreender como o campeonato de surf adaptado se 

torna uma ferramenta de inclusão social e como um evento desportivo por meio do contato 

com a natureza assim proporcionando aos praticantes ter uma nova perspectiva de vida 

junto ao esporte. Para isto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com abordagem 

qualitativa, e caráter descritiva, buscando obter informações relacionadas a inclusão social e 

os eventos.  

 
A RELAÇÃO DO EVENTO COM O SURF ADAPTADO  

 
Segundo Zanella (2012, p. 1), os eventos são 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, familiar, religiosa, cientifica, etc. 

Os eventos desportivos são eventos que podem ser de ordem local, municipal, 

regional, nacional e até internacional. E todas as modalidades de eventos que envolvam 

assuntos pertinentes ao desporto. Conforme afirma Zanella (2012, p. 6), concurso ou 

competições deve conter detalhadamente todos os aspectos relacionados com o evento, tais 

como datas, duração, participantes, júris, procedimentos, critérios de avaliação, recursos e 

julgamento e prêmios. 

O International Surfing Association (ISA) tem como missão desenvolver o Surf de 

todas as formas que esporte possibilita no mundo inteiro. Com isso assumiu um papel ativo 

no desenvolvimento e avanço do Adaptive Surfing criando uma plataforma global para 

acesso universal ao esporte e permitir que os Surfistas adaptáveis a oportunidade de 

alcançar a excelência esportiva, inspirar e motivar novos membros a adotar essa prática 

(ISASURF, 2015) 

O Conselho Consultivo do Adaptive Surfing é composto por atletas, especialistas e 

entusiastas junto com a ISA estão seria mente comprometidos a desenvolver melhores 

oportunidades aos Surfistas Adaptável criando assim livro de regras e classificação de 

adaptação para surf (ISASURF, 2015). 

Observa-se que o evento ISA World Adaptive Surfing Championship é o maior 

destaque na comunidade global do Surf Adaptado, que nos últimos três ano (2015, 16 ,17) 

vem sendo o maior campeonato mundial de surf adaptativo. No ano de 2015 Adaptive 

Surfing Championship incluiu 69 competidores de 18 nações, em 2017 o evento cresceu 

para 109 competidores de 26 países. Este campeonato mundial criou um palco para 

surfistas com desafios físicos para mostrar seus talentos em competições de classe mundial 

(ISASURF, 2015). 
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No ano de 2017 ISA World Adaptive Surfing Championship foi realizada em San 

Diego, na Califórnia, sendo que a equipe brasileira conquistou a medalha de outro pelo 

segundo ano consecutivo.  Já nas provas individuais, o Brasil conquistou 2 medalhas no 

feminino e 4 no masculino (ISASURF, 2015). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que os projetos de inclusão social relacionados com o Surfe apresentam 

um elevado nível de satisfação dos praticantes que levou-me a buscar entender de que 

forma o surfe estaria contribuindo para o desenvolvimento do evento.  

Entende-se que de acordo com as especificidades deste esporte, ele tende a 

influenciar seus praticantes a um estilo de vida saudável. Além disso, os projetos objetivam 

a integração entre profissionais, pessoas com deficiência e a natureza, que incentiva a 

hábitos e ideias saudáveis.  

Acredita-se, que a prática sistemática do surfe implicará neste público à formação de 

um estilo de vida que será responsável por uma qualidade de vida desejável pelo ser 

humano.  
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FESTAS POPULARES: UM ESTUDO SOBRE O EVENTO SÃO JOÃO DE 
CARUARU - PE 

 
 

VARGAS Bruna1 
BRITO, Cinthia2  

MORAES, Kerolen3 
 

TRINDADE, Bianca (ORIENTADORA)4 
 

Palavras-chave: Eventos; Festas Populares; São João de Caruaru (PE). 
 

INTRODUÇÃO 

As festas populares são manifestações culturais que tem o intuito de homenagear a 

tradição e a cultura do local, de forma a alcançar a coletividade e união da população. Estes 

eventos culturais são de suma importância, sendo uma maneira de colecionar memórias e 

histórias de determinado local. Importante ressaltar que as festas populares precisamente as 

maiores e mais conhecidas mundialmente possuem relação direta com o ramo da 

hospitalidade, fazendo com que a mesma fomente estes mercados, que agem diretamente 

com a economia local (MARQUES, 2009) 

Neste estudo exploramos estudos e conceitos, a fim de analisarmos a importância e 

os impactos das festas culturais e quais são suas contribuições para a economia e o 

turismo. E tem como objeto de estudo a tradicional Festa de São João de Caruaru – PE. 

Justifica-se esta pesquisa por entender que este evento proporciona uma visibilidade para a 

região nordeste, além de tornar-se um produto turístico conhecido nacionalmente. Para isso, 

esta pesquisa se baseou através de pesquisas em sites, revistas eletrônicas e artigos 

acadêmicos sobre festas populares, e eventos com potencial turístico.  

Dados publicados em 2018 pelo site “teamocaruaru” reforçam a ideia de força e o 

impacto que o evento causa na cidade. No mesmo ano, a festa contou com 30 dias de 

programação, com 510 apresentações. A estimativa de público superou os 2,5 milhões de 

visitantes, gerando uma renda de 200 milhões na economia e mais de 6 mil empregos.  

O objetivo desta pesquisa é compreender a importância do evento Festa Popular de 

São João de Caruaru (PE) para a cidade e região. Para isto, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e descritiva, com abordagem qualitativa, buscando obter informações 

relacionadas a importância do evento para a economia local e regional.   

                                            
1 bruhvargass@gmail.com 
2 cinthiadsb@hotmail.com 
3 kerolenoliv97@gmail.com 
4 biancatrindade@furg.br 
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FESTAS POPULARES: A FESTA DE SÃO JOÃO DE CARUARU - PE 

 

As Festas populares são eventos coletivos de uma determinada região ou espaço. 

Segundo Lucena Filho (2012), “O evento festivo é identificado com objetos, decorações, 

espetáculos, comidas, danças, fogos, músicas e também memórias.” As festas populares 

culturais têm o intuito de demonstrar a identidade e o pertencimento da comunidade local, 

podendo ser pequenas ou grandes festividades. Segundo Gravari- Barbas (2011) “As festas 

refletem as realidades sociais, econômicas e políticas do local.”. 

O conceito de festa por si próprio carrega uma longa e vasta trajetória, rica em 

cultura e tradições. Desde o tempo antigo, o homem utiliza a festa como uma forma de 

manifestação, e através delas podemos analisar seus modos, costumes, desejos, etc. Todo 

evento celebra alguma ocasião especial e exige planejamento, entretanto cada um com seu 

significado, podendo ser divididos entre eventos familiares, convenções, eventos de massa, 

sociais e etc. (MARQUES, 2009) 

Os primeiros traços de manifestações de festejos juninos no Nordeste se deram por 

volta de 1970. O evento junino, inicialmente possuía caráter religioso onde os participantes 

realizavam rituais simbólicos de adoração aos seus santos e padroeiros (São Pedro, Santo 

Antonio e São João), além de comidas típicas, brincadeiras, danças etc. Como todo tipo de 

evento, os festejos de São João passaram por diversas modificações e inovação ao longo 

dos anos para se adequar aos novos padrões e diferentes públicos.  Segundo o historiador 

Walmiré Dimeron ao site do G1, as festas que, em gerais eram pequenas, entre famílias, 

necessitaram de realocação em novos espaços para capacidade de mais festeiros.  

O evento teve início em 1972, localizado na Rua São Roque, centro do município e já 

atraía centenas de moradores e visitantes para Caruaru, capital de Pernambuco. A partir de 

1994, a festa ganhou novo espaço, o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, complexo que abriga 

centros de cultura e a Secretaria Municipal de Turismo. Hoje ela é considerada pelo 

Guinness World Records a maior festa regional ao ar livre do mundo e acontece durante 

todo mês de junho, atraindo milhares de turistas através de quadrilhas, fogueiras, comidas 

típicas, danças e grandes shows de artistas locais e nacionais. (LIMA, SILVA, LOPES, 2017) 

Um dos maiores exemplos de festa popular no Brasil e no mundo é a São João de 

Caruaru. É impossível falar de festejos junino e não se referir a capital do forró, que disputa 

o título de melhor São João do mundo. Atualmente é o maior, mas era bem diferente no 

inicio. Tereza Pereira de 74 anos, viúva do odontologista e idealizador do evento Agripino 

Pereira, relembra em uma entrevista dada ao site do G1: “Ele gostava de organizar tudo, era 

uma época muito boa”.  
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Raquel Lyra, prefeita de Caruaru conta em entrevista: 

O São João é uma oportunidade de reunir e mostrar toda a riqueza cultural, 
de serviços e produtos que Caruaru tem durante o ano inteiro. Nós nos 
planejamentos para que o visitante que vem em junho consiga, dentro da 
grande festa, perceber o cuidado que temos para que tudo funcione e o 
carinho que temos pelas pessoas e por essa cidade. (LYRA, 2018) 

 

Por ser uma festa mundial e de grande porte, o São João de Caruaru deixou de ser 

só um evento, é reconhecido também como um produto com potencial turístico, que 

influência diretamente na economia local, regional e nacional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Quanto mais o evento for reconhecido, maior vai ser o fluxo de visitantes na cidade, 

como é o caso de Caruaru. Embora a festa atraia muitas pessoas através de shows de 

artistas conhecidos, o tornando um evento de massa, fato que pode desagradar a muitos 

moradores, ainda sim o evento é benéfico ao se difundir a potencial turístico.  

Os visitantes ao se deslocarem até Caruaru contribuem para a economia da cidade, 

gerando cada vez mais renda e empregos. Portanto, não só o São João de Caruaru, mas 

como todas as grandes festas populares são de suma importância para a comunidade local 

que prestigia o evento. As mesmas são uma forma não somente de fomentar o turismo local 

e a economia, mas também de ressaltar a tradição e o pertencimento daquela comunidade.   

