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RESUMO 

 

No Brasil, o turismo motivado pelos eventos é o segundo maior fator de atração 
de estrangeiros para o país. A potencialidade deste setor tem ganhado espaço 
nos planos de desenvolvimento e marketing para fomentar a competitividade dos 
destinos em todo o mundo. Diante disso, encontra-se a estratégia de 
desenvolver redes de colaboração entre os atores sociais do turismo e dos 
eventos para que essas atividades se fortaleçam, coletivamente, superem os 
problemas de fragmentação e entreguem produtos competitivos no mercado 
global. Nesse cenário, surge a necessidade da institucionalização do trabalho 
colaborativo por meio de organizações da sociedade civil que sejam capazes de 
unir os interesses, públicos e privados, dos atores sociais do destino.  Dessa 
forma, a partir de um estudo na cidade de Juiz de Fora (MG), essa pesquisa de 
cunho quantitativo, mapeou e analisou a rede interorganizacional do turismo de 
eventos local, sugerindo estratégias para se desenvolver o trabalho colaborativo 
através do apoio ao Convention & Visitors Bureau, uma associação, sem fins 
lucrativos, de âmbito internacional, que busca fomentar o turismo de negócios 
e/ou eventos dos destinos. A partir de uma amostra de 37 atores sociais 
selecionados pelo método de reputação, utilizou-se da técnica de análise por 
citação para mapear essa estrutura através de uma rede de referências das 
próprias organizações; e buscando estratégias de se objetivar os resultados 
deste trabalho, optou-se por aplicar a metodologia de análise sociométrica 
(MORENO, 1937; FREEMAN; 2004) para se investigar a força dos laços entre 
as organizações (GRANOVETTER; 1973), a centralidade dos nós na rede 
(BORGATTI & HALGIN, 2011) e os possíveis buracos estruturais (BURT, 1993) 
nos seus fluxos de informações, produtos e serviços. Como resultado, foi 
identificada uma rede assimétrica de interdependência composta por 176 
organizações que foram hierarquizadas, por segmentos do turismo e dos 
eventos, através da influência dos atores sociais que apresentaram maior 
número de vínculos. Diante disso, sugere-se que o Juiz de Fora Convention & 
Visitors Bureau, com o apoio das organizações mais influentes identificadas 
nessa pesquisa, crie Grupos de Trabalho Colaborativos por Segmento para que 
os atores sociais de Juiz de Fora utilizem da estratégia de “coopetir”, ou seja, 
cooperar e competir ao mesmo tempo, para o fortalecimento do turismo de 
eventos dessa destinação. 
 

Palavras-chaves:  Análise Sociométrica. Redes Interorganizacionais. Gestão de 
Destinos Turísticos. Turismo de Eventos. Convention & Visitors Bureau. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In Brazil, the tourism motivated by events is the second biggest foreigner’s 
attraction factor to the country. The potentiality of this sector has gaining space 
at the planes of development and marketing to foment the competitivity of the 
destinies in all the world. In this view, there is the strategy of the development of 
collaboration network between the tourism and events social actors, to reinforce 
these activities collectively, overcome the fragmentation problems and delivery 
competitive products on the global market. On this scenario, the need for 
institutionalization of the collaborative work grows, through civil society 
organization, that are capable to unite public and private interests of the social 
actors of the destination. Thus, based in a study in Juiz de Fora (MG), this 
quantitative research has mapped and analyzed the tourism inter organizational 
network of local events, suggesting strategies to develop the collaborative work 
through the support of the Convention & Visitors Bureau, an international 
nonprofit organization, that seeks to foster business tourism and/or events 
tourism. Using a sample of 37 social actors, selected by the reputation method, 
the citation analysis technique was used to map this structure through a network 
of references of the organizations themselves; and seeking strategies to objectify 
the results of this work, we chose to apply the methodology of sociometric 
analysis (MORENO, 1937; FREEMAN; 2004) to investigate the strength of the 
links between organizations (GRANOVETTER; 1973), the centrality of nodes in 
the network (BORGATTI & HALGIN, 2011) and possible structural holes (BURT, 
1993) in their information, product and service flows. As a result, an asymmetric 
network of interdependence was identified, composed of 176 organizations that 
were hierarchized, by segment of the tourism and events, through the influence 
of social actors with the greatest number of links. Given that, it is suggested that 
the Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau, with the support of the most 
influential organizations identified in this research, create Collaborative Working 
Groups by Segment, so that, social actors of Juiz de Fora use the strategy of “co-
opetition”, that is, to cooperate and compete at the same time, to strengthen the 
tourism of events of the destination. 

Keywords: Sociometric Analysis. Interorganizational Networks. Tourist 
Destinations Management. Tourism of Events. Convention & Visitors Bureau. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O turismo é um dos principais setores da economia a nível mundial, 

encontrando-se no topo das maiores atividades econômica em escala planetária. 

Somando os efeitos diretos, indiretos e induzidos que gera cada setor 

econômico, a chamada indústria de viagens e turismo representa 10,2% do 

Produto Interno Bruto global e gera cerca de 292 milhões de empregos em todo 

o mundo (WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL, 2017). 

 Nos seis primeiros meses de 2017, os destinos turísticos receberam 598 

milhões de turistas internacionais, 36 milhões a mais do que no mesmo período 

de 2016 (WORLD TOURISM BAROMETER, 2017). Mesmo diante de inúmeras 

crises econômicas e sociais, principalmente relacionadas à segurança nas 

principais destinações turísticas do mundo, a indústria do turismo demonstra 

força e resiliência no mercado global. Dados da Organização Mundial do Turismo 

(2017) apontam que por região o maior crescimento do setor foi no Oriente Médio 

(9%), seguido da Europa (8%) e África (8%), Ásia e Pacífico (6%) e, por último, 

as Américas (3%). 

 Um dos segmentos que mais crescem no turismo mundial, é o de eventos. 

Segundo dados da Associação Internacional de Congressos e Eventos (ICCA), 

o segmento de eventos internacionais, por exemplo, bateu recorde em 2015, 

quando foram realizados 12.076 eventos no mundo, 571 a mais do que o 

registrado em 2014 (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2017.a). 

Em 2016, o Brasil recebeu 6,6 milhões de turistas estrangeiros quando 

sediou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, no Rio de Janeiro. Segundo o 

Ministério do Turismo (2017.b), o movimento injetou 6,2 bilhões de dólares na 

economia nacional, o equivalente a cerca de 21 bilhões de reais. Demonstrando 

um resultado 6% superior ao ano de 2015, quando visitantes realizaram gastos 

de 5,8 bilhões de dólares. 

Apesar da potência econômica que o Brasil se configura em âmbito 

mundial, se considerar seus recursos, população e dimensões, os números do 

turismo nacional estão aquém da potencialidade do país. Se comparado a
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Portugal, por exemplo, o Brasil com os seus 208,3 milhões de habitantes 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESATATÍSTICA - IBGE, 2017), 

recebeu 6,6 milhões de estrangeiros em um ano que sediou o maior megaevento 

do mundo, enquanto o referido país europeu, que possui 10,32 milhões de 

habitantes, recebeu, só no ano de 2017, mais de 21 milhões de turistas 

estrangeiros (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA DE PORTUGAL - 

INEP, 2017). 

Neste cenário, mesmo guardada as devidas diferenças históricas e de 

localizações geográficas destas nações, é possível verificar que o turismo no 

Brasil pode ser considerado pouco explorado e que a atividade ainda pode se 

tornar um meio de dinamizar a economia do país. Uma vez que através do 

turismo é possível aumentar taxas de emprego e renda, intercambiar 

informações e tecnologias e desenvolver socioeconomicamente uma 

destinação. 

Entretanto, devido à concorrência global, para o desenvolvimento do 

turismo local é necessário oferecer cada vez mais produtos turísticos únicos, 

desejáveis e satisfatórios, de forma a atrair e reter residentes, turistas, 

investimento interno e subsídios governamentais (COSTA & ALBUQUERQUE, 

2017). Além disso, se faz necessária uma infraestrutura de qualidade e serviços 

diferenciados. 

Para tanto, a literatura científica indica que o desenvolvimento regional do 

turismo está relacionado à disposição dos atores locais para estabelecer 

relações entre eles, a fim de potencializar ações conjuntas e coordenadas para 

o avanço das condições da região e maior possibilidade de alcançar êxito nos 

objetivos de desenvolvimento propostos (FEGER et. al., 2016). 

Contudo, apesar do turismo se configurar em uma atividade 

eminentemente relacional, resultante da soma dos esforços conjuntos de seus 

componentes, a atividade se apresenta, muitas vezes, fragmentada e dispersa 

nos destinos turísticos. Essa realidade, sugere a implementação de novas 

estratégias de intervenção no turismo que devem levar em conta ações 

conjuntas e participativas; um trabalho e um planejamento integrado que 

considere os aspectos naturais, sociais e culturais presentes no local; respeito
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contínuo a população, o território e o turista; criação de possibilidades que 

fomentem a distribuição das receitas geradas pela atividade para toda a cadeia 

produtiva do turismo, a fim de torna-la sustentável para as próximas gerações 

(COSTA, 2004). 

Nessa linha, encontra-se a estratégia de se desenvolver redes de 

colaboração entre os atores sociais do turismo para que a atividade se fortaleça, 

entregue um produto competitivo e supere os problemas de fragmentação. 

Segundo Scott et. al. (2008) e Feger et. al. (2016), o conceito de rede é baseado 

no conjunto entre atores (organizações ou pessoas), seus vínculos relacionais e 

os fluxos de informações e recursos trocados entre eles. “As redes representam 

uma forma inovativa de obter competitividade e sobreviver no mundo 

globalizado” (OLAVE & AMATO NETO, 2001, p. 289). 

Feger et. al. (2016), afirma que na dinâmica das redes, alguns atores 

exercem o papel de nós, de elementos de ligação, e outros assumem 

centralidade e irradiam influências para dentro da própria rede.  

Ao se considerar a dinâmica contemporânea em que os atores 
constroem redes de apoio à execução de suas estratégias, 
entende-se que a análise de redes sociais (ARS) consista em 
metodologia e base teórica para contribuir para o avanço das 
análises diagnósticas relativas ao desenvolvimento (CRUZ; 
PULIDO-FERNÁNDEZ, 2012; KNUPP E MAFRA, 2012; 
FREIRE, FARINA, PASCOTTO, SANTOS, 2014 apud FEGER 
et. al. 2016, p. 2) 

 

No mundo dos negócios e da economia, à análise de rede representa um 

novo paradigma organizacional, baseadas em competências dos atores sociais, 

onde as relações formadas desenvolvem ou restringem o desempenho de uma 

organização no mercado. Na realidade do turismo, o uso do conceito de rede 

parece lógico e oferece uma série de resultados úteis para análises de 

organizações e destinos turísticos (SCOTT, et. al. 2008). 

Para Hoffmann, Oliveira e Brocchi (2015), o turismo envolve uma rede de 

organizações que interagem na produção de um serviço. Essas redes 

organizacionais são estruturadas a partir de uma série de relacionamentos 

horizontais e verticais entre diversas organizações da sociedade, incluindo 

atores públicos, privados e entidades, que buscam modelos organizacionais 
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baseados na cooperação, na complementaridade, no compartilhamento, na 

articulação e na ajuda mútua. 

As vantagens das redes de cooperação nas atividades de 
turismo, de acordo com Cunha e Cunha (2005), são que 
permitem a efetiva exploração da eficiência coletiva e ou 
economias externas às empresas (cooperação empresarial, 
especialização produtiva do trabalho, infraestrutura coletiva, 
especialização de serviços etc.) e o aumento da capacidade de 
negociação coletiva com fornecedores de insumos e 
componentes. Outra vantagem da rede de cooperação, 
destacada por Teixeira e Morrison (2004), se refere à questão 
da aprendizagem, pois as limitações da capacidade gerencial do 
pequeno empresário e as dificuldades para participação em 
treinamento podem ser muitas vezes compensadas por redes de 
relações tanto pessoais quanto institucionais. (TEIXEIRAS, 
2012, p. 408). 

 

De acordo com Oliveira e Paixão (2016), o desenvolvimento de um 

trabalho colaborativo leva a iniciativa privada a participar do processo de gestão 

dos destinos turísticos, por meio da governança, o que é fundamental para 

aumentar a qualidade e a competitividade do destino, melhorando seu 

posicionamento e ampliando seus benefícios para a população local. Esta 

cooperação entre os atores do turismo contribui para um melhor planejamento e 

gestão estratégica do destino.  

É importante destacar, que a essência do trabalho colaborativo por meio 

do desenvolvimento de redes interorganizacionais privadas já é uma tendência 

antiga no setor de turismo, através da criação dos chamados Conventions & 

Vistors Bureaux (CVBx), em 1896, nos Estados Unidos. Sendo as principais 

organizações de representação multissetorial do turismo, os CVBx foram 

idealizados a partir de uma lógica de união e colaboração entre 

empresas/empresários do setor de turismo de negócios e eventos de um 

determinado destino em prol do fortalecimento do setor em âmbito local e, 

consequente, maior rentabilidade de seus empreendimentos por meio de 

facilidades e estratégias comuns (SCHULLER e CÉSAR, 2014). 

Atualmente, os Conventions & Visitors Bureau estão em 2.500 cidades no 

mundo e 115 no Brasil, e objetivam promover o turismo e a receptividade de uma 

cidade ou localidade para convenção e visitação de eventos e atrações diversas. 

São estruturas não governamentais, independentes, com a missão de promover 
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o desenvolvimento econômico e social do destino que representa, através do 

planejamento, promoção, apoio, captação e geração de eventos e incentivo ao 

turismo. 

Entretanto, uma vez que se trata de uma organização sem fins lucrativos, 

gerida e mantida por empresas do setor de turismo e eventos, o seu potencial 

em fomentar a competitividade do destino e alcançar resultados mais produtivos, 

está diretamente relacionado a estruturação de uma rede interorganizacional, 

eficiente e eficaz, que seja capaz de desenvolver um trabalho colaborativo entre 

os diversos atores sociais do destino, incluindo entes públicos, privados e outras 

entidades representativas do terceiro setor. 

Diante disso, levando em consideração que as realidades das 

destinações turísticas são diferentes, impossibilitando qualquer generalização do 

conceito e aplicação da teoria das redes sociais do turismo, é necessário se 

“identificar e compreender como se estabelecem e reproduzem os laços de 

relacionamento entre os atores envolvidos com o turismo, a fim de se estabelecer 

estratégias competitivas a destinos turísticos” (FEGER, et. al. 2016, p. 2).  

Nessa perspectiva, uma vez que a autora dessa pesquisa tem atuado no 

mercado enquanto empresária local e como Presidente do Juiz de Fora e Região 

Convention & Visitors Bureau1, foi escolhida a cidade de Juiz de Fora, localizada 

na região Sudeste do Estado de Minas Gerais, para se desenvolver uma análise 

das redes interorganizacionais do setor de turismo de eventos do destino. 

Vale ressaltar, que Juiz de Fora é considerada pelo Governo Estadual um 

Destino Indutor do Desenvolvimento Turístico Regional, com uma população 

média de 563.769 habitantes (IBGE, 2017). Apresentando uma infraestrutura 

turística completa, para uma cidade de médio porte no Brasil, e uma localização 

geográfica privilegiada, entre as principais capitais econômicas do país (São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte), o destino apresenta grande potencial 

                                                           
1 Thais de Oliveira Lima associou a empresa Vila Brasil Turismo & Eventos ao Juiz de Fora e 
Região Convention & Visitors Bureau, em 2010, ano de fundação do seu empreendimento. Em 
dezembro de 2013, foi convidada a compor a Diretoria de Desenvolvimento e Empreendedorismo 
do JFC&VB, cargo que ocupou durante o biênio 2014/2015. Sua atuação a levou a ser chamada 
para concorrer à presidência da diretoria executiva da associação, sendo eleita Presidente para 
o biênio 2016/2017 e, reeleita, para o biênio 2018/2019. 
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para se desenvolver turisticamente e obter destaque no cenário do turismo 

nacional.  

Em âmbito regional, a cidade destaca-se pela presença de diversas 

entidades representativas do setor de turismo, com ênfase para o Juiz de Fora 

Convention & Visitors Bureau – JFC&VB, a delegacia regional da Associação 

Brasileira dos Agentes de Viagens – ABAV, a representação da Zona da Mata 

Mineira da Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Similares – 

ABRASEL ZM e, devido a sua participação no Programa de Regionalização do 

Turismo do Governo de Minas Gerais, faz parte da Associação dos Municípios 

do Circuito Turístico Caminho Novo - CTCN. 

O setor de turismo é gerido em âmbito público pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura Municipal e 

conta com o apoio de um Conselho Municipal de Turismo, de natureza 

consultiva, constituído por 28 entidades, órgãos e instituições que objetivam o 

desenvolvimento do turismo local.  

Diante desse cenário, a fim de se levantar dados de forma objetiva, optou-

se em realizar uma pesquisa quantitativa baseada na metodologia de análise 

sociométrica, apoiada pela técnica de análise de citações, entre quarenta 

organizações do turismo de Juiz de Fora, somando órgão públicos, privados e 

organizações da sociedade civil, selecionados pelo método de reputação a partir 

de uma amostra por conveniência baseada em uma estrutura intuitiva 

(FREEMAN, 2004) entre os membros do Conselho Municipal de Turismo e  os, 

atuais e antigos, associados ao Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau, para 

compreender: qual a atual estrutura da rede do setor de turismo de eventos de 

Juiz de Fora? E qual poderia ser o papel do JFC&VB nessa rede? 

Entendendo a rede como um conjunto de nós (atores), vínculos (relações) 

e fluxos (informações), o objetivo da presente pesquisa é mapear e analisar a 

rede interorganizacional do setor de turismo de eventos da cidade de Juiz de 

Fora – Minas Gerais para sugerir estratégias gerenciais para o trabalho do 

Convention & Visitors Bureau do destino. 
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1- A TEORIA DAS REDES NOS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 

Devido aos potenciais benefícios econômicos e sociais das redes, a teoria 

das redes passou a receber grande atenção dos pesquisadores organizacionais 

da atualidade. De acordo com Balestrin et. al. (2010), livros de grande vendagem 

que tratam das transformações econômicas e do mundo dos negócios, têm 

destacado a capacidade de colaboração e da estruturação em rede como 

condições fundamentais para o êxito organizacional. Além disso, revistas e 

eventos científicos, nacionais e internacionais, têm focado suas temáticas no 

debate acadêmico a respeito do papel das redes de cooperação no 

desenvolvimento das organizações e da sociedade. 

A Revista Forbes reconheceu, no final de 2007, a importância das redes 
na economia contemporânea, publicando uma edição especial para 
aprofundar o tema (Post, 2007), enquanto o Fórum Econômico Mundial 
definiu o poder da inovação colaborativa como tema central do encontro 
de 2008 (BELESTRIN et. al., 2010, p. 461). 

 

Lopes e Moraes (2000, p. 1), destacam que o termo “rede” se transformou 

em uma “uma espécie de panaceia para todos os males”, uma vez que serve 

para designar acordos de cooperação econômicos entre países, alianças 

estratégicas entre organizações distintas, interação entre grupos, conjunto de 

contatos que o indivíduo desenvolve ao longo da sua vida e fatores de vantagens 

competitivas para obtenção de um emprego, por exemplo. 

No ambiente organizacional, “a teoria sobre redes sociais (social networks) é 

utilizada para estudar como os laços sociais entre os atores de determinada rede 

poderão afetar o desempenho da empresa” (BALESTRIN, et. al., 2010, p. 463). 

Nesta perspectiva, as teorias da força dos laços fracos (GRANOVETTER, 1973) 

e dos buracos estruturais (BURT, 1992), discutidas posteriormente neste 

trabalho, ganham grande espaço nas análises e discussões do tema2. 

Entretanto, Balestrin et. al. (2010) destacam que existe uma variedade de 

abordagens teóricas no campo de estudos de redes organizacionais. Segundo 

os autores, essas abordagens oferecem múltiplas contribuições aos estudos 

                                                           
2 A Teoria da Força dos Laços Fracos (GRANOVETTER, 1973) e a Teoria dos Buracos 
Estruturais (BURT, 1992), são discutidas no Capítulo 3: Análises de Redes Sociais.  
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sobre redes de cooperação pelo fato de adotarem diferentes paradigmas de 

leitura e realidade que colaboram para o seu melhor entendimento e análise. 

Conforme algumas exemplificações descritas no Quadro 1: 

TEORIA ABORDAGEM DE ANÁLISE 

 
 

Teoria Crítica  
Perucci & 

Potter, 1989. 

 
Sob a ótica do poder e da dominação, são utilizadas para entender como as 
relações são estabelecidas numa estrutura em rede. Para esses teóricos, a 
estratégia em rede não é justificada por nenhuma noção de eficiência ou 
efetividade, e sim pelo mecanismo de poder para a reprodução de elites e de 
classes dominantes. Trata, principalmente, das manipulações em redes 
assimétricas. 

 
Teoria 

Institucional  
DiMaggio & 

Powell, 1983. 

 
Trata da dependência de legitimação das empresas ao participarem de uma 
rede como conceito central dessa estrutura. Analisam os mecanismos 
institucionais pelos quais as relações interorganizacionais são iniciadas, 
negociadas, desenhadas, coordenadas, monitoradas, adaptadas e 
terminadas. 

 
Teoria da 
Estratégia 

Astley & 
Fombrun, 

1983. 

 
Utilizada para entender como a cooperação e as relações 
interorganizacionais podem gerar impacto na competitividade das empresas. 
Abordando os conceitos de estratégia colaborativa de curta e longa duração 
além do ambiente organizacional. Por essa perspectiva, a configuração em 
rede tem se apresentado como eficiente meio para alcançar os objetivos 
coletivos das empresas associadas. Essa é a abordagem mais utilizada nos 
estudos brasileiros sobre redes de cooperação interorganizacional. 
 

QUADRO 1: Abordagens teóricas no campo de estudos de redes organizacionais, a partir dos 
estudos de Balestrin et. al. (2010, p. 463). 

  

Devido a essa fragmentação das ciências sociais e os diferentes 

paradigmas e abordagens dos estudos das redes, torna-se difícil uma definição 

conceitual para o termo (LOPES & MORAES, 2000).  Isso explica, em parte, as 

diferentes definições e entendimentos do conceito de rede, utilizados na 

economia, na sociologia, na administração e na ciência política, por exemplo 

(BALENSTRIN, et. al., 2010). 

Além do mais, Balestrin et. al. (2010) destacam que outro fator de 

complexidade no campo de estudos das redes interorganizacionais refere-se ao 

nível de análise em que elas podem ser estudadas. Sendo composta por, no 

mínimo, três níveis: os indivíduos que fazem parte do grupo, os grupos que 

fazem parte de organizações e as organizações que fazem parte da rede. Além 

disso, podem ser realizadas análises regional ou setorial, institucional e 

interorganizacional. Os autores ressaltam, também, que o grau de complexidade 
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poderá variar em função dos três tipos de dimensão nos estudos deste campo: 

o ator, a relação e a rede como um todo. 

Seguindo este raciocínio, Balestrin et. al. (2010) pontuam que podem ser 

utilizados diferentes tipos de metodologias de pesquisa, a qualitativa, a 

quantitativa, a empírica, a transversal e a longitudinal3. E podem ser abordadas 

as seguintes tipologias de análises: 

 Tipos de laço relacional: múltiplo, diádico, horizontal, vertical, social, 

contratual, político e proprietário. 

 As motivações que levaram a formação da rede: acesso a recursos 

imateriais, acesso a recursos materiais, congruência de objetivos, 

existência prévia de confiança, posição já exercida por um ator na rede, 

dependência de recursos, restrições ou pressões do mercado, escassez 

de recursos, ação de exercer oportunismo sobre outros atores na rede, 

ação de mitigar conflito existente, busca de estabilidade, especificidade 

de ativos e densidade organizacional (proximidade geográfica). 

 O processo de funcionamento da rede: motivação e intenção (forma 

como os objetivos são perseguidos nas redes); aprendizado, seleção 

natural (influência de fatores ambientais); imitação (replicação de 

decisões entre os atores); e hábito (reprodução de padrões ou 

comportamentos). 

 Os resultados da cooperação em rede: aprendizagem, sucesso no 

alcance dos objetivos, inovação, aumento de confiança, redução de custo, 

estabilidade, poder (barganha), maior similaridade entre os atores, 

conflito, capacidade de difusão de um determinado fenômeno, 

legitimidade, participação política, tamanho, compromisso, retorno, maior 

centralidade, oportunismo, prevalência, persistência, melhor capacidade 

de decisão entre comprar ou produzir, ascensão, extinção e maior 

densidade. 

                                                           
3 “Uma pesquisa pode ser feita analisando-se o fenômeno de interesse medindo-se cada variável 
apenas uma vez, ou seja, num único instante de tempo (estudo transversal) ou então medindo 
alguma variável mais de uma vez, isto é, em dois instantes de tempo ou mais (estudo 
longitudinal)”. Fonte: http://usuarios.upf.br/~pasqualotti/sta001/metodos.htm, acesso em 30 nov. 
2017.   

http://usuarios.upf.br/~pasqualotti/sta001/metodos.htm
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Em suma, as tipologias de análise de redes nos estudos organizacionais 

buscam conhecer a estrutura da relação entre os atores sociais de uma rede, 

desde a sua motivação para fazer parte deste sistema até os resultados que são 

possíveis de serem mensurados. Esse interesse de investigação originou, 

principalmente, a partir dos anos de 1970, com as mudanças no cenário 

econômico mundial, conforme descrito na próxima seção.  

 

1.1 – O Surgimentos da Redes Interorganizacionais 

Segundo Costa (1996), a partir do Século XVIII, após a Revolução Industrial, 

a sociedade que emergiu demandou formas de disciplina e racionalidade 

organizacional, considerando hierarquias que cumpriam com essa demanda. 

Esse modelo vertical chegou ao seu ápice em meados do Século XX, com um 

boom pós a Segunda Guerra Mundial, marcada por uma prosperidade 

econômica crescente nos países do Norte. 

 Entretanto, o colapso dos acordos de Bretton Woods4 em 1971, a crise do 

petróleo de 1973, e o “crash” da bolsa americana em 1973-1974, levou à 

recessão da Era do Ouro na década de 1970. Como consequência, o cenário 

econômico passou a enfrentar altas taxas de desemprego e inflação, que 

acabaram tendo efeitos devastadores (LOPES & MORAES, 2000). 

No âmbito das organizações, o que se verificou foi à combinação crescente 

da capacidade ociosa nas fábricas com a diminuição do poder de compra do 

mercado consumidor interno. Um ambiente de estabilidade econômica passou a 

dar lugar a outro repleto de incertezas que levaram as organizações a 

intensificarem sua atuação para além das fronteiras tradicionais, contribuindo 

para um grande desenvolvimento das transações comerciais internacionais. 

                                                           
4 Em 1944, 730 delegados de 44 países, o Brasil entre eles, encontraram-se na cidade de Bretton 
Woods, estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, para a Conferência Monetária e 
Financeira das Nações Unidas. O objetivo era urgente: reconstruir o capitalismo mundial, a partir 
de um sistema de regras que regulasse a política econômica internacional (BARRETO, 2009). 
Disponível em: 
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2247:catid=28&Ite
mid=23. Acesso em: 30 nov. 2017. 

http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2247:catid=28&Itemid=23
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2247:catid=28&Itemid=23


24 
 

Esse modelo denominado de neoliberalismo, trouxe profundos desafios para 

a sociedade, incluindo a indústria, serviços, corporações transnacionais e 

informação tecnológica (COSTA, 1996). Dessa forma, as organizações se viram 

obrigadas a romper com suas estruturas tradicionais e suas barreiras internas 

para reduzir incertezas e sobreviver no mercado. 

Como consequência, desenvolveram novas estratégias que quebravam o 

limite entre as organizações e seu ambiente, desenvolvendo acordos de 

colaboração com os seus congêneres, que visava torná-las mais fortes, 

inovadoras, competitivas, empreendedoras, flexíveis e horizontais. Estrutura 

essa que deu lugar a formação das redes de relacionamento e colaboração 

interorganizacionais. 

Para Miles e Snow, nas redes a integração entre diferentes unidades 
organizacionais não se dá meramente devido à estrutura hierárquica, 
ainda que esta continue a existir. Eles afirmam que as organizações 
atuais vivem em um ambiente de grande incerteza e que demanda delas 
um alto grau de flexibilidade e inovação para que possam sobreviver. 
Desta forma, internalizar os mecanismos de controle que garantem a 
integração significa trazer para a organização toda uma estrutura que 
pode apresentar um alto grau de rigidez e fazer com que ela fique 
excessivamente voltada para si mesma. Conseqüentemente, ela estará 
em posição desfavorável frente a concorrentes acostumados a 
interagirem em um ambiente mais flexível e competitivo. Além disto, as 
novas demandas do mercado muitas vezes inviabilizam que a 
organização detenha o controle de todas as etapas de seu processo 
produtivo, tornando necessário o estabelecimento de parcerias externas, 
ou seja, a formação de redes interorganizacionais (LOPES & MORAES, 
2000, p. 9) 

 

Sendo assim, Lopes e Moraes (2000) advogam que quando a 

organização transfere para o mercado a responsabilidade pela integração, 

mesmo que não totalmente, incorporando parceiros externos às suas atividades, 

ela está reduzindo seus custos de transações e buscando alternativas para obter 

maiores e melhores condições para fazer frente à concorrência.   

Segundo Scott et. al. (2008), no mundo dos negócios e da economia, a 

análise de redes representa um novo paradigma organizacional, com base nas 

teorias baseadas nas competências da empresa, onde se formam 

relacionamentos e verifica-se o desempenho organizacional. Conforme essa 

teoria, as organizações evoluem de acordo com as capacidades que elas podem 

aproveitar no ambiente externo, ou seja, o desempenho de uma empresa não é 
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apenas dependente dos recursos da própria empresa, mas também sobre outras 

empresas e da natureza das suas relações. 