Este trabalho foi de grande importância, pois permitiu que nos aprofundássemos em 

um assunto de interesse geral, que faz parte da nossa realidade e futuro conhecimento 

profissional.  
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INTRODUÇÃO 
 

Os eventos, geralmente são importantes aliados no desenvolvimento do turismo nas 

cidades. Os eventos gastronômicos são considerados dinamizadores para o 

desenvolvimento econômico e para a atividade turística, pois dá a oportunidade aos 

visitantes de interagirem na valorização da cultura, por meio da gastronomia remetendo a 

histórias do passado e fortalecendo a identidade local e regional (CESCA,1997; FAGLARINI, 

2005). 

Um destes eventos é a Feira Nacional do Doce (FENADOCE) que surgiu em 1986, e 

tem como objetivo a promoção, divulgação e comercialização da produção de doces. Esse 

por sua vez, é organizado e realizado na cidade de Pelotas, situada na região sul do estado 

do Rio Grande do Sul, e auxilia para o crescimento econômico local e da região. A partir do 

evento, os doces foram reconhecidos como patrimônios materiais, Pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN) ressaltando a cultura local da cidade. 

O evento se realiza a mais de 30 anos, a Feira Nacional do Doce, popularmente 

manifesta como Fenadoce, é um evento que acontece no município de Pelotas, no estado 

do Rio Grande do Sul, Brasil, a primeira edição da Fenadoce deu-se no ano de 1986 e foi 

planejada pelo Poder Público, ao lado a outras entidades. A Câmara de Dirigentes Lojistas 

de Pelotas – CDL – assumiu a coordenação do evento em 1995 e, desde então, a feira 

desenvolveu se, as primeiras edições eram realizadas a cada dois anos não tendo uma 

sede fixa, a partir de 2000, a feira tornou-se anual e ganhou endereço certo: o Centro de 

Eventos. 

          Segundo informações da secretaria de turismo de Pelotas, na edição de 2016 o 
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evento recebeu aproximadamente 270 mil visitantes, que passaram pelos estandes da 

Fenadoce e cerca de 2,2 milhões de doces foram vendidos. Para dar conta de todo o público, o 

Centro de Eventos tem 22 mil metros quadrados de área coberta e conta com 5 mil vagas de 

estacionamento para carros e 150 vagas para ônibus de excursões (PELOTAS, 2019).  

O objetivo desta pesquisa é verificar a importância do evento gastronômico 

Fenadoce para a cidade de Pelotas como fator para o desenvolvimento econômico local e 

regional. Para isto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter descritiva, com 

abordagem qualitativa, buscando obter informações relacionadas desenvolvimento 

econômico local e regional a partir do evento.  

 

EVENTOS GASTRONÔMICOS 

Segundo Cesca (1997, p. 14) o evento é um acontecimento criado com um fim 

específico, que altera a história da relação entre organizações. Em tempos de necessidade 

o destaque e o fator econômico e muito importante para o desenvolvimento da região onde o 

evento está inserido. 

Para Fagliari (2005), os eventos, em geral, são muito utilizados como atrativo 

turístico e constituem-se no elemento mais utilizado para a criação de atrativos 

gastronômicos.  

Beni (1998, p. 271) entende atrativo turístico como “todo lugar, objeto ou 

acontecimento de interesse turístico que motiva o deslocamento de grupos humanos para 

conhecê-los”. Desse modo, a organização de um evento bem harmonizado, corrobora para 

uma maior participação de turistas, e traz maior número de pessoas e acompanhantes, pré e 

pós-evento, criando assim um fluxo turístico. 

Assim, a prática de eventos de cunho gastronômico tem sido bem difundida na 

atividade turística. Sendo que alguns locais já apresentam como atrativo turístico, uma festa 

tradicional que incorpora elementos gastronômicos, geralmente conforme o potencial de 

produção local. Fagliari (2005) afirma que eventos de bebidas, gêneros alimentícios ou 

pratos tradicionais de um país ou localidade habituam chamar mais a atenção dos turistas 

do que eventos sobre gêneros não produzidos no local. Normalmente, eventos 

gastronômicos têm como objetivos de manter tradições e, com isto, chamar a atenção dos 

turistas.   

  

EVENTO GASTRÔNOMICO: A FENADOCE DE PELOTAS (RS)  

O turismo de eventos e uma maneira de divulgar a imagem turística de Pelotas, 

porque geralmente aqueles que integram o evento deslocam se por vários motivos e de 
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suma importância para o desenvolvimento socioeconômico da região. 

 Destaca-se dentre os pontos positivos o aumento do turístico durante a realização 

do evento, a partir do aumento de turistas e visibilidade da cultura na cidade e na região. 

Principalmente na procura e aumento na ocupação hoteleira, em bares e restaurantes e no 

comercio local.  

O evento contribui economicamente com a cidade, por meio do fomento do comércio, 

na cidade durante o período de realização da Fenadoce, principalmente no setor hoteleiro, 

pois apresentou uma ocupação de 85 % durante a realização do evento (SDET, 2016). 

Já em relação a comunidade local no estudo de caso consultado destaca as que há 

mais pontos positivos do que negativos, como surgimento de vagas temporárias, 

oportunidade de trabalho, movimentação no comercio local, relações sociais entre as 

pessoas de diferentes localidades, demonstrações de aptidões. Os aspectos negativos com 

o evento destacam-se: o número elevado da circulação de veículos, acarretando no fluxo do 

trânsito, falta de estacionamento, aumento de resíduos descartados em vias públicas 

(PELOTAS, 2019). 

Então através da pesquisa realizada no estudo de caso utilizado, ficou definido a 

importância dos eventos como uma forma para desenvolver o turismo, e podemos analisar 

através das entrevistas a comprovação do êxito do evento para o desenvolvimento da região 

de Pelotas (PELOTAS, 2019). 

 A pesquisa foi realizada por 20 moradores da cidade e pelo gestor da secretaria de 

turismo do município, fator este ser o único órgão público municipal responsável pelo 

turismo na cidade e por fazer parte da realização do evento.   

Baseado nas respostas do Gestor, conclui-se que, para ele, o evento FENADOCE 

com certeza traz pontos positivos a cidade pelo fato de ocorrer um acréscimo no fluxo 

turístico, na ocupação hoteleira e, no comércio local. 

 Porém, como pontos negativos, o gestor menciona que o fluxo de carros aumenta 

bastante, gerando assim muito trânsito na principal via de acesso à cidade, que é a Av. 

Presidente João Goulart, acarretando em trânsito intenso em toda a cidade. O gestor 

também comenta sobre um aumento no descarte de lixo nas vias públicas da cidade. 

 Então, propõe-se um possível aperfeiçoamento neste quesito, por meio de uma 

divulgação mais eficaz por parte do poder público e privado, recomenda as ações contínuas 

de relação entre poder público e privado e comunidade local no sentido de promover um 

canal de comunicação constante para o planejamento, organização e avaliação de todas as 

atividades que compõe o evento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O evento Fenadoce apresenta-se como um fator positivo para o desenvolvimento 

econômico local e regional, pois busca atender as exigências do mercado em matéria de 

entretenimento, lazer e cultura.  

Portanto, apesar da pesquisa dar evidencias que ainda tem pontos negativos que 

necessitam ser discutidos e analisados, mais o presente estudo torna-se de suma 

importância, pois serve de base para a compreensão e análise do evento como atrativo 

turístico, e também em relação a captação de eventos, de forma a ajudar a combater a 

sazonalidade e ajudar a desenvolver economicamente uma localidade e ou região.  
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INTRODUÇÃO 

Por muitos anos, a cerveja foi vista como uma bebida inferior, consumida por entes 

menos afortunados presentes na sociedade. Visão esta que surge na Idade Média, as 

mulheres responsabilizaram-se pela produção da cerveja, sendo de fabricação caseira e 

com menor custo. A cerveja popularizou-se no decorrer dos anos pelas doenças 

transmitidas através da água, fazendo que a bebida fosse a opção mais segura para 

consumo, por conta de sua fermentação; sendo também aclamada pelo seu valor medicinal, 

contendo em suas receitas, ervas e raízes, com propriedades nutritivas e positivamente 

relacionadas à saúde (MORADO, 2011). 

No Brasil, a cerveja chega através da Colonização Europeia, não podendo ser 

exatamente datado o início de sua produção, mas encontra-se por volta de 1836, algo que 

pode ser considerado o primeiro anúncio de uma cerveja brasileira, publicado em um 

jornal no Rio de Janeiro. Toda a produção de cervejas nacionais era em pequena escala e 

de caráter artesanal (SILVA; LEITE; PAULA, 2016).  

A produção de cervejas cresce no Brasil a partir de 1860, e surge entre 1870 e 1880 

a primeira produtora de nível industrial de cervejas, em Porto Alegre, sendo induzida a se 

locomover para São Paulo e Rio de Janeiro, por possuírem máquinas compressoras 

frigoríficas, que ajudaram no melhor controle de temperatura da cerveja. Nesta época 

surgem as empresas: Companhia Cervejaria Brahma e a Antarctica Paulista, que se 

associam ao passar dos anos e tornam-se parte da empresa com maior número de rótulos 

de cerveja no mundo, Ambev (SANTOS, 2003).  

A produção de cerveja artesanal é uma temática emergente no mundo 

contemporâneo, tornando-se desta maneira, uma peça importante para economia e 

globalização, refletindo a partir disto, nos setores do turismo em diversos aspectos, a ponto 
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de existir atualmente o turismo cervejeiro.  

O objetivo desta pesquisa é compreender como se desenvolveu a produção de 

cerveja artesanal e a relação desta com a realização de eventos gastronômicos em Santa 

Vitória do Palmar (RS). Para isto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com abordagem 

qualitativa, de caráter descritiva, aplicação de questionário com o proprietário do 

estabelecimento “Armazém 1123”, buscando obter informações relacionadas a produção da 

cerveja artesanal na Cidade.  