Um dos modelos mais amplamente sugeridos pela literatura 

organizacional inclui esquemas de parcerias, organizações mais abertas, 

desenvolvimento de corporações e arranjos formais e informais que envolvam, 

simultaneamente, operações do setor privado, instituições públicas, agências 

sem fins lucrativos e outros grupos independentes (COSTA, 1996). Segundo 

Costa (1996), as organizações não podem crescer com visões e caminhos 

isolados, seu sucesso está ligado ao crescimento do ambiente circundante, pois 

ele influencia, direta ou indiretamente, a produção, a eficiência, a efetividade e 

os fluxos no mercado. 

 

1.2 – As Vantagens Competitivas das Redes Interorganizacionais 

 Partindo da teoria da estratégia, alcançar e manter vantagens 

competitivas no mercado atual pode ser o argumento central para a organização 

em rede. É importante destacar que esta abordagem é baseada nas teorias 

sobre cooperação, baseado na colaboração interorganizacional, em busca da 

redução das incertezas ambientais a problemas com proporções controláveis. 

Colaboração é um processo através do qual, diferentes partes, 
vendo diferentes aspectos de um problema podem, 
construtivamente, explorar suas diferenças e, procurar limitadas 
visões (...). Colaboração ocorre quando um grupo de 
“autonomous stakeholders” com domínio de um problema, se 
envolvem em um processo interativo, usando divisão de papéis, 
normas e estruturas, para agir ou decidir questões relacionados 
ao problema. (GRAY & WOOD, 1991 apud OLIVE & AMATO 
NETO, 2001, p. 290). 

  

 A teoria da cooperação é baseada na “teoria dos jogos” ou “dilema do 

prisioneiro”5, muito utilizada nas ciências administrativa e econômica. Essa teoria 

                                                           
5 A história dos dois prisioneiros é descrita por Keep (1990 apud Olive & Amato Neto, 2001, p. 
291): “A polícia capturou dois indivíduos suspeitos de um crime (e que de fato o cometeram 
juntos). Mas a polícia não possui a prova necessária para condená-los, devendo libertar os dois 
prisioneiros, a menos que um deles providencie tal prova contra o outro. Ela (a polícia) os tem 
em celas separadas e faz a seguinte oferta: acuse seu colega. Se nenhum de vocês acusar ao 
outro e não for acusado, nós libertaremos o primeiro e levaremos o segundo para o juiz que dará 
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argumenta que os jogos envolvem perdedores e ganhadores, o que é chamado 

de “soma zero”, quando só é possível determinar o resultado após o jogo ou por 

estudos de probabilidade. Entretanto, se houver cooperação entre os jogadores, 

abre-se a possibilidade de ganhos mútuos (OLIVE & AMATO NETO, 2001). 

 No mundo econômico, se as empresas optarem por unir suas 

heterogeneidades por meio de parcerias estratégicas, denominada rede de 

negócios ou de valor, elas podem potencializar recursos e ações comuns para 

obterem vantagens competitivas no mercado. Segundo Oliveira et. al, (2014), 

entre os benefícios, estão a troca de experiências, acesso à tecnologia, 

compartilhamento de canais e fornecedores, maior acesso a informação e 

abertura de mercado. 

(...) o objetivo das redes interorganizacionais é reunir atributos 
que permitam uma adequação ao ambiente competitivo, por 
meio de uma estrutura dinâmica que utilize ações uniformizadas, 
descentralizadas e que evitem que as empresas envolvidas 
percam sua flexibilidade e mantenha sua competitividade no 
mercado. (OLIVEIRA et. al. 2014, p. 133). 

 

Galán & Castro-Abánces (2010) argumentam que essa estratégia é 

especialmente importante para organizações menores porquê dessa forma elas 

podem se ajudar na concorrência global. O autor defende que nessa forma de 

cooperação as pequenas empresas têm encontrado uma nova força, por meio 

da inserção em associações profissionais e de negócios, incluindo acordos de 

cooperação para comprar e distribuir produtos e serviços. 

As redes de cooperação tratam-se, portanto, de parcerias de valor 

agregado onde as organizações independentes trabalham praticamente juntas 

em prol de um objetivo comum. Olive & Amato Neto (2001) completam este 

raciocínio afirmando que esse tipo de associação de natureza informal é uma 

maneira de concretizar o lema “a união faz a força”. 

Neste cenário, podemos sugerir que esse tipo de organização se 

configura em uma união possível de fortalecimento de um mercado, tornando-o 

mais competitivo com relação a outros mercados semelhantes. A rede 

                                                           
a pena máxima permitida por lei. Se vocês se acusarem mutuamente, ambos irão presos, mas o 
juiz será piedoso em função de sua cooperação com as autoridades”. 
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interorganizacional, dessa forma, é sustentada pela premissa de que cada 

organização depende do sucesso da outra e que a competição no mundo 

globalizado vai além da região onde a organização está localizada. Sendo assim: 

Muitos autores têm concordado que existe uma nova forma de 
organização econômica; outros admitem que está emergindo 
uma nova forma de organização social. Para eles, as trocas 
econômicas estão envoltas em um contexto particular de 
estrutura social, dependentes de conexões, interesses mútuos e 
reputação e pouco guiadas por uma estrutura formal de 
autoridade. (OLIVE & AMATO NETO, 2001, p. 293). 

 

Utilizando-se de Robert Putnan (1996), Olive e Amato Neto (2001) 

afirmam que a crescente divisão de trabalho entre as empresas se deve ao fato 

de que as pessoas estão cada vez menos devotando confiança nos governos e 

nas instituições públicas que as regem. Sendo assim, desenvolvem-se a ideia 

de que as instituições públicas democráticas funcionam onde há alto nível de 

engajamento cívico, onde todos participam por meio de representações sociais 

locais, desenvolvendo a cooperação social entre empresas, governo e 

instituições, de tal forma que os fluxos de informação e recursos entre eles se 

configura em um modelo complexo.  

Este modelo complexo de redes de colaboração interorganizacional tem 

ganhado cada vez mais espaço nos estudos do turismo como uma forma 

estratégica para o fortalecimento e desenvolvimento deste fenômeno nos 

destinos turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2- AS REDES INTERORGANIZACIONAIS NO TURISMO 

O turismo se configura cada vez mais em uma indústria em rede, uma vez 

que o desenvolvimento dessa atividade requer o relacionamento de diversos 

atores sociais. Um exemplo é a rede interorganizacional de uma agência de 

viagem, que trabalha junto com as companhias aéreas, hotéis, agências de 

receptivo, empresas de transporte, atrativos turísticos, etc., para atender aos 

seus clientes. Outro exemplo, seria uma empresa de eventos que necessita dos 

serviços de buffet, da empresa de áudio visual, do espaço para eventos, entre 

outros fornecedores e parceiros, para a realização do seu trabalho. 

 Dessa forma, o turismo tem sido definido como um sistema onde a 

interdependência é essencial e a colaboração e cooperação entre organizações 

diferentes cria o produto turístico (SCOTT et. al. 2008). Sendo assim, quanto 

mais estruturado e diversificado estiver este produto, maiores as possibilidades 

de atender com satisfação ao turista e, consequentemente, se diferenciar no 

competitivo mercado global. 

 No cenário internacional, a teoria das redes passa a ser considerada no 

turismo a partir dos anos de 1990 com o trabalho de Stokowski e Pearce, que 

apresentou uma perspectiva de rede na organização regional do turismo na 

Catalúnia - Espanha. Entretanto, Costa (1996) foi o primeiro a aplicar as análises 

sociométricas de redes sociais no turismo para o planejamento e o 

desenvolvimento de destinos turísticos na sua tese sobre Portugal. 

No contexto brasileiro, Menezes e Cardozo (2012) afirmam que a análise 

de redes no turismo começou a ser explorada, somente no final da década de 

1990, com trabalhos relacionados a tipologias de arranjos como cluster, por Beni 

(1999) e Thomazi (2006), e por meio de estudos de Arranjos Produtivos Locais 

(APLs), onde os autores citam as publicações de Meringue (2005); Costa, 

Sawyer e Nascimento (2009). 

Teixeira (2012) selecionou como estudos de destaque sobre redes de 

cooperação no setor turístico no Brasil, as pesquisas de Andrade e Escrivão 

Filho (2003) que analisaram as redes em pequenas empresas turísticas e tratam 

de cluster e cooperação em pequenos empreendimentos hoteleiros; o estudo de 
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Silva (2004) abordando a estratégia de administração de pequenas empresas do 

setor turístico como fator de desenvolvimento local baseado nos princípios do 

associativismo; a investigação de Teixeira e Morrison (2004) que analisaram, 

entre outros aspectos, como a participação em networks pode influenciar no 

processo de aprendizagem de empreendedores do setor hoteleiro em Sergipe; 

o trabalho de Curtis e Hoffmann (2009) sobre os relacionamentos 

interorganizacionais no setor hoteleiro das destinações turísticas de Gramado e 

Canela (RS); a análise de Donaire, Silva e Gaspar (2009) sobre a maneira pela 

qual a rede de empresas do setor de turismo se desenvolve como negócio; a 

abordagem de Andrighi e Hoffmann (2010) referente as relações entre os atores 

pertencentes a uma rede interorganizacional na destinação turística de Urubici; 

e, por fim, o estudo de Czajkowski e Cunha (2010) que teve como objetivo 

descrever a forma de organização e coordenação da rede de cooperação entre 

os atores sociais pertencentes ao Circuito Italiano de Turismo Rural de Colombo 

– Paraná. 

 Sendo assim, é possível observar que a estratégia de cooperar para 

competir tem sido utilizada não só para o desenvolvimento de produtos e 

serviços das organizações, como para o desenvolvimento de toda cadeia 

produtiva de um destino turístico.  

 Para Scott et. al. (2008), a abordagem em rede é necessária para 

sustentabilidade dentro de uma indústria como o turismo, uma vez que o setor é 

formado, em sua maioria, por um número grande de pequenas empresas que 

com poucos recursos não podem buscar o desenvolvimento sustentável de 

forma isolada.  

As redes, sejam elas baseadas em alianças locais informais, acordos 
formais de parceria, organizações de turismo locais, regionais ou 
nacionais sem fins lucrativos ou outras estruturas de governança, 
ajudam a compensar a natureza fragmentada do turismo (SCOTT et. al. 
2008, p. 15, tradução nossa) 

 

 Assim, as redes são uma resposta lógica para o contexto que o turismo 

proporciona, ajudando a compreender a natureza coletiva da ação 

organizacional, restrição e coordenação dentro do turismo. É importante 
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ressaltar, que tal ação coletiva não requer necessariamente uma organização 

em rede, mas, em uma situação com uma falta geral de recursos e onde as 

decisões relacionadas com o turismo não são muitas vezes vistas no âmbito do 

mandato do governo, a resposta é muitas vezes uma rede de partes interessadas 

(SCOTT et. al. 2008). 

 Segundo Morrison et. al. 2004, no turismo podem ser formadas três tipos 

de redes pelas partes interessadas: 

 Rede empresarial (operadores comerciais): proporcionam 

oportunidades para influenciar o planejamento, recolher informações 

e ganhar vantagem comercial, bem como mecanismos para alavancar 

recursos, tais como marketing, atividades de negócios e financiamento 

do setor público. Além disso, fornecem um mecanismo para a 

passagem de clientes de uma organização para outra, em benefício 

dessas organizações, e que proporcionam ao cliente uma experiência 

abrangente turismo. 

 Redes público-privadas: podem ser usadas pelo governo para 

estimular o desenvolvimento econômico. 

 Redes de acadêmicos de turismo: podem fornecer informações sobre 

mudanças nas condições no ambiente de negócios, pesquisa de 

mercado sobre os clientes ou ideias para novas oportunidades de 

negócios.  

Dessa forma, uma das principais razões para o interesse em rede 

colaborativas no turismo é a ideia de que os destinos turísticos podem ganhar 

vantagem competitiva, reunindo conhecimento, aptidões e outros recursos de 

suas partes interessadas. A colaboração envolve a troca de informações, 

compartilhamento de recursos e reforça a capacidade para desenvolver 

benefícios entre os colaboradores que buscam um objetivo comum. 

Nesse sentido, baseado nas considerações de Costa (1996), podemos 

sugerir que as redes interorganizacionais no setor de turismo: 

• Oferecem estruturas organizacionais mais compreensivas, inclusivas, 

participativas, informadas e com abordagens democráticas. 
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• Vislumbram um crescimento econômico em pequeno, médio e longo 

prazo. 

• Trazem mais estabilidade e competitividade, além de segurança e 

lucratividade para investimentos no setor privado. 

• Acarretam ao governo a vantagem de um desenvolvimento do turismo 

visto com respeito ao patrimônio natural e social. 

• Possibilitam, através de uma visão holística de diversos atores sociais, 

um crescimento econômico e social sustentável as organizações e aos 

destinos. 

Hoffman, Oliveira e Brocchi (2016), assim como Costa (1994), afirmam que 

a tendência na rede interorganizacional do setor de turismo é de incluir 

instituições de suporte a atividade turística, configurando-se em uma rede 

interorganizacional entre atores públicos, privados e entidades. Segundo esses 

autores, as instituições de suporte ao turismo, como os Conventions & Visitors 

Bureaux, por exemplo, fornecem serviços específicos às organizações do setor, 

podendo fomentar atividades e processos de compartilhamento de recursos e 

conhecimento específico, criando o que Amato Neto (2000) denomina de valor 

para as empresas presentes na aglomeração e, como consequência, para todo 

o destino turístico. 

 

2.1- As Redes Interorganizacionais na Gestão de Destinos Turísticos 

O destino turístico quando conceituado de forma objetiva, pode ser entendido 

como o lugar para onde as pessoas viajam diferente do seu local de residência 

habitual. Entretanto, Jenkins et. al. 2011 afirmam ser de grande dificuldade 

definir destino turístico, tendo em vista o multifacetarismo da atividade e as 

características diversas de uma localidade. Segundo os autores, ao se analisar 

um destino turístico devem ser consideradas a escala e a natureza histórica do 

seu desenvolvimento, tamanho e organização espacial, demografia, topografia, 

clima, cultura, infraestrutura, atrações disponíveis, governança, política, gestão, 

recursos humanos e finanças. 
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Dentro dessa perspectiva, Velasco González (2012) corrobora com a ideia 

de que não existe um consenso sobre a definição de um destino turístico, para 

ela a melhor forma de entender as caracteríticas deste espaço é a partir da teoria 

de sistema: 

Essa imagem está presente na definição que, do ponto de vista 
geográfico, entende o destino como um sistema territorial com uma 
singularidade funcional e forma derivada da própria atividade. Em que, 
do ponto de vista da demanda, é entendido como um local de consumo 
que goza de uma imagem de produtos de conteúdos lúdicos que podem 
ser adquiridos, em uma combinação concreta de componentes 
(VELASCO GONZALÉZ, 2012, p. 1, tradução nossa).  

 

Enquanto para Hall (2001, p. 216), “um destino não é somente um outro 

‘produto’ ou ‘mercadoria’, destinos são lugares onde as pessoas vivem, 

trabalham e se divertem”. Dessa forma, o autor chama a atenção de que os 

destinos devem ser tratados como um conjunto complexo de relacionamentos e 

redes. 

Segundo Scott et. al. 2008, o conceito de rede e as técnicas de análise de 

rede fornecem um meio de conceitualizar, visualizar e analisar os conjuntos 

complexos de relações dentro da cadeia de um destino turístico, podendo ser 

um método útil para identificar as conjunturas críticas nessas redes e 

desenvolver uma colaboração efetiva no destino.  

Os autores afirmam que uma das principais razões para o interesse de 

colaboração em redes para a gestão de destinos turísticos são as possíveiss 

vantagens competitivas no planejamento e marketing dos destinos, uma vez que 

reúnem o conhecimento, interesse e recursos dos seus agentes sociais.  

Os destinos que possuem organizações capazes de transferir o 

conhecimento efetivo de uma unidade organizacional para outra, são mais 

produtivos e competitivos, pois apresentam uma maior possibilidade de 

visualizar oportunidades e desenvolver uma melhor gestão do conhecimento.  

Como um modo de gerir a rede de organizações públicas e privadas de um 

destino, tem-se utlizado o conceito de governança. De acordo com Gonçalves 

(2012, p. 4), governança refere-se à:  
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Padrões de articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e 
arranjos institucionais que coordenam e regulam transações dentro e 
através das fronteiras do sistema econômico, incluindo-se aí não apenas 
os mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses, 
tais como partidos políticos e grupos de pressão, como também redes 
sociais informais (de fornecedores, famílias, gerentes), hierarquias e 
associações de diversos tipos. 

 

 Sendo assim, ao utilizar este conceito temos que ir além do político-

institucional e trabalhar em um plano mais amplo, onde incluímos a sociedade 

como um todo. Ou seja, gerir de forma participativa e descentralizada, implicando 

mecanismos informais, de caráter não governamental, com o intuito de atender 

a diversas demandas da sociedade e do destino.   

 O conceito de governança torna-se essencial para o desenvolvimento de 

uma gestão eficiente e eficaz do turismo, capaz de usufruir de todos os 

benefícios advindos dessa atividade e conseguir minimizar seus impactos 

negativos. 

Velasco González (2008), afirma que devido às características da 

atividade turística, sua gestão se torna um exemplo para se observar a dinâmica 

do conceito de governança. Segundo a autora, as principais razões para essa 

prática de gestão nos destinos turísticos são: 

1) O turismo precisa ser impulsionado pela colaboração do setor público e 

privado; 

2) É necessária a sociedade civil para o trabalho e o receptivo do destino; 

3) O turismo é eminentemente transversal, necessitando da concordância 

de vários subsetores para o seu desenvolvimento (transporte, 

hospedagem, alimentação, etc.). 

4) Embora o destino turístico seja um espaço unificador, engloba interesses 

diferentes (muitas vezes opostos) dos diversos agentes sociais que o 

compõem. 

5) Em determinados ambientes, a colaboração público-privada tem 

demonstrado grande êxito e potencial de desenvolvimento. Como 

exemplo, a autora utiliza-se da parceria entre a organização de turismo 

de Barcelona e o Convention & Visitors Bureau. 
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As redes e a governança supõem um avanço maior para a gestão de destinos 

turísticos, uma vez que sugerem uma relação horizontal entre os agentes 

públicos e privados, apresentando características de integração e 

interdependência. Todavia, Stokes (2008) alerta que um dos grandes problemas 

ocorre na formulação de políticas e nas estratégias de tomadas de decisões, 

onde nem sempre envolvem todas as partes interessadas e, muitas vezes, não 

há uma relação sequêncial nas gestões dos destinos turísticos. 

Dessa forma, Jenkins et. al. 2011 ressaltam que para se produzir destinos 

turísticos sustentáveis e competitivos, o planejamento e a gestão devem buscar 

efetivar mecanismos eficazes para melhorar a cooperação e a colaboração entre 

os agentes sociais. Segundo Fratucci (2008, p. 74): 

(...)os agentes sociais produtores do turismo compõem-se de 
pessoas, grupos sociais, empresas/firmas e instituições com um 
poder de gerar um efeito sobre o fenômeno e/ou sobre a 
atividade turística, ou seja, com capacidade de intervir, modificar 

ou influenciar o seu curso. 

 

 Nesse sentido, o trabalho em rede e a governança tornam-se uma forma 

de administrar problemas e buscar soluções, com a participação e ação do 

Estado e dos diversos agentes privados, juntamente com a sociedade civil 

organizada. Características que levam ao tema ser relacionado com as 

organizações da sociedade civil e a necessidade dessas para a gestão de um 

destino de forma participativa e eficaz (GONÇALVES, 2012). 

 Nos destinos turísticos, por exemplo, o fortalecimento dessas 

organizações se torna vital para o desenvolvimento da atividade, levando em 

consideração as características multifacetadas do turismo, bem como os limites 

orçamentários e, muitas vezes, profissionais vivenciados pelo setor em âmbito 

público (VELASCO GONZÁLEZ, 2008). 

 O apoio e valorização do trabalho da sociedade civil organizada é uma 

forma de colocar em prática o conceito de governança na gestão dos destinos 

turísticos. Neste cenário, entram as organizações representativas do setor 

privado que podem atuar em parceria com o setor público e se tornar um agente 

fundamental para apoiar a governança, incentivar o trabalho em redes e o 
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desenvolvimento do turismo em um destino. Como, por exemplo, os Conventions 

& Visitors Bureaux que são, muitas vezes, considerados como DMOs – 

Organizações de Marketing de Destinos. 

 

2.2- O Papel dos Conventions & Visitors Bureaux nos Destinos 

Segundo Pake & Page (2014), as Organizações de Marketing de Destinos 

(DMOs) têm sido reconhecidas pela Organização Mundial do Turismo como um 

pilar do futuro para o crescimento e sustentabilidade dos destinos turísticos num 

mercado cada vez mais globalizado e competitivo.  

De acordo com os referidos autores, geralmente, as DMO’s têm como 

função promover o turismo motivado pelos negócios, eventos e lazer, onde 

convenções são consideradas business travel e participações em festivais ou 

eventos de esportes, chamadas de leisure travel. 

Essas organizações, inicialmente estabelecidas na Europa no Século XIX, 

foram consolidadas a partir de 1896, quando foi criado o primeiro Convention & 

Visitors Bureau – CVB, em Detroit, nos Estados Unidos. 

É importante destacar, que o primeiro CVB foi idealizado a partir da 

publicação de um artigo do jornalista Milton Carmichael do The Detroit Jornal, 

em 06 de fevereiro de 1896, que sugeria que os empresários se unissem para 

promover a cidade como um destino de negócios e eventos (SCHULER & 

CÉSAR, 2014).  

Ainda no Século XIX, o jornalista já defendia o associativismo e trabalho 

em redes para o desenvolvimento dos destinos. “No fundo, Carmichael promovia 

as vantagens de se colocar o bem comum acima do bem individual, ou seja, 

incentivava o associativismo em favor da comunidade” (BRASIL CVB, 2018). 

Essa idealização foi se espalhando pelos Estados Unidos, seguidos de 

representações na Europa e consolidada pela criação do International 

Association of Convention & Visitors Bureaux (IACVB), em 1914, que acabou por 

legitimar e institucionalizar essa organização em âmbito mundial.  
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No cenário nacional, o Brasil como pioneiro na América do Sul, registrou 

sua primeira organização, em 1983, na cidade de São Paulo, seguida pelo Rio 

de Janeiro, em 1984. Hoje, os CVBx são considerados importantes articuladores 

no processo de desenvolvimento do turismo de um destino, representando cerca 

de 18 segmentos do setor6 e estando presentes em 2500 cidades no mundo, 115 

só no Brasil, onde tem como representação Federal o Brasil Convention & 

Visitors Bureaux (BRASIL CVB, 2016). 

Contudo, além do Brasil CVB, cerca de cinquenta CVBx estão reunidos 

nacionalmente por meio da de uma associação denominada UNIDESTINOS – 

União Nacional dos CVBs e Entidades de Destinos, fundada em São Paulo, no 

ano de 2015, com o objetivo de representar o setor de turismo, compartilhar 

ações e profissionalizar equipes técnicas dos destinos associados 

(UNIDESTINOS, 2018). 

Assim, os Convention & Visitors Bureaux se transformam em 

organizações multissetoriais que se configuram em estruturas independentes, 

não governamentais, apartidárias, sem fins lucrativos, com a missão de 

promover o desenvolvimento econômico e social do destino que representa, 

através do planejamento, promoção, apoio, captação e geração de eventos e 

incentivo ao turismo.   

Um CVB deve servir à captação e ao apoio de eventos que, 
consequentemente, trarão mais turistas para a cidade, os quais, por sua 
vez, ocuparão hotéis, bares, restaurantes, companhias aéreas, e outras 
tantas atividades. Os CVBx são ferramentas destinadas a incentivar o 
turismo de eventos, pois reúne todas as forças vivas do turismo em uma 
cidade, trabalhando todas as potencialidades do destino para uma futura 
captação (OLIVEIRA, 2000, p. 51). 

 

Segundo os estudos de Getz, Anderson e Sheehan (1998, p. 331), os 

Convention & Vistors Bureaux passam a ter a função primordial de “vender a 

cidade”, ou seja, fazer o marketing do destino com o intuito de captar eventos e 

                                                           
6 De acordo com o Censo Brasileiro de CVBx (2009), realizado com 64 CVBx brasileiros, essas 

entidades possuem, pelo menos, 18 tipos de serviços em seu quadro de associados. Sendo as 
principais: meios de hospedagem (30%), bares e restaurantes (13%), operadoras e agências de 
viagens e de turismo (9,4%), empresas fornecedoras diretas para eventos (7,3%), organizadores 
de eventos (7,1%), além de associações de classe e centros de convenções. Pesquisa disponível 
em: http://www.vanizaschuler.com.br/products/censo-brasileiro-de-cvbx-2009/. Acesso em: 06 
ago 2018. 
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aumentar o fluxo de turistas ao oportunizar encontros entre promotores e 

organizadores de eventos. 

Essa organização pode ser considerada uma representação do setor de 

turismo de eventos, onde seus principais agentes são os seus associados e 

demais lideranças relacionadas ao setor. Além disso, o seu recurso é medido 

pela sua potencialidade em promover o destino onde os agentes atuam, sua 

competência em articular na captação de eventos e sua força representativa para 

os associados no espaço social onde estão inseridos.  

Scoot et. al. 2008, afirmam que os CVBx enfrentam o desafio de serem os 

mediadores entre o bem comum e os interesses privados. Segundo ele, o 

trabalho bem-sucedido da entidade depende da qualidade e da estrutura de 

inter-relações, interdependência e interação do setor de turismo local. 

Nesse contexto, Costa (2016) ressalta que a crescente conscientização da 

necessidade de adotar uma perspectiva sistemática do turismo e a emergência 

de métodos alternativos de governança nos destinos levou a necessidade 

dessas organizações a envolver-se na promoção global do turismo, atuando 

para além do setor de eventos, tendo como principais objetivos: 

 ser um interlocutor com o governo; 

 promover o aumento das receitas; 

 promover o aumento do impacto econômico; 

 coordenar atividades do setor de turismo; 

 catalisar e facilitar o desenvolvimento de infraestruturas; 

 fornecer serviços; 

 coordenar a recolha e divulgação de dados (observatório do turismo); 

 criar oportunidades de formação e educação em turismo e 

hospitalidade; 

 liderar o marketing do destino. 

Sendo assim, possuir um CVB atuante pode ser um diferencial na gestão 

e desenvolvimento do destino turístico, uma vez que a entidade pode se 

configurar como um agente fundamental para o fortalecimento do setor e o 
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consequente aumento da competitividade do destino diante o mercado nacional 

e até internacional.  

Para Schuler e César (2014, p. 232), “sem uma organização que 

centralize e coordene as estratégias de marketing, as ações pulverizam-se e têm 

menor eficácia”, sendo o CVB uma forma de cooperar para competir, permitindo 

uma abordagem consolidada com unidade de imagem, linguagem, 

posicionamento, agilidade com o tempo utilizado e, principalmente, recursos 

financeiros dos agentes turísticos da localidade. 

É importante destacar, ainda, que os CVBx também dispõem de 

informações acerca dos municípios aos quais eles representam, incluindo dados 

referentes a infraestrutura local e serviços relacionados ao setor de turismo e 

eventos. Nesse sentido, podemos sugerir que os CVBx são organizações que 

atendem tanto as necessidades públicas, quanto as privadas. Sendo, portanto, 

uma organização da sociedade civil chave para desenvolver um trabalho em 

rede e apoiar a governança dos destinos turísticos, principalmente, àqueles que 

buscam atrair os turistas de negócios e/ou eventos. 

 

2.3- Turismo de Eventos 

O turismo de eventos tem gerado cada vez mais visibilidade para a economia 

mundial, ganhando espaço nos planos de desenvolvimento e marketing para 

fomentar a competitividade dos destinos.  

Segundo Getz (2007), o turismo de eventos é um fenômeno descrito a partir 

da perspectiva do lado da oferta, com o desenvolvimento sistemático e 

comercialização dos destinos a partir dos eventos como atrativos turísticos. Isso 

ocorre porquê grande parte dos eventos se configuram em experiências únicas 

que atraem os turistas que vivenciam uma interação entre o cenário, pessoas e 

sistemas de gestão. 

Um estudo divulgado no “Relatório Global sobre a Indústria de Reuniões”, 

realizado pela Organização Mundial do Turismo, em 2014, afirma que “o 

segmento reduz a sazonalidade do turismo, contribui para o desenvolvimento 
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dos destinos, difunde o conhecimento e estimula a inovação e a criatividade”. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE EVENTOS – ABEOC, 

2014.a). 

De acordo com Montes e Coriolano (2003), se comparado com os demais 

segmentos do turismo, os turistas de eventos apresentam a vantagem de serem 

menos sensíveis aos preços, com viagens mais curtas, mais frequentes e em 

meio de semana. São pessoas que participam de acontecimentos diversos com 

o objetivo de discutir temas de interesses coletivo por meio de congressos, 

simpósios, convenções, feiras, encontros, reuniões, seminários, entre outros.  

No Brasil, a concentração dos tipos de eventos estão em socioculturais, que 

envolvem lazer, cultura e educação, seguidos de reuniões e convenções, que 

são eventos promovidos pelas empresas a fim de alinhar os interesses de seus 

membros. Depois se encontram os congressos, que consistem em reunir 

associações e entidades de determinado setor para que troquem informações e 

contatos entre si. E, ainda, os “eventos mistos”, que são a união de dois ou mais 

tipos de eventos na mesma data e local (ABEOC, 2014.b). 

O crescimento e a evolução do setor de eventos brasileiro impulsionaram a 

criação de diversos órgãos profissionais relacionados às atividades das 

organizações, empresas e profissionais envolvidos com a área de turismo de 

eventos. Os principais órgãos criados foram: Empresa Brasileira de Turismo 

(Embratur); Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC); 

Associação Brasileira de Centros de Convenções e Feiras – ABRACCEF; 

Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, 

Congressos e Eventos (Sindiprom; Sindieventos); União Brasileira dos 

Promotores de Feiras (Ubrafe); Associação Brasileira de Agências de Viagens 

Corporativas – ABRACORP; Associação Latino Americana de Gestores de 

Eventos e Viagens Corporativas (ALAGEV), além dos já citados, Brasil 

Convention & Visitors Bureau e a União Nacional dos Destinos – UNIDESTINOS 

(PISCOPO, 2012). 

No ano de 2013, conforme a última pesquisa realizada pela ABEOC Brasil 

(2014), a receita gerada pela indústria de eventos no país foi de mais de R$ 209 

bilhões, envolvendo os gastos dos participantes, os gastos com locação dos 
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espaços e a receita obtida pelas organizadoras dos eventos, como demonstrado 

no quadro abaixo: 

Itens gastos Residentes Não-Residentes Total de gastos 

Gas-
tos 

Valor dos gastos Gas-
tos 

Valor dos gastos Em R$ Em US$ 

Hospedagem 0% - 55% 47.850.256.966,00 47.850.256.966,00 22.183.707.448,31 

Alimentos e 
bebidas 

48% 5.977.224.927,06 21% 23.897.884.633,49 23.897.884.633,49 11.079.223.288,59 

Transportes 32% 4.078.541.900,51 14% 15.960.926.311,25 15.960.926.311,25 7.399.594.951,90 

Outros tipos 
de gastos 

20% 2.513.941.631,89 10% 11.549.276.827,50 11.549.276.827,50 5.354.323.981,22 

Total 100% 12.569.708.159,47 100% 99.258.344.738,24 99.258.344.738,24 46.016.849.670,02 

QUADRO 2:  receita gerada pela indústria de eventos no Brasil, em 2013. Fonte: II Dimensionamento Econômico da 
Indústria de Eventos no Brasil (p. 11), realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Eventos - ABEOC Brasil, 
Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e o Observatório do Turismo da Universidade 

Federal Fluminense, 2014. 

  

Além disso, com uma média de 590 mil eventos realizados no país em 2013, 

o setor de turismo de eventos gerou mais de 7,5 milhões de empregos, diretos e 

indiretos, no referido ano, proporcionando mais de 48 milhões de reais em 

tributos para o país e sendo responsável por 4,3% do Produto Interno Bruto 

nacional. 

Atualmente, o turismo motivado pelos eventos é o segundo maior fator de 

atração de estrangeiros para o Brasil. De acordo com o estudo da Demanda 

Internacional do Ministério do Turismo, 20,2% dos turistas estrangeiros que 

estiveram no Brasil em 2015, vieram motivados por negócios, eventos e 

convenções. As cidades mais procuradas foram: São Paulo (45,1%), Rio de 

Janeiro (24,5%) e Curitiba (4,2%). E o gasto diário médio per capita do turista foi 

de US$ 82,48, valor superior ao dos turistas a lazer - US$ 67,12 (MTUR, 2017.a). 

De acordo com o ranking da Associação Internacional de Congressos e 

Convenções (ICCA)7 que avalia a capacidade do destino de realizar eventos 

internacionais, o Brasil, que já ocupou a 7ª posição entre os principais receptores 

de eventos internacionais no mundo, em 2010, caiu, novamente, da 11º posição 

de 2015, para a 15ª posição no ranking de 2017. Contudo, com o total de 244 

                                                           
7 A ICCA - Associação Internacional de Congressos e Convenções - representa os principais 

fornecedores mundiais na operação, transporte e acomodação de reuniões e eventos 
internacionais. Abrangendo 1.100 empresas e organizações associadas em quase 100 países 
em todo o mundo, desde sua fundação há mais de 50 anos, a ICCA é especializada no setor de 
reuniões de associações internacionais, oferecendo dados, canais de comunicação e 
oportunidades de desenvolvimento de negócios. FONTE: https://www.iccaworld.org/abouticca/ - 
Acesso em: 06 de agosto de 2018. 

https://www.iccaworld.org/abouticca/
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eventos internacionais no perfil ICCA8, realizados no referido ano, o país 

continua em primeiro lugar na América Latina. 

Vale ressaltar, que o mercado de turismo de eventos é responsável pela 

disseminação do conhecimento e troca de experiências em diversos campos de 

estudos, serviços, tecnologia, saúde, entre outros. Além disso, o turista de 

eventos apresenta um perfil mais exigente e crítico, incentivando o destino a 

investir na qualidade de sua infraestrutura, hospitalidade e serviços (REVISTA 

EBS, 2016). Getz e Page (2016, p. 597), corroboram com esse pensamento e 

completam listando as vantagens de se investir nesse segmento nos destinos: 

a) O turismo de eventos atrai turistas (e outros, como patrocinadores e 

mídia), que não visitariam o local por outro motivo.  

b) As despesas do turista de eventos geram benefícios econômicos para o 

destino, pode combater a sazonalidade da demanda e atrair múltiplos segmentos 

alvos. 

c) Os eventos podem criar imagem positiva para os destinos e ajudar a 

reposicionar a marca das cidades, contribuindo para o marketing e tornando as 

cidades mais vivas e atraentes. 

d) O turismo de eventos anima cidades, resorts, parques, espaços urbanos 

e espaços de todos os tipos. 

 Por esses motivos, a promoção da imagem de uma cidade, Estado ou 

país, através da criação e captação de eventos, tem se tornado cada vez mais 

comum. Essa iniciativa tem contribuído para o desenvolvimento econômico de 

cidades que a praticam, pois, além de criar uma imagem positiva do núcleo 

receptor, aumenta a arrecadação de impostos e permite a estabilidade dos níveis 

de emprego (MONTES & CORIOLANO, 2003). 

 Contudo, é lógico que nem todos os eventos irão atrair visitação suficiente 

para ser incluída nas estratégias de planejamento e marketing de um destino. 

Consequentemente, as discussões sobre turismo de eventos devem abraçar 

                                                           
8 Eventos, no perfil ICCA, devem obedecer a uma série de regras, como serem internacionais, 
rotativos, associativos, presença de pelo menos 50 participantes e estar pelo menos na terceira 
edição. FONTE: PORTAL EVENTOS, 09 de maio de 2018, acesso em 06 de agosto de 2018. 
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acontecimentos com geração de demanda turística significativa (STOKES, 2006; 

2008). 

 

2.3.1- As Redes Interorganizacionais no Setor de Turismo de Eventos  

Segundo Montes e Coriolano (2003), Stokes (2008) e Piscopo (2012), 

para que o turismo de eventos aconteça, faz-se necessário uma abordagem 

estratégica de redes de interações múltiplas que incluem o apoio político, a 

compreensão e a parceria dos diversos atores sociais públicos e privados, a 

comunidade e um alinhamento entre as instâncias locais, estaduais e federais.  

De acordo com Stokes (2008), na Austrália, a maioria dos estados e 

territórios demonstra um compromisso com o turismo de eventos através de 

órgãos institucionalizados que promovem, apoiam e captam grandes eventos. O 

governo federal australiano tem setores para o desenvolvimento do turismo de 

eventos, mas os estados e territórios moldam suas próprias estratégias para 

competir no mercado de eventos nacional e mundial, por meio de redes 

organizacionais entre os atores sociais. Piscopo (2012, p. 129), afirma que: 

A dinâmica competitiva da indústria de eventos vai além da 
tradicional relação entre compradores, fornecedores e 
concorrentes, muito estudada por meio da abordagem da 
organização industrial, protagonizada por Porter (1980, 1985). A 
produção de eventos envolve vários atores que, em muitas 
situações, necessitam atuar de forma colaborativa, constituindo 
uma rede de valor. Dessa forma, além dos compradores, 
fornecedores e concorrentes, incluem-se também os 
complementadores, que segundo Brandenburger e Nalebuff 
(1996) e Hax e Wilde II (2001), são partes que tornam a oferta 
mais atrativa. 

 

O referido autor afirma que para otimizar os resultados desse segmento, 

é preciso “coopetir”, ou seja, considerar a possibilidade de competir e cooperar, 

simultaneamente. Segundo ele, a sustentação de vantagens competitivas, vai 

além da questão organizacional versus a visão baseada em recursos, demanda 

uma compreensão mais detalhada do papel de cada parte envolvida no 

desenvolvimento, infraestrutura de apoio e realização dos eventos. 
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Ainda de acordo com o autor supracitado, para se promover e captar 

eventos de sucesso para um destino, são necessários atributos como apoio 

político, atenção aos detalhes, avaliação e controle, tomada de decisões de 

formas eficientes, motivação, gerenciamento adequado, bom relacionamento 

interpessoal, capacidade de responder as mudanças, criatividade e inovação, 

liderança, comprometimento dos envolvidos, atuação em equipe, planejamento 

logístico, entre outros. 

Piscopo (2012) denomina a união desses atributos nos atores sociais do 

destino, como redes de valor. A rede de valor envolve os tipos de atores – 

clientes, fornecedores, concorrentes e complementadores – com os quais as 

organizações interagem, entendendo o papel de cada uma delas e as relações 

de reciprocidade entre elas, aumentando seus potenciais competitivos e 

desenvolvendo o setor de turismo de eventos de um destino.  

A rede de valor no setor de turismo de eventos é formada pela união das 

organizações pertencentes a “cadeia produtiva de turismo e viagens” 

conjuntamente com a “cadeia produtiva de eventos”, conforme representada no 

esquema da Figura 1. 

A movimentação da cadeia produtiva da indústria de eventos, viagem e 

turismo gera uma rede de benefícios para os atores sociais locais. Dentre eles, 

no que tange aos benefícios econômicos, por exemplo, podemos considerar os 

lucros para as organizações, as oportunidades de emprego para a população e 

os impostos para o setor público. Esses benefícios, se bem administrados, 

podem ser revestidos em educação, zeladoria urbana, saúde, infraestrutura e 

marketing para a captação de novos eventos e a sustentabilidade turística, 

promovendo o desenvolvimento social e econômico do destino (UNIDESTINOS, 

2017). 
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FIGURA 1: Esquemática da rede interorganizacional de turismo de eventos, a partir da união 
da cadeia produtiva da indústria de turismo, viagens e eventos. FONTE: CVBs 2.0 - 

UNIDESTINOS, 2017. 

 

Nesse cenário, Stokes (2008) ressalta que as relações na rede de valor do 

setor de turismo de eventos são iniciadas pela necessidade de várias partes 

interessadas pelo sucesso dos eventos e a geração de turismo. Entretanto, o 

autor afirma que ao invés de relações horizontais de cooperação, a maioria das 

redes nesse segmento é formatada a partir de contratos, incluindo relações 

verticais do tipo compradores/vendedores e fornecedores/produtores. Sendo 

mais raras, porém existentes, relações horizontais de colaboração junto às 

organizações público-privadas e a comunidade local. 

Stokes (2008) afirma que os atores chaves da rede de turismo de eventos 

são agências de desenvolvimento do setor público e privado, organizadores de 

eventos local, nacional e internacional, gerentes organizacionais, promotores, 

turistas e a comunidade. Segundo o autor, juntos esses componentes revelam a 
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estrutura geral da rede de um destino para o desenvolvimento de estratégias de 

turismo. 

Contudo, uma vez que os cenários econômicos e sociais dos destinos se 

diferem entre si, é necessário mapear e analisar as redes interorganizacionais 

do turismo de eventos do destino para se compreender como se estabelecem e 

reproduzem os laços de relacionamento entre os atores envolvidos no setor, a 

fim de se propor estratégias competitivas para o desenvolvimento do turismo 

local (FEGER, et. al. 2016). Sendo, portanto, esse o objetivo da pesquisa que 

utiliza das teorias de análise de redes sociais para buscar solucionar a sua 

problemática. 
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3- ANÁLISES DE REDES SOCIAIS (ARS) 

A análise de redes sociais teve início em 1934, nos Estados Unidos, a 

partir dos estudos sociométricos empreendidos pelo médico psiquiatra, 

psicólogo e filósofo romeno, Jacob Levy Moreno. Seus estudos foram o ponto 

inicial para o desenvolvimento de métodos de análises das relações dentro de 

pequenos grupos, ganhando corpo conceitual entre as décadas de 1940 e 1950. 

Já nas décadas seguintes, 1960 a 1980, a abordagem agregou significativa 

densidade teórica e metodológica. 

Em 1968, o sociólogo da Universidade de Columbia, Allen Barton, afirmou 

que a investigação social está focada sobre o comportamento dos indivíduos, 

negligenciando a parte social do comportamento, sem se preocupar como as 

formas individuais interagem e a influência que eles têm um sobre o outro. 

Segundo esse sociólogo, se o nosso objetivo é compreender o comportamento 

das pessoas, em vez de simplesmente reproduzi-los, queremos saber sobre 

grupos primários, bairros, organizações, círculos sociais e comunidades; sobre 

a interação, comunicação, o papel das expectativas e do controle social 

(FREEMAN, 2004). 

Essa transformação fundamental na análise implica uma mudança nas 

construções teóricas de variáveis monádicas (atributos individuais) para 

variáveis diádicas (atributos de pares de indivíduos) que constituem relações 

binárias entre um conjunto de atores. Os laços diádicos são ligados através de 

nós comuns para formar um campo ou sistema de interdependências que 

chamamos de rede (BORGATTI & HALGIN, 2011). As redes, portanto, dão aos 

estudos da teoria social um olhar contextual, através de uma perspectiva 

holística. 

Dentro desse cenário, na década de 1970, o físico, matemático e 

especialista em estatísticas sociológicas da Universidade de Harvard, Herrison 

White, juntamente com os seus alunos, produziu um número surpreendente de 

importantes contribuições para a teoria das redes sociais e para a pesquisa em 

análise de redes contemporâneas. Sendo que, para muitos pesquisadores, esse 

foi o estado inicial dos verdadeiros estudos de redes. 
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As pesquisas que tem se centrado nas relações sociais ligando os 

indivíduos, examinando as ligações entre os objetos de estudo, foi chamada de 

abordagem estrutural. Ela está presente em quase todos os campos da ciência. 

Nas ciências sociais, essa abordagem estrutural baseada no estudo da interação 

entre os atores sociais é chamada de análise de rede social. 

Burt et. al. (2013), afirmam que uma das vantagens dos modelos de 

análise de redes social é que o objeto de estudo pode mover-se em diferentes 

níveis, podendo ser esse ator social um indivíduo, uma comunidade ou uma 

organização, por exemplo. 

De acordo com o sociólogo e especialista em rede social da Universidade 

da Califórnia, Linton Freeman (2004), a abordagem em rede social baseia-se na 

noção de que o padrão de vínculos sociais em que os atores estão inseridos têm 

consequências importantes para esses atores. Os analistas de redes, então, 

procuram descobrir vários tipos de padrões e tentam determinar as condições 

sobre as quais esses padrões surgiram e descobrir suas consequências.  

Através de um paradigma organizado e integrado para a pesquisa das 

redes sociais, Freeman (2004, p. 3) afirma que podem ser encontradas quatro 

características principais na análise moderna de redes que juntas definem o 

campo: 

1) Análise de redes sociais é motivada por uma estrutura intuitiva baseada 

nos laços que ligam os atores sociais; 

2) Baseia-se em dados empíricos sistemáticos; 

3) Inspira-se fortemente na imagem gráfica; 

4) Baseiam-se em modelos sistemáticos e/ou computacionais. 

O autor ressalta que os estudos das redes têm desenvolvido importantes 

aplicações em diferentes campos, como as ciências da administração, ciências 

da informação, antropologia e sociologia e outras que se propuseram a analisá-

las a partir de suas frentes teóricas, dando-lhe um caráter interdisciplinar, 

conforme as áreas de pesquisa exemplificadas por Freeman: 

(...) o estudo da mobilidade ocupacional, o impacto da urbanização sobre 
os indivíduos, o sistema político e econômico mundial, a tomada de 
decisões, apoio social, comunidade, solução de problemas em grupo, 
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difusão, interligação corporativa, sistemas de crenças, cognição social, 
mercados, sociologia da ciência, troca e poder, consenso e influência 
social, e formação de coalizão ... estudos de primatas, comunicação 
mediada por computador, estudos intra e interorganizacionais, e 
marketing ... saúde e doença, particularmente AIDS (FREEMAN, 2000 
apud FREEMAN, 2004, p 4, tradução nossa).  

  

O crescente interesse em pesquisas em redes sociais levou a criação de 

uma organização internacional denominada International Network for Social 

Network Analyses – INSNA9, em 1977, nos Estados Unidos, dando seus 

primeiros passos com livros de Steven D. Berkowitz (1982) e David Knoke & 

James H. Kuklinski (1982). A partir de então, a INSNA passou a incentivar a 

publicação de estudos de análises de redes sociais em diversas línguas e a 

criação de centros de treinamentos de pesquisas em rede em todo o mundo. 

 

3.1- A Evolução Teórica Metodológica nas Análises de Redes Sociais 

 

 As metodologias de análises de redes sociais são ferramentas utilizadas 

para conhecer a interação entre qualquer classe de indivíduos, partindo em sua 

maioria de dados qualitativos do que quantitativos. 

 

Uma vez que a análise de redes sociais requer informações de 
tipo qualitativo, devido as suas características próprias, torna-se 
necessário seguir uma série de técnicas que nos permitam 
ordenar as interações (informação) dos indivíduos de modo a 
que essas interações possam ser representadas num gráfico ou 
rede (ALEJANDRO & NORMAN, 2005, p. 1). 

  

Em seu livro “The Development of Social Network Analysis”, Freeman 

(2004) traz um histórico dos primeiros pesquisadores relacionados a abordagem 

estruturalista e, consequentemente, a base para as metodologias de estudos de 

redes sociais. 

 Segundo o autor, apesar dos inúmeros estudiosos que contribuíram para 

análise de redes sociais, apenas Georg Simmel (1858-1918) com os seus 

estudos de interação e padronização na sociedade é, geralmente, reconhecido 

pela comunidade de estudos das redes como base na formação deste campo. 

                                                           
9 International Network for Social Network Analyses – INSNA. Disponível em: 
http://www.insna.org/. Acesso em 29 de outubro de 2017. 

http://www.insna.org/
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 Entretanto, a partir do histórico de Freeman (2004), destacamos aqui a 

metodologia de John C. Almack que, em 1922, desenvolveu uma maneira de 

usar entrevistas para coletar dados da rede. Em um estudo de hemofilia entre 

crianças em idade escolar, ele pediu para que as crianças de uma classe 

citassem aqueles que gostariam de convidar para uma festa. Então ele examinou 

os dados em termos de semelhanças entre optantes e os escolhidos. 

 Além disso, vale destacar, os estudos de Beth Wellman (1926) e Helen 

Bott (1928) que coletaram dados através de uma observação sistemática de 

quem joga com quem entre as crianças no período de “jogos livres” na pré-

escola. Sendo pioneiras na abordagem etológicas para os estudos da interação 

humana, trazendo métodos etnográficos para descobrir as diversas formas de 

interação que ocorrem regularmente entre os seres humanos (FREEMAN, 

2004). 

 Contudo, somente no início de 1930, um amplo esforço de pesquisa 

chamado sociometria foi introduzido, incluindo as quatro características 

definidoras de análises de redes sociais: a intuição estrutural, dados relacionais 

sistemáticos, imagens gráficas e modelos matemáticos ou computacionais. 

 

3.2 – Análises Sociométricas 

  

 A palavra sociometria significa medição do social, sendo o conjunto de 

técnicas para investigar, medir, estudar relações, contatos e processos 

vinculares que se manifestam nos diversos grupos sociais (OLIVEIRA et. al. 

2014). Segundo Freeman (2004), Jacob Levy Moreno era a força por trás do 

desenvolvimento da sociometria.  

 

A medição sociométrica começou com coisas como: quanto 
tempo o ator A gasta com outro ator B? Ele pode gastar metade 
do tempo com outro ator C e três vezes mais tempo com outro 
ator D. Ou, qual é a “distância espacial”, de distância ou 
proximidade, em polegadas, pés ou metros, entre os atores A, 
B, C e D no curso da mesma situação e que efeito tem a 
proximidade ou distância sobre seus comportamentos e ações? 
Ou, com que frequência dois atores aparecem simultaneamente 
em uma cena e com que frequência eles saem juntos? 
(FREEMAN, 2004, p. 34, tradução nossa). 
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 Inicialmente denominada por Moreno como “geografia psicológica”, a 

sociometria baseou-se numa técnica experimental obtida por aplicação de 

métodos quantitativos que investiga a evolução e organização dos grupos e a 

posição dos indivíduos dentro deles. Partindo de uma preocupação estrutural, 

se configura como o cerne da análise de redes sociais. 

 Baseado nessa preocupação estrutural de dados, em 1937, Moreno 

define a estrutura da análise sociométrica da seguinte forma: 

 

1) Apresentação da real organização do grupo; 

2) Inclusão de medidas subjetivas para determinar a organização do grupo; 

3) A criação de métodos que dão os termos subjetivos o grau mais alto 

possível de objetividade; 

4) Consideração de um critério (uma necessidade, um valor, um objetivo, 

etc.) em torno do qual se desenvolve uma estrutura particular. 

 

Para Freeman (2004), a partir dessa estrutura, Moreno desenvolveu uma 

abordagem de todas as propriedades que incluem as quatro características que 

definem a análise de redes sociais. Todavia, apesar da sociometria ser 

considerada precursora na análise de redes sociais, Granovetter (1973) afirma 

que essa metodologia é curiosamente periférica e, muitas vezes, invisível na 

teoria sociológica. 

De acordo com Freeman (2004), no final da década de 1940, Moreno 

parou suas contribuições para sociometria e se dedicou a várias formas de 

terapia. Nesse cenário, esse paradigma estrutural foi enfraquecendo e voltou a 

ser reconhecido, somente na década de 1970, com as contribuições de Harrison 

White, através da disseminação da perspectiva estrutural na Universidade de 

Harvard.  

 

3.2.1- Softwares para Análises Sociométricas 

 

 Freeman (2004) afirma que a matemática teve um papel central no 

desenvolvimento dessa nova fase de análises de redes sociais. “Entre as 

pessoas que realizaram pesquisas em redes sociais, muitas obtiveram diplomas 

formais em matemática” (p. 135, tradução nossa). Um grande exemplo é o fato 
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de que Harrison White, apesar de doutor em sociologia, teve como formação 

principal física e matemática. 

 Contudo, Alejandro e Norman (2005) ressaltam que a complexidade da 

análise de redes sociais faz com que as ferramentas estatísticas habituais não 

sejam de todo adequadas para a análise e compreensão das mesmas. Dessa 

forma, para atender a necessidade de desenvolvimento de modelos sistemáticos 

e/ou computacionais para a análise sociométrica do campo, foram desenvolvidos 

programas adaptados às aplicações de redes sociais, tanto no seu conjunto 

como individualmente. Nesse cenário, diversos pesquisadores contribuíram para 

o desenvolvimento das análises, conforme quadro a seguir: 

 

PESQUISADORES ANO PROGRAMAS CONTRIBUIÇÃO 

James Coleman & 
Duncan MacRae; Richard 
Alba & Myron Gutmann; H. 
Russel Bernard & Peter 
Killworth; Willian Richards 

1950; 
1960; 
1972; 
1975 

- 
SOCK; 
COMPLT; 
CATIJ; 
NEGOPY 
 

Encontrar grupos de indivíduos 
estreitamente ligados em um conjunto 
de dados de Rede Social. 

Samuel Leinhardt 1971 SOCPAC I Tabular os vários tipos de pares e 
triplos que podem ser encontrados em 
dados de rede social. 

Gregory Heil & Henrrison 
White; Ronald Breiger, 
Scott Boorman & Phipps 
Arabie; Ronald Burt; Peter 
Carrington & Gregory Heil 

1971; 
1975; 
1976; 
1976 

BLOCKER; 
CONCOR; 
STRUCTURE; 
COBLOC 

Descobrir os atores que ocupam 
posições similares na estrutura global 
da rede social. 

Seidman & Brian  Foster  1978 SONET Ferramentas teóricas para lidar com 
dados de parentesco. 

Linton Freeman; Robert 
Mokken, Frans Stokman & 
Jack Anthonisse 

1979; 
1981 

CENTER; 
GRADAP 

Determinar até que ponto os indivíduos 
ocupam posição central nas suas 
redes sociais. 

QUADRO 3: Programas adaptados as aplicações de redes sociais. Fonte: Freeman (2004, p. 

139-140). 

Esses programas foram variados, preocupando-se com grupos, posições, 

centralidade, estrutura de parentesco e distribuição de propriedades estruturais. 

Demonstrando, assim, a diversificação da comunidade de estudiosos de rede.  

Todavia, segundo Freeman (2004), em 1983, Franz Urban Pappi e Peter 

Kapelhoff produziram o programa de análise de redes de uso geral, denominado 

SONIS. E, nesse mesmo ano, Freeman desenvolveu a primeira versão do 

programa UCINET. “Em qualquer caso, tanto o SONIS quanto o UCINET foram 

explicitamente projetados para incluir todos os procedimentos que os analistas 
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de rede - independentemente de seu histórico - possam querer usar” 

(FREEMAN, 2004, p. 140, tradução nossa).  

 Freeman (2004) afirma que desde a sua criação, o software UCINET tem 

sido refinado e estendido por outros pesquisadores, que o tornou a ferramenta 

mais utilizada para análise geral de redes sociais e que promoveu, juntamente 

com o SONIS, o desenvolvimento nas pesquisas deste campo. Segundo 

Alejandro & Norman (2005, p. 35), o UCINET trata-se de um: 

 

Programa compreensivo para análise de redes sociais e outros 
atributos. O programa contém várias rotinas analíticas para 
redes. Permite a análise geral e multivariada, contém ferramenta 
para criar escalas muldimensionais, análises de 
correspondência, análise de fatores, análise de grupos e 
regressão múltipla. Para além disso, o UCINET contém uma 
plataforma para manutenção de dados e ferramentas de 
transformação para realizar procedimentos de teoremas gráficos 
com uma linguagem algébrica entreposta por matrizes.  

 

 Freeman (2004) acrescenta que a popularidade do software se deve a sua 

relativa facilidade de desenvolver análises reais e acessíveis para o ensino deste 

método na comunidade acadêmica. Em seu estudo, Burt et. al. (2013) corrobora 

com essa afirmação ao ressaltar que a existência do UCINET facilita os cálculos 

das métricas de análises de redes sociais. 

 Atualmente, o UCINET se configura em um programa para Windows 

especializado na análise de dados provenientes de redes sociais e muito 

utilizado, conjuntamente, com o Programa NetDraw, que “usa diferentes tipos de 

algoritmos para criar gráficos em duas e três dimensões” (ALEJANDRO & 

NORMA, 2005, p. 35). O software está disponível para download na internet, 

apresentando versões mais completas sendo comercializadas em sites 

especializados10. 

 

3.3- Teorias para Análises Sociométricas 

 

 Conforme demonstrado, a estrutura de uma rede pode ser analisada com 

diversos recursos e indicadores, de acordo com os resultados pretendidos nos 

objetivos do estudo. Scott et. al. (2008) afirmam que a análise de redes sociais 

                                                           
10 Disponível em: http://www.software.com.br/p/ucinet. Acesso em: 31 de outubro de 2017. 

http://www.software.com.br/p/ucinet
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se configura em um conjunto de técnicas integradas utilizadas para desenhar os 

padrões de relações e analisar a estrutura de troca de recursos entre os atores, 

sendo eles indivíduos, grupos ou organizações.  “A análise é realizada coletando 

dados relacionais e organizando-os em uma matriz para calcular vários 

parâmetros como densidade ou centralidade” (p. 3, tradução nossa). 

Segundo Alejandro e Norman (2005), os indicadores de centralidade 

permitem analisar a rede no seu conjunto e individualmente, apresentando 

diversos resultados: grau de conectividade da rede, indivíduos com maior e 

menor número de interações, intermediação de alguns atores nas relações entre 

indivíduos e a proximidade entre os indivíduos através das suas interações. 

Neste contexto, os autores definem rede da seguinte forma: 

 

Entende-se por rede um grau de indivíduos que, de forma 
agrupada ou individual, se relacionam uns com os outros, com 
um fim específico, caracterizando-se pela existência de fluxos de 
informação. As redes podem ter muitos ou poucos atores e uma 
ou mais categorias de relações entre pares de atores. Uma rede 
é composta por três elementos básicos: nós ou atores, vínculos 
ou relações e fluxos (ALEJANDRO & NORMAN, 2005, p. 2). 

 

 Sendo esses elementos básicos da rede explicados pelos autores no 

grafo de redes, denominado nessa pesquisa de sociograma, da Figura 2. 

 

 

FIGURA 2: Sociograma de demonstração dos elementos básicos da rede de interação. Fonte: 
Alejandro & Norman, 2005, p. 3. 
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 Assim, conforme demonstrado na figura: 

 

 Nós ou atores: são pessoas ou grupos de pessoas que se agrupam com 

objetivos comuns. Habitualmente, são representados por círculos e a 

soma de todos os nós indica o tamanho da rede.  

 Vínculos: são os laços que existem entre dois ou mais nós. Normalmente, 

são representados por linhas. 

 Fluxo: indica a direção do vínculo que se representa com uma seta 

mostrando o sentido. Os fluxos podem ser unidirecionais ou 

bidirecionais. Vale destacar, que quando um ator não estabelece 

qualquer tipo de fluxo, indicando ausência de vínculos, admite-se que o 

nó está solto dentro da rede.  

 

 Nessa perspectiva, a densidade e a força de uma rede é a medida das 

conexões entre seus nós/atores. Podendo ser calculado pelo número real de 

conexões dividido pelo número possível de conexões. Por esse motivo, Burt et. 

al. (2013) afirmam que os modelos de rede estudam como se distribuem a 

informação em um sistema de atores sociais. 