 

A PRODUÇÃO DA CERVEJA ARTESANAL E OS EVENTOS 

Os eventos podem ser definidos de muitas maneiras, sendo todos eles 

caracterizados como algo que acontece e não parte da premissa de apenas existir, e 

sim de ser criado e executado. Sendo esta uma definição geral, é importante 

ressaltar que existem diversas vertentes e particularidades a cada tipologia de 

evento, devendo todas serem respeitadas para que não seja realizado de forma 

errônea ou incompleta, levando em consideração a necessidade e foco de cada 

organização, para um perfeito andamento e resultado (WATT, 2004).  

É indubitável que os eventos, independente de suas classificações, estão em 

constante crescimento e são grande parte do aumento de potencial turístico de 

determinados locais. Em suas multicategorias, os eventos possuem uma parcela de atrativo 

para o turismo, seja ele social, econômico, científico, gastronômico, dentre outros, partindo 

do princípio de gerar interesse no turista e também residentes de determinada localidade, 

expondo produtos tradicionais ou inovadores (NERY, 2013). 

Dentre todas as categorias as quais pertencem os eventos, a gastronômica é a que 

vem se mostrando com maior crescimento, tendo em vista o fato de a sociedade ter a 

comida e alimentação como necessidade, o que economicamente reflete no avanço de tal 

categoria (NERY, 2013).  

Para Azambuja (1999) a gastronomia desenvolve as localidades receptoras, os 

serviços diretos e indiretos dos segmentos da alimentação, gerando emprego, renda para a 

comunidade e qualidade de vida às pessoas, em relação a eventos gastronômicos em suas 

potencialidades turísticas.  

PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL EM SANTA VITÓRIA DO PALMAR (RS) 

O surgimento do mercado de cervejas artesanais, para comercialização, em Santa 

Vitoria do Palmar-RS se dá pelo advogado e empresário Eduardo Correa Silveira, em 18 de 

agosto de 2017.  Em 2013 Eduardo teve a ideia de começar no mercado de cervejas 

artesanais. A princípio, Eduardo teve a ideia da produção para consumo pessoal e de seu 
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ciclo social, as vendas se iniciam para Pubs depois, na cidade de Porto Alegre, local onde 

residia.  O projeto de abrir um estabelecimento em sua cidade natal vem a partir de uma 

expansão do mercado no Rio Grande do Sul, visando a implementação do diferencial da 

cerveja artesanal, ainda inexistente na cidade.  

A preparação para a abertura do estabelecimento levou cerca de um ano (2016-

2017), incluindo uma viagem à Alemanha, visitando e pesquisando Pubs e fábricas, 

provando de cervejas locais para incrementar sua gama de conhecimentos.  

Antecedente à inauguração do Pub, o empresário iniciou suas produções com 

equipamentos básicos, com capacidade para a produção de 50 litros de cerveja a cada leva. 

Consecutivamente, com o aumento de demanda de sua produção, os equipamentos foram 

aprimorados para que atendesse sua nova realidade, alteração esta feita para maior 

capacidade, atendendo então a 150 litros. Atualmente, já em Santa Vitória do Palmar, o Pub 

intitulado como “Armazém 1123’’, com localização na Rua: Barão do Rio Branco, 1123, 

centro, conta com equipamentos que atendem ao fornecimento de 300 litros por leva de 

cerveja produzida.  

No ano de 2018, o estabelecimento realizou seu primeiro grande evento. Em 

comemoração ao Dia de São Patrício, nomeado como St. Patrick’s Day. Foi sediado no 

próprio pub, servindo como produto principal uma cerveja com coloração verde, em vista 

que esta cor representa o santo apóstolo da Irlanda, país onde surgiu a festa em que 

Eduardo se inspirou para realizar o Evento. Contou com a parceria de ‘’Kombilhona’’ (beer 

truck local) e da Pizzaria Cheff Del Puerto que forneceu aos clientes interessados a parte 

alimentícia da festa, como petiscos e porções.  

Neste ano de 2019, a segunda edição do evento se mostra com maior público e 

demanda, firmando parcerias com novos estabelecimentos, especificamente o bar “Beer 

House” responsável pela alocação do Evento e comidas nele oferecidas, buscando o 

perfeito andamento e atendimento do Evento. A bebida verde, neste ano mais popular, 

continua sendo a estrela da festa e foco de pedidos. É possivelmente um dos maiores 

motivos do sucesso do evento, pelo fato de ser um diferencial extra em somatória de todas 

as outras exclusividades que o pub produz e distribui diariamente. 

É, de certa forma, um acontecimento planejado e  realizado anualmente pelo Pub e 

já aguardado pela comunidade santa vitoriense, que é atualmente a grande parcela do 

público que frequenta o local, seguidos dos universitários residentes de Santa Vitória do 

Palmar, fazendo com que outros estados e cidades, mesmo que indiretamente, tenham 

provado da cerveja produzida pelo mergulhão.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As cervejas têm grande desenvolvimento na história, em sua jornada. Promovem 
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cruzamentos entre classes sociais e diferentes culturas. O trabalho trata de assuntos 

relacionados a eventos gastronômicos na cidade de Santa Vitória do Palmar-RS, 

correlacionando-os com o único estabelecimento da cidade o qual empreende em nível 

industrial na fabricação de seus produtos e no comércio dos mesmos.  

O evento denominado “Saint Patrick’s Day’’ encontra-se na segunda edição e em 

desenvolvimento, a partir de parcerias e em busca de maior crescimento anualmente, com 

objetivo de se vender cada vez mais o estabelecimento, e comercializar uma maior 

quantidade de sua produção de cerveja artesanal. O enfoque de eventos deste nível ainda é 

precário na Cidade, não obtendo nenhum que concorra diretamente com a mesma temática 

de evento gastronômico.  

 O objetivo do proprietário do estabelecimento Armazém é expandir a distribuição 

de sua produção para toda região Sul do País, em vista que não há concorrentes locais. O 

fator que impulsiona seus futuros projetos, empreendendo em fábricas com produção de 

600 litros a leva, e 12 mil litros mensais, é que a cerveja artesanal é atualmente um produto 

afamado pelo mercado gastronômico, sendo uma bebida de preferência nacional.  
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DESENVOLVIMENTO 

O turismo é visto nos dias de hoje como uma das maiores atividades econômicas, 

desta forma para a OMT (2001), este compreende as atividades realizadas por pessoas em 

uma viagem, que permanecem fora de sua residência por um período inferior a um ano, 

agregando a movimentação de vários setores como hospedagem, transporte, alimentação e 

demais infraestruturas necessárias. A gastronomia consiste na apreciação da prática e dos 

conhecimentos da arte culinária, de forma que o alimentar-se vem a se tornar um sinal de 

fraternidade e companheirismo, um fator associativo de hospitalidade e união demonstrado 

através do cozinhar, comer e beber promovendo a formação da cultura gastronômica dos 

povos.   

Em consonância com o panorama apresentado acima o presente trabalho tem 

como função observar a temática “turismo e gastronomia” através de um estudo 

bibliométrico, realizado na plataforma online Rosa dos Ventos. O presente estudo objetiva a 

identificação de incidências onde levou-se em consideração as variáveis: publicações por 

ano, palavras-chave, subdivisões dentro das temáticas turismo e eventos, tópicos 

estudados, métodos de estudo aplicados aos artigos trabalhados, formas de publicação (no 

que tange a autoria dos itens estudados), e a titulação de autores e co-autores, de modo a 

corroborar com a produção científica, demonstrando o que vem sendo trabalhado e quem 

está produzindo, na integração do turismo com a gastronomia. 

A pesquisa baseou-se no estado da arte através de método bibliométrico, de 

análise exploratória das publicações do periódico entre o período de 2009 a 2015. Na 

organização do estudo utilizou-se o Microsoft Office Excel para a confecção de planilhas 

com dados correspondentes aos questionamentos, foram trabalhados o total de 15 artigos 

em pesquisa realizada no dia 13 de Outubro de 2016.  

 

RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS   

                                            
1 Turismóloga. Graduanda em Tecnologia em Eventos-FURG 
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Considerando a temática turismo e gastronomia, observa-se que a alimentação 

além de ser um componente da oferta de serviços, é considerada elemento crucial para uma 

experiência positiva em uma viagem, pois acaba sendo preservada na memória do turista o 

ato de alimentar-se. Partindo deste âmbito, no quadro abaixo apresentam-se os 15 artigos 

pesquisados no periódico Rosa dos Ventos. 

Quadro 1 - Relação de Artigos pesquisados 
Nº Título Ano 

1 Festa do Pinhão de São Francisco de Paula/RS 2010 

2 Eventos de Marca: Evidências de valor turístico na Gastronomia 
Regional Do Rio Grande do Sul 2012 

3 Cultura e Alimentação: Análise das Festas gastronômicas na Serra 
Gaúcha-RS 2012 

4 A Promoção da Gastronomia Brasileira em Brochuras Turísticas - 
Uma Análise do Caso Da Bolsa de Turismo de Lisboa (BLT 2012) 2012 

5 A Presença da Gastronomia Alemã na Hotelaria de Novo 
Hamburgo, RS 2013 

6 Vinhos, Turismo e Pluratividade na Agricultura 2013 

7 Geração de Resíduos Sólidos em Eventos Gastronômicos: O 
Festiqueijo de Carlos Barbosa 2013 

8 Experiências de Turismo Cervejeiro em Curitiba, PR 2013 

9 Eventos Culturais e stakeholders: A Gastronomia como Fator 
promocional do Turismo no Festival Revelando São Paulo, SP 2013 

10 A Gastronomia e o Turismo 2013 

11 Enoturismo: Atrativo e Ferramenta para o Desenvolvimento 
Sustentável de Regiões  2013 

12 Relevância da Gastronomia em Restaurantes Temáticos: Um 
estudo de caso em Balneário Camboriú, SC 2014 

13 A Tainha como Patrimônio Cultural e Experiência Turístico-Cultural 
em Bombinhas, Santa Catarina 2015 

14 Planejamento Gastronômico em Destinos Turísticos: Uma 
Comparação entre o Panorama Nacional e o Estrangeiro 2015 

15 Eventos Gastronômicos e Estratégias de Marketing: O Festival 
Comida Di Buteco, em Belo Horizonte, MG 2015 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2016) 

Observa-se que a partir dos artigos trabalhados nessa pesquisa, o ano de 2013 foi 

o que apresentou a maior incidência de publicações, totalizando 7 trabalhos seguido pelos 

anos de 2012 e 2015 com 3 em cada ano, enquanto nos anos de 2010 e 2014 com apenas 

1 publicação a cada ano. Ao levar em conta o período de pesquisa nota-se que não houve 

publicações nos anos de 2009 e 2011. 