Para Oliveira et. al. (2014) a análise de redes sociais tem como objetivo 

estudar os vínculos relacionais, considerando atores ligados uns aos outros por 

vínculos sociais. As redes podem ter muitos ou poucos atores e uma ou mais 

categorias de relações entre pares de atores.  

Segundo os referidos pesquisadores, o termo rede trata-se de uma noção 

“abstrata” que se refere a um conjunto de relacionamentos que se conectam 

através de diversas dimensões (social, econômica e/ou organizacional). Eles 

afirmam que é possível identificar esses vínculos da seguinte forma: social 

(amizade); por associação e afiliação (clubes e associações); por interação 

profissional (trabalho, científica, tecnológica etc.); física (rede Internet, cidade, 

bairro etc.); biológico (família); dentre outros. 

Entretanto, Borgatti e Halgin (2011) ressaltam que hoje qualquer coletividade 

é referida como uma “rede”, devido a atual popularidade deste termo. Contudo, 

diferentemente dos estudos de grupos que buscam entender em que 
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circunstância os vínculos são estabelecidos, os estudos de rede buscam 

entender quais as propriedades específicas destas relações.  

 

Em contraste com os grupos, as redes não têm fronteiras “naturais” 
(embora, é claro, estejamos livres para estudar grupos naturais, caso em 
que os limites do grupo determinam nossos nós). As redes também não 
precisam estar conectadas. Uma rede desconectada é aquela em que 
alguns nós não podem alcançar outros por qualquer caminho, o que 
significa que a rede é dividida em fragmentos conhecidos como 
componentes (BORGATTI & HALGIN, 2011, p. 2, tradução nossa). 
 

 
Assim, segundo Borgatti e Halgin (2011), o trabalho do pesquisador é 

descobrir se existe uma rede de “verdade” nas relações de um grupo ou não. 

Para tanto, o analista de rede pode focar em dois tipos básicos de laços: 

“estados” e “eventos”. O “estado” tem continuidade ao longo do tempo e pode 

ser dimensionado em termos de força, intensidade e duração. Em contraste, o 

laço do tipo “evento” tem uma natureza transitória e pode ser contado ao longo 

de período de tempo, podendo ser dimensionado em termos de frequências de 

ocorrências. Conforme descrito e exemplificado no Quadro 3: 

 

LAÇOS DE ESTADO LAÇOS DE EVENTO 

Laços de parentesco (família) Interações (conversa telefônica, encontros 
presenciais, etc.). 
 
 
Transações (contratos, convênios, etc.). 

Funções (chefe, amizade, etc.), 

Cognitivo (conhecimento, habilidades, etc.). 

Afetivo (sentimentos) 

QUADRO 4: Tipo de laços sociais. Fonte: Borgatti & Halgin, 2011, p. 3. 

 

Borgatti e Halgin (2011) explicam que ambos os tipos de laços podem ser 

vistos como “estradas” ou “tubos” que permitem (ou constrangem) algum tipo de 

fluxo entre os nós/atores sociais. Os fluxos são as interações entre esses nós, 

podendo ser de ideias, produtos, informações, entre outros. Os autores 

exemplificam com uma relação de dois amigos que (do tipo estado de relação 

social) podem falar (do tipo evento de interação) e, ao fazê-lo, trocar algumas 

notícias (fluxo de informação). 

Dentro deste cenário, desenvolvem-se duas teorias importantes na análise 

de redes: Teoria da Força dos Laços Fracos (SWT) defendida pelo sociólogo 

americano Mark Granovetter, em 1973, e a Teoria dos Buracos Estruturais (SH), 
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desenvolvida pelo também sociólogo americano, Ronald Burt, em 1992. Ambas, 

levam a considerações importantes sobre o posicionamento dos nós nas redes 

sociais. 

 

3.3.1 - Teoria da Força dos Laços Fracos 

  

 De acordo com Granovetter (1973), a análise das redes sociais é uma 

ferramenta para ligar os níveis macros e micros da teoria sociológica. Entretanto, 

segundo o autor, a maioria dos modelos de rede objetiva, implicitamente, 

analisar a força dos laços fortes, limitando assim sua aplicabilidade para grupos 

pequenos e bem definidos. 

 Granovetter (1973) explica que a força e a intensidade destes podem 

variar entre fortes (estreitos), que se caracterizam pela intimidade e pela 

proximidade; e fracos (frouxos), que se caracterizam por relações esparsas e 

não traduzem proximidade e intimidade.  

Assim, podemos avaliar a força do laço pela quantidade de tempo que um 

indivíduo dedica-se a outro. Para tanto, o autor indica avaliar essa frequência do 

fluxo de trocas entre os atores sociais na rede, sugerindo a seguinte medida: 

 Frequentemente: pelo menos duas vezes por semana. 

 Ocasionalmente: mais de uma vez ao ano, mas menos de duas vezes por 

semana. 

 Raramente: uma vez por ano ou menos. 

É importante ressaltar que as pessoas tendem a ser homophilous, ou seja, 

elas tendem a ter laços mais fortes com pessoas que são semelhantes a elas 

(BOUGARTTI & HALGIN, 2011). Na medida em que se tornam mais fortes, os 

laços de relacionamento e a interação interpessoal entre agentes, mais sólidos, 

serão a base de confiança, de comprometimento e das responsabilidades na 

estrutura da rede social. Promovendo, assim, confiança mútua, cooperação e 

abertura para a troca de conhecimento (OLIVEIRA, et. al. 2014). 

 Em contrapartida, Granovetter (1973) afirma que as redes tendem a se 

fechar sobre si mesmas, possibilitando menos circulação de novas informações. 

Nesse sentido, o autor argumenta que os laços fracos é um meio de circulação 

de informações entre os diversos canais de uma rede. 
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 Uma vez que os laços fracos são mais fáceis de estabelecerem, eles 

podem agregar valor ao ator social ao conectá-lo com outros que fornecem 

diferentes fontes de informação. Segundo Granovetter (1973, p. 1365, tradução 

nossa): “o significado de laços fracos é, portanto, a capacidade de criar mais 

caminhos e caminhos mais curtos”. Portanto, os laços fracos alcançam maior 

número de pessoas e os indivíduos que os possuem podem difundir a inovação 

mais facilmente por estarem conectados entre outros grupos e possuírem 

experiência e formações diversas. 

 Nesse sentido, a abordagem de Granovetter vai ao encontro da nova 

morfologia da sociedade contemporânea ao discutir a relação entre os grupos e 

analisar estruturas de redes não facilmente definidas em termos de grupos 

primários. De acordo com este ponto de vista, quanto menos relações de laços 

fracos existirem numa sociedade estruturada em laços fortes, menos fluxos e 

menos inovação se conectam. 

 Assim como Granovetter (1973), Burt (1992) apresenta a teoria dos 

buracos estruturais que proporcionam aos estudos da rede uma visão mais 

ampla e estratégica das relações entre os atores sociais. Esses pesquisadores 

apresentam uma análise das vantagens competitivas das redes, uma vez que 

demonstram que essas podem aumentar a produtividade dos indivíduos e das 

organizações, a partir da percepção de que os contatos sociais e as inter-

relações são fatores de desenvolvimento econômico. 

 

3.3.2- Teoria dos Buracos Estruturais 

 

Baseado na psicologia social, Burt et. al. (2013) afirmam que as pessoas se 

reúnem em grupos como resultados das oportunidades de interação definidos 

pelos lugares onde se encontram. Para esses pesquisadores, a partir deste 

agrupamento, a comunicação pode tornar-se mais frequente e fluente, fazendo 

com que as pessoas desenvolvam pontos de vistas similares. Então, os 

membros de um grupo passam a desenvolver discursos, opiniões, símbolos e 

comportamentos que os fazem ser um membro deste grupo. Como 

consequência, o conhecimento explícito deste grupo pode se desenvolver em 

um conhecimento tácito capaz de produzir vantagens para os envolvidos. 
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Os autores afirmam que o conhecimento tácito se internaliza no grupo de tal 

forma que é difícil ser repassado a outros grupos. Nesse sentido, abrem-se 

“buracos” nos fluxos de informações entre grupos. Esses buracos na estrutura 

social de comunicação, chamados por Burt (1992) de buracos estruturais, inibem 

o fluxo de informação entre os atores sociais. 

Os buracos estruturais não significam que os grupos não tenham 

conhecimento um do outro, significa apenas que cada um concentra em suas 

próprias atividades, em sobreposição das atividades do outro grupo. Entretanto, 

Burt ressalta que em qualquer um dos lados de um buraco estrutural, circula 

diferentes tipos de informação. Contudo, quando há diferenças significativas na 

compreensão da informação, é mais fácil que essa ocorra em grupos separados, 

do que em um grupo de laços fortes, denominado por ele de cluster. 

 Segundo Burt et. al. (2013), dentro de um grupo as pessoas compartilham 

conhecimento explícitos e implícitos, que constituem o conhecimento aderente 

ao seu cluster. Por esse motivo, faz-se necessário construir “pontes” entre os 

clusters para ganhar vantagem e trocar informações diversas. 

 Para os autores, os nós que estão conectados a diferentes tipos de grupos 

possuem vantagem em amplitude de informação, tempo e arbitragem. Esses nós 

têm acesso a informações menos redundantes e podem se configurar como 

líderes de opinião e responsáveis pela difusão de novas ideias e 

comportamentos, uma vez que são capazes de traduzir o comportamento e 

opinião de um grupo para outro por meio de um dialeto comum. 

 Nesse sentido, apresentando uma análise mercadológica dos estudos das 

redes, Burt et. al. (2013) ressaltam que um nó intermediário entre dois clusters 

tem possibilidades de coordenar outros nós que estavam desconectados. 

Segundo os autores, esses nós podem construir pontes valiosas entre as 

organizações, proporcionando uma vantagem competitiva e o desenvolvimento 

de oportunidades gratificantes para todos os atores sociais. 

 Dessa forma, Burt et. al. (2013) explicam que não ocorre hierarquia em 

redes onde os nós estão desconectados, bem como naquelas em que os nós 

estão totalmente conectados. A hierarquia ocorre apenas nas redes onde 

existem buracos estruturais. Quanto maior o tamanho da rede, maior a 

possibilidade da existência de hierarquias. 
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3.3.3- Teoria da Centralidade Geodésica 

 Colocando as duas teorias juntas, Granovetter (1973) argumenta que os 

laços fortes não são susceptíveis de serem “pontes” de informação. Portanto, 

apenas os laços fracos podem se tornar “pontes” de informação. 

Granovetter usa essa teoria para explicar por que as pessoas 
geralmente conseguem ou, pelo menos, buscam trabalho por 
meio de conhecidos, em vez de amigos íntimos. Nesse sentido, 
a teoria é de capital social individual, onde as pessoas com mais 
laços fracos (ou seja, mais capital social) são mais bem-
sucedidas. Granovetter também aplica a teoria ao nível do 
grupo, argumentando que as comunidades com muitos laços 
fortes têm bolsões de forte coesão local, mas fraca coesão 
global, enquanto que as comunidades com muitos laços fracos 
têm fraca coesão local, mas forte coesão global (BORGATTI & 
HALGIN, 2011, p. 4, tradução nossa). 

 

 Dessa forma, podemos sugerir que os laços fracos são essenciais para 

criar aglomerados de redes e solucionar possíveis buracos estruturais. 

Tornando-se úteis na função primordial das redes que é ampliar o fluxo de 

informação e interação entre os envolvidos para produzir resultados vantajosos 

e competitivos em uma estrutura social. 

 Nesse cenário, Borgatti e Halgin (2011) deduzem que os nós que estão 

longe de todos os outros recebem o fluxo de informações mais tarde do que os 

nós que estão posicionados centralmente. Assim como os nós que estão 

localizados em partes densas em uma rede, recebem informações mais rápidas 

e diversificas do que os nós periféricos. 

“Esses resultados de fluxo (tempo até a chegada; quantidade de fluxo não 

redundante) são relacionados a uma variedade de resultados mais gerais, como 

criatividade, probabilidade de promoção, obtenção de emprego, etc.” 

(BORGATTI & HALGIN, 2011, p. 5, tradução nossa). 

 Segundo Alejandro e Norman (2005), o grau de centralidade é medido 

pelo número de nós que um único nó está ligado. Ele divide em grau de entrada 

e grau de saída, onde o primeiro refere-se a soma de interações que o nó tem 

com os outros; enquanto o segundo, é a soma das interações que os outros nós 
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têm com ele. De acordo com os autores supracitados, a medida de 

intermediação de um nó obtém-se contando as vezes que esse aparece nos 

caminhos (geodésicos) que ligam todos os pares de nós da rede, estes atores 

são chamados de pontes. 

 Já o grau de proximidade, é a capacidade de um nó se ligar a todos os 

outros nós de uma rede, ele é medido pela distância geodésica que uma 

organização apresenta com relação as outras organizações. A distância 

geodésica é calculada pela soma dos valores recebidos nos atributos analisados 

na rede social, enquanto o grau de proximidade é o total da distância geodésica 

multiplicado por 1000 (ALEJANDRO & NORMAN, 2005). Diante disso, a 

centralidade geodésica: 

(...) permite identificar os atores mais centrais, em termos de 
estrutura geral da rede, na qual a centralidade de um ator é igual 
à soma das suas conexões com outros atores, ponderada pelo 
grau de centralidade desses outros atores (Bonacich, 1987). 
Quanto maior a centralidade geodésica de um ator, maior poder 
ele deterá, porque terá contato com atores distribuídos por toda 
a rede (BELESTRIN, et. al., 2010, p. 466). 

 

 De acordo com os teóricos que defendem a centralidade na rede, os nós 

que estão nessa posição apresentam maior eficiência de resolução de 

problemas, percepção de lideranças e membros mais satisfeitos. Em outras 

palavras, fica fácil perceber que no que diz respeito à centralidade de um vértice 

está relacionada ao número de contatos diretos que aquele ator possui. Um 

membro da rede que se encontra numa posição que permite o contato direto com 

muitos outros é visto pelos demais como um canal maior de informação, razão 

pela qual dizemos ser mais central. Assim, o grau de centralidade se resume na 

contagem de número de adjacências de um vértice. 

Todavia, essa percepção não considera que os nós localizados na 

periferia podem se relacionar com outras redes que podem trazer para eles 

vantagens competitivas frente aos demais. A centralidade de uma organização 

está, portanto, em parte, pelas suas características próprias e em parte pelas 

propriedades da rede ao qual está incorporada (FREEMAN, 1979). 
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 Uma vez que as características do ator social é o ponto crucial para sua 

centralidade e vantagem na rede, Burt et. al. (2013) alertam que a diversidade 

de informação pode ser vantajosa, mas pode também suscitar mal-entendidos. 

Baseado na psicologia, os autores afirmam que as pessoas possuem recursos 

individuais que podem afetar os resultados deste fluxo.  

Por esse motivo, o mapeamento dos atores e das relações se torna 

essencial para análise de redes e a formação de alianças estáveis e 

colaborativas capazes de produzir resultados sociais e econômicos positivos 

para a sociedade, seus indivíduos e suas organizações. 

3.4 – Análise de Citação para o Mapeamento de Redes Sociais 

 

 Uma das metodologias que podem ser utilizadas para se mapear uma 

rede social é a análise de citações, muito empregada nos estudos bibliométricos, 

pois investiga as relações entre os citantes e os citados de uma pesquisa.  

 Segundo Ruas e Ferreira (2016), quando a análise de citações é usada 

conjuntamente com a Análise de Redes Sociais, possibilita visualizar a interação 

entre um grupo por meio da construção de uma rede de referências, ou seja, 

uma representação gráfica dos atores mais citados dentro de um determinado 

contexto. 

 As citações possibilitam medir o impacto e a visibilidade de um 

determinado ator, demonstrando seu nível de influência naquela rede social 

através do número de citações recebidas, formando uma prova empírica das 

relações do campo de pesquisa. 

 O mapeamento de uma rede social por meio de análises de citações, 

permite a identificação de atores invisíveis em uma determinada estrutura social 

e os laços de ligação entre seus pares. 

 Para uma análise de identificação dos atores mais referenciados numa 

rede, utiliza-se a métrica do grau de centralidade, pois possibilita visualizar 

quantos contatos diretos que um ator mantém em sua rede. Segundo essa 

métrica, um ator que se encontra em uma posição que permite contato direto 

com muitos outros é visto pelos demais como um canal maior de informação, 

razão pela qual dizem ser mais central.   

 



62 
 

4- APRESENTAÇÃO DO CAMPO DA PESQUISA: A CIDADE DE JUIZ DE 

FORA 

 

A partir dessa perspectiva teórico-metodológica, entendendo a rede como um 

conjunto de nós (atores), vínculos (relações) e fluxos (informações), devemos 

recapitular que o objetivo desta pesquisa é mapear e analisar a rede 

interorganizacional do setor de turismo de eventos da cidade de Juiz de Fora – 

Minas Gerais, para sugerir estratégias gerenciais para o trabalho do Convention 

& Visitors Bureau do destino.  

Nesse sentido, conforme sugerido por Jenkins et. al. 2011 para se analisar 

um destino turístico, o presente capítulo descreve a cidade de Juiz de Fora, a 

fim de apresentar os aspectos socioeconômicos, naturais, culturais e turísticos, 

onde ocorrem os relacionamentos entre os atores sociais que formam a rede de 

turismo de eventos local. 

 

4.1 – Aspectos Socioeconômicos 

 

A cidade de Juiz de Fora, localizada na região Sudeste do Estado de Minas 

Gerais (Figura 4), surgiu às margens do Caminho Novo da Estrada Real, em 

1865. Atualmente, a “Princesa de Minas”, como a cidade é conhecida e clamada 

nos versos do seu hino municipal, possui uma população estimada de 563.769 

habitantes (IBGE, 2017), distribuídos em uma área geográfica de 1.433,87 Km², 

que vivem num clima ameno com temperatura média de 20,1º durante o ano 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018; CLIMATE-DATA, 2018). 
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FIGURAS 3 e 4: Mapas de localização de Juiz de Fora em âmbito nacional e estadual. FONTE: 

WIKIPEDIA, 2018. 

 

Localizada no principal eixo econômico do Brasil, entre as capitais Rio de 

Janeiro (184 km), Belo Horizonte (272 Km) e São Paulo (506 Km), a cidade conta 

com o acesso de importantes rodovias do país, a BR 040, a BR 267 e a MG 353. 

Além disso, conta com a Ferrovia SR3 – MRS para o transporte de cargas e dois 

aeroportos para transporte de passageiros: o Aeroporto Regional da Zona da 

Mata (IZA), que opera voos comerciais das companhias aéreas Gol e Azul; e o 

Aeroporto Municipal Francisco de Assis (JDF), popularmente conhecido como 

Serrinha, que atende voos particulares e fretados. 

Juiz de Fora está entre os cinco mais populosos municípios do Estado de 

Minas Gerais e entre os cem do Brasil. Sendo eleita como uma das cinquenta 

melhores cidades para se viver no país, segundo dados da Consultoria 

Macroplan11 que analisou os municípios com mais de 266 mil habitantes em 16 

indicadores divididos em quatro áreas distintas: saúde, educação e cultura, 

segurança e saneamento e sustentabilidade (REVISTA EXAME, 2017). 

                                                           
11 A Macroplan é uma empresa brasileira de consultoria com sede no Rio de Janeiro e atuação 
em todo o Brasil. Ao longo de quase 30 anos de existência, atenderam mais de 130 clientes – 
privados, públicos ou do terceiro setor – com mais de 400 projetos em todas as regiões do Brasil, 
em setores e áreas muito diversas. FONTE: https://www.macroplan.com.br/nossa-historia/. 
Acesso em: 10 ago 2018. 

https://www.macroplan.com.br/nossa-historia/
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 De acordo com o site institucional da Prefeitura de Juiz de Fora - PJF 

(2018), a cidade tem um Produto Interno Bruto – PIB per capita de R$ 6.2 mil e 

uma das mais altas expectativas de vida do Brasil.  

Ocupando lugar de destaque em Minas em qualidade de vida e 
investimentos, Juiz de Fora também se destaca no ranking de 
desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas - 
ONU (PJF, 2018). 

 

 Adjetivada como uma cidade moderna, atraente, planejada, transparente, 

eficiente, amigável, inteligente e conectada, pelo Portal Invista em JF da 

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, em 2018, o destino conquistou o primeiro 

lugar no Ranking de Serviços de Cidades Inteligentes da Teleco12, através de 

uma pesquisa desenvolvida a pedido do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações, para avaliar a oferta de serviços inteligentes ao 

cidadão no Brasil.  

O destino se destaca, ainda, na educação, por possuir 369 escolas e 12 

universidades em seu território, sendo a Universidade Federal de Juiz de Fora – 

UFJF, reconhecida nacionalmente pela qualidade de ensino. Além disso, possui 

um Instituto Federal de Educação Técnica (IFET), dois institutos de tecnologia 

(EMBRAPA – Gado de Leite e o Instituto Nacional de Energia Elétrica) e diversos 

cursos técnicos e profissionalizantes do “Sistema S”13. Números estes que 

resultam na formação de uma média de 4.000 profissionais por ano (PJF, 2018). 

 No que tange a saúde, Juiz de Fora atende a população local e regional 

com hospitais como a Santa Casa de Misericórdia, Monte Sinal e Albert Sabin, 

                                                           
12 A metodologia da pesquisa foi aplicada nos 100 maiores municípios do país e estruturada com 

índice composto por dois pilares: serviço inteligente e acesso aos serviços. O primeiro é avaliado 
por dois subíndices: “Utilizados Diretamente pelo Cidadão”, a partir da mobilidade urbana, ‘e-
Gov’ (Governo eletrônico), meio ambiente, educação e saúde; e “Gestão Municipal”, através dos 
semáforos inteligentes, vigilância (câmeras), base de informação (segurança), monitoramento 
de bueiros, prontuário médico, iluminação e limpeza pública (ACESSA.COM, 2018). 
13 Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o 
treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além 
de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais 
similares. Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); 
Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); 
e Serviço Social de Transporte (Sest). Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-
legislativo/sistema-s. Acesso em: 10 ago 2018. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s
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por exemplo, que juntos com outros 1.240 estabelecimentos no setor, 

contabilizam 2.422 leitos e dispõem de 21.100 profissionais em atuação 

(DATAVIVA 2017; CNES 2017 apud PJF, 2018).  

 Com relação a segurança pública, a cidade está em 152ª posição entre 

os 300 municípios com mais de 100 mil habitantes listados no Atlas da Violência 

201714. Atualmente, o município é atendido por 1.153 policiais militares, além de 

97 guardas municipais, que contam com o apoio de 54 câmeras de vigilância 

espalhadas pela cidade, através de investimentos do Programa “Olho Vivo”15 

(PJF, 2018). 

 Apesar de ainda possuir números significativos na indústria, com 1.728 

empresas instaladas no local; além de um representável índice de 

empreendimentos na construção civil, 963 ao todo; a atual economia do destino 

está voltada ao setor terciário, com 7.891 estabelecimentos comerciais e 8.765 

empresas de prestação de serviços (IBGE, 2015). Juntos, os negócios 

comerciais e de serviços no setor privado, empregam 102.851 pessoas em um 

total de 172.724 cidadãos empregados na cidade (MET / CAGED apud PJF, 

2017). 

 

4.2- Aspectos naturais, culturais e turísticos 

 As características socioeconômicas de Juiz de Fora, aliadas as sua 

infraestrutura e seus aspectos naturais e culturais, elevaram-na ser considerado 

um dos dezessete destinos indutores do turismo regional em Minas Gerais, 

segundo a Secretaria de Turismo do Estado – SETUR/MG, em 2011.  

 A SETUR/MG (2011) afirma que “o destino possui expressivo apelo 

cultural e natural”. Conforme a Prefeitura de Juiz de Fora (2018), ao todo são 

                                                           
14 O Atlas de Violência é realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA, em 

parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP, que juntos mapeiam os 
assassinatos registrados no Brasil (JORNAL TRIBUNA DE MINAS, 2017) 
15 O Programa “Olho Vivo” é um projeto de segurança desenvolvido pelo Governo de Minas 

Gerais em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora e gerenciado pela Polícia Militar de Minas 
Gerais, por meio de uma sala de controle das imagens, localizada no 2º Batalhão da PMMG. 
Nota da autora. FONTE: http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2014/05/comeca-
instalacao-do-programa-olho-vivo-em-juiz-de-fora.html. Acesso em: 10 ago 2018. 

http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2014/05/comeca-instalacao-do-programa-olho-vivo-em-juiz-de-fora.html
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2014/05/comeca-instalacao-do-programa-olho-vivo-em-juiz-de-fora.html
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294 praças, 16 museus, 8 teatros, 3 parques e 6 mirantes e represas. Dentre 

esses, o atrativo de maior potencial é o Museu Mariano Procópio com vasto 

acervo do período imperial. Sendo o primeiro a ser montado em Minas Gerais, 

em 1922, e possuindo mais de 46 mil peças que vão desde artefatos 

arqueológicos até espécimes botânicas e zoológicas.  

 Contudo, o Museu que é mantido e administrado pela Prefeitura de Juiz 

de Fora, através da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Laje – FUNALFA, está 

fechado há cerca de dez anos para reforma, sem previsão de abertura total do 

seu acervo, devido ao valor necessário para sua revitalização. Todavia, além do 

Museu Mariano Procópio, na Síntese dos Destinos Indutores, a SETUR/MG 

sugere atrativos públicos, como o Espaço Mascarenhas que contém o Centro 

Cultural Bernardo Mascarenhas e o Mercado Municipal, os Museus do Crédito 

Real e Ferroviário, os Parques da Lajinha e Halfeld e o Horto Florestal do Posto 

D’Antas.  

 A cidade conta, ainda, com atrativos geridos pela Universidade Federal 

de Juiz de Fora, que, por si só, apresenta um Campus com apelo natural, 

histórico e cultural de grande relevância. No Campus da UFJF, é possível visitar 

gratuitamente o Centro de Ciências com o Observatório Astronômico, os Museus 

de Malacologia, a Sala de Arqueoastronomia e às exposições interativas. 

 Além disso, a Universidade é responsável pelo Memorial da República 

Presidente Itamar Franco; Museu de Arte Murilo Mendes; Usina de Marmelos 

(primeira usina hidrelétrica de América do Sul); Cine Theatro Central 

(considerado um dos dez mais belos do Brasil); Casa de Cultura e o Jardim 

Botânico (JFCVB, 2018). 

 Entretanto, os fatores que mais chamam a atenção dos visitantes do 

destino, são o potencial gastronômico, a hospitalidade, a programação cultural e 

a vida noturna. Com base nos comentários dos viajantes usuários do Expedia 

Brasil16 (2016), Juiz de Fora foi considerado um dos destinos mais amigáveis do 

país. 

                                                           
16  Expedia é uma agência de turismo virtual, líder global em viagens online, com presença em 
30 países e atuando no mercado brasileiro desde 2012. FONTE: 
http://www.melhoresdestinos.com.br/expedia-brasil.html. Acesso em: 11 ago 2018. 

http://www.melhoresdestinos.com.br/expedia-brasil.html
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 Na pesquisa foram considerados itens como conforto, comodidade, 

hospitalidade e tranquilidade. Foram selecionados apenas destinos que 

contaram com pontuações entre 4 e 5, onde a maior nota foi 4,76 e a menor foi 

4,13. Neste cenário, Juiz de Fora foi colocada entre os vinte melhores, conforme 

descrito na página oficial do site:  

Cidade referência na Zona da Mata mineira, o ponto de encontro 
por lá é o Calçadão da Rua Halfeld. O povo hospitaleiro e os 
artistas da Feira de Artesanato da Praça São Mateus se 
orgulham dos costumes de sua gente. Um exemplo é o “melhor 
torresmo do Brasil” servido no Bar do Bigode, desde a década 
de 70. E para apreciar uma vista sem igual, o lugar é o Morro do 
Imperador (EXPEDIA, 2016). 

 

 De acordo com a Síntese  Integradora da Pesquisa de Demanda dos 

Destinos Indutores do Turismo Regional de Minas Gerais17, realizado com 288 

entrevistados pela equipe do Observatório do Turismo do Estado, em 2017, 

88,9% dos visitantes que responderam as entrevistas em Juiz de Fora, 

afirmaram que a viagem ao destino atendeu plenamente ou superou a 

expectativa (SETUR/MG, 2018). Na avaliação dos serviços oferecidos, a 

pesquisa apresentou os seguintes resultados:  

 

SERVIÇOS JF MG 

Qualidade dos guias de turismo - 9,0 

Hospitalidade 8,7 8,9 

Hospedagem 8,5 8,8 

Gastronomia / restaurantes 9,0 8,8 

Quantidade de guias de turismo - 8,7 

Atrativos turísticos 7,7 8,4 

Acesso ao município 8,4 8,3 

Comércio 8,7 8,3 

Opções de lazer e entretenimento 8,1 8.2 

Sensação de segurança 7,7 7,9 

Limpeza 8,0 7,9 

Informação turística 7,4 7,7 

Sinalização turística 7,4 7,7 

                                                           
17 Dados da pesquisa disponíveis em: https://www.observatorioturismo.mg.gov.br/destinos-
indutores. Acesso em: 11 ago 2018. 

https://www.observatorioturismo.mg.gov.br/destinos-indutores
https://www.observatorioturismo.mg.gov.br/destinos-indutores
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Transporte público 7,9 7,4 

Preços 7,6 7,4 

Média 8,1 8,2 

QUADRO 5: Avaliação dos serviços de Juiz de Fora. FONTE: Observatório do Turismo da 

Secretaria de Turismo de Minas Gerais - SETUR/MG, 2017. 

 

 Este estudo apontou, ainda, que o perfil predominante dos turistas são 

pessoas do sexo feminino (56,6%); solteiras (47,6%); com ensino médio 

(46,9%); idade média de 40,2 anos e renda mensal entre R$ 2.811,01 e R$ 

4.685,00. Em sua maioria, são turistas brasileiros (99,31%) advindos dos 

estados de Minas Gerais (57,3%), Rio de Janeiro (33%) e São Paulo (3,8%); e 

apresentam um gasto médio diário de R$ 58,62 em suas visitas a Juiz de Fora. 

De acordo com essa pesquisa, a motivação do visitante está relacionada, 

principalmente, a visita a amigos e parentes (40,6%); negócios 19,8% e 

tratamento/consulta médica (14,6%).  

Entretanto, o Projeto de Pesquisa de Caracterização da Demanda 

Turística de Juiz de Fora – Minas Gerais18, realizada pelo Departamento de 

Turismo a Universidade Federal de Juiz de Fora, com 512 turistas da cidade, no 

ano de 2016, aponta que o perfil do visitante é, em sua maioria, homem (58,6%); 

com idade média entre 30 e 50 anos (58,8%); casados (56,4%) e com ensino 

superior completo (44,1%). Segundo essa pesquisa, 53,5% deles visitam a 

cidade motivados por negócios, seguidos por 16,2% que alegam motivações 

familiares e 7,8% se deslocam por causa de eventos sociais, culturais, técnicos-

científicos e esportivos.  

De acordo com Rodrigues (2016), apesar do segmento de turismo de 

negócios e/ou eventos não liderar as pesquisas de demanda do destino, ele tem 

sido a “vocação turística” que lidera as ações de gestão estratégica de marketing 

das organizações que administram a atividade turística local.  

 

                                                           
18 Dados na pesquisa disponíveis em: https://www2.ufjf.br/noticias/wp-
content/uploads/sites/2/2017/05/perfil-da-demanda-turstica-jf-anual-2016.pdf. Acesso em: 11 
ago 2018. 

https://www2.ufjf.br/noticias/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/perfil-da-demanda-turstica-jf-anual-2016.pdf
https://www2.ufjf.br/noticias/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/perfil-da-demanda-turstica-jf-anual-2016.pdf
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4.3- Os atores sociais do turismo  

 O setor de turismo é gerido em âmbito público pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDETTUR) que é um órgão 

da administração direta da Prefeitura de Juiz de Fora responsável pela definição 

de diretrizes gerais e coordenação da formulação e implantação das políticas 

industriais, de comércio, serviços e turismo do município. Integra a pasta o 

Departamento de Incentivo ao Turismo (Turismo PJF), ao qual compete planejar, 

coordenar, fomentar, divulgar e fiscalizar as ações voltadas ao desenvolvimento 

da atividade em Juiz de Fora (PJF, 2018). 

 Vinculado ao Turismo PJF, está o Conselho Municipal de Turismo 

(COMTUR JF) que é um órgão colegiado consultivo, de assessoramento e 

fiscalização, destinado a orientar, incentivar e promover o turismo local. Com o 

intuito de “atender às demandas do turismo, o trabalho do conselho está pautado 

na integração e envolvimento das entidades parceiras para fazer de Juiz de Fora 

um dos destinos mais visitados e conhecidos do país” (SEDETTUR / PJF, 2018). 

 Atendendo ao Artigo 3º da Lei Municipal nº 12.178, de 16 de dezembro de 

2010, que “dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal 

de Turismo”, o COMTUR está constituído com as seguintes organizações 

relacionadas ao setor de turismo de Juiz de Fora: 

ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS 
 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Turismo 

Guarda Municipal 

Secretaria de Comunicação Social Fundação Cultural Alfredo Ferreira Laje - 
FUNALFA 

Secretaria de Esporte e Lazer Secretaria de Meio Ambiente 

Secretaria de Transportes e Trânsito Universidade Federal de Juiz de Fora 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
 

Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora 
- ADJFR 

Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais - FIEMG 

Associação Brasil para o Turismo - 
ABRALTUR 

Sindicato dos Taxistas e Transportadores 
Autônomos de Passageiros de JF 

Associação Brasileira de Agência de Viagens 
- ABAV 

Serviço de Aprendizagem Comercial - 
SENAC 

Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes – ABRASEL ZM 

Sindicato do Comércio de Juiz de Fora – 
Sindicomércio  

Associação Brasileira de Produtores de 
Eventos - ABRAPE 

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares - SHRBSJF 

Associação Comercial e Empresarial de Juiz 
de Fora - ACEJF 

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora – 
CES JF 
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Associação Cultural e Recreativa Brasil 
Alemanha 

Circuito Turístico Caminho Novo - CTCN 

Associação dos Condutores Autônomos do 
Serviço de Táxi de Juiz de Fora - ACAST 

Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e 
Turístico - SINART 

Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL Serviço de Apoio a Micro e Pequenas 
Empresas - SEBRAE 

Centro Acadêmico de Turismo – CATUR / 
UFJF 

Juiz de Fora e Região Convention & Visitors 
Bureau – JFC&VB 

QUADRO 6: Estrutura organizacional do COMTUR JF. FONTE: 

https://www.pjf.mg.gov.br/conselhos/comtur/estrutura/composicao.php. 

 

 A maioria dessas organizações representa o interesse do setor de turismo 

de Juiz de Fora, que segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

do Ministério do Trabalho e Emprego, é formado por 2.411 estabelecimentos na 

cidade, que empregam 17.608 pessoas com uma renda mensal média de R$ 

1.470,11 (OBSERVATÓRIO DO TURISMO DE MINAS GERAIS, 2016). 

Conforme demonstrado nos gráficos abaixo: 

 

 

FIGURAS 6 e 7 – Fonte: Síntese dos Destinos Indutores – Observatório do Turismo do Estado 

de Minas Gerais, 2016.19 

  

 A Prefeitura de Juiz de Fora, com o apoio do Juiz de Fora e Região 

Convention & Vistors Bureau, contabiliza no Portal Invista em JF (2018), um setor 

de turismo formado por 65 agências de turismo, 2.683 bares, 2.578 restaurantes, 

48 hotéis, 15 pousadas e 9 casas noturnas. 

                                                           
19 Disponível em: https://www.observatorioturismo.mg.gov.br/destinos-indutores. Acesso em: 11 
ago 2018. 

https://www.pjf.mg.gov.br/conselhos/comtur/estrutura/composicao.php
https://www.observatorioturismo.mg.gov.br/destinos-indutores
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4.3.1- Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau 

 Nesse cenário, aproximadamente, 50 organizações do destino se 

organizam por meio da Associação para o Desenvolvimento do Turismo de Juiz 

de Fora e Região, conhecida como Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau, 

com o intuito de fortalecer e divulgar a imagem e a qualidade do destino, para 

profissionalizar e captar eventos que possibilitem o aumento do fluxo de turistas 

na cidade. 

 Segundo a primeira Ata de Assembleia Geral da entidade, registrada em 

oito de outubro de 2001, o JFC&VB foi criado por empresários locais com o apoio 

de entes públicos relacionados ao setor do turismo do destino, denominados 

sócios fundadores. Estes criaram um “grupo de impulsão”20 com a participação 

de hoteleiros, gestores públicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, organizadores de eventos, empresários do setor de transporte, 

hotelaria e agências de viagens, que deram origem a primeira união 

institucionalizada dos representantes do setor de turismo de Juiz de Fora. 

 O Juiz de Fora Convention & Vistors Bureau, apresenta natureza jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativo-

financeira e regida por um Estatuto Social, onde no artigo 2º, Capítulo II, afirma: 

A entidade tem por finalidade precípua contribuir para o 
desenvolvimento turístico sustentável da cidade de Juiz de Fora 
e região, através da captação, geração e incremento de eventos 
em geral, com o objetivo de atrair e aumentar o fluxo de 
visitantes da região, bem como promover o desenvolvimento e a 
difusão cultural, científica, tecnológica e artística (ESTATUTO 
SOCIAL JFC&VB, 2018, p. 1). 

 

Dentre seus objetivos sociais, estão também o marketing do destino, 

pesquisas para o setor de turismo de negócios e eventos, criação de cursos, 

palestras e seminários para capacitação dos agentes sociais do turismo, network 

entre e com os associados e entidades congêneres, captação de recursos 

                                                           
20 Nome dados ao grupo na Ata de Constituição do Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau, 
datada em 08 de outubro de 2001. Sendo um manuscrito disponível no Livro de Atas do JFC&VB.  
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financeiros para o desenvolvimento do trade turístico, parceria com a academia 

e incentivo ao turismo receptivo local (ESTATUTO SOCIAL JFC&VB, 2016). 

Para que o trabalho do Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau seja 

realizado, são eleitos, bienalmente, uma Diretoria Executiva formada por 

gestores das empresas associadas que se comprometem, voluntariamente, a 

trabalhar em prol da causa defendida por essa associação. Atualmente, após a 

alteração do Estatuto Social do JFC&VB, aprovado em Assembleia Geral no dia 

16 de abril de 2016, a diretoria é formada por um presidente; um vice-presidente; 

um diretor de administração e finanças; um diretor de captação e eventos; um 

diretor de turismo e hotelaria e; um diretor de comunicação e marketing. Além 

dos diretores, existe um Conselho Fiscal constituído por mais seis associados, 

três titulares e três suplentes, que tem como responsabilidade analisar e aprovar 

as contas da referida Diretoria Executiva. Atualmente, o corpo diretivo do 

JFC&VB é composto pelos seguintes tipos de serviços:  

CARGO ORGANIZAÇÃO TIPO DE SERVIÇO 

Presidência Vila Brasil Turismo & Eventos Agência de turismo receptivo; 
organizadora de eventos; buffet. 

Vice-Presidencia Mais Comunicação Agência de comunicação 
empresarial; jornalismo; publicidade 

e de eventos 

Diretoria 
Administrativa 

Financeira 

Cult Brasil Intercâmbio Agência de turismo; viagens e 
câmbio. 

Diretoria de 
hotelaria e turismo 

Ritz Plaza Hotel Hotel, eventos e alimentação. 

Diretoria de 
comunicação e 

marketing 

Green Hill Hotel Hotel, eventos, alimentação e lazer. 

Diretoria de 
Captação e Eventos 

Acsa Cerimonial e Eventos Organizadora de eventos; 
cerimonialista. 

Conselheiro - 
Presidente 

UNIMED Serviços e planos de saúde; 

Conselheiro 
Presidente 
(Suplente) 

Valoures Câmbio e Turismo Agência de Câmbio; Intercâmbio; 
Turismo e Viagens. 

Primeiro 
Conselheiro 

Sindicato de Hotéis, 
Restaurante, Bares e 

Similares – SHRBS JF 

Organização da Sociedade Civil -
Sindicato patronal de serviços de 

alojamento e alimentação. 

Primeiro 
Conselheiro 
(suplente) 

Partner Produções Organizadora de eventos 

Segundo 
Conselheiro 
(suplente) 

Aeroporto Zona da Mata - IZA Concessionária Aeroportuária 

Segundo 
Conselheiro 

Suplente 

Mr. Tugas Cervejaria e Pizzaria 
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QUADRO 7: corpo diretivo do JFC&VB eleito para o biênio 2018/2019. Fonte: 

http://visitejuizdefora.com/institucional/diretoria-executiva. Acesso em: 26 ago 2018. 

 

Esse quadro administrativo, tem a autonomia de contratar profissionais 

para operacionalizar as ações e projetos desenvolvidos por eles, obedecendo o 

regime imposto pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. Sendo estes 

profissionais os únicos a serem autorizados, através do Estatuto Social do 

JFC&VB, a serem remunerados. 

O JFC&VB conta, atualmente, com uma funcionária contratada e uma 

estagiária. Tem como principal fonte de receitas a mensalidade dos 

associados21, que totalizam R$ 3.400,00; a Room Tax22 que configura uma 

média de R$ 1.200,00 por mês e porcentagens em projetos apoiados (valores 

não mensuráveis).  

Atualmente, a associação conta com 48 organizações, divididas em 17 

segmentos, conforme apresentado no quadro abaixo: 

ASSOCIADOS POR TIPO DE SERVIÇO – JFC&VB 2018 
 

AGÊNCIA DE MOTORISTA CONSULTORIA 

Only Drivers Sigma Engenharia 

AGÊNCIA DE TURISMO E VIAGENS Fator SI – Segurança e 
Inteligência 

Cult Brasil Intercâmbio RC8 - Consultoria 

AGÊNCIA DE CÂMBIO TEATRO 

Valoures Câmbio e Turismo Teatro Solar 

AGÊNCIA JURÍDICA E CONTÁBIL CASA NOTURNA 

ANT Contabilidade pRIVILÉGE 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL FOTOGRAFIA 

Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região - 
ADJFR 

Land Drone 

Associação Cultural e Recreativa Brasil Alemanha HOTÉIS 

Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares – 
SHBRS JF 

Victory Business Hotel 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – 
ABRASEL ZM 

Victory Suítes 

                                                           
21 Estipuladas no valor de R$ 72,40 para organizações com até dez funcionários e R$ 122,75 
para organizações com acima de 11 funcionários, sendo negociável os valores para espaço de 
eventos e contando com alguns associados por permuta de serviços para o funcionamento da 
associação.  
22 A principal fonte de receita dos CVBx é uma contribuição voluntária feita pelos hóspedes dos 

hotéis filiados a cada Convention. Essa contribuição, lançada na fatura do hóspede a cada diária, 
tem valor variável de acordo com o que estabelece o estatuto de cada Convention, e é conhecida 
mundialmente como room tax ou taxa de turismo. No caso de Juiz de Fora, a room tax é de R$ 
1,50 por apartamento por noite.  

http://visitejuizdefora.com/institucional/diretoria-executiva
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Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora - 
ACEJF 

Gran Victory Hotel e Eventos 

Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL JF Serrano Residencial Hotel 

Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora Green Hill – Hotel, Eventos e 
Lazer 

EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS Nobile 

Video Sol Produções Ibis Hotel 

Júlio Vasques Produções Hotel Regional JF 

Start Eventos Ritz Plaza Hotel 

RESTAURANTES Solar Flat 

Chimarron Churrascaria Majestic Colonial Hotel 

Churrasqueira Imperial Hotel 

Bacco Bar e Restaurante Premier Parc Hotel 

Pluri Bistro Cultural OGANIZADORA DE EVENTOS 

CERVEJARIAS ACSA Eventos 

Mr. Tugas Viva Eventos 

COMUNICAÇÃO / PUBLICIDADE Partner Produções 

Ambiente Comunicação PLANO DE SAÚDE 

Mais Comunicação Unimed Juiz de Fora 

Mix Alternativo AGÊNCIA DE RECEPTIVO 

CONCESSIONÁRIA / AEROPORTO Vila Brasil Turismo & Eventos 

Concessionária do Aeroporto Zona da Mata - IZA  

QUADRO 8: Associados ao Juiz de Fora e Região Convention & Visitors Bureau, em 2018. 

Fonte: http://visitejuizdefora.com/parceiros 

  

Em 2016, quando a associação ainda continha 39 associados, a autora 

deste trabalho realizou uma pesquisa quantitativa com questionários 

estruturados que visava conhecer os interesses desses associados ao JFC&VB 

(LIMA, 2016). Neste cenário, obteve o retorno de 28 organizações que afirmaram 

por meio de opções múltiplas, que a associação ao Juiz de Fora Convention & 

Visitors Bureau se deve, principalmente, pela busca de relacionamento no setor 

de turismo de negócios e eventos e a visibilidade da empresa no mercado local. 

Conforme demonstrado no gráfico abaixo: 

http://visitejuizdefora.com/parceiros
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FIGURA 7: Gráfico dos motivos para as organizações se associarem ao JFC&VB. FONTE: 

LIMA,2016. 

 Além disso, a pesquisa demonstrou que 78,5% das iniciativas de se 

associar ao JFC&VB são dos proprietários ou diretores gerais da empresa (LIMA, 

2016).  Vale ressaltar, que, exceto o setor hoteleiro e outros empreendimentos 

pontuais, os associados aos CVBx são empresas de pequeno porte, onde um 

gestor assume funções diversas, incluindo administração, finanças, marketing e 

vendas (Brasil CVB, 2009).  

É importante destacar, também, que a maioria das organizações (61%) 

buscaram se associar ao JFC&VB, apenas quando o cenário econômico estava 

favorável. Somente 18% dos entrevistados consideraram a opção desse 

associativismo em momentos de crise, demonstrando que as organizações 

locais não consideram o Convention como uma alternativa para solução dos 

problemas do mercado (LIMA, 2016). 

Vale lembrar, que se a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do 

Ministério do Trabalho e Emprego (OBSERVATÓRIO DO TURISMO DE MINAS 

GERAIS, 2018) apontam um total de 2.411 estabelecimentos no setor de turismo 

13
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Para aumentar a visibilidade da empresa no setor de
turismo local.

Para obter informações privilegiadas referente ao
turismo de negócios e eventos.
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do destino, o JFC&VB possui, então, apenas 2% dessas organizações no seu 

quadro de associados, isso sem contar as empresas da cadeia de eventos, que 

não são mensurados na referida relação. 

Segundo resultados da pesquisa, 36% dos entrevistados que tiveram 

algum tipo de resistências para fazer parte do Convention, alegou que se deveu 

ao desconhecimento do trabalho realizado pela entidade ou descrença no 

trabalho efetivo do Convetion Bureau, conforme 28,5% das repostas (LIMA, 

2016). 

Esses resultados elevam a necessidade dessa pesquisa mapear e 

analisar a rede interorganizacional do setor de turismo de eventos da cidade de 

Juiz de Fora – Minas Gerais para sugerir estratégias gerenciais para o trabalho 

do Convention & Visitors Bureau do destino. 
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5- METODOLOGIA DA PESQUISA  

Dessa forma, com o objetivo de mapear e analisar a referida rede 

interorganizacional do setor de turismo de eventos, foi desenvolvida uma 

pesquisa quantitativa, baseada na metodologia de análise de redes sociais, 

utilizando-se das técnicas de análise por citação (RUAS & FERREIRA, 2016) e 

do método de análise sociométrica (MORENO, 1937; FREEMAN; 2004). 

 A investigação utilizou de fontes primárias através de uma pesquisa de 

campo aplicada, por meio de um questionário estruturado, em atores sociais do 

destino que foram selecionados por uma amostra por conveniência. Conforme 

descrito no Quadro 9 e explicado nos itens a seguir. 

 

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA DISSERTAÇÃO 

Objeto Setor de Turismo de Negócios e Eventos de Juiz de Fora – MG 

Paradigma Teórico Redes Sociais Colaborativas e Cooperativas  

Abordagem Estratégica 

Nível de Análise Interorganizacional 

Tipologia de Análise Laço relacional múltiplo 

Amostra Não-Probabilística (conveniência) 

Fontes de Informação  Primária (entrevistas)  

Natureza Quantitativa 

Pesquisa Descritiva-Exploratória 

Técnicas Análise Sociométrica e Análise de Citações 

Campo Conclusivo 

     QUADRO 9: Características estruturais da dissertação. 

 

5.1- Revisão de Literatura  

5.1.1- Delineamento da Pesquisa 

 Para dar início às investigações dessa dissertação, foi desenvolvido um 

artigo científico denominado “A relação dos estudos entre Convention & Visitors 

Bureau e a teoria das redes sociais no turismo: uma pesquisa bibliográfica no 

contexto brasileiro (2012 – 2017)” (LIMA, 2017), com o intuito de fazer uma 

análise atual dos estudos dessa temática no país.  
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 Lima e Mioto (2007, p. 38), afirmam que “a pesquisa bibliográfica implica 

em um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao 

objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório”. Para tanto, buscou-se 

levantar quais as características dos estudos que relacionavam os Conventions 

& Visitors Bureaux e a teoria das redes sociais no turismo, utilizando das 

palavras chaves “Convention & Visitors Bureau” e “redes sociais no turismo” 

como bases para o direcionamento de um levantamento bibliográfico no contexto 

nacional. 

 Nesse sentido, foram eleitas duas fontes de dados para a investigação: 

Portal de Periódicos Capes23 e Google Acadêmico24. Durante a busca, foi 

possível observar que o Portal de Periódicos Capes apresenta uma ampla gama 

de publicações internacionais, enquanto o Google Acadêmico oferece um 

número maior de possibilidades no cenário nacional. 

 Nesse universo, onde as palavras chaves foram pesquisadas juntas e 

separadamente, foram encontradas mais de 30 mil publicações dessas 

temáticas. Contudo, a maioria delas pesquisava as redes virtuais como 

ferramenta de marketing e comunicação para o turismo, diferente do foco desta 

pesquisa que estuda as redes sociais como uma estrutura composta por pessoas 

ou organizações em ambiente real. 

Sendo assim, para verificar o que tem sido abordado nessas temáticas na 

atualidade, a análise foi baseada em periódicos publicados nos últimos cinco 

anos (2012-2017). E, a fim de obter dados mais confiáveis, foram selecionados 

apenas periódicos revisados por pares publicados em revistas de renome 

nacional ou em anais de eventos da ANPTUR25. 

                                                           
23 O Portal de Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) foi lançado oficialmente em 11 de novembro de 2000, pelo Ministério da Educação, 
reunindo em um único espaço virtual as melhores publicações do mundo com o objetivo de 
fortalecer a Pós-Graduação no Brasil. Disponível em:  
http://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=hist
orico&Itemid=100. Acesso em: 14 fev 2017. 
24 O Google acadêmico é uma ferramenta de busca que possibilita a pesquisa em artigos 
revisados por especialistas (peer-reviewed), teses, livros, resumos e artigos de editoras 
acadêmicas, organizações profissionais, universidades e outras entidades. Disponível em: 
https://bibliotecafea.com/2012/03/08/googleacademico-h/. Acesso em: 14 fev 2017. 
25 A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo – ANPTUR reúne as 

instituições brasileiras que mantêm Programas de Mestrado e/ou Doutorado em Turismo, 
Hotelaria, Lazer ou áreas afins, representando os seus interesses, especialmente no que 



79 
 

Dentro desse panorama, foram encontrados doze artigos que continham em 

seus títulos as palavras-chaves “Convention & Visitors Bureau” e/ou “redes 

sociais no turismo”, salvando também alguns títulos com termos similares às 

temáticas propostas, conforme listados no Anexo I.  

Para fins metodológicos, as leituras dos artigos foram feitas de forma seletiva 

com o intuito de verificar os principais autores, conceitos e palavras-chaves nos 

estudos sobre Convention & Visitors Bureau e redes sociais no turismo no Brasil.  

Nesse cenário, o livro de Amato Neto (2000) denominado “Redes de 

cooperação produtiva e clusters regionais: oportunidades para pequenas e 

médias empresas” se destacou na análise das referências, uma vez que se 

configura como base para a maioria dos artigos nacionais verificados. 

Dentre as metodologias utilizadas, foi possível perceber que a maioria das 

análises é realizada por meio de pesquisas exploratórias. Segundo Lima e Mioto 

(2007, p. 40), “a pesquisa bibliográfica tem sido utilizada com grande frequência 

em estudos exploratórios ou descritivos, casos em que o objeto de estudo do 

proposto é pouco estudado, tornando difícil a formulação de hipóteses precisas 

e operacionalizáveis”. Teixeira (2012) corrobora com este raciocínio, afirmando 

que realiza um estudo exploratório em seu artigo, devido ao fato de que as redes 

de cooperação em turismo estão em estado teórico inicial.  

Além disso, a referida pesquisa possibilitou observar que a maioria dos 

estudos possuem cunho descritivo e uma abordagem quanti-qualitativa para a 

busca de resultados. Foi possível detectar, ainda, que autores como Menezes e 

Cardoso (2012); Hoffman, Oliveira e Brocchi (2016) já fazem uso do software 

UNCINET, como suporte para o desenvolvimento de seus trabalhos. 

Uma vez que a referida pesquisa bibliográfica teve como filtro para seleção a 

combinação das palavras-chaves “redes sociais do turismo” e “Convention & 

Visitors Bureau”, foi notório que todos os artigos encontrados nessa pesquisa 

contavam com o apoio do CVB como fonte primária, por meio de entrevistas, 

                                                           
concerne à formulação da política educacional de educação e pesquisa, ao estabelecimento de 
objetivos e padrões de excelência educacional, e à captação de recursos e incentivos para o 
desenvolvimento da pesquisa e do ensino de pós-graduação em Turismo no Brasil. Fonte: 
http://anptur.org.br/novo_portal/portal_anpur/index.php?get_menu_portal_id=2 . Acesso em: 14 
fev 2017. 

http://anptur.org.br/novo_portal/portal_anpur/index.php?get_menu_portal_id=2
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para análise das redes sociais do setor de turismo de um destino. Demonstrando 

o protagonismo desta instituição para organização de um trabalho em rede na 

atividade turística e seu papel no desenvolvimento do destino e das empresas 

pertencentes a esse setor. 

Entretanto, no que tange as pesquisas sobre Convention & Visitors Bureau 

relacionadas a redes sociais do turismo, os artigos de Paixão (2013; 2015; 2016; 

2016), se apresentaram como o maior índice de resultado na busca dessas 

palavras chaves, entre os anos de 2012 e 2017, no Brasil.  

Contudo, vale ressaltar que Paixão não foca suas pesquisas na teoria ou 

metodologia de análises em redes, apenas se aproxima do tema por buscar 

soluções de forma colaborativa e gestão de destinos por meio da governança. 

Seus estudos, em sua maioria, se configuram como pesquisas bibliográficas com 

objetivos exploratórios e/ou descritivos, baseado em análise documental do 

Convention e entrevistas realizadas junto ao corpo diretivo da instituição. 

Além dos artigos avaliados na referida pesquisa bibliográfica, também foram 

utilizadas as dissertações de mestrado da Angélica da Cunha Monteni Paixão 

(Universidade Federal do Paraná, 2016) e os artigos e a dissertação de Vaniza 

de Lima Schuler (Universidade de Caxias do Sul, 2013), uma vez que foram 

detectadas como as principais pesquisadoras focadas em Convention & Visitors 

Bureau no país. 

Ao fazer uma análise de citações dos estudos selecionados, foi possível 

sugerir que ambas as temáticas, juntas ou separadamente, objetivam entender 

a gestão e o planejamento dos destinos turísticos, por meio da cooperação e 

governança, para a busca de uma maior competitividade. Conforme 

demonstrado no gráfico que avaliou as palavras mais citadas nos artigos, 

denominadas por Lima (2017) de “palavras-chaves”:  

Todavia, apesar dos Convention & Visitors Bureau serem considerados 

atores importantes no processo de análise das redes sociais no turismo, essa 

teoria se apresenta praticamente inexplorada nos estudos referentes ao CVB. 

Além disso, mesmo com a crescente popularidade da teoria das redes nos 

estudos relacionados a turismo no país, não foram encontradas pesquisas 
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eminentemente quantitativas, utilizando-se da técnica de análise sociométrica 

desenvolvida por Moreno (1937). 

 

 

FIGURA 8: Gráfico da relação das palavras-chaves nos estudos sobre CVB e Redes Sociais do 
Turismo, onde a “Série 1” refere-se aos oito artigos que estudam CVB e a “Série 2” aos quatro 
artigos que estudam as redes sociais do turismo.26 

 

Dessa forma, os resultados desse levantamento bibliográfico preliminar no 

contexto nacional, possibilitou identificar que a pesquisa tem direcionamento 

inovador, que podem complementar os estudos sobre Convention & Visitors 

Bureau e gestão de destinos turísticos no Brasil. 

 

5.1.2- Levantamento Bibliográfico das Teorias de Redes 

 Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico das teorias das 

redes sociais no Brasil e no mundo. Inicialmente, buscou-se entender a origem 

deste campo, a partir de especialistas da área advindos das ciências sociais, 

como Linton Freeman, Mark Granovetter, Ronald Burt, Jacob Moreno, dentre 

                                                           
26 Para a elaboração deste gráfico, foi feita a contagem do número de menções dessas palavras 
observadas como as mais referidas nos artigos (LIMA, 2017). 
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outros. Com este entendimento, foi possível compreender a metodologia de 

análise das redes sociais e suas implicações nas diversas ciências, como 

administração, ciências da informação, antropologia, sociologia, engenharia de 

produção e outras que se propuseram a analisá-las a partir de suas frentes 

teóricas, dando-lhe o caráter interdisciplinar que é peculiar a esta teoria. 

 Nesse cenário, o livro do sociólogo americano Linton Freeman, 

denominado “The Development of Social Network Analysis” (2004), foi essencial 

para investigar as redes sociais desde os seus primórdios e encontrar os 

principais pesquisadores dessa teoria no mundo, trilhando os seus caminhos até 

chegar aos teóricos que a aplicam no contexto organizacional.  

 No campo da administração e da engenharia de produção, pesquisas de 

especialistas destas áreas, como Alsones Balestrin, Stephen Borgatti e Amato 

Neto, foram fundamentais para o referencial teórico sobre as redes 

interorganizacionais, utilizados como base para se alcançar o objetivo de estudar 

essa teoria relacionada ao turismo.  

 No que tange as investigações pautadas à análise de redes sociais na 

indústria do turismo, a presente dissertação foi embasada na tese de doutorado 

do coorientador desta pesquisa, professor Carlos Costa, denominada “Towards 

the improvement of the efficiency and effectiveness of tourism planning and 

development at the regional level: planning, organisations and networks” 

apresentada a Universidade de Surrey, em 1996. Além disso, o livro “Network 

analyses and tourism: from theory to practice” organizado por Noel Scott, Rodolfo 

Baggio e Chris Cooper, em 2008, se configurou como uma base mais atualizada 

para dar continuidade a essa pesquisa sobre a teoria das redes sociais no 

turismo. 

 Foram utilizados, ainda, os trabalhos de José Elmar Feger e Rivanda 

Teixeiras, ambos professores pesquisadores da Universidade Federal do 

Paraná, que também protagonizaram o entendimento da relação desta teoria 

com o objetivo da pesquisa 

 Com este referencial bibliográfico, juntamente com o apoio de 

pesquisadores na área de gestão de destinos e um minucioso levantamento de 
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dados de órgãos e instituições do setor de turismo e eventos, foi possível 

construir o embasamento teórico da dissertação e estruturar a pesquisa de 

campo. 