Dentre os aspectos relevantes ao se considerar um estudo bibliométrico estão as 

palavras-chave apresentadas pelos seguintes itens e número de vezes citadas: Localidades 

e regiões com 13 citações, Gastronomia e Eventos ambos com 11 citações cada, turismo 

com 10 citações, além de palavras que foram citadas 3 vezes (enoturismo/vinho e 

patrimônio cultural/identidade cultural, cada item) ou apenas 1 vez, tais como: planejamento 

gastronômico, valor turístico, desenvolvimento sustentável, geração de resíduos sólidos, 
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experiência turística, agricultura familiar, stakeholders, marketing de relacionamento, 

promoção, hotelaria, experiência turístico-cultural, qualidade em serviços, pluratividade, 

Bolsa de Turismo de Lisboa, culinária alemã, restaurantes temáticos, tainha e reputação 

online.  

Apresenta-se ainda uma divisão quanto às definições das palavras turismo e 

eventos, para que assim houvesse uma visão quanto ao emprego das mesmas em relação 

ao estudo realizado. Dessa forma, turismo se subdividiu entre Turismo 6 vezes citada, 

Enoturismo 2 vezes citada, Turismo Gastronômico, Turismo Cultural e Turismo Cervejeiro 

tendo sido citadas apenas 1 vez cada. Visto que eventos se subdivide entre Evento 

Gastronômico, Evento de Marca e Festiqueijo todos citados apenas 1 vez, ao mesmo tempo 

em que Festa é citado 4 vezes e Festival 3 vezes. Em conformidade com o estudo realizado 

percebe-se que a ideia de eventos apresentada nesses casos é trabalhada como atividade 

motivadora, sendo demonstradas como fator de união as diversas temáticas trabalhadas. 

Semelhantemente a esta união o turismo e a gastronomia abrem espaço para a vertente de 

festas e festivais, eventos que usam da cultura culinária de uma região como forma de 

atração e promoção das destinações turísticas. 

Os tópicos apresentados na investigação foram levantados através de leitura e 

observação de todos os artigos pesquisados neste estudo, compreendendo uma palavra ou 

um conjunto delas que foram ou não citadas como palavras-chave, uma vez que 

compreendem assuntos que contribuem perante as temáticas abordadas em cada 

publicação. Desta forma, Comunidade, Desenvolvimento Turístico e Enoturismo se 

apresentaram apenas 2 vezes cada,  enquanto Turismo e Gastronomia incidem 7 vezes 

cada uma, Cultura aparece 8 vezes, analisa-se este conjunto de forma a promover uma 

interligação e representação na forma de definir gastronomia e turismo, quando trabalhados 

em conjunto como uma representação da cultura de uma região ou de uma comunidade. 

Logo, para Fagliari (2005) a gastronomia é caracterizada pela capacidade de resgatar e 

manter tradições para que não desapareçam, considerando o trabalho em atrativos que 

mantenham suas particularidades junto a culturas tradicionais. Para completar os tópicos 

ainda foram considerados 16 itens, classificados em conjunto como “Outros”, dentre eles 

estão: brochuras, colonização, comensalidade, disseminação, diversificação, evento 

gastronômico, festa popular, internet (web/blogs), patrimônio cultural, planejamento em 

gastronomia, promoção turística, qualidade para fidelização, restaurante temático, 

sustentabilidade, reciclagem, valorização cultural.  

Dentre os itens pesquisados encontram-se as definições de metodologias utilizadas 

em cada um dos artigos trabalhados, esta análise demonstra que os Estudo de Caso/Estudo 

Multicasos e Estudo Bibliográfico/Revisão Bibliográfica apresentam uma incidência de 27% 
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cada. Enquanto no método exploratório/pesquisa exploratória representa uma incidência de 

20%, tal qual no estudo qualitativo e na pesquisa empírica reproduz-se a 13% em cada 

metodologia. Desta forma, entende-se que não há uma tipologia em destaque, uma vez que 

há um número uniforme no que tangem as formas de pesquisa utilizadas. 

Conclui-se a pesquisa analisando as titulações de autores e co-autores, através do 

universo total de 39 indivíduos publicados dentro desses 15 artigos estudados. Desta forma, 

considera-se que as titulações de Mestre com 19 (co)autores e Doutor com 17(co)autores, 

como os mais interessados em produzir novos estudos, uma vez que na titulação de 

graduado apenas 1 indivíduo publicou e em se tratando de Doutor com Pós-doutorado 2 

indivíduos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a junção de turismo e gastronomia, promove o crescimento cultural 

de uma sociedade como um todo preservando os modos e fazeres, uma vez que estes 

expressam juntos características de regiões através da história, localização, clima, 

organização social e crenças religiosas. Levando-se em conta os resultados apresentados 

no estudo bibliométrico acerca da temática estudada se apresenta turismo, gastronomia e 

cultura como um fator associativo na busca pelo crescimento do setor turístico, uma vez que 

citam-se como resultados apresentados as divisões de turismo, como turismo gastronômico 

e turismo cultural, representados em eventos como festas, festivais e eventos 

gastronômicos.  

Considerando o universo da pesquisa limitado, para futuras investigações sugere-se 

a ampliação o número de bases de dados a serem estudadas, possibilitando assim uma 

maior abrangência de resultados. A realização de novas pesquisas poderá contribuir com 

diferentes abordagens sobre a temática da gastronomia relacionada ao turismo. 
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TURISMO E EVENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO FLUXO TURISTICO 
EM DESTINOS 

 

ZUANNAZZI, Larissa1 

 

                                                                                   TRINDADE, Bianca (ORIENTADORA) 2 

Palavras-chave: Turismo; Eventos; Fluxo turístico. 

 

INTRODUÇÃO  

          O turismo é uma atividade que se desenvolveu ao longo do tempo. Ainda na 

antiguidade clássica se tem o início do deslocamento as viagens. Os eventos também 

tiveram o seu início na antiguidade clássica já que eram organizados os jogos Olímpicos 

que nada mais eram que um evento esportivo baseado na guerra. Historicamente os Jogos 

Olímpicos foram grandes motivadores do deslocamento humano, tão como o 

desenvolvimento dos transportes (REJOWSKI, 2002; ALBUQUERQUE, 2004). 

O objetivo desta pesquisa é compreender a importância do segmento eventos para o 

desenvolvimento da atividade turística, e como um instrumento gerador de fluxo turístico na 

localidade onde ele acontece. Para isto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com 

abordagem qualitativa, de caráter descritiva, buscando obter informações o contexto 

histórico da atividade turismo e o segmento eventos para que se possa entender a 

relevância do segmento eventos para o desenvolvimento turístico e a geração de fluxo 

turístico.  

A pesquisa justifica-se por apresentar uma reflexão do leitor, em relação a 

importância dos eventos para o desenvolvimento da atividade turística, bem como gerar um 

fluxo turístico. Além de apresentar alguns fatos históricos para agregar ao conhecimento de 

acadêmicos os quais o curso tem relação com o assunto mencionado. O estudo não aborda 

novas descobertas, mas organiza alguns fatos históricos que levaram ao desenvolvimento 

da atividade turística por meio dos eventos.  

 

O PROCESSO HISTÓRICO DO TURISMO E OS EVENTOS 

É difícil saber exatamente o momento histórico em que o turismo começou. Segundo 

afirma Colantuono (2015, p. 33) “[...] o ato de viajar sempre foi comum às diferentes 

sociedades, desde a pré-história até as contemporâneas, na procura por novos territórios, 

                                            
1 larissa-vzz@hotmail.com 
2 biancatrindade@furg.br  
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exploração de paisagens naturais diversas e na busca de distintas formas de divertimento.”  

Na antiguidade clássica, principalmente na Grécia e Roma ganham destaque, já que 

tiveram fatores importantes que contribuíram para o desenvolvimento da atividade como 

organização de viagens e meios de transporte. Tendo isso em vista, Rejowski (2002) 

destaca que outros fatores como a relevância de Heródoto, geográfico e historiador que 

pode ser considerado uns dos maiores viajantes da Grécia, o estimulo do comércio de 

Roma que desenvolveu um tipo de classe média, a estrutura como estradas, roteiros entre 

outros. 

O que levou a alguns desses fatores foram os grandes eventos como os Jogos 

Olímpicos, conforme destaca Colantuono (2015, p.33), “[...] na medida que os jogos 

Olímpicos atraíram atletas e espectadores, a cada quatro anos, para a cidade-estado de 

Olímpia, o que levou os cidadãos gregos a criarem estruturas de alojamento, alimentação e 

transporte”.  

Com isso percebesse que os jogos foi um fator fundamental para o desenvolvimento 

do turismo na cidade de Olímpia onde os mesmos eram realizados, já que foi a partir desses 

grandes eventos como os jogos Olímpicos que se deu a existência de características do 

turismo como a criação de alojamentos. 

O período do século XIX até o início do século XX é denominado de turismo 

moderno. O turismo propriamente dito passou a existir pós a Revolução Industrial, os 

principais fatores foram mudanças sociais, pessoas migrando de meios rurais para as 

cidades, e a criação de uma classe média assalariada (REJOWSKI, 2002).  

Colantuono (2015, p.34) explica que: 

[...] após a revolução industrial, os avanços científicos e tecnológicos, o 

desenvolvimento socioeconômico da população mundial e a melhoria da 

legislação trabalhista e do padrão de renda e de consumo dos 

trabalhadores, a atividade turística se intensificou, o que aumentou a 

procura por viagens de recreação. 

Além desses fatores desenvolvedores da atividade turística também se tem a 

contribuição de Thomas Cook, considerado o pai do turismo moderno já que em 1841 ele 

organizou a primeira viagem coletiva da história do turismo internacional. Com isso “Cook 

introduziu o conceito de viagem organizada, conforme destaca Colantuono (2015, p. 35).   

Em relação ao processo histórico dos eventos Albuquerque (2004, p. 22) afirma que:  

[...] a partir do momento que as pessoas começaram a se reunir por algum 

motivo, nasceu uma necessidade de criar normas e padrões para estas 

reuniões, desta maneira já se pode caracterizar estes encontros como 

eventos, pois eles já começam a adquirir as características dos mesmos.  
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Os eventos na antiguidade clássica tiveram os gregos e os romanos como 

inspiração. Ainda segundo o autor, os gregos e os romanos deixaram vários exemplos de 

cerimônia e normas de etiqueta, através dos seus filósofos e pensadores. Na antiguidade 

clássica destaca-se os jogos Olímpicos como um dos primeiros grandes eventos que 

ocorrem em 776 a.C. Segundo afirma Rejowisik (2002), este evento foi um dos grandes 

motivadores do fluxo de viagens de atletas e público. Os jogos eram eventos esportivos 

dedicados a divindades, com disputas ligadas diretamente com a guerra, serviam como 

forma de treinamento de combate. 

 Já no período do século XIX surgem grandes feiras mundiais que tinham como 

objetivo destacar as conquistas tecnológicas feitas pelo homem. Tais feiras traziam 

expositores estrangeiros até o local onde eram realizadas as mesmas e também geravam 

um grande fluxo de visitantes além disso essas feiras trouxeram o interesse das empresas 

turísticas (REJOWSKI 2002).  

Após o desenvolvimento do contexto turístico e do segmento de eventos pode se 

observar que na antiguidade clássica e no período do século XIX os eventos tinham 

influencia no fluxo turístico das regiões onde aconteciam. Nos jogos olímpicos eles atraiam 

atletas e telespectadores. Nas feiras mundiais geravam um fluxo de visitantes e chegada de 

expositores estrangeiros, possibilitando o fluxo turístico a partir do evento. Também se torna 

claro a participação dos eventos para o desenvolvimento turístico, como os jogos Olímpicos, 

o congresso de Cook sobre o alcoolismo, que tiveram influência no desenvolvimento da 

atividade, desde tempos da antiguidade clássica até tempos mais recentes da atualidade.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir desse estudo pode-se notar uma mudança no mundo com o acontecimento 

dos eventos, já que os eventos foram motivadores do deslocamento e divulgação de um 

local. Antigamente os eventos como os Jogos Olímpicos eram organizados de forma que se 

usasse o evento como um tipo de preparação de guerra. Já pós revolução os eventos eram 

organizados por motivos em sua maioria de lazer e conhecimento. 

 Portanto os eventos contribuem para o desenvolvimento turístico já que há uma 

mudança de visão do segmento de eventos como uma ferramenta não apenas de reunir 

pessoas, mas de deslocar pessoas pelo simples motivo de acontecer. Com isso 

consequentemente ocorre o fluxo turístico nos destinos, pois os indivíduos com o objetivo de 

prestigiar ou participar de determinados eventos acabam deslocando-se até o destino do 

seu acontecimento, deste mesmo modo, possibilitando o aumento do fluxo turístico em 

destinações.  
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O POTENCIAL DA ESTÂNCIA FIGUEIRA TORTA PARA O TURISMO DE 
EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR, RS 

 
 

FARIAS, Viviane da Costa 1  
 
 

TRINDADE, Bianca da Silva (ORIENTADORA) 2  

 
Palavras-chave: Turismo de Eventos; Espaços Rurais; Estância Figueira Torta (RS). 

 

INTRODUÇÃO 

O turismo é um fenômeno social que manifesta um crescimento constante, 

considerado como uma importante fonte de riqueza econômica e oportunidade para 

impulsionar áreas deprimidas nos aspectos econômicos e sociais. Por isso, sua importância 

como fator econômico (RODRIGUEZ, 2006). 

A Estância Figueira Torta localiza-se a no interior do município de Santa Vitoria do 

Palmar, e possui dois acessos, um pela Estrada do Marmeleiro, 90 km da cidade e o outro 

acesso pela estrada da Canoa, distante a 77 km de Santa Vitória do Palmar. A propriedade 

possui 350 hectares, sendo que 30 hectares estão de responsabilidade do Senhor Everton 

Lucero.  

O objetivo desta pesquisa é analisar o turismo de eventos no espaço rural como um 

fator que pode colaborar com o desenvolvimento rural na Estância Figueira Torta no 

município de Santa Vitória do Palmar, RS. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

de caráter descritiva, com abordagem qualitativa, buscando obter mais informações 

relacionadas à infraestrutura e os atrativos que a estância oferece para o turismo de 

eventos. Além de observação in loco por meio de uma visita ao local e uma entrevista com o 

responsável pelo local. 

 

TURISMO DE EVENTOS NA ESTÂNCIA FIGUEIRA TORTA. 

O turismo é um fenômeno que promove interação entre os mais diversos grupos 

humanos, ele oportuniza encontros culturais que geram contato, interação e troca entre 

sujeitos que os recebem. Desse modo, o turismo é um fenômeno social, complexo e 

diversificado que traz o desenvolvimento econômico e o bem-estar social à população local. 

                                            
 
1 Bolsista no Programa de Educação Tutorial – PET do Curso de Turismo. vivianedacosta@gmail.com  
2 biancat.turismo@gmail.com 
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Quando planejado, poderá propiciar a distribuição de renda mais democrática, o incentivo da 

produção dos setores primário, secundário e terciário. O melhoramento da infraestrutura 

local, a proteção e a preservação dos patrimônios natural e cultural e a realização de 

intercâmbios culturais entre os turistas e a população visitada. 

Desse modo, a procura por atividades em espaços rurais vem crescendo 

consideravelmente ao longo dos anos, e isto se deve pelo fato da vida agitada da cidade e a 

necessidade das pessoas reporem suas energias em um local propício ao bem estar e 

diverso ao seu cotidiano (RODRIGUEZ, 2006). Assim, o turismo no espaço rural pode ser 

entendido como qualquer atividade de lazer e turismo que seja realizada em áreas rurais, 

envolvendo, outras atividades relacionadas a propriedades agropecuárias ou com produção 

agrícola. 

González (1993) destaca que o turismo no espaço rural deverá oferecer a 

possibilidade de canalizar iniciativas, diversificar atividades e gerar uma dinâmica de 

desenvolvimento em antigas áreas rurais, com estruturas arcaicas, onde seja possível 

combinar o passado com a inovação. Para entendermos melhor o que é turismo de eventos, 

se faz necessário considerar alguns autores. 

Britto e Fontes (2002, p. 30-31), definem turismo de eventos como,  

[...] o segmento do turismo que cuida dos vários tipos de eventos que se 
realizam dentro de um universo amplo e diversificado. A realização desses 
eventos vem proporcionar ao grupo de profissionais de uma mesma área a 
troca de informações, a atualização de tecnologias, o debate de novas 
proposições, o lançamento de um novo produto (cultural, histórico, social, 
industrial, comercial), que se constituem no melhor desempenho do grupo 
de interesse em questão. Promovendo a interação dessas pessoas, 
contribui-se para a geração e o fortalecimento das relações sociais, 
industriais, culturais e comerciais, ao mesmo tempo em que são gerados de 
fluxos de deslocamento e visitação. 
 

       

O turismo de eventos também pode contribuir com a cidade que se estabelece, pelo 

fato de promover a imagem turística da cidade. Por outro lado para que a relação do turismo 

e eventos ocorra de forma positiva, é necessário elaborar um planejamento, que envolve 

desde a criação do próprio evento, a estrutura e os serviços turísticos ofertados e o mais 

importante que envolva à comunidade receptora. Seguindo esses passos importantes 

haverá grande chance de alcançar o sucesso, tornando-se um forte aliado para o 

desenvolvimento turístico da cidade (GOIDANICH, 2003). 

Além disso, ressalta-se que os eventos devem ser providos de informações que 

permitam a interação de ideias, ações e/ou produtos que facilitem a satisfação dos 

participantes e possam atingir os objetivos previamente determinados (BAHL, 2004). Ainda 

segundo o autor, os eventos podem ser considerados como atrativos turísticos, pois servem 



 
 
 
IV Seminário de Atuação Profissional em Eventos 
de 27 a 28 de maio de 2019 
FURG / SVP 
 

 

 

59 

 

de estímulo para que as pessoas se desloquem para participar. 

A importância dos eventos para o turismo é de real valor, pois está associada aos 

aspectos econômicos, sociais e culturais. Segundo Britto e Fontes (2002, p.54), “evento é 

um acontecimento previamente planejado, a ocorrer num mesmo tempo e lugar, como forma 

de minimizar esforços de comunicação, objetivando o engajamento de pessoas a uma idéia 

ou ação.” 

E nas localidades onde são executadas, podem trazer interações e muitos 

benefícios, pois envolve muitas possibilidades tanto para a criação dos produtos turísticos 

quanto para a promoção ou resgate das atividades sociais e culturais de uma determinada 

localidade.  

 

A ESTÂNCIA FIGUEIRA TORTA E OS EVENTOS 

 A propriedade pertence ao Senhor Oscar Dário de Mello Terra, e foi entregue ao 

Everton Lucero para assim administrar e explorar o turismo na localidade em parceria entre 

as partes, pois seu pai trabalhou há muitos anos com o Sr. Dário. 

 A propriedade está localizada as margens da Lagoa Mirim, e é rodeada de belezas 

naturais, o local oferece instalações para quem quer se hospedar em uma casa e também 

tem a opção de camping. O local dispõem de 3 quartos, com banheiro com chuveiros a gás, 

TV, internet, cozinha completa, churrasqueira com lenha diária, para quatro pessoas, e a 

diária é de R$ 400,00, e o camping a diária é cobrado 50,00 por pessoa e tem o direito 

também de usar as churrasqueiras com lenha. O local oferece um mirante com 

churrasqueira para que os visitantes possam desfrutar de uma bela paisagem.  