 

5.3- Pesquisa de Campo 

5.3.1- Plano de Amostragem 

Dessa forma, partindo da teoria da estratégia das redes 

interorganizacionais para se atingir o objetivo dessa pesquisa, foi feita uma 

análise sociométrica a nível organizacional que foi complementada por uma 

análise de citações, desenvolvida por meio de uma pesquisa quantitativa 

baseada em um questionário estruturado aplicado em atores pertencentes à 

rede de turismo de eventos do destino.  

Para tanto, foi necessário definir um plano de amostragem para o 

desenvolvimento da pesquisa de campo que, segundo Reis (2013, p. 1), consiste 

em “definir as unidades amostrais, modo como à amostra será retirada (o tipo de 

amostragem), e o próprio tamanho da amostra”. 

Uma vez que não foi possível o acesso à lista completa dos atores dessa 

população de 2.411 organizações relacionadas na RAIS (2016) e, levando em 

consideração que um significativo número de empreendimentos não está de fato 

envolvidos no setor de turismo de eventos do destino, utilizou-se de uma amostra 

não probabilística selecionada por conveniência. 

Esta técnica é muito comum e consiste em selecionar uma 
amostra da população que seja acessível. Ou seja, os indivíduos 
empregados nessa pesquisa são selecionados porque eles 
estão prontamente disponíveis, não porque eles foram 
selecionados por meio de um critério estatístico. (OSHOA, 
2015). 

 

Neste caso,  atendendo a primeira característica da análise sociométrica, 

partiu-se de uma estrutura intuitiva (Freeman, 2004) da pesquisadora que 

utilizou como critério de seleção, organizações que fazem parte do Conselho 
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Municipal de Turismo e organizações que são ou já foram associadas27 ao Juiz 

de Fora e Região Convention & Visitors Bureau.  

Nesse universo, foram encontradas 171 organizações (28 membros do 

COMTUR, 48 associados e 95 ex-associados ao JFC&VB), sendo consideradas 

organizações governamentais, não governamentais e empresas privadas que 

possam ser fundamentais na rede de colaboração e cooperação do destino. 

Uma vez que o COMTUR e o JFC&VB possuem organizações de 

segmentos diversos, muitas vezes, não relacionados diretamente a atividade 

turística e/ou de eventos, foi necessário filtrar os membros/associados com os 

seguintes critérios de seleção: 

1) Organizações que vivem totalmente da atividade turística; 

2) Organizações que vivem parcialmente da atividade turística, sendo 

consideradas neste critério as organizações pertencentes à cadeia 

produtiva de eventos.  

Para identificação dessas organizações, foi utilizado do marco referencial 

da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da cadeia 

produtiva do Setor de Turismo (MTUR, 2018) e dos resultados da busca pela 

palavra-chave “eventos” no portal da Comissão Nacional de Classificação – 

CONCLA do IBGE (CONCLA, 2018), conforme apresentado nos Anexos II e III. 

Neste panorama, foram incluídas, ainda, revistas especializadas, 

associações, sindicatos, cursos, faculdades e demais serviços públicos ou 

representativos para a animação do setor de turismo e/ou eventos do destino.  

Dentro dessa seleção, foram encontradas 88 organizações que foram 

divididas em 12 segmentos semelhantes à classificação do CNAE (2018) e 

subdivididas em 19 tipos de serviços organizados pela autora, baseada no 

formato dos sites institucionais do COMTUR e do JFC&VB, bem como no 

interesse dessa pesquisa.  

                                                           
27 Foi utilizado de documento interno do JFC&VB para se listar todas as organizações que se 
associaram a entidade desde o ano de sua fundação, em 2001, e, hoje, não fazem mais parte 
do atual quadro de associados. Nesta lista, foram identificadas 124 organizações de Juiz de Fora, 
sendo feita uma pesquisa individual sobre a situação ativa de cada uma delas, onde foi possível 
excluir 29 empresas que não estão mais em atividade no mercado. NOTA DA AUTORA.  
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Nesse cenário, utilizando do método de reputação 28(Knoke & Kuklinski, 

1991 apud Scott et. al. 2008) foram escolhidas as 40 organizações mais 

representativas, por segmento, para compor a amostra por conveniência que foi 

entrevistada para análise da rede interorganizacional de turismo de eventos do 

destino, conforme apresentado no Quadro 10:  

 ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS   COMPANHIA AÉREA  

1. Departamento de Incentivo ao 
Turismo – PJF 

22.  Gol Linhas Aéreas 

2. Curso de Turismo UFJF 23. Azul Linhas Aéreas 

3. Circuito Turístico Caminho Novo - 
CTCN 

ATIVIDADE DE AGÊNCIA E 
ORGANIZADORA DE VIAGENS  

4. Fundação Cultural Alfredo Ferreira 
Laje - FUNALFA 

AGÊNCIA DE VIAGENS  

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL  24. Cult Brazil Intercâmbio 

5. Associação Brasileira das Agências 
de Viagens – ABAV ZM 

25. Fama Viagens 

6. Juiz de Fora e Região Convention & 
Visitors Bureau – JFC&VB 

AGÊNCIA DE CÂMBIO  

7. Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares – SHRBS JF 

26. Valoures Câmbio e Turismo 

8. Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes – ABRASEL ZM 

AGÊNCIA DE RECEPTIVO  

9. Agência de Desenvolvimento de Juiz 
de Fora e Região - ADJFR 

27. Miletur 

10. Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e 
Pequenas Empresas – SEBRAE MG 

28. Vila Brasil Turismo & Eventos 

11. Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial – SENAC MG 

ATIVIDADES CULTURAIS  

SERVIÇOS DE ALOJAMENTO  TEATRO  

HOTÉIS  29. Teatro Solar 

12. Rede de Hotéis Victory CASA NOTURNA 

13. Green Hill – Hotel, Eventos e Lazer 30. Privilege 

14. Ibis Hotel ESPAÇO DE EVENTOS  

15. Premier Parc Hotel CENTRO DE CONVENÇÕES 

16. Ritz Plaza Hotel 31. Expominas 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  ESPAÇO DE EVENTOS 

RESTAURANTE  32. Terrazzo 

17. Chimarron Churrascaria ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E 
PROMOÇÃO DE EVENTOS  

CERVEJARIAS  33. Done Produtora 

18. Mr. Tugas 34. Partner Produções 

ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE 
TRANSPORTE  

35. Phormar Formaturas e Eventos 

LOCADORA DE VEÍCULOS  36. Viva Eventos 

19. Localiza Hertz EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS  

FRETAMENTO DE VEÍCULOS  37. Video Sol Produções  

20. André Turismo 38. JCC  

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS  39. Buffet Gutierrez e Milione 

                                                           
28 O Método de Reputação é utilizado para identificar as principais partes interessadas na rede. 
Segundo Knoke & Kuklinski (1991 apud Scott et. al. 2008), são atores, considerados por 
observadores experientes, que tem o poder real ou potencial de “mover e agitar” o sistema. 
Nesse caso, a seleção levou em consideração a experiência de mercado da pesquisadora e sua 
atuação enquanto presidente do Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau. Nota da autora. 
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AEROPORTO  REVISTAS ESPECIALIZADAS EM  
TURISMO E/OU EVENTOS 

21.  Aeroporto Zona da Mata - IZA 40. Revista Anais Brasileiros de Estudos 
Turísticos – ABET/UFJF 

QUADRO 10: Amostra por conveniência da pesquisa de campo. 
 

 
 Classificação por segmentos CNAE 2.0  Subclassificação por tipos de serviços. 
 (12 segmentos)  (19 tipos de serviços) 

 

As organizações que compõem a amostra dessa pesquisa, não se 

configuram como uma rede institucionalizada. A natureza do relacionamento 

existente entre elas ocorre, basicamente, devido à interdependência de seus 

serviços no setor de turismo de eventos do destino. 

De acordo com Scott et. al. 2008, trata-se de uma rede de representação 

conceitual de uma estrutura social. O autor afirma que o estudo ideal examinaria 

a rede como um todo, descrevendo todos os laços possíveis que um membro da 

amostra pode ter. Contudo, ressalta que, dificilmente, os pesquisadores teriam 

acesso a população total de uma rede. 

Nesse formato, a amostra por conveniência vai ao encontro dos preceitos 

de Moreno (1937), que afirma que uma análise sociométrica realizada em 

pequenos grupos possibilita esclarecer melhor a interação e a influência que os 

atores possuem um sobre os outros. Além disso, uma vez que cada entrevistado 

tem que expressar uma resposta individual sobre cada ator do Quadro 10, por 

atributo avaliado, a pesquisa com um número maior de 40 organizações poderia 

impossibilitar a qualidade do trabalho de campo.  

A necessidade da subdivisão em 19 tipos de serviços foi proposital para 

o desenvolvimento das questões que visavam mapear a rede de turismo de 

eventos de Juiz de Fora, por meio de uma análise por citação. Conforme 

explicado nos itens a seguir. 

 

4.3.2- Entrevistas 

  Com objetivo de ser democrático e analisar diferentes tipos de relações 

que podem ser desenvolvidas na rede de turismo de eventos de Juiz de Fora - 

MG, conforme apresentado no item anterior, a amostra para a realização das 
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entrevistas foi composta por atores advindos do setor público, privado e 

organizações não governamentais da sociedade civil (Quadro 10). 

 As entrevistas foram realizadas presencialmente pela pesquisadora, no 

período de 15 de junho a 15 de julho de 2018, através de reuniões agendadas 

com os proprietários, gerentes e/ou responsáveis pelas organizações. O tempo 

médio de pesquisa variou entre uma e duas horas, de acordo com o perfil dos 

entrevistados. 

 O fato da pesquisadora deste trabalho estar ocupando o cargo de 

Presidente do Juiz de Fora e Região Convention & Visitors Bureau, se configurou 

em um ponto positivo para o trabalho de campo, visto que facilitou 

consideravelmente o acesso aos entrevistados. Contudo, não pode deixar de ser 

mencionado, que a presença da pesquisadora pode influenciar na veracidade 

das respostas que referenciam o JFC&VB e a Vila Brasil Turismo & Eventos29, 

empresa a qual ela fundou e dirige, desde o ano de 2010. 

 Vale destacar, que a maioria dos entrevistados demonstrou interesse nos 

resultados do trabalho para uma avaliação das suas organizações na rede de 

turismo de eventos do destino, bem como para avaliação dos seus 

posicionamentos nessa rede.  

Durante as entrevistas, era questionado se os entrevistados tinham 

conhecimento das organizações listadas na pesquisa. Sendo a resposta positiva 

para a maioria delas, exceto a Revista Anais Brasileiros de Estudos Turísticos – 

ABET/UFJF que se mostrou totalmente desconhecida nesta rede. 

O responsável pela Revista afirmou não obter relacionamento com o setor 

de turismo de eventos de Juiz de Fora, preferindo não responder ao questionário. 

Além da Revista ABET/UFJF, também não foi possível realizar a entrevista com 

a Fama Viagens e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

SENAC, devido à dificuldade de agenda com os seus responsáveis. Sendo 

                                                           
29 A fim de se alcançar o maior nível possível de neutralidade dos resultados dessa pesquisa, os 
questionários do Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau e da Vila Brasil Turismo & Eventos, 
não foram respondidos pela autora desse trabalho e, sim, por outros membros das suas equipes.  
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assim, as entrevistas de campo foram concluídas com o total de 37 organizações 

participantes da análise sociométrica e de citação.  

 

5.3.3 – Questionário 

 Com o intuito de caracterizar o perfil das organizações entrevistadas, a 

primeira parte do questionário (Anexo IV) levanta informações referentes ao 

faturamento, empregabilidade, tempo de mercado e segmento de atuação 

desses atores sociais no destino. Além disso, busca-se mensurar qual a 

importância do turismo para cada um deles. 

 Em seguida, para se desenvolver o mapa da rede de turismo de eventos 

de Juiz de Fora, optou-se por atrelar a técnica de análise de citação com a 

análise de redes socias. Inspirado nos estudos de Beth Wellman (1926) e Helen 

Bott (1928), que coletaram dados através de uma observação sistemática, foi 

solicitado aos entrevistados que citassem até três organizações que eles se 

relacionavam em cada um dos 19 tipos de serviços adotados na amostra por 

conveniência. 

 O objetivo foi criar um sociograma, com o apoio do Software UCINET e 

NetDrawn, da rede de turismo de eventos de Juiz de Fora que apresentasse a 

“real organização do grupo” (MORENO, 1937) através de um mapa construído 

pelas referências dos próprios atores sociais do destino.  

 Vale ressaltar, que para evitar que os entrevistados ficassem 

sugestionados por uma ou outra organização na etapa de análise por citação, o 

acesso aos nomes das organizações pesquisadas só foi liberado para responder 

a Parte III do questionário. 

 A terceira etapa do questionário visa realizar a análise sociométrica entre 

as 40 organizações selecionadas pela amostra por conveniência (Anexo V). O 

objetivo é medir, investigar e estudar as relações, contatos e processos 

vinculares que se manifestam entre esses atores sociais, baseado em métodos 

quantitativos sistematizados pelo grau de proximidade (MORENO, 1937; 

OLIVEIRA et. al., 2014; ALEJANDRO & NORMAN, 2005) 
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Dessa forma, atendendo ao preceito da metodologia de Moreno (1937), 

foram construídas alternativas com medidas subjetivas para determinar a 

organização do grupo. Nesse cenário, com o intuito de dar aos termos subjetivos 

o grau mais alto possível de objetividade, foi criada uma escala de opções 

enumeradas de 0 a 5, onde 0 corresponde a inexistência de relação e 5 o grau 

mais alto de relacionamento entre as organizações, baseada no cálculo do grau 

de proximidade e apoiada pela Escala de Likert, “usada para medir concordância 

de pessoas a determinadas afirmações relacionadas a constructos de interesse” 

(JÚNIOR & COSTA, 2014, p. 3). 

Por fim, complementado pelos resultados de duas questões discursivas 

que compunham o final do questionário, buscou-se o interesse e a compreensão 

dos atores sociais do turismo local, sobre a possibilidade do trabalho em rede 

entre essas organizações e os seus entendimentos a respeito do papel do 

JFC&VB para essa estruturação no destino. Conforme apresentado nas análises 

dos resultados a seguir. 
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6- ANÁLISE DESCRITIVA DOS RESULTADOS 

6.1- Caracterização das Organizações 

 A caracterização das organizações é necessária para analisar os seus 

impactos socioeconômicos no setor de turismo e eventos do destino30. De 

acordo com Costa (1996), a formação de redes interorganizacionais no setor de 

turismo, devem se configurar em estruturas compreensivas, inclusivas, 

participativas, informadas e com abordagens democráticas, para vislumbrar um 

crescimento econômico em pequeno, médio e longo prazo. 

 Nesse formato, atendendo ao que Fratucci (2008) denomina de agentes 

sociais produtores do turismo, essa pesquisa fez uma análise com 37 

organizações (Quadro 10) de significativa atuação no mercado local, sendo 33 

organizações privadas, 04 públicas e 01 público-privada, que juntas representam 

11 segmentos (CNAE, 2018) relacionados aos setores de turismo e eventos do 

destino. Conforme demonstrado na Figura 9. 

 

FIGURA 9: Gráfico do número de organizações pesquisadas por segmento adaptado da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE, 2018). 

                                                           
30 Todos os dados apresentados neste tópico foram retirados da análise das respostas dos 
entrevistados na Parte I do Questionário (Anexo IV) aplicado na pesquisa de campo. 
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É importante ressaltar, que as organizações costumam incluir atividades 

múltiplas em seu CNAE. Principalmente, os hotéis que, além do serviço de 

alojamento, procuram oferecer serviços de alimentos e bebidas, bem como 

espaço e organização de eventos.  

 No site do Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau, entre os doze 

espaços apresentados para a realização de eventos na cidade, quatro são 

espaços de eventos em hotéis (JFC&VB, 2018). No caso das organizações 

avaliadas nessa pesquisa, exceto o Ibis Hotel da Rede Accor, a infraestrutura e 

os serviços para eventos estão presentes em todos os três hotéis da Rede 

Victory, no Premier Parc Hotel, no Ritz Plaza Hotel e no Hotel Green Hill, sendo 

que, nesse último, inclui também o lazer. 

 Além da multifuncionalidade de atividades das organizações pesquisadas, 

temos que destacar aqui que a inclusão de associações e sindicatos como o 

Associação dos Municípios do Circuito Turístico Caminho Novo - CTCN, a 

Associação Brasileira de Agências de Viagens da Zona da Mata – ABAV ZM, a 

Associação Brasileira de Bares e Restaurante da Zona da Mata – ABRASEL ZM, 

a Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região – ADJFR, o Juiz de 

Fora Convention & Visitors Bureau – JFC&VB e o Sindicato (Patronal) de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora – SHRBSJF, possibilitam 

alcançar, indiretamente, uma média de 964 organizações da cidade e da 

região31. Sendo que, desse total, 700 organizações são associadas do Sindicato, 

discrepância essa que pode ser explicado pelo fato de que no Brasil fazer parte 

do sindicato era obrigatório até o final do ano de 2017. 

Todavia, lembrando que uma empresa pode fazer parte, ao mesmo 

tempo, de mais de uma associação e que temos um elevado número de 

organizações que não estão diretamente relacionadas ao setor de turismo, a 

soma de 264 associados a ABRASEL ZM, ABAV ZM, ADJFR e o JFC&VB, se 

configura em um número baixo no associativismo local, levando em 

consideração uma lista de 2.411 empresas no setor de turismo de Juiz de Fora. 

                                                           
31 Número resultante da soma dos associados de todas as referidas organizações. É importante 
destacar que foi denominado como “média”, visto que não foi realizado um filtro das empresas 
que são associadas em mais de uma dessas organizações.  
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É importante lembrar, que Amato Neto (2001) defende que as instituições 

públicas democráticas funcionam onde há alto nível de engajamento cívico, onde 

todos participam por meio de representações sociais locais, possibilitando 

desenvolver a cooperação social entre empresas, governo e instituições, por 

meio de um modelo colaborativo de fluxo de informações e recursos. 

 Velasco González (2008), corrobora com esta afirmação, ressaltando que 

o fortalecimento das organizações não governamentais se torna vital para se 

colocar em prática o conceito de governança nos destinos turísticos, visto as 

características multifacetadas do turismo, bem como os limites orçamentários e, 

muitas vezes, profissional vivenciado pelo setor em âmbito público. 

 Entretanto, no caso de Juiz de Fora, os limites orçamentários atingem não 

só a gestão pública, através do baixo orçamento disponibilizado para o 

Departamento de Incentivo ao Turismo pela Prefeitura Municipal (R$ 50.000,00 

por ano), como as principais associações para o desenvolvimento do turismo. O 

CTCN, o JFC&VB e a ABRASEL ZM, não atingem, por exemplo, a receita anual 

limitada a um Microempreendedor Individual - MEI no Brasil, que pode faturar 

até R$ 81.000,00 por ano (SEBRAE, 2017.a).32 

 Ao analisar o faturamento/orçamento33 de 2017 das 25 organizações34 

que responderam a esse questionamento, encontramos um impacto econômico 

de quase 80 milhões de reais, anualmente, no destino. Vale destacar, que o 

número de respondentes representa somente 10% do número de organizações 

identificadas pela RAIS (2016) no setor de turismo de Juiz de Fora. 

 Dessas 25 organizações que informaram as suas receitas, 05 delas 

apresentaram faturamento/orçamento acima de R$ 4,8 milhões por ano 

                                                           
32 Buscando delimitar os faturamentos das empresas em escalas diferentes, utilizou-se da 
padronização nacional para faturamento anual de Microempreendedor Individual – MEI (até R$ 
81.000,00); Micro Empresa – ME (até R$ 360,00), Empresa de Pequeno Porte – EPP (até R$ 
4,8 milhões) e Empresa Normal (acima de R$ 4,8 milhões) utilizada pelo SEBRAE. Entretanto, 
vale ressaltar, que não foi questionado as organizações o seu enquadramento na Junta 
Comercial. Fonte: http://blog.sebrae-sc.com.br/epp-microempresa-mei/ Acesso em: 15 ago 
2018. 
33 Utilizamos “faturamento/orçamento”, porque quando se trata de organização privada, trata-se 
do faturamento, no caso das organizações públicas, a resposta se refere ao orçamento anual.  
34 A associação ABAV ZM; as agências Valoures e Miletur; as companhias aéreas Gol e Azul; o 
Hotel Green Hill; a locadora de veículos Localiza; o Centro de Convenções Expominas; o buffet 
Gutierrez e; as organizadoras de eventos Viva, Phormar e Partner Produções, não informaram 
seus faturamentos anuais.  

http://blog.sebrae-sc.com.br/epp-microempresa-mei/
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(FUNALFA, Rede de Hotéis Victory, Mr. Tugas Cervejaria, Chimarron 

Churrascaria e Premier Parc Hotel), estando as outras 20 dentro do faturamento 

máximo permitido para uma MEI ou Microempresa – ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP no país. Conforme demonstrado na Figura 10 abaixo:  

 

FIGURA 10:  
Gráfico de faturamento/orçamento de 2017 de 
25 organizações baseado no critério do 
SEBRAE (2017.a). 

 
 

FIGURA 11:  
Gráfico do número de empregados das 37 
organizações, divididas conforme o critério do 
IBGE (apud SEBRAE, 2017.b). Fonte: 
Pesquisa de Campo, 2017. 

  

  Enquanto isso, o Figura 11 demonstra que dessas 05 organizações que 

não são de pequeno porte, apenas duas delas, uma no setor público (FUNALFA) 

e uma no setor privado (Rede de Hotéis Victory), empregam mais de 100 

pessoas e podem ser consideradas organizações de grande porte35. Somente 

as 37 organizações dessa pesquisa, são responsáveis por quase mil empregos 

no setor em Juiz de Fora. Além da FUNALFA e a Rede de Hotéis Victory, as 

organizações que mais disponibilizam postos de trabalho nessa amostra, são o 

Aeroporto Zona da Mata; a Chimarron Churrascaria e; a Mr. Tugas Pizzaria e 

Cervejaria. Enquadradas, através do critério de número de empregados no setor 

                                                           
35 Buscando delimitar o tamanho das empresas pelo número de empregados, utilizou-se da base 
do SEBRAE (apud IBGE, 2017) como critério. Segundo eles, no segmento de comércio e 
serviços, as microempresas possuem até 09 empregados; as pequenas de 10 a 49; as médias 
de 50 a 99 e; as grandes possuem mais de 100 empregados. Disponível em: http://blog.sebrae-
sc.com.br/numero-de-empregados-receita-bruta-para-mei-me-epp/. Acesso em: 16 ago 2018. 

16 16

3 2

0 a 9
pessoas

10 a 49
pessoas

50 a 99
pessoas

Acima de
100

pessoas

5

2

13

5

0 a R$
81.000

R$ 81.0001
a R$

360.000

R$ 361.000
a R$

4.800.000

Acima de
R$

4.800.0001

http://blog.sebrae-sc.com.br/numero-de-empregados-receita-bruta-para-mei-me-epp/
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de comércio e serviços do SEBRAE (apud IBGE, 2017), como empresas de 

médio porte.  

 Esse resultado que comprova que a maioria das organizações do setor 

estão enquadradas como “empresa de pequeno porte”, justifica a necessidade 

de um trabalho em rede no destino. De acordo com Scott et. al. (2008), a 

abordagem em rede é necessária para a sustentabilidade dentro da indústria do 

turismo, formada por um número grande de pequenas empresas que com 

poucos recursos não podem buscar o desenvolvimento sustentável de forma 

isolada. Galán; Castro-Abancéns (2010) & Costa (2007), argumentam que essa 

estratégia é especialmente importante para organizações menores porquê dessa 

forma elas podem se ajudar na concorrência global. 

 A pesquisa demonstrou, ainda, que essas organizações de Juiz de Fora, 

possuem experiência e estão consolidadas nos seus segmentos, pois 

apresentam uma média de 18,4 anos de atuação no mercado (Figura 12) e, 

praticamente, metade dos entrevistados da amostra, atua em âmbito nacional e 

até internacional (Figura 13). 

 Vale ressaltar, que 33 dessas organizações consideram o turismo como 

uma atividade importante (06 respondentes) ou muito importante (27 

respondentes) para o funcionamento de seu trabalho, inclusive organizações da 

cadeia produtiva de eventos apresentam essa opinião. Em outras palavras, 

podemos sugerir que todas se consideram parte do setor de turismo de eventos 

do destino. 
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FIGURA 12:  
Gráfico do tempo de mercado das 
organizações, calculado pelo ano de 
fundação. 

 

FIGURA 13: 
Gráfico da abrangência geográfica de atuação 
das organizações. 

 

  

6.2- Mapeamento da Rede Interorganizacional do Turismo de Eventos de 

Juiz de Fora: uma Análise de Citações 

 Nessa perspectiva, estendendo a explicação sobre a produção de eventos 

de Piscopo (2012) para o setor de turismo, destacamos que essas cadeias 

envolvem vários atores que, em muitas situações, necessitam atuar de forma 

colaborativa, constituindo uma rede interorganizacional, entre compradores, 

fornecedores, concorrentes e complementadores da elaboração do produto 

turístico. 

Os laços estabelecidos por esses atores sociais são ligados através de 

nós comuns para formar um campo ou sistema de interdependência que 

estruturam as redes interorganizacionais (BORGATTI & HALGIN, 2011). Essa 

estruturação é constituída a partir de uma série de relacionamentos horizontais 

e verticais entre essas diversas organizações da sociedade, incluindo atores 

públicos, privados e entidades representativas (HOFFMANN, OLIVEIRA & 

BROCCHI, 2015).  
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 Sendo assim, para mapear essa rede do setor de turismo de negócios e 

eventos de Juiz de Fora, aliamos a metodologia de análise de redes sociais a 

técnica de análise de citação, que possibilitou visualizar a interação entre o grupo 

por meio da construção de uma rede de referências (RUAS & FERREIRA, 2016). 

Para tanto, solicitamos que os atores sociais entrevistados informassem se 

mantinham ou não contato com cada um dos 19 tipos de serviços identificados 

pela amostra por conveniência.  Em caso de resposta positiva, era solicitado que 

o entrevistado citasse até três organizações que mantinham contato em cada 

segmento. 

 Essa abordagem estrutural, possibilitaria mapear um universo de, até, 

2.072 organizações no setor de turismo de eventos do destino, se aproximando 

da população de 2.411 organizações listadas na Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (OBSERVATÓRIO DO 

TURISMO DE MINAS GERAIS, 2016). 

  Para entendimento do cálculo estabelecido, basta considerar uma 

situação hipotética onde todas as organizações da amostra (𝐴𝑚 =  37) 

afirmassem possuir relacionamento com todos os tipos de serviços (𝑇𝑠 =  19) 

selecionados para a pesquisa e completassem com citações diferentes o número 

máximo de organizações por segmento (𝑁𝑜 = 3), excluindo os entrevistados 

no cálculo final, como sugerido por Scott et al. (2008), teríamos esse resultado:  

𝑨𝒎 × 𝑻𝒔 × 𝑵𝒐 = 𝟐. 𝟏𝟎𝟗 − 𝑨𝒎 = 𝟐. 𝟎𝟕𝟐 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂çõ𝒆𝒔 

 Entretanto, a análise por citação identificou uma rede de relacionamento 

no setor de turismo de eventos formada por 176 organizações (Quadro 11). Isso 

se explica pelo fato que os atores sociais da amostra não mantêm 

relacionamento com todos os tipos de serviços listados na pesquisa, muito 

menos, com todos os possíveis atores sociais do turismo local. Corroborando 

com a teoria de Burt et. al. (2013), que as pessoas se agrupam em grupos como 

resultados das oportunidades de interação definidos pelos lugares onde se 

encontram. 

A análise por citação possibilitou mapear a rede de turismo de eventos de 

Juiz de Fora e identificar a força das organizações selecionadas pela amostra 
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por conveniência. Seus níveis de influência nessa rede, foram comprovados 

empiricamente através do número de citações recebidas que as elevaram a 

ocupar posições centrais no Sociograma representado na Figura 14, através da 

medida de centralidade geodésica (BALESTRIN et. al. 2010), conforme 

demonstrado abaixo: 

 

FIGURA 14: Sociograma de representação do mapa da rede de turismo de eventos de Juiz de 
Fora (Minas Gerais) desenvolvido através da técnica de análise por citação atrelada a técnica de 
análise de redes sociais, elaborado com apoio dos Softwares UCINET e NetDrawn. 

 

Vale destacar, que para fins de melhor visualização da Figura 14, o 

sociograma foi elaborado apenas com as organizações que receberam mais de 

três citações ao todo. Nesse cenário, foi mapeada uma rede com o total de 84 

organizações com atuação significativa no setor de turismo de eventos de Juiz 

de Fora. 

Dentre as organizações selecionadas para a amostra, apenas a Revista 

ABET/UFJF, Fama Viagens e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

SENAC, não receberam um número significativo de citações que comprovariam 

uma forte influência na rede. No caso do SENAC, especificamente, é importante 

destacar que além dele não ter respondido ao questionário, as perguntas 
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desenvolvidas não continham um direcionamento específico para a área de 

aprendizagem/educação. O mesmo ocorre com o SEBRAE, visto que não foram 

direcionadas perguntas para área de consultoria  empresarial. 

Em contrapartida, além das organizações pesquisadas, a Cervejaria 

Antuérpia, o Fátima Buffet e o Cine Theatro Central, mesmo não fazendo parte 

da amostra por conveniência, visto que não são membros do COMTUR ou 

associados ou ex associados ao JFC&VB, obtiveram destaque na centralidade 

da rede por terem recebido grande número de citações pelos entrevistados.  

De acordo com Borgatti e Halgin (2011), os nós que estão localizados nas 

partes densas de uma rede, recebem informações mais rápidas e diversificadas 

do que os nós periféricos. Além disso, são vistos como um canal maior de 

informação, capazes de exercer influências nos atores periféricos da rede. 