Além disso a propriedade tem um galpão rústico, com o telhado de palha de Santa fé 

e uma churrasqueira a disposição dos visitantes, possui uma mini capela para os momentos 

de reflexão, um cemitério de cães, onde são enterrados todos os cães da propriedade com 

seu respectivo jazigo, possui açudes, um mercado para os visitantes que acampam ou se 

hospedam no local, praça para as crianças brincarem, pomares de frutas e parreiras de 

uvas. Há alguns anos o proprietário investiu na criação de avestruz, inclusive as instalações 

ainda estão preservadas.  

Em março de 2019, foi organizado o 1° Baile de Galpão na Fazenda em 

comemoração ao 1° Ano da Rádio Campos Neutrais, que é transmitida na Estância pelo Sr. 

Everton Lucero. O evento foi organizado por ele, em parceria com vários outros comércios, 

que ajudaram com patrocínios e tiveram seus nomes divulgados na Rádio e ocorreu nos 

dias 09 e 10 de março. 

Conforme conversa com o Sr. Everton, o evento contou com várias atrações como o 
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Dj’ Jairo Viana e shows com cantores da terra, o valor da entrada era de R$15,00 e dava 

direito para acampar e ao churrasco oferecido em confraternização dos acampamentos. 

Além de visitantes de Santa Vitória, prestigiaram o evento, foi organizada uma excursão do 

CTG da FURG em Rio Grande para prestigiar o evento. O evento teve caráter 

tradicionalista, com músicas regionais, gaúchas.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desta forma, podemos constatar que o turismo vem trazendo muitos resultados 

positivos para a propriedade, muitos turistas buscaram o local para conhecer, descansar. 

Observamos também que o turismo se mostra amplo em relação ao local de estudo, 

destacando a multifuncionalidade dessa atividade, além dos seus impactos socioculturais, 

como fenômeno social, possibilitando muitas propostas de trabalho e ao mesmo tempo 

surgindo outras propostas para o estudo. 

Além disso, o turismo de eventos mostrou-se como uma nova aliada para o turismo 

existente, como forma de promover o local, influenciando positivamente a imagem do 

destino, além de captar visitantes e turistas, incentivando a economia. Portanto, a partir 

deste estudo, emergem questões muito importantes para ser pensada criticamente, bem 

como a organização de eventos como forma de fomentar o turismo. A atividade está 

atingindo seu principal objetivo propondo ao visitante conhecer um destino rodeado de 

natureza e belas paisagens. 
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PONTO MERIDIONAL: A POTENCIALIDADE TURÍSTICA DE UM LOCAL 
INEXPLORADO NO EXTREMO SUL DO SUL DO BRASIL. 

 
FRANCISCO, Giovani1; 

DALCHIAVON, Ligia2 

 
Palavras-chave: Ponto Meridional; Turismo; Interpretação do Patrimônio; Santa Vitória do 
Palmar; Atrativo Turístico. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

O presente trabalho estuda o Ponto Meridional do Brasil, que está localizado no 

município de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Tem-se por objetivo geral 

desenvolver um projeto de interpretação do patrimônio no local, levantando dados que 

caracterizem seu potencial turístico na sua condição de ponto mais extremo sul do país. 

Como objetivos específicos, pretende-se registrar a potencialidade turística do Ponto no 

universo turístico, ambiental e cultural do município e, neste contexto, estudar o espaço do 

Ponto Meridional como um produto turístico a ser empreendido pela cidade. 

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois, segundo Bogdan & Biklen 

(2003) apud Oliveira (2011), “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta 

de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. Supõe-se o contato direto e 

prolongado do pesquisador com o ambiente”. A pesquisa tem caráter exploratória e para a 

realização deste trabalho utilizou-se do método da interpretação do patrimônio proposto por 

Tilden e estudado em relevância no Brasil por Murta e Goodey (2002). Como instrumento de 

coleta de dados, além da revisão da literatura com consulta à bancos de dados, foi realizada 

visita técnica ao local e consulta a documentos sobre o Ponto em distintos órgãos 

municipais. Justifica-se este trabalho por não terem-se evidenciados estudos específicos 

sobre o Ponto Meridional do Brasil na bibliografia científica e acadêmica nos sítios 

pesquisados, apesar, da ocorrência de estudos sobre o potencial turístico do município de 

Santa Vitória do Palmar. 

Santa Vitória do Palmar, com população estimada em 30.990 habitantes 

(IBGE/CENSO, 2010), tem o Oceano Atlântico como limite Leste e a Lagoa Mirim como 

limite Oeste, faz divisa ao Norte com o município de Rio Grande e com o Chuí ao Sul 

(Figura 1). Ainda, ao Sul, na Barra do Chuí faz fronteira com o Uruguai pela Barra Del Chuy, 

no distrito de Rocha, o divisor dos países é o Arroio Chuí. 

 

                                            
1 leaodext660@gmail.com Petiano do PET Turismo - FURG 
2 ligiadalchiavon@gmail.com 
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Figura 1 – Santa Vitória do Palmar/limites e divisas. 

 
Fonte – Google Imagens (2018) adaptado pelo autor. 

 

O corpus desta pesquisa, o Ponto Meridional do Brasil, se caracteriza como uma 

marcação geodésica exclusiva, está devidamente registrado no Banco de Dados 

Geodésicos (BDG) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com as 

coordenadas 33º 45’02,39810º S / 53º 23’36,55881º W (BDG/IBGE, 2005), num lugar 

chamado a “volta da baleia”, em uma das curvas do Arroio Chuí que faz a fronteira com o 

Uruguai. O Ponto fica em propriedade particular, conforme o IBGE (2005) o acesso terrestre 

mais próximo ao local, está a 600 metros à Leste da ponte internacional entre Brasil e 

Uruguai. O Ponto Meridional (Figura 2), encontra-se em meio a natureza, cercado por área 

verde e mata nativa, nas margens do Arroio Chuí. Observando-se as premissas básicas 

para a interpretação, estudou-se e construiu-se as primeiras impressões do local. 

 

Figura 2 - Ponto Meridional na volta da baleia. 

 
Fonte: Google Maps (2017). Adaptado pelo autor. 

 
Originalmente, a interpretação do patrimônio voltava-se para a preservação dos 

parques americanos na década de 1950. Freeman Tilden trabalhava para sensibilizar o 
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crescente número de visitantes dos parques para a preservação “daqueles santuários 

naturais” (MURTA; ALBANO, 2002 p.14). A interpretação aos poucos foi aplicada a 

monumentos, edifícios e sítios históricos, ganhando destaque o contexto de planejamento 

interpretativo. A partir da década de 1980, a interpretação e a revitalização concentraram-se 

em criar atrações turísticas e culturais para um mercado com alta demanda. Além de ser 

auxiliar na proteção e dar valor ao patrimônio, interpretar estimula a apreciação ambiental. 

Para Morales apud Murta (2002, p.14), “A interpretação do patrimônio é a arte de revelar in 

situ o legado do significado natural, cultural ou histórico ao público que visita esses lugares 

em seu tempo livre” (MURTA, 2002). Com este entendimento, buscou-se elementos que 

confirmem a potencialidade do espaço como atrativo turístico.  

 

RESULTADOS / ANÁLISE DOS DADOS OU CONCEITOS DISCUTIDOS 
 

Segundo Murta (2002), um inventário de temas, recursos e mercados proporciona 

elementos que dão significado ao local e que definirá o seu caráter único. Ao analisar o 

Ponto, obriga-se a ampliar a visão para o que o rodeia e definir com base na observação 

empírica os temas que podem ser abordados. Observa-se também com muita força, o 

mototurismo na região, viajantes que cruzam a fronteira com o Uruguai em busca de cultura 

e natureza, utilizando-se do corredor turístico da BR 471. 

Especificamente, o uso das técnicas interpretativas, compreendem a organização 

do espaço e adequação de infraestrutura com criação de espaço de estacionamento, 

sinalização viária e interpretativa, recepção para visitantes, construção de equipamentos de 

A e B, banheiros, quiosque de venda de souvenires, treinamento e capacitação para equipe 

de trabalho. O espaço criado tem em seus pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, 

um catalisador para o bem comum na comunidade, unindo órgãos públicos, privados e 

associações. O atrativo poderá ser um grande divulgador do município, utilizando-se mais 

uma vez das metodologias da interpretação do patrimônio.  

Interpretar é uma grande ferramenta para auxílio no planejamento pois indica uma 

estratégia de ação para as autoridades municipais e para os diversos setores da 

comunidade. Entende-se, portanto, imperativa a interpretação em áreas naturais, seguindo a 

metodologia e os princípios apresentados por Tilden e Murta, para a sua preservação 

divulgação e fomento dos espaços e atrativos turísticos.  

E, com a pesquisa, observa-se que o potencial turístico do Ponto é confirmado pela 

sua condição de ponto extremo sul do Brasil, por ter possibilidade de acesso e pela 

verificação de que seu entorno já possui turismo de sol e mar. Imediatamente, entende-se 

que a natureza é o outro relevante tema no local, possibilitando atividades náuticas no mar e 
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no arroio, com características específicas para o ecoturismo, turismo de aventura e outras 

atividades que estão diretamente relacionadas com o meio ambiente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o estudo interpretativo, o Ponto apresenta-se como um atrativo turístico com 

grande potencialidade, dada a sua característica única em todo o território nacional, 

prezando-se pelo respeito e cuidado com a natureza. Julga-se que através deste projeto, o 

município passe a ser privilegiado, com maior visibilidade no roteiro turístico brasileiro, 

beneficiando a comunidade local, que será peça chave na condução dos trabalhos e no 

andamento do projeto Ponto Meridional do Brasil. Novos equipamentos deverão ser 

necessários em toda a cidade, novos postos de trabalho poderão ser criados, a economia 

poderá ser movimentada e nessa cadeia gerada pelo turismo, através deste projeto, as 

ações de conscientização para um turismo sustentável tenderão a ser ampliadas em todos 

os setores do município. Utilizando-se dos meios naturais abundantes e presentes com 

exuberância em Santa Vitória do Palmar, pode-se através da interpretação eficaz, ampliar 

para o visitante, o morador e os empreendedores, o sentimento de responsabilidade pela 

valorização do patrimônio natural. 