Contudo, conforme Freeman (1979), os nós que estão na periferia podem 

se relacionar com outras redes/setores que podem trazer inovação, informação 

e vantagem para os nós que centralizam a rede. Nessa perspectiva, a análise 

por citação trouxe como benefício a oportunidade de se identificar “atores 

invisíveis” deste setor que podem ser atraídos para colaborar com a rede de 

turismo de eventos de Juiz de Fora. 

Aplicando a teoria de Burt et. al. (2013), podemos sugerir que os atores 

socias que os citaram tem a possibilidade de construir pontes com essas 

organizações “invisíveis”, minimizando os buracos estruturais entre eles e 

proporcionando benefícios e oportunidades para potencializar o trabalho de 

gestão estratégica de marketing das organizações que administram a atividade 

turística local (RODRIGUES, 2016). 

Nesse cenário, consideramos que essa etapa da pesquisa trouxe um 

banco de dados valioso para o engajamento dessas organizações e a 

possibilidade do desenvolvimento de uma rede colaborativa para a 

competitividade do destino. Conforme a lista das 176 organizações citadas pelos 

37 atores da amostra por conveniência, sistematizadas em 12 segmentos 

adaptados do CNAE e 19 tipos de serviços selecionados para compor essa 

pesquisa. Conforme explicado na legenda e apresentado no Quadro 11. 
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LEGENDA: 

 Classificação por segmento CNAE 2.0  Subclassificação por tipo de serviço. 

 

ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

1 Departamento de 
Incentivo ao 

Turismo - PJF 

Público Municipal https://www.pjf.mg.gov.br/ 
turismo/ 

17 47 

2 Graduação em 
Turismo - UFJF 

Educação Superior 
Federal 

http://www.ufjf.br/turismo/ 14 39 

3 Conselho Municipal 
de Turismo - 

COMTUR 

Público Municipal https://www.pjf.mg.gov.br/ 
conselhos/comtur/index.php 

7 19 

4 Curso Técnico em 
Eventos - IFET 

Educação Técnica 
Federal 

http://sites.jf.ifsudestemg.edu.br/ 
evt/curso 

7 19 

5 Fundação Cultural 
Alfredo Ferreira Lage 

- FUNALFA 

Público Municipal 
(indireto) 

https://www.pjf.mg.gov.br/ 
administracao_indireta/funalfa/ 

4 11 

6 Circuito Turístico 
Caminho Novo - 

CTCN 

Instância de 
Governança 

Regional 

http://circuitoturistico 
caminhonovo.blogspot.com/ 

2 6 

7 Curso Técnico em 
Guia de Turismo - 

IFET 

Educação Técnica 
Federal 

http://www.santosdumont. 
ifsudestemg.edu.br/node/4375 

2 5 

8 Diretoria de 
Relações 

Internacionais – DRI 
UFJF 

Programa de 
Universalização e 

Ensino Superior de 
Línguas 

http://www.ufjf.br/ 
internationaloffice/ 

2 5 

9 Cerimonial e 
Eventos - UFJF 

Serviços de 
Assessoria e Suporte 

na Organização, 
Planejamento e 
Divulgação dos 

Eventos da UFJF 

http://www.ufjf.br/ 
secom/servicos/ 

cerimonial-e-eventos/ 

1 3 

10 Departamento de 
Cultura e Turismo – 

DTUR Rio Novo 

Público Municipal http://www.rionovo.mg.gov.br/ 
cultura-e-turismo/ 

1 3 

11 Secretaria Municipal 
de Turismo e 

Cultura – SETUR 
Goianá 

Público Municipal http://www.goiana.mg.gov.br/ 1 3 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

12 Juiz de Fora e 
Região Convention & 

Visitors Bureau – 
JFC&VB 

Representa o Setor 
de Turismo e 

Eventos 

http://visitejuizdefora.com/ 26 72 

13 Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares 

Representa 
Empresas de 

http://sindicatojf.com.br/v2/ 11 31 

http://www.ufjf.br/
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e Similares de Juiz 
de Fora – SHRBSJF 

Hospedagem e 
Alimentação 

14 Associação 
Brasileira de Bares e 
Restaurantes (MG / 

Zona da Mata) – 
ABRASEL ZM 

Representa 
Empresas de 

Alimentação Fora do 
Lar 

http://zm.abrasel.com.br/ 9 25 

15 Agência de 
Desenvolvimento de 

Juiz de Fora e 
Região - ADJFR 

Fomenta e 
Intermedia o 
Crescimento 

Socioeconômico 

http://www.agenciajfr.com.br/ 6 17 

16 Associação 
Brasileira de 

Agências de Viagens 
(MG / Zona da Mata) 

- ABAV ZM 

Representa 
Agências de Turismo 

http://www.abavmg.com.br/ 5 14 

17 Sindicato dos 
Empregados no 

Comércio Hoteleiro, 
Similares, Turismo e 

Lavanderias - 
SINDECOHTUL 

Defesa Judicial e 
Extrajudicial dos 
empregados de 

hotéis, restaurantes, 
turismo e lavanderias 

http://www.sindecohtul.com.br/ 1 3 

18 Serviço de Apoio a 
Micro e Pequenas 

Empresas de Minas 
Gerais – SEBRAE 

Estimular o 
Empreendedorismo 

de Micro e Pequenas 
Empresas 

https://www.sebraemg.com.br/ 0 0 

19 Serviço Nacional de 
Aprendizagem 

Comercial de Minas 
Gerais - SENAC 

Educação 
Profissional para o 
Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo 

http://www.mg.senac.br/ 
internet/unidades/unidades/ 

juizfora/CursosDaUnidade.htm 

0 0 

AGÊNCIAS DE TURISMO E VIAGENS 
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

20 Fly Tour Turismo e Viagens https://www.flytour.com.br/ 8 22 

21 CVC Turismo e Viagens https://www.cvc.com.br/ 4 11 

22 Cult Brazil Intercâmbio e 
Turismo 

http://cultbrazil.com.br/ 2 6 

23 Olympia Turismo Turismo e Viagens https://www.facebook.com/ 
Olympia-Turismo-Juiz-De-Fora-

527116407369175/ 

2 5 

24 Trip Turismo Turismo e Viagens http://tripturismo.com.br/ 2 5 

25 AZ Tour Turismo e Viagens http://www.aztour.com.br/ 1 3 

26 DC Tur Turismo e Viagens http://www.dctur.com/ 1 3 

27 Fama Viagens Turismo e Viagens http://www.famaviagens.com.br/ 1 3 

28 Picorelli Turismo Turismo e Viagens https://www.facebook.com/ 
Picorelli-Turismo-

184073601634937/ 

1 3 

29 Seven Tour Turismo e Eventos https://www.facebook.com/ 
seventourturismo 

1 3 

30 Snowmass Turismo e 
Intercâmbio 

https://www.snowmass.com.br/ 1 3 

AGÊNCIAS DE CÂMBIO E TURISMO 
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

31 Valoures Câmbio e 
Turismo 

Câmbio, Intercâmbio 
e Turismo 

http://www.valoures.com.br/ 
 

8 22 
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32 Belvitur Câmbio, Vistos e 
Turismo 

http://belvitur.com.br/ 5 14 

33 Renova Câmbio Câmbio https://www.confidencecambio. 
com.br/renova-cambio/ 

3 8 

34 Califórnia Sul Câmbio e Turismo https://www.facebook.com/page
s/biz/California-Sul-Cambio-e-
Turismo-642129572560434/ 

1 3 

35 Upper Câmbio Câmbio https://www.facebook.com/ 
Uppercambio/ 

1 3 

AGÊNCIAS DE TURISMO RECEPTIVO E EVENTOS 
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

36 Vila Brasil Turismo 
& Eventos 

Turismo Receptivo, 
Eventos e Buffet 

http://www.vilabrasilturismo. 
com.br/ 

17 47 

37 Miletur Turismo Receptivo e 
Viagens 

http://www.miletur.com.br/new/ 9 25 

38 Extravia Turismo 
Criativo 

Turismo Receptivo, 
Pedagógico e 

Eventos Culturais 

https://www.facebook.com/ 
extraviaturismocriativo/ 

2 5 

39 Extreme Viagens Turismo Receptivo, 
Pedagógico e 

Excursões 

http://www.extremeviagens.com.
br/ 

1 3 

TRANSPORTE AÉREO 
 

TERMINAIS AEROPORTUÁRIOS 
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

40 Aeroporto da Zona 
da Mata (Itamar 

Franco) - IZA 

Voos particulares e 
comerciais nacionais 

http://www.cazm.com.br/ 17 47 

41 Aeroporto de Juiz 
de Fora (Serrinha) - 

JDF 

Voos particulares 
nacionais 

https://www.pjf.mg.gov.br/ 
cidade/aeroporto.php 

5 14 

43 Aeroporto 
Internacional Tom 

Jobim (Rio Galeão) - 
GIG 

Voos particulares e 
comerciais nacionais 

e internacionais 

http://www.riogaleao.com/ 3 8 

42 Aeroporto 
Internacional de Belo 
Horizonte (Confins) - 

CNF 

Voos particulares e 
comerciais nacionais 

e internacionais 

http://www.bh-
airport.com.br/br/p/1/home.aspx 

2 5 

COMPANHIAS AÉREAS 
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

44 GOL 
Linhas Aéreas 

Inteligentes 

Transporte Aéreo 
Nacional e 

Internacional 

https://www.voegol.com.br/pt 13 36 

45 AZUL 
Linhas Aéreas 

Brasileiras 

Transporte Aéreo 
Nacional e 

Internacional 

https://www.voeazul.com.br/ 11 31 

46 RG8 Aviation Fretamento de 
Aeronaves e Táxi 

Aéreo 

http://www.rg8aviation.com.br 1 3 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
 

FRETAMENTO 
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Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

47 Paraibuna 
Transportes 

Fretamento de 
ônibus e linhas 
intermunicipais 

http://www.paraibunatransportes
.com.br/novosite2/ 

5 14 

48 André Turismo Fretamento de 
ônibus e micro-

ônibus 

http://www.andreturismo.srv.br/ 4 11 

49 Empresa Unida 
Mansur e Filhos 

Fretamento de 
ônibus e linhas 
intermunicipais 

https://www.facebook.com/ 
empresaunidamansur/ 

3 8 

50 Rio Novo Turismo Fretamento de 
ônibus, micro-ônibus 

e carros 

https://www.facebook.com/ 
RioNovoTurismo 

3 8 

51 Útil Fretamento de 
ônibus e linhas 
interestaduais 

https://www.util.com.br/ 3 8 

52 Viação Cometa Fretamento de 
ônibus e linhas 
interestaduais 

http://www.viacaocometa.com.br 3 8 

53 Vipp Tour Fretamento de 
carros e vans 

executivas 

http://vipptour.com.br 3 8 

54 Locatrans- Locação 
e Transportes 

Fretamento de mico-
ônibus, vans e carros 

executivos 

(32)3232-6009 2 5 

55 Só Vip Transportes Fretamento de 
carros executivos e 

antigos 

https://www.facebook.com/ 
soviptransportes/ 

2 5 

56 Viação Bassamar Fretamento de 
ônibus e linhas 
intermunicipais 

https://www.facebook.com/ 
Viação-Bassamar-Ltda-

141372722600561/ 

2 5 

57 Alô Van Transporte 
e Turismo 

Fretamento de 
carros e vans 

(32)3215-2268 1 3 

58 Cooperman 
Soluções em 
Transportes 

Fretamento e aluguel 
de carros e vans 

http://www.coopermanjf.com.br/ 1 3 

59 Elshadai Viagens Fretamento de 
ônibus e micro-

ônibus, excursões e 
viagens 

http://www.elshadaiviagens. 
com.br 

1 3 

60 Top Minas Locação 
e Turismo 

Fretamento de 
carros, vans e micro-

ônibus 

http://www.topminasturismo. 
com.br/ 

1 3 

61 Via MG Turismo Receptivo, 
Fretamento de vans 
e carros executivos 

http://viamgjf.com.br/ 1 3 

62 Viação José Maria 
Rodrigues 

Linhas 
intermunicipais e 

Conexão Aeroporto 
IZA 

https://www.josemariarodrigues. 
com.br/ 

1 3 

63 Viação Rio Doce Fretamento de 
ônibus e linhas 
interestaduais 

http://www.viacaoriodoce.com.br 1 3 

LOCADORAS  
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 
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64 Localiza Hertz 
(Juiz de Fora e 
Aeroporto IZA) 

Aluguel de carros https://www.localizahertz.com/ 
brasil/pt-br/rede-de-agencias 

14 39 

65 Movida 
(Juiz de Fora e 
Aeroporto IZA) 

Aluguel de carros https://www.movida.com.br/ 
loja/juiz-de-fora-centro# 

6 16 

66 Themauto Aluguel de Carros https://themauto.com.br/ 3 8 

67 Locmais Aluguel de Carros e 
Fretamento de Vans 

http://www.locmaisjf.com.br/ 1 3 

SERVIÇOS DE ALOJAMENTO 
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

68 Victory Hotéis 
(03 hotéis) 

Hospedagem, 
Restaurante e 

Eventos 

http://www.victoryhoteis.com/ 29 81 

69 Ritz Plaza Hotel Hospedagem, 
Restaurante e 

Eventos 

http://www.ritzplazahotel.com.br 14 39 

70 Hotel Green Hill Hospedagem, 
Restaurante, 

Eventos e Lazer 

http://www.hotelgreenhill.com.br 13 36 

71 Premier Parc Hotel Hospedagem, 
Restaurante e 

Eventos 

https://www.premierparchotel. 
com.br/ 

12 33 

72 Hotel Ibis 
Juiz de Fora 

Hospedagem e 
Restaurante 

https://www.accorhotels.com/ 
pt-br/hotel-8913-ibis-juiz-de-

fora/index.shtml 

6 17 

73 Serrano Residencial 
Hotel 

Hospedagem e 
Eventos 

https://www.serranohotel.com.br 
/pt-br 

5 14 

74 Constantino Hotel Hospedagem, 
Restaurante e 

Eventos 

http://www.constantinohotel.com 3 8 

75 Coqueiro Parc Hotel Hospedagem, 
Eventos e Lazer 

http://www.coqueirohotel.com.br 3 8 

76 Mahjol Plaza Hotel Hospedagem e 
Eventos 

http://www.mhajolhotel.com.br/ 3 8 

77 Nobile Express Juiz 
de Fora 

Hospedagem http://www.nobilehoteis.com.br/ 
hoteis/nobile-express-juiz-de-

fora/ 

3 8 

78 César Hotéis 
(02 hotéis) 

Hospedagem e 
Eventos 

http://www.cesarhoteis.com.br/ 1 3 

79 Hotel Fazenda 
Morro Grande 

Hospedagem, 
Restaurante, 

Eventos e Lazer 

http://www.hotelmorrogrande. 
com.br/ 

1 3 

80 Hotel Fazenda Santa 
Helena 

Hospedagem, 
Restaurante, 

Eventos e Lazer 

http://www.hotelfazendasanta 
helena.com/ 

1 3 

81 Hotel Regional JF Hospedagem http://www.hotelregionaljf. 
com.br 

1 3 

82 Pousada Cipriani Hospedagem e 
Restaurante 

http://pousadacipriani.com.br/ 1 3 

83 Solar Flat Hotel Hospedagem e 
Eventos 

http://www.solarflathotel.com.br/
v2/ 

1 3 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 
 

RESTAURANTES 
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Nº ORGANIZAÇÃO SERVIÇO SITE CIT % 

84 Chimarron 
Churrascaria 

Churrascaria 
Rodízio, Comida 

Japonesa e Lounge 
p/ Eventos 

http://www.chimarron.com.br 7 19 

85 Churrasqueira Restaurante e 
Steakhouse 

http://www.churrasqueirajf. 
com.br/ 

5 14 

86 Bacco Gastrobar GastroBar e Pub https://www.facebook.com/ 
BaccoGastrobar/ 

4 11 

87 Pró-Copão Bar e Restaurante 
Tradicional de 

Culinária Mineira 

https://procopao.com.br/ 4 11 

88 Berttu’s 
 

Restaurante 
Tradicional de 

Comida Brasileira 
servida na telha 

https://www.facebook.com/page
s/Bertus-Restaurante/ 

1478471455701226?rf=132087
636860627 

3 8 

89 Garagem Gastrobar Gastrobar e Pub https://www.facebook.com/ 
garagemgastrobarjf/ 

2 5 

90 Potência do Sul Churrascaria 
Rodízio, Comida 

Japonesa e 
Playground Externo 

http://www.potenciadosuljf. 
com.br/ 

2 5 

91 Recanto do Mineiro Culinária Mineira https://www.facebook.com/ 
recantodomineirojf/ 

2 5 

92 Barril Bar e Restaurante https://www.facebook.com/ 
barril.jf/ 

1 3 

93 Brasador Restaurante de 
Culinária 

Internacional e 
Steakhouse 

http://www.brasador.com.br/ 1 3 

94 Brasão Restaurante 
Tradicional 

https://www.restaurantebrasaojf.
com.br/novo/index.php 

1 3 

95 Espeto & Cia Restaurante e 
Steakhouse 

https://www.facebook.com/ 
pages/Espeto-e-Cia/ 
156157971106724 

1 3 

96 Gulodices Bar, Pizzaria e 
Restaurante de 

Culinária Mineira 
(Fogão a lenha) 

https://www.facebook.com/ 
pages/biz/Restaurante-

Gulodices-1523864707873178/ 

1 3 

97 Japa Temaki Comida Japonesa http://www.japatemaki.com.br 1 3 

98 Picanha, Pimenta & 
Pinga 
PPP 

Restaurante rústico-
contemporâneo com 
playground externo 

http://pppjf.com.br/ 1 3 

99 Poleiro do Galo Bar e Restaurante 
Brasileiro 

https://www.facebook.com/ 
poleiro.galo 

1 3 

100 Restaurante Bem 
Mineiro 

Culinária Mineira https://www.facebook.com/page
s/Restaurante-Bem-Mineiro/ 

1768187853426009 

1 3 

101 Restaurante Maria 
Maria 

Culinária Mineira 
(Fogão a lenha) 

https://www.facebook.com/page
s/Restaurante-Maria-Maria/ 

181947795188815 

1 3 

102 Vieiras Restaurante e Bar 
contemporâneo e 

Consultoria Culinária 

https://www.facebook.com/ 
vieirasjf/ 

1 3 

CERVEJARIAS 
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

103 Cervejaria Antuérpia Cervejaria http://www.cervejariaantuerpia. 16 43 
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com.br/ 

104 Mr. Tugas Cervejaria e Pizzaria http://www.mrtugas.com.br/ 11 31 

105 São Bartolomeu Cervejaria, 
Hamburgueria, Bar e 

Restaurante 

https://www.facebook.com/ 
BarSaoBartolomeu/ 

8 22 

106 Cervejaria Barbante Cervejaria, Pub e 
Restaurante Rústico 

Contemporâneo 

http://www.cervejariabarbante. 
com.br/ 

6 16 

107 Cervejaria 
Escola Mirante 

Cervejaria, Escola 
Cervejeira e 

Gastronômica, Pub e 
Restaurante 

https://www.facebook.com/ 
cervejariaescolamirante/ 

4 11 

108 Cervejaria Golen Cervejaria https://www.facebook.com/ 
cervejariagolem/ 

2 5 

109 Artezannale Cervejaria e Pizzaria http://www.artezannale.com.br/ 1 3 

110 Brauhaus São 
Mateus 

Cervejaria, Pub e 
Restaurante Alemão 

https://www.facebook.com/ 
brauhaussaomateus/ 

1 3 

ATIVIDADES CULTURAIS 
 

CASAS NOTURNAS 
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

111 Privilége Juiz de 
Fora 

Casa Noturna, 
Espaço de Eventos e 

Buffet 

https://www.privilegebrasil.com/ 
casa/juizdefora 

13 36 

112 Cultural Bar Casa Noturna, Bar, 
Shows e Eventos 

http://www.culturalbar.com.br/ 8 22 

113 Avalon Music Hall Casa Noturna e 
Espaço de Eventos 

http://avalonmusichall.com.br/ 4 11 

114 Danke Club Casa Noturna e Pub https://www.dankeclub.com.br/ 3 8 

115 Café Muzik Casa Noturna e Pub https://www.facebook.com 
/muzik.jf/ 

2 5 

116 Original Pub’s Casa Noturna e Pub https://www.facebook.com/ 
originalpubs 

1 3 

117 Rocket Pub Pub e Lounge https://www.facebook.com/ 
rocketpub/ 

1 3 

TEATROS 
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

118 Cine Theatro Central Teatro http://www.theatrocentral.com.br 11 31 

119 Teatro Paschoal 
Carlos Magno 

Teatro e Espaço de 
Eventos 

https://www.pjf.mg.gov.br/ 
administracao_indireta/funalfa/ 
teatro/paschoal_carlos_magno/ 

7 19 

 120 Teatro Solar Teatro http://www.teatrosolar.com/ 7 19 

121 Centro Cultural Pró-
Música 

Teatro, Centro 
Cultural e Formação 

Musical 

http://www.ufjf.br/procult/ 
orgaos-executores/ 

centro-cultural-pro-musica/ 

2 5 

ESPAÇO DE EVENTOS 
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

123 Terrazzo Espaço de Eventos 
(grande porte) 

https://www.facebook.com/ 
TerrazzoJF/ 

14 39 

124 Centro de Eventos 
Capitólio 

Espaço de Eventos 
(grande porte) 

https://www.facebook.com/ 
CapitolioJF/ 

8 22 

125 Estação São Pedro Salão de Festas 
(médio porte) 

https://www.fatimabuffet. 
com.br/#saloes 

3 8 
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126 Olympo Centro 
Cultural de Eventos 

Espaço de Eventos 
(médio porte) 

http://olympoeventos.com.br/ 3 8 

127 Marcellus 
Recepções 

Salões de Festas 
(médio porte) e 

Buffet 

http://www.marcellusrecepcoes. 
com.br/novo/index.php 

2 5 

128 Água Santa Espaço de Eventos 
(grande porte) 

http://aguasantaeventos.com.br/ 1 3 

129 Espaço Sirena Espaço de Eventos 
(médio porte) 

http://espacosirena.com.br/ 1 3 

130 Multi.Spaços Espaço de 
Coworking, 

gastronomia e 
eventos (pequeno 

porte) 

http://multispaco.com.br 1 3 

 
CENTROS DE CONVENÇÕES 

 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

122 Expominas 
Juiz de Fora 

Centro de 
Convenções, Teatro 
e Espaço de Eventos 

(grande porte) 

http://licitacoes.codemig.com.br/ 
expominas/3 

18 50 

PRODUTORAS DE EVENTOS 
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

131 Done 
Produtora 

Feiras, Festivais, 
Exposições e 

Desfiles 

http://www.doneprodutora. 
com.br/ 

11 31 

132 Viva Eventos Formaturas, Eventos 
Universitários, 

espaços de eventos 
e buffet 

https://vivaeventos.com.br 11 31 

133 Partner Produções Coorporativos, 
Técnico e 

Científicos, Shows e 
Festivais 

http://partnerproducoes.com.br/ 8 22 

134 Phormar Formaturas, Eventos 
Universitários e 

espaços de eventos 

https://www.phormar.com.br/ 7 19 

135 F. Works  Produtora Desfiles, Moda, 
Cerimonial e Estilo 

http://www.fworksprodutora.com
.br 

2 5 

136 Acsa Eventos Cerimonial de 
Casamentos, 
Debutantes e 

Eventos 
Corporativos 

https://www.facebook.com/acsa.
eventos/ 

1 3 

137 Delage Consultoria 
em Educação 

Eventos, Cursos e 
Treinamentos 
Educacionais 

https://www.facebook.com/ 
delagetreinamentosemeducacao

/ 

1 3 

138 Eventus Assessoria 
e Planejamento 

Assessoria e 
Planejamento de 

Eventos 
Corporativos 

http://www.eventusjf.com.br/ 1 3 

139 Fernando Cunha 
Produções Artísticas 

Shows, produção de 
artistas e espaços de 

eventos 

https://www.facebook.com/ 
fernandocproducoes/ 

1 3 
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140 Front Produções Shows, formaturas e 
feiras comerciais 

https://www.facebook.com/ 
frontproducoesjf/ 

1 3 

141 Império Produções e 
Eventos 

Realização de 
eventos musicais, 

locação de 
equipamentos áudio 
visuais e estruturas 

http://www.imperioproducoes. 
com.br 

1 3 

142 Rodamundo 
Produções 

Festivais, Shows e 
Eventos Diversos 

https://www.facebook.com/ 
rodamundoproducoes/ 

1 3 

143 Tumati Eventos 
Acadêmicos, 
Culturais e 

Empresariais 

http://www.tumatinaweb.com/ 1 3 

 
EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS 

 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

144 Video Sol 
Produções 

Áudio Visual e 
Organização de 

Eventos 

http://videosol.com.br/ 10 28 

145 Fátima Buffet Buffet e Salão de 
Festas 

https://www.fatimabuffet.com.b 10 27 

146 JCC 
 

Tecnologia de 
Impressão, 
Montagem, 

Mobiliário e Estrutura 

http://jcc.com.br 7 19 

147 Start Eventos DJ’s, Áudio Visual e 
Estruturas 

http://www.starteventosjf.com/ 5 14 

148 Júlio Vasques 
Produções 

Áudio Visual, Foto 
Filmagem, Estruturas 

e Organização de 
Eventos 

http://juliovasquesproducoes. 
com.br/ 

3 8 

149 Alug Festa Materiais p/ Festa e 
Mobiliário 

https://www.facebook.com/ 
alugfesta 

2 5 

150 Buffet Gutierrez 
Milione 

Buffet e Salões de 
Festas 

https://www.buffetgutierez. 
com.br 

2 5 

151 Holofote Eventos Áudio Visual https://b-m.facebook.com/ 
HolofoteEventos/ 

2 5 

152 Show Luz Áudio Visual https://www.facebook.com/ 
showluz.iluminacao/ 

2 5 

153 Sistema Montagem Montagem e 
Estruturas 

http://www.sistemamontagem. 
com.br/ 

2 5 

154 SOS Eventos Montagem, 
Mobiliário e Estrutura 

(32)3217-0423 2 5 

155 Spotmob Cenografia, 
mobiliário, decoração 

e iluminação 

http://www.spotmob.com.br/ 2 5 

156 Villa Rica Buffet Buffet http://www.villaricabuffet.com.br 2 5 

157 Du Bambu 
Eventos 

Mobiliário e 
Acessórios de 

Decoração 

http://dubambueventos.com.br/ 1 3 

158 Ecosystem Banheiros Químicos 
e Containers 

https://www.facebook.com/ 
pages/Ecosystem-Banheiros-

Quimicos-e-Contaneirs/ 
497218333813193 

1 3 

159 Floricultura 
Beijaflores 

Arranjos e 
Decoração 

http://floriculturabeijaflores. 
web941.uni5.net/ 

1 3 
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160 Foco Eventos Áudio Visual, 
Cenografia e 

Mobiliário 

http://www.focoeventos.com/ 1 3 

161 Grand Buffet Wilson Buffet https://www.facebook.com/ 
Grand-Buffet-Wilson-Ltda-

1673515022891743/ 

1 3 

162 Johnsom e Eventos Áudio Visual, 
Sonorização de 
Bandas e DJ’s 

http://www.johnsoneventos. 
com.br/ 

1 3 

163 La Fiesta Buffet https://www.facebook.com/ 
Lafiestabuffet001/ 

1 3 

164 MV Eventos 
Artísticos e 
Esportivos 

Montagem e 
Estruturas p/ Shows 

e Eventos 

https://www.facebook.com/ 
mvestruturas/ 

1 3 

165 Padaria e Buffet 
Anna Cecília 

Padaria e Buffet https://www.facebook.com/ 
annaceciliapadarias 

1 3 

166 Palácio das Festas Buffet e Salão de 
Festas 

http://www.palaciodasfestas 
buffet.com.br/novo/ 

1 3 

167 Real Stands Montagem, 
Mobiliário e 
Estruturas 

http://www.realstands.com.br 1 3 

168 Toninho Aleixo Arranjos e 
Decoração 

http://toninhoaleixo.upgps. 
com.br/contato.php 

1 3 

169 Top Tendas Montagem e 
Estrutura 

http://www.toptendas.com/ 1 3 

170 Varejão Pires Materiais p/ Festas e 
Distribuidora de 

Bebidas 

https://www.facebook.com/ 
varejaopiresfestas/ 

1 3 

REVISTAS E JORNAIS DE TURISMO E/OU EVENTOS 
 

 
Nº 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
SERVIÇO 

 
SITE 

 
CIT 

 
% 

171 Jornal 
Turismo de Minas 

Jornal e Mídia de 
Viagens, Destinos e 
Roteiros Turísticos 
de Minas Gerais 

http://blog.turismodeminas. 
com.br/ 

5 14 

172 Pauta Econômica Revista e Mídia de 
informação e 

publicidade do 
mercado econômico 

de Juiz de Fora e 
Região 

https://pautaeconomica.com.br/ 3 8 

173 Revista Anais 
Brasileiros de 

Estudos Turísticos – 
ABET UFJF 

Revista de Turismo 
Científica, Teórico-
Crítica e Didática 
Pedagógica do 

Curso de Turismo - 
UFJF 

http://www.ufjf.br/turismo/ 
o-curso/publicacoes/ 

revista-abet/ 

1 3 

174 Revista Casa Noiva Revista de produtos 
e serviços p/ 

casamentos em Juiz 
de Fora e região 

https://www.facebook.com/ 
revistacasanoiva/ 

1 3 

175 Revista Instituto 
Estrada Real 

Revista de Roteiros 
Turísticos da Estrada 

Real 

http://www.institutoestradareal. 
com.br/ 

1 3 

176 Revista O Gibra 
Indica 

Revista e Mídia 
Cultural e de 

Eventos de Juiz de 
Fora 

http://www.ogibra.com 1 3 
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QUADRO 11: Lista das organizações identificadas pela análise por citação, classificadas por 

segmentos e subclassificadas por tipos de serviços avaliados na pesquisa. 