As afirmações da pesquisa corroboram com o intuito deste trabalho que é propor a 

criação de um atrativo turístico com foco na interpretação do patrimônio no espaço 

localizado na Barra do Chuí, hoje, propriedade particular e sem empreendimento turístico. 

Propõem-se novas pesquisas para a ampliação da discussão sobre este tema, trazendo 

mais dados e descrições sobre o Ponto Meridional do Brasil. 
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ENCONTRO DA FAMÍLIA MOTTER 

 
MANZINO, Angelice Raquel Motter1 

 
TRINDADE, Bianca (ORIENTADORA) 2 

 
Palavras-chave: Evento; Evento Cultural; Encontro da Família Motter. 

 
 
INTRODUÇÃO 

O encontro da família Motter ocorre anualmente desde 2016. É um evento de cunho 

cultural pois expõe a história da família e os costumes da mesma. A tradição mais “forte” que 

se perpetua até hoje, é a produção de uvas, a fabricação de vinhos, além do costume de 

comer a polenta cortada com uma linha. Cada edição do evento ocorre em uma cidade 

diferente. A decisão de qual local será escolhido, depende apenas de um Motter assumir o 

compromisso do evento em sua região.  

O trabalho tem como objetivo principal, a realização de uma pesquisa que mapeie 

as principais dificuldades que os participantes encontraram e quais as dificuldades que os 

organizadores tiveram. O intuito da mesma é centralizar as respostas e formular um 

“manual” para os próximos eventos, descrevendo quais as formas de realização do mesmo, 

além de informar as dificuldades a serem melhoradas. Também busca descobrir qual a 

relevância desses eventos para a comunidade e o turismo local; de que maneira estes 

influenciam nas regiões onde ocorrem; e quais eram as expectativas dos membros que 

participaram dos eventos. 

Para isto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter descritiva, com 

abordagem qualitativa. As informações do evento foram obtidas através da entrevista, com 

perguntas direcionadas e respostas abertas, com Salete Uez Motter3, uma das 

organizadoras da última edição do Evento.  

O estudo tem por justificativa descobrir as “falhas” identificadas pelos participantes 

do evento e pelos organizadores. Os eventos tem o intuito de despertar a curiosidade e 

fomentar a vontade dos membros da família Motter de participarem, além de ser um 

momento de encontro com membros que não eram visto a anos. Devido a isso, é de suma 

importância que os encontros sejam diversificados quanto ao seu conteúdo e 

                                            
1 Graduanda em Turismo na Universidade Federal do Rio Grande, campus Santa Vitória do Palmar e 
bolsista do PET Turismo, angelice.motter@gmail.com 
2 Docente na Universidade Federal do Rio Grande, campus Santa Vitória do Palmar 
biancatrindade@furg.br 
3 A Salete Uez Motter é proprietária da Vinícola Don Guerino e casada com um membro da família 
Motter. 
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principalmente, que desperte o interesses dos membros para participar e para alcançar 

novos participantes.   

 

A SIGNIFICAÇÃO DO EVENTO E DO EVENTO CULTURAL 

Os eventos são de suma importância para a socialização e a miscigenação de 

cultura entre os indivíduos, além de funcionar como mecanismo econômico para alguns 

locais. Os mesmos têm diversas funções, seja para empresas, entidades, governos, grupos 

ou pessoas, são elas: integrar, conhecer, divulgar, auxiliar, entre outras.  

Para Albuquerque (2014, p. 28), os eventos culturais tratam de “todas as 

manifestações culturais regionais e folclóricas nacionais ou internacionais, aborda lendas e 

tradições, costumes típicos, hábitos e tendências”. Ainda conforme o autor, os eventos 

culturais podem ser a composição do produto turístico, atendendo intrinsecamente as 

exigências de mercado em matéria de entretenimento, lazer, conhecimento, descanso e 

tantas outras motivações. Desta maneira, caracterizam-se diferentes tipos de eventos, 

sejam feiras, convenção de vendas, congressos, workshops, desportivos, entre outros.  

 

A HISTÓRIA DA FAMÍLIA MOTTER E SUAS ORIGENS CULTURAIS 

O registro mais antigo de um membro da família Motter é do ano de 1520, trata-se 

de Giovanni, nascido em Falesina em Trento, na Itália. O sobrenome tem origem do Mueter 

e Muther, inicia-se assim a raiz histórica da família. Aurélio Motter foi o homem que iniciou 

registro histórico familiar, conhecedor da história no ano de 1999 finalizava a árvore 

genealógica. Em 2017, Paulino Motter, em busca da Carta d’Identitá (documento aceito em 

toda a comunidade Europeia), foi até a Itália em busca de suas origens, direcionando-se a 

cidade de Tenna, encontrou informações de parentes desde 1603 (MOTTER, PESSETTI, 

2018).  

O processo de imigração dos Motter’s se iniciou após a deterioração da região 

norte da Itália no final do século XIX, decorrente da situação presente na Itália, em 1970 os 

convites do governo do Rio Grande do Sul chegou até os indivíduos da região norte, de 

acordo com Motter, Pessetti (2018, n.p.) as causas são: 

[...] o norte foi a primeira área a ser atingida, onde havia iniciado o processo 
de industrialização, deixando os agricultores que completavam sua renda 
com trabalho artesanal sem emprego e sem ter mercado para colocar seus 
produtos- que não podiam competir com os feitos pelas fábricas locais ou 
com os importados. 
 

O primeiro Motter em território brasileiro nasceu no ano de 1884, sendo o anterior 

nascido no ano de 1880 dentro do navio de imigração. O governo do Rio Grande do Sul 

(RS) oferecia o transporte gratuito pra que estes indivíduos viessem com sua força de 
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trabalho (mão de obra) e principalmente, pela colonização do local, dentre os vindos, 7% 

são trentinos, ou seja, a maioria eram conhecidos ou familiares. Os mesmos mandavam 

cartas a quem tinham laços na Itália falando das vantagens do território brasileiro, muitas 

vezes sem levar em consideração as desvantagens.  

As terras eram desbravadas por eles, o plantio havia se limitado ao milho e trigo, 

considerados produtos de subsistência. Porém os imigrantes trouxeram consigo “novas” 

variedades de uvas, tornando a qualidade dos vinhos melhores no RS. Formaram-se 

cooperativas e vinícolas para a venda e produção desse vinho, tornando-se esta prática 

cultural e histórico na família. Devido a isso, atualmente, existem dois empreendimentos, os 

vinhos da Casa Motter4, localizada no local onde os primeiros Motter’s moravam ao 

chegarem ao Brasil, e vinhos finos da Don Guerino5, ambas localizadas em Caxias do Sul, 

RS. 

O “Encontro da Família Motter” foi contemplado por 4 edições: 1° edição, em 

Cafelândia, PR, no ano de 2002; 2° edição, em Jacutinga, RS, no ano de 2016; 3° edição 

em Chapecó, SC, no ano e 2017; e 4° edição, em Caravaggio da 3° Légua, em Caxias do 

Sul, RS, considerado local berço da família, ocorreu no ano de 2018. A ideia do evento 

surgiu com base nos inúmeros eventos familiares ocorridos na região de Caxias do Sul 

(RS), visto como forma de conhecimento histórico e cultural das famílias, de forma que as 

raízes não se percam e os membros mais jovens conheçam a cultura familiar. 

 Os eventos buscam oferecer os produtos locais, como os alimentos e bebidas, 

gerando renda na região. Os vinhos e espumantes são de origem das vinícolas da família, a 

Casa Motter e a Don Guerino. As atividades realizadas nos encontros são feitas conforme as 

necessidades as quais os organizadores estipulam. Ou seja, há uma definição de um 

roteiro, o qual ocorre os passeios e visitações que acham mais pertinentes.  

 

O EVENTO DA FAMÍLIA MOTTER  

O evento mais consolidado ao grande número de participantes e a satisfação dos 

mesmos, foi no ano de 2018, devido ter ocorrido na região do berço da família6. O evento 

buscou a apresentação de um “espetáculo” exclusivo para os convidados, fazendo uma 

homenagem aos imigrantes em forma de teatro após a missa na Capela Nossa Senhora de 

Caravággio, fundada pelos primeiros moradores da região, incluindo Guerino, Luigi e 

Eustscchio Motter (MOTTER, PESSETTI, 2018).  

                                            
4 VINÍCOLA CASA MOTTER (Org.). Vinícola Casa Motter. Disponível em: 
<http://casamotter.com.br/>. Acesso em: 23 abr. 2019. 
5 VINÍCOLA DON GUERINO (Org.). Vinícola Don Guerino. Disponível em: 
<https://www.donguerino.com.br/vinicola/>. Acesso em: 23 abr. 2019. 
6 Entrevista de Salete Uez Motter 
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Além disso, o evento contou com um “museu” montado com peças e itens antigos 

que os moradores da região possuem.  Também foi composto pelo café colonial e pelo 

almoço com os alimentos típicos da cultura italiana, contou com a venda do livro dos 

descentes da família e com a venda de vinhos e espumantes da mesma. A principal 

dificuldade dos organizadores foi manter um preço justo para os participantes perante as 

atrações oferecidas. Para tal, os organizadores buscaram patrocínio com os membros de 

melhor poder aquisitivo da família. Este evento em específico focou na memória afetiva da 

família, por isso escolheu a região de Caxias do sul, ocorrida em Caravaggio da 3° Légua. O 

evento é fechado, exclusivos para os indivíduos da família ou com quem tenha relação 

direta com a mesma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Encontro da Família Motter tem despertado o interesse de mais membros 

participarem, pois é um evento que conta a história da família que não era conhecida por 

muitos indivíduos. Os Motter’s sabem da origem de seu sobrenome, italiana devido os 

costumes da família. Seja pelo dialeto dos mais antigos, pelo costume de comer polenta 

com salame no café da manhã, por falar alto e todos ao mesmo tempo em uma 

comemoração, entre outras características.  

Devido a isso, é de suma importância que os membros mais jovens da família 

conheçam a história e a cultura da mesma, seja para manter as tradições ou para respeitá-

las. Apesar dos organizadores não terem o conhecimento adequado sobre a organização de 

um evento, como as regras de planejamento e da execução, os mesmos tem a força de 

vontade e conseguem realizar os encontros apenas com o conhecimento que possuem, 

conseguindo com êxito a verdadeira intenção do evento, que é perpetuar os costumes e a 

história da família.  
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A ATUAÇÃO DOS EVENTOS NO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU  

      
 

Pedrosa, Lorena Salgado ¹ 

 
 
 

Palavras-chave: Organização Internacional; Eventos; Conselho de Segurança; 

      
 
DESENVOLVIMENTO 

Esse trabalho irá abordar a Organização das Nações Unidas (ONU), uma organização 

internacional intergovernamental que tem objetivos generalizados, e dentro disso, como 

principal objetivo do trabalho será abordado o cerimonial e protocolo do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, assim como a atuação deste para o funcionamento das 

reuniões do Conselho.   

  Entende-se que a ONU é a maior organização internacional que existe, esta foi criada 

pós Segunda Guerra Mundial com o objetivo de evitar novos conflitos e buscar a paz. Hoje a 

Organização das Nações Unidas é composta por 193 países e justamente por essa razão é 

considerada de grande importância no sistema mundial, fazendo com que haja tentativas 

para alcançar o interesse comum, como a busca pela paz, proteção dos Direitos Humanos, 

a igualdade de gênero racial, políticas para os desenvolvimentos sociais, etc. 

  Ao analisar o contexto internacional durante as últimas décadas é notável que o direito 

internacional vem sendo imposto em muitos casos a fim de solucionar conflitos entre os 

Estados. Partindo desse mesmo ponto de vista, as organizações internacionais foram 

criadas com o objetivo de buscar soluções para os conflitos ou problemas no mundo através 

de uma ajuda mútua entre os países, assim como ressalta Ricardo Seitenfus (2012), as 

Organizações Internacionais são uma sociedade entre os países que é formada após um 

Tratado, e esta tem como objetivo atingir os interesses comuns com uma constante 

cooperação entre os Estados-membros.  

  Existem dois tipos de classificação para as Organizações Internacionais, sendo elas: 

Intergovernamentais e não-governamentais. O primeiro grupo é composto por países ou 

outras organizações internacionais, e apresentam objetivos diversos. Já o segundo são 

organizações internacionais sem fins lucrativos e que possuem um só objetivo. 

  A ONU tem diversos órgãos, o Conselho de Segurança é um deles, e tem como 

principal objetivo a permanência da paz e segurança internacional. É composto por 15 
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Estados-membros, sendo que cinco são membros permanentes e tem o direito de vetar 

qualquer decisão. Já os outros dez são membros não-permanentes que são eleitos pela 

Assembleia Geral, que é um outro órgão da ONU. De acordo com a Carta das Nações 

Unidas, do capítulo V a VI, os membros não permanentes são eleitos a cada dois anos e 

não podem ser reeleitos. Vale ressaltar que o Conselho de Segurança é o único órgão das 

Nações Unidas que tem poder decisório, ou seja, todos os países da ONU aceitam as 

decisões do Conselho.  

  O papel principal dos eventos no contexto da Nações Unidas é funcionar como uma 

ferramenta de comunicação entre os países-membros. Logo, percebe-se que as demandas 

que são aprovadas passam pelo Conselho, que analisam as questões através de um 

evento. Portanto, cabe aqui fomentar sobre o funcionamento do cerimonial e protocolo 

dentro do Conselho de Segurança.  

  Os eventos são peça-chave para a formação da agenda mundial, pois através destes 

os Estados discutem os problemas alarmantes no contexto internacional. Nos eventos, os 

principais representantes dos países se reúnem e apresentam as pautas principais com 

intuito de buscar soluções para os eventuais problemas. Dessa forma, entende-se que os 

eventos “têm como característica principal propiciar uma ocasião extraordinária ao encontro 

de pessoas, com finalidade específica, a qual constitui o “tema” principal (...) e justifica sua 

realização.” (GIACAGLIA, 2003, pág.11).  

  Nota-se que a partir dos eventos realizados é que são discutidos a situação dos 

países, dentro disso existe um conjunto de formalidades que exemplifica de que forma vai 

acontecer o evento, ou seja, uma espécie de planejamento. Esse conjunto de formalidades 

é conhecido como cerimonial, que vem acompanhado do protocolo (outro conjunto das 

normas usado para reger o evento) nesse sentido o protocolo é a legislação que guia o 

cerimonial. Para a melhor compreensão desses dois polos de eventos, pode-se dizer que “O 

cerimonial cria o quadro e a atmosfera nos quais as relações pacíficas dos Estados 

soberanos devem realizar-se. O protocolo codifica as regras que regem o cerimonial e cujo 

objeto se dá a cada um dos participantes as prerrogativas, os privilégios e a imunidade a 

que têm direito.” (BETTEGA,2002, pág. 13).  

  No contexto internacional entende-se que o protocolo é definido como os costumes e 

regulamentos que tratam de formalidade, precedência e etiqueta diplomática. No âmbito 

interno das Nações Unidas a aplicação do protocolo se dá no setor de Serviço de Ligação e 

Protocolo, que é responsável por manter contato com os representantes de todos os 193 

países-membros da ONU anualmente, incluindo os Chefes de Estado e de Governo. Esse 

contato, explicando os códigos de conduta e cerimônia é primordial para evitar erros não 

intencionais nas negociações entre Estados. Ou seja, a essência do protocolo diplomático 
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das Nações Unidas é um conjunto de regras e códigos de conduta em todos os eventos que 

envolvem os países: reuniões, fóruns e cerimônias diplomáticas. (ONU,2019)  

A sede da ONU fica em Nova York, e as reuniões mensais do Conselho de Segurança 

acontecem no Edifício de Conferências da organização. As reuniões periódicas aborda 

pautas a fim de evitar novos conflitos mundiais. Dentro disso, cabe falar sobre o direito de 

voto dos 15 países membros do Conselho, cada país tem o poder de um voto, mas vale 

ressaltar que os cinco membros permanentes possuem também o poder do veto. A 

resolução proposta é aprovada se nove países votaram a favor, incluindo os países 

permanentes. 

  Cada membro do Conselho tem um representante, sendo assim, qualquer evento que 

tenha referente aos interesses da ONU irá contar com a presença deles. Nas reuniões do 

Conselho de Segurança, cada Estado que se apresenta está sendo representado pelos seus 

mensageiros, que é uma delegação com três pessoas escolhidas pelo chefe de Estado ou 

pelo ministro das Relações Exteriores do país (normalmente composta por embaixadores ou 

um diplomata). Ao se tratar de objeto de fala, o Conselho segue uma ordem decrescente de 

formalidade, com a apresentação de declarações do presidente e atas de reunião que vão 

ser entregues pelo representante ao Presidente do Conselho. 

  Em relação aos membros não permanentes, adota-se um critério de distribuição a ser 

seguido a fim de ter representantes do mundo inteiro no Conselho. Sendo assim, são dois 

assentos para o continente Africano, dois para a América Latina e Caribe, dois assentos 

para o continente asiático, dois para a Europa Ocidental, um assento para a Europa Oriental 

e um para a África ou Ásia. As reuniões que acontecem todo o mês podem ser fechadas, ou 

seja, apenas com os países membros ou abertas, para que outros Estados possam 

comparecer, assim como a imprensa. Além disso, o Conselho possui diversas salas que 

podem ser utilizadas para as devidas reuniões e eventos.  

Na câmara do Conselho é onde acontece a maior parte dos eventos, da qual os Estados se 

reúnem para debater sobre os assuntos mais importante. A câmara apresenta uma mesa no 

centro (muito conhecida como mesa da ferradura por conta do seu formato) onde ficam os 

representantes dos países. Dessa forma, quem senta no centro da mesa é o Presidente do 

Conselho, que é um dos Estados-membros, e a cada sessão troca-se de presidente, pois é 

uma função rotativa que vai de acordo com a ordem alfabética do nome do país em inglês. 

Além disso, o Conselho precisa submeter à Organização relatórios anuais sobre as decisões 

tomadas nos eventos. É importante ressaltar também sobre um dos mecanismos de 

integração dentro do Conselho, que são os serviços de apoio, ou seja, nas reuniões é 
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entregue um fone de ouvido para cada delegação de Estado-membro, pois os eventos 

possuem uma tradução simultânea para as seis línguas oficiais da ONU: Chinês, espanhol, 

inglês, francês, russo e árabe. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que existem diversas Organizações Internacionais no âmbito externo, e este 

trabalho teve o intuito de mostrar que o evento proporciona estes grandes debates entre os 

países que são de extrema importância para o funcionamento da ordem mundial. É através 

desses eventos que os Estados se reúnem e conseguem fazer a manutenção do que 

acontece no mundo, buscando sempre uma paz e segurança universal. Dentro desses 

eventos, é preciso ter uma ordem de funcionamento, e pra isso é necessário o protocolo e 

cerimonial, que é sempre repassado pelos organizadores da ONU para os Estados que 

participam dos encontros anuais.   

Conclui-se que os eventos feitos mensalmente no Conselho de segurança são uma maneira 

de juntar os interesses em comum de todos os países que fazem parte da ONU. Além disso, 

o que é decidido nessas reuniões terá que ser cumprido por todos os Estados, o que torna 

de grande importância todas as resoluções que são aprovadas. Por fim, é de extrema 

importância que exista um cerimonial e protocolo a ser seguido nesses eventos, afim de 

manter com o status-quo dos países permanentes bem como os países não permanentes.  
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