 

Foram incluídas nessa lista, todas as organizações citadas pelos 

entrevistados da amostra por conveniência que juntas compreendem a estrutura 

da rede do destino para o desenvolvimento de estratégias para o turismo de 

eventos (STOKES, 2008; FEGER et. al., 2016). Nesse sentido, vale ressaltar 

que algumas organizações não estão localizadas geograficamente na região de 

Juiz de Fora, mas foram mantidas nesse quadro por se configurarem em atores 

importantes para o funcionamento do setor de turismo regional, sendo o caso do 

Aeroporto Internacional do Galeão, localizado no Rio de Janeiro, e do Aeroporto 

Internacional de Confins, localizado na capital do Estado de Minas Gerais, Belo 

Horizonte. 

Além disso, para se apresentar maior confiabilidade deste banco de dados 

e informações mais precisas sobre os serviços prestados por essas 

organizações para o desenvolvimento de eventuais parcerias na rede, a autora 

dessa pesquisa encontrou, acessou e analisou o endereço virtual (site / 

Facebook) de cada organização dessa lista. As organizações que não foram 

encontrados seus endereços virtuais, foram acessadas via contato telefônico.   

Por fim, baseado na medida das conexões dos nós apresentado por Burt. 

et. al. (2013); Alejandro e Norman (2005), foi realizada uma análise do percentual 

de interatividade de cada uma dessas organizações com os 37 atores sociais 

selecionados pela amostra por conveniência, onde foi calculada a medida de 

conexões entre os nós, levando em consideração o número de citações obtidas 

(𝐶𝑜), dividido pelo número possível de citações (𝐴𝑚 = 37), multiplicado por 100 

(𝐶𝑜 ÷ 𝐴𝑚 × 100 = 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)36.  

Os resultados obtidos por esse cálculo, apresentados na última coluna a 

direita do Quadro 11, se configuram na porcentagem de influência dos atores da 

rede em cada uma das organizações dessa amostra. Entretanto, para um estudo 

mais detalhado, a próxima sessão avalia o grau de proximidade entre as 37 

                                                           
36 No caso das organizações pertencentes a amostra por conveniência (𝐴𝑚 = 37 − 1), pois elas 
não podem citar a si mesma (Scott et. al. 2008). 
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organizações da amostra por conveniência, utilizando da metodologia de análise 

sociométrica. 

 

6.3- O Grau de Proximidade na Rede de Turismo de Eventos do Destino: 

uma Análise Sociométrica  

 A metodologia de análise sociométrica possibilita medir, investigar e 

estudar as relações, contatos e processos vinculares que se manifestam nos 

atores sociais da amostra selecionada para essa pesquisa (MORENO, 1937; 

OLIVEIRA et. al., 2014). Para tanto, baseada em métodos quantitativos 

sistematizados pelo grau de proximidade, apoiados pela Escala de Likert, foi 

possível investigar o nível relacional e a posição dos indivíduos na rede de 

turismo de eventos de Juiz de Fora - MG (FREEMAN, 2004). 

 Dessa forma, baseado nas teorias/metodologias utilizadas para compor o 

referencial teórico da dissertação, foram elaboradas oito questões para avaliar a 

organização do grupo e seu grau de proximidade a partir sistematização dos 

seguintes atributos subjetivos considerados necessários para a análise de uma 

rede (MORENO, 1937): 

1) Força dos laços (GRANOVETER, 1973) 

2) Tipos de laços (BORGATTI & HALGIN) 

3) Interdependência entre as organizações (PISCOPO, 2012; STOKES, 

2008) 

4) Direcionamento dos fluxos (ALEJANDRO & NORMAN, 2005); 

5) Percepção de benefícios (OLIVE & AMATO NETO, 2001; OLIVEIRA et. 

al. 2014); 

6) Grau de desentendimento (VELASCO GONZÁLEZ, 2012; SCOTT et. al, 

2008); 

7) Grau de confiança (GRANOVETTER, 1977; BURT, et. al. 2013) 

8) Grau de colaboração (SCOTT et. al. 2008; JENKINS et. al. 2011; COSTA, 

1996). 

Para a análise de cada atributo, esses itens foram estruturados em perguntas 

que apresentaram ao entrevistado a possibilidade de uma escolha, entre seis 
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opções, niveladas por valores de 0 a 5 para analisar o grau de proximidade entre 

os atores socias dessa amostra.  

O grau de proximidade é a capacidade de um nó se ligar a todos os outros 

nós de uma rede, ele é medido pela distância geodésica que uma organização 

apresenta com relação as outras organizações. A distância geodésica é 

calculada pela soma dos valores recebidos nas respostas de cada organização 

entrevistada, enquanto o grau de proximidade é o total da distância geodésica 

multiplicado por 1000 (ALEJANDRO & NORMAN, 2005). 

Supondo, por exemplo, que uma organização dessa pesquisa receba o valor 

mais alto (5 pontos) por todos os 37 entrevistados em resposta a “questão 1”, a 

força dos seus laços estará avaliada no total de 185.000 pontos. Vale ressaltar, 

que quanto mais alta a pontuação de um ator social, maior será sua influência e 

possibilidade de benefícios nessa rede. 

Para possibilitar uma visualização individual dos resultados de cada ator 

social, optou-se por incluir um gráfico de barras abaixo dos sociogramas para 

avaliar a pontuação do grau de entrada e saída dessas organizações na rede.  

Conforme Alejandro & Norman (2005): 

 Grau de saída: é a soma das interações que os atores têm com os 

outros, ou seja, é a pontuação dele a partir das suas próprias 

respostas. 

 Grau de entrada: é a soma das interações que os outros nós têm com 

o ator, ou seja, é a pontuação dele a partir da resposta dos outros. 

Através do auxílio dos softwares UCINET e NetDraw, foi possível elaborar os 

sociogramas que apresentam os caminhos geodésicos de entrada e saída entre 

os atores sociais para analisar o grau de proximidade dessas relações 

interorganizacionais na rede de turismo de eventos do destino. 

A fim de se proporcionar uma visualização mais clara e, consequentemente, 

uma interpretação melhor dos resultados de cada sociograma, os níveis dos 

vínculos foram diferenciados por cor e espessura das linhas em ordem crescente 

de acordo com o grau de proximidade das relações. 
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É importante destacar, ainda, que as opções formadas para se medir os 

graus das relações na rede, foram elaboradas pela autora baseada no 

questionário da tese de Costa (1996), a fim de se alcançar dos termos subjetivos, 

o grau mais alto de objetividade com o intuito de obter um resultado mais 

fidedigno possível dessa análise sociométrica (MORENO, 1937; FREEMAN; 

2004). 

6.3.1 – Força dos Laços   

Segundo Freeman (2004), a base da análise sociométrica, desenvolvida por 

Moreno (1937), está na mensuração de quanto tempo o “Ator A” gasta com o 

“Ator B”. Nessa perspectiva, a densidade de uma rede é a medida das conexões 

entre seus nós/atores (ALEJANDRO & NORMAN, 2005). 

Granoveter (1973), explica que a força e a intensidade dos laços podem 

variar entre fortes, que se caracterizam pela intimidade e proximidade; e fracos, 

que se caracterizam por relações esparsas e não traduzem proximidade e 

intimidade. Dessa forma, baseado na frequência do fluxo de trocas entre os 

atores sociais, sugerido por esse autor, foram questionados aos entrevistados, 

com que frequência são estabelecidos contatos entre a sua organização e cada 

uma das organizações pertencentes a amostra por conveniência. 

É importante ressaltar, que para se desenvolver uma pesquisa mais fiel a 

atual realidade do destino, foi solicitado aos respondentes que levassem em 

consideração os contatos realizados nos anos de 2017 e 2018. Diante disso, 

apresentou-se as seguintes opções: 

0) Nunca. 

1) Pelo menos, uma vez ao ano. 

2) Pelo menos, duas vezes ao ano. 

3) Pelo menos, uma vez por mês; 

4) Pelo menos, uma vez por semana; 

5) Diariamente. 

As respostas, em sua maioria, somaram menos de 40.000 pontos, ou seja, 

as organizações mantêm contato pouco mais de uma vez ao ano. Os resultados 

foram semelhantes para o grau de entrada e saída das interações, 
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demonstrando que se trata de relações bidirecionais, (ver Gráfico da Figura 15). 

Nesse sentido, baseado na prevalência de vínculos azuis e rosas (Grau 1 e 2) 

no Sociograma, pode-se dizer, então, que grande número dos contatos entre os 

atores sociais dessa rede ocorrem ocasionalmente, ou seja, são caracterizados 

por laços fracos (GRANOVETTER, 1973). 

Entretanto, o Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau e a Rede de Hotéis 

Victory se destacaram como os atores mais influentes dessa amostra. O fluxo de 

entrada e saída do JFC&VB, atingiu os 80.000 pontos, demonstrando que essa 

associação mantém contato com os atores da rede, pelo menos, uma vez por 

mês. Enquanto o mesmo ocorre para o fluxo de entrada do Victory, que aponta 

que os atores que mantém contato com essa rede de hotéis, o fazem quase que 

mensalmente.  

O protagonismo da Rede de Hotéis Victory e do Juiz de Fora e Região 

Convention & Visitors Bureau nesse resultado, vai ao encontro do número de 

citações recebidas por essas organizações no Capítulo 6 - Seção 2 (Quadro 11), 

que demonstra que ambas centralizam o mapa da rede de turismo de negócios 

e eventos de Juiz de Fora – MG, com um total de 29 e 26 citações, 

respectivamente, advindas das respostas dos 37 atores entrevistados (ver 

Figuras 14 e 15). 

Além dessa associação e esse empreendimento no setor hoteleiro, foi 

possível verificar que os laços mais fortes dessa rede são estabelecidos com os 

demais hotéis (exceto o Premier Parc Hotel) e as organizadoras de eventos 

corporativos (Partner e Done). Principalmente, no que tange ao fluxo de saída, 

ou seja, demonstra o interesse/necessidade desses atores dos segmentos de 

alojamento e de organização de eventos em manter relações mais próximas na 

rede. 

 Isso pode ser explicado, pela constatação apresentada no Capítulo 6 – 

Seção 6.1, no fato em que os hotéis oferecem serviços de espaços para eventos 

e alimentação, além da hospedagem. Fazendo dessas organizações 

importantes não só para o setor de turismo, quanto para os organizadores de 

eventos do destino.
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Esses últimos, por sua vez, necessitam da construção de uma rede mais 

sólida com clientes, fornecedores, concorrentes e complementadores, para o 

sucesso dos seus produtos, no caso, os eventos (PISCOPO, 2012; STOKES, 

2008). Esses fatores levam a construção de uma rede assimétrica, composta por 

diversos buracos estruturais desenvolvido pela concentração de interesses de 

atividades interdependentes (BURT et. al. 2013). 

Nesse cenário, a primeira pergunta pode ser considerada um filtro dessa 

etapa da pesquisa, onde foi possível ver o número de contatos das organizações 

e a frequência de seus contatos, consequentemente, possibilitou verificar a 

hierarquia na rede e as organizações que possuem maior grau de centralidade 

geodésica, em outras palavras, as organizações mais influentes dessa amostra 

(BALESTRIN et. al. 2010; BURT et. al. 2013). 

 Vale destacar, que por se caracterizar em uma pergunta filtro, as 

respostas a primeira questão posicionaram os nós nos próximos seis 

sociogramas, uma vez que quando o “Ator A” afirmava nunca manter contato 

com o “Ator B”, por exemplo, esse “Ator A” não precisava mais responder as 

questões seguintes referentes ao “Ator B”. Em compensação, solicitou-se que o 

“Ator A” respondesse as demais questões37 com os atores que ele afirmava 

manter contato, mesmo que raramente, para se entender como flui essa relação. 

Conforme apresentado nas análises a seguir. 

 

6.3.2- Tipos de Laços 

Segundo Burt et. al. (2013), uma vez estruturada a organização da rede, cabe 

ao pesquisador estudar como se distribuem as informações em um sistema de 

atores sociais. Para tanto, o analista de rede pode focar em dois tipos básicos 

de laços: “estados” e “eventos”, apresentados no Quadro 4 dessa pesquisa 

(BORGATTI & HALGIN, 2011). 

                                                           
37 Uma vez que os entrevistados estavam apresentando dificuldades para mensurar seu nível de 
confiança e colaboração (perguntas 07 e 08) com os atores que mantinham pouco contato, abriu-
se o precedente da opção 0 (não existe confiança ou não existe colaboração) para esses 
questionamentos. Por esse motivo, os nós apresentam posicionamento diferentes nas figuras 20 
e 213. 
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Os autores supracitados afirmam que os laços do tipo “estados” têm 

continuidade ao longo do tempo e podem ser dimensionados em termos de força, 

intensidade e duração. Normalmente, ocorrem em relações sociais de família e 

amizade, por exemplo, tendo como principal característica a intimidade. 

Nesse cenário, levando em consideração que essa pesquisa faz uma análise 

de uma rede interorganizacional onde os vínculos são dimensionados por 

interações profissionais, optou-se por apresentar no questionário, opções 

relacionadas ao laço do tipo “eventos”, que tem uma natureza transitória e pode 

ser contado ao longo de período de tempo, como estabelecido no item anterior. 

Assim, os laços do tipo “eventos” são dimensionados em termos de frequência 

de ocorrências, podendo ser avaliados por “interações” ou “transações” 

(BORGATTI & HALGIN, 2011). 

Nesse caso, levando em consideração os meios de comunicação disponíveis 

no ambiente de negócios e o nível de informalidade que cada tipo de contato 

representa na atualidade, estabeleceu-se as seguintes opções: 

1) Atendimentos pelo site; 

2) Ofícios; 

3) E-mails; 

4) Encontros presenciais (reuniões, eventos, etc.); 

5) Whatsapp, telefone e redes sociais; 

Sendo assim, a primeira opção, foi considerada o grau mais baixo de 

proximidade, por representar uma relação formal, basicamente unidirecional, 

não priorizada pelo relacionamento humano. Os graus 2 e 3, podem ser 

consideradas o que Borgatti e Halgin (2011) denominam de “transações” com o 

mais alto e o mais baixo índice de formalidade, respectivamente. Enquanto os 

graus 4 e 5, se configuram no que os autores denominam de “interações” e 

apresentam a possibilidade de maior grau de informalidade na relação.  

Vale ressaltar que, uma vez que os encontros presenciais a nível 

organizacional se aproximam mais em interações agendadas formalmente, 

optou-se por considerar este tipo de relação um nível abaixo da proximidade de 

contatos, muitas vezes, frequentes, realizados via whatsapp, telefone ou 
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mensagens instantâneas trocadas em redes sociais, como Facebook 

(messenger) e Instagran (direct), por exemplo.   

Em outras palavras, os graus de proximidade foram escalados por nível de 

informalidade e contato interpessoal entre atores sociais das organizações, pois 

uma vez que se tornam mais fortes os laços de relacionamento e a interação 

entre os agentes, mais sólidas serão as bases de confiança, comprometimento 

e responsabilidade na estrutura social (OLIVEIRA et. al. 2014). 

E nesse cenário, o resultado da análise sociométrica demonstrou que as 

interações entre os atores sociais dessa amostra são mais informais, realizadas 

prioritariamente por meio de contatos via whatsapp, telefone e redes sociais 

(grau 5); seguido de trocas de e-mails (grau 3) e reuniões presenciais (grau 4). 

Conforme demonstrado na Figura 16. 

 Essa informalidade nas relações pode ser explicada, pelo porte médio da 

cidade que possibilita uma maior facilidade, bem como uma necessidade, de 

interação entre os atores socais da rede de turismo de eventos do destino. Além 

disso, a Figura 12 da Seção 6.1, demonstra que as organizações analisadas 

nessa pesquisa, possuem uma média 18,4 anos no mercado, o que possibilita 

um aumento da possibilidade de se criar uma maior informalidade, apresentando 

um laço do tipo social que os aproximam a uma estrutura de cluster (BURT et. 

al. 2013; BALESTRIN et. al. 2010).  

 Nesse panorama, além do JFC&VB, as organizadoras de eventos 

corporativos (Partner e Done), as organizações do setor hoteleiro (exceto o 

Premier Parc Hotel), o Departamento de Incentivo ao Turismo da Prefeitura de 

Juiz de Fora (Turismo PJF) e o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), atingiram mais de 111.000 pontos, ou seja, no que se 

refere aos tipos de laços, eles estão no grau 4 de proximidade na rede.  
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Figura 16: 
tipos de laços entre as 
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Sendo o primeiro referente ao grau de saída, ou seja, suas formas de se 

contactar são mais próximas; e o segundo é contactado por tipos de laços mais 

próximos pelos atores da rede. 

6.3.3- Interdependências entre as Organizações 

 Diante disso, faz-se importante analisar quais os principais tipos de 

interdependências que estruturam a rede de turismo de eventos de Juiz de Fora, 

uma vez que as relações formadas desenvolvem ou restringem o desempenho 

de uma organização no mercado (SCOTT et. al. 2018). 

 Hoffman, Oliveira e Brocchi (2015), afirmam que as redes organizacionais 

no turismo são estruturadas a partir de uma série de relacionamentos horizontais 

e verticais entre organizações do setor público, privado e entidades, que 

interagem na produção de um serviço. Piscopo (2012), ressalta que a dinâmica 

competitiva da indústria de eventos vai além da tradicional relação entre 

compradores, fornecedores e concorrentes, ou seja, os atores necessitam 

também atuar de forma colaborativa, por meio de parcerias e acordos que 

complementam o desempenho do seu trabalho. 

 Sendo assim, para analisar as interdependências que estruturam essa 

rede, questionou-se aos entrevistados quais as principais razões que os levam 

a fazer contato com cada uma das organizações que ele afirmou ter relação no 

Seção 6.3.1. Para tanto, as opções foram elaboradas baseadas em relações 

verticais de contato comercial (compra / venda) e fluxo de informações (dar e 

receber); e, horizontais, por meio de parcerias/acordos, conforme escala abaixo: 

1) Para oferecer produtos/serviços; 

2) Para solicitar informações/dados; 

3) Para dar informações/dados; 

4) Para solicitar produtos/serviços; 

5) Para fazer parcerias/acordos. 

Nessa perspectiva, partindo das teorias da estratégia e dos jogos de ganhos 

mútuos, as relações baseadas em parcerias e acordos de colaboração foram 

consideradas o mais alto grau de proximidade entre os atores (COSTA, 1996; 

OLIVE & AMATO NETO, 2001; OLIVEIRA et. al., 2014).  
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FIGURA 17: 
Interdependências entre as 
organizações. 
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Uma vez que a estruturação em rede propõe benefícios econômicos aos 

envolvidos, a relação baseada na consolidação de negócios por demanda de 

produtos e serviços, foi escalada pelo Grau 4 por representar ganhos e confiança 

no trabalho entre esses atores sociais. 

As opções que se referem a dar e receber informações, estão baseadas 

numa relação de cooperação, onde proporcionar o benefício da informação ao 

outro foi escalada no grau 3, enquanto a necessidade de pedir, foi colocada no 

Grau 2 dessa escala. Por fim, uma vez que não se pode mensurar os benefícios 

dos contatos realizadas especificamente para se oferecer produtos e serviços, 

essa relação foi estipulada como grau 1 de interdependência na rede. 

Dessa forma, baseado nas respostas dos entrevistados e no sociograma da 

Figura 17, detectamos uma rede de interdependências múltiplas, estruturada em 

relacionamentos horizontais e verticais. Onde é possível perceber uma 

hierarquia de alto grau de parcerias/acordos (Grau 5) e uma relação comercial 

de demanda de produtos/serviços (Grau 4) mais densa entre os membros que 

centralizam a rede, corroborando com Wasserman & Faust (1994 apud 

BALESTRIN et. al. 2010) que afirmam que “quanto maior a centralidade 

geodésica de um ator, maior poder ele deterá, porque terá contatos com atores 

distribuídos por toda e rede” (p. 466). 

Nesse cenário, conforme demonstrado no gráfico da Figura 17, a Rede de 

Hotéis Victory lidera a interdependência dos atores sociais do destino, sendo a 

única a atingir o patamar de 120.000 pontos em fluxos de entrada no setor de 

turismo de eventos de Juiz de Fora. Demonstrando, mais uma vez, como é 

estruturada a hierarquia dessa rede e a influência dos atores que possuem maior 

número de interações na rede do setor de turismo de eventos local (Quadro 11). 

 

6.3.4- Direcionamento dos Fluxos 

 Sendo assim, ainda baseado na interdependência entre os atores sociais 

discutidas na seção anterior, buscamos mapear o direcionamento desses fluxos 

de informação e serviços da rede de turismo de eventos de Juiz de Fora, a fim 

de comprovar o cluster detectado nessa estrutura social. 
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 Segundo Borgatti & Halgin (2011), as pessoas tendem ser homophilous, 

ou seja, elas procuram manter laços mais fortes com pessoas que são 

semelhantes a elas.  Granovetter (1973) afirma que o resultado disso é o 

fechamento da circulação de informações e inovação, criando o que Burt et. al. 

(2013) denomina de buracos estruturais. 

 Assim, para se compreender o direcionamento dos fluxos e trocas nessa 

rede social, buscou-se avaliar as fontes de saída e entrada de informações entre 

as organizações dessa amostra. Para tanto, questionou-se: de quem parte a 

atitude de estabelecer contatos, na maioria das vezes? 

1) Completamente por eles; 

2) Principalmente por eles; 

3) Principalmente por nós; 

4) Completamente por nós; 

5) Mutuamente. 

Dessa forma, em primeira instância, foi valorizado os fluxos bidirecionais 

(ALEJANDRO & NORMAN, 2005), estipulando o grau 5 para organizações que 

mantém contatos mútuos, baseado na teoria da estratégia e dos jogos (COSTA, 

1996; OLIVE & AMATO NETO, 2001; OLIVEIRA et. al., 2014), conforme 

explicado na seção anterior. 

Em seguida, levou-se em consideração o esforço relacional das 

organizações em manter uma interação com os demais atores sociais da rede. 

Onde foi considerado grau 4, quando a interação ainda é mútua, porém com 

maior esforço do ator respondente. E grau 3, quando não ocorre interação, mas 

existe o esforço de manter contato, mesmo que diante de uma falta de 

reciprocidade da outra organização. 

Nessa mesma linha, considerou-se com os graus mais baixos, a falta de 

interesse do ator social em manter relações com determinados atores da rede. 

Sendo estipulado o grau 2, para quando a relação ainda existe, porém é de maior 

esforço de outro ator social e grau 1 para quando a organização não é recíproca 

as tentativas de interação de outros membros da rede.  
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FIGURA 18: 
Direcionamentos dos fluxos 
relacionais 
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Diante disso, conforme apresentado no sociograma da Figura 18, as 

respostas dos atores sociais resultam em uma rede predominantemente 

estruturada em fluxos bidirecionais, através da sobreposição dos vínculos 

vermelhos e verdes (graus 5 e 3). Corroborando com Burt et. al. (2013); Borgatti 

& Halgin (2011), os contatos mútuos fortalecem a teoria de que essa rede está 

organizada em um cluster devido a sua tendência em se relacionarem por conta 

da sua congruência sobre a importância do turismo para os fins das suas 

organizações, conforme apontado na seção 6.1. 

No que tange aos esforços de manter contatos com os membros da rede, 

bem como de valorizar a troca de fluxos nesse setor, o trabalho do JFC&VB e do 

Hotel Green Hill, se destacaram no gráfico da Figura 18 do fluxo de saída do 

cálculo dos graus de proximidade, por serem os únicos a atingirem o patamar de 

120.000 pontos. No entanto, devemos destacar também a atuação do setor 

público, por meio do Departamento de Incentivo ao Turismo da Prefeitura de Juiz 

de Fora (Turismo PJF), da organização do segmento hoteleiro, Ritz Plaza Hotel 

e de eventos corporativos, Partner e Done, uma vez que ultrapassaram o 

patamar de 100.000 pontos no fluxo de saída. Resultados esses que 

demonstram os seus esforços em manter relações com os membros da rede de 

turismo de eventos do destino. 

 

6.3.5- Percepções do Benefícios    

Nesse cenário, devemos lembrar que os destinos que possuem 

organizações capazes de transferir o conhecimento efetivo de uma unidade 

organizacional para outra, são mais produtivos e competitivos, pois apresentam 

uma maior possibilidade de visualizar oportunidades e desenvolver uma melhor 

gestão do conhecimento (SCOTT et. al. 2008). 

Além disso, ainda recapitulando Scott et. al. (2008), as organizações 

evoluem de acordo com as capacidades que elas têm em aproveitar o ambiente 

externo. Ou seja, o desempenho de uma empresa não é apenas dependente dos 

recursos da própria empresa, mas também sobre outras empresas e da natureza 

das suas relações, o que Costa (1996) denomina de ambiente circundante. 
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 Portanto, para se analisar o potencial de uma rede interorganizacional 

com o objetivo de fortalecer os laços e atuação dessa estrutura social para o 

desempenho do turismo de eventos do destino, considerou necessário avaliar 

os benefícios percebidos pelos entrevistados sobre as relações estabelecidas 

com cada um dos membros da amostra. 

 Dessa forma, baseado no modelo da Escala de Likert, desenvolveu-se os 

cinco graus de benefícios das relações, apresentando as seguintes opções: 

1) Não beneficia nada; 

2) Beneficia pouco; 

3) Beneficia mais ou menos;  

4) Beneficia muito; 

5) Beneficia bastante. 

Os resultados apontam que a maioria dos atores sociais considera que há 

benefícios em suas relações, mesmo que com graus diferentes. Uma vez que é 

possível perceber, no sociograma da Figura 19, grande confluência das cores 

rosa (grau 2), verde (grau 3), preto (grau 4) e vermelho (grau 5). Entretanto, a 

cor azul (grau 1), que representa a falta de benefícios nessas relações, não se 

destaca no mapa da rede. 

 Além disso, destaca-se nesse sociograma, a percepção positiva do 

benefício das relações, principalmente, da organizadora de eventos Done, uma 

vez que, em torno do nó que a representa, existe grande concentração de 

vínculos da cor preta, ou seja, o grau 4, que se refere a muito benefício percebido 

com as relações em rede.  

Em uma análise das pontuações dessa organização no Gráfico da Figura 

19, onde o índice de saída está mais de 40.000 pontos acima do que o índice de 

entrada no cálculo dos fluxos da Done Produtora, nota-se que a percepção de 

benefícios com os contatos é maior por parte dessa organização do que das 

organizações que relacionam com ela. O que lhe proporciona a oportunidade de 

obter maiores benefícios em relação à rede, uma vez que a sua percepção 

sugere um melhor aproveitamento do ambiente externo (SCOTT et. al. 2008). 
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FIGURA 19: 
Grau de benefícios percebidos 
pelas organizações. 
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Ainda no cenário do referido sociograma, em patamares próximos a essa 

organizadora de eventos, na percepção do grau 4 de benefícios nas relações, 

se destacam o SEBRAE e o JFC&VB, além dos hotéis da Rede Victory, o Green 

Hill e o Ritz. 

O JFC&VB, apresentou o maior índice de avaliação do grau de benefício 

no fluxo de saída, atingindo a maior pontuação entre as organizações, com o 

total de 120.000 pontos. O que pode ser explicado por uma visão associativista 

de benefícios em uma relação de colaboração.  

Os hotéis Green Hill e Ritz, praticamente, apresentaram fluxos 

bidirecionais da percepção dos benefícios das suas relações. Em contrapartida, 

a pontuação máxima de 120.000 que atinge ao Grau 4, estabelecendo uma 

percepção de muito benefício, foi alcançada nos fluxos de entrada pela Rede 

Victory de Hotéis, demonstrando, mais uma vez, a relação de interdependência 

dos membros dessa rede com essa organização. 

Contudo, vale destacar, os resultados do Serviço Brasileiro de Apoio à 

Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, que apresenta um distanciamento de 

quase 40.000 pontos da sua percepção de benefícios com os contatos 

estabelecidos nessa rede (fluxo de saída), em comparação a percepção dos 

membros dessa rede para os benefícios gerados com o contato estabelecido 

com essa organização da sociedade civil (fluxo de entrada).  

Nessa análise, durante as entrevistas, era perceptível que a medida dos 

benefícios pelas organizações era ponderada, principalmente, em transações 

financeiras. Demonstrando pouca valorização aos outros benefícios que uma 

rede de relacionamento pode gerar no ambiente de negócios, dentre eles a troca 

de experiências, acesso à tecnologia e inovação, compartilhamento de canais e 

fornecedores, maior acesso a informação e abertura de mercado (OLIVEIRA et. 

al. 2014). Sendo, portanto, essa conscientização uma necessidade para o 

desenvolvimento do trabalho em rede no destino. 
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6.3.6- Grau de Desentendimento   

 Dessa forma, ainda com o objetivo de entender as relações estabelecidas 

na rede de turismo de eventos de Juiz de Fora para o trabalho do Convention & 

Visitors Bureau do destino, considerou-se importante levantar o grau de 

desentendimento entre os atores sociais dessa amostra. 

 Recapitulando Velasco Gonzaléz (2008), embora o destino turístico seja 

um espaço unificador, engloba interesses diferentes (muitas vezes opostos) dos 

diversos agentes sociais que o compõem. Nesse cenário, Scoot et. al. 2008, 

afirmam que os CVBx enfrentam o desafio de ser o mediador entre o bem comum 

e os interesses privados. Segundo eles, o trabalho bem-sucedido da entidade 

depende da qualidade e da estrutura de inter-relações, interdependência e 

interação do setor de turismo local. 

 Diante disso, foi questionado aos entrevistados, qual a principal base de 

desentendimento entre a organização que ele representa com cada uma das 

organizações listadas na pesquisa. Sendo assim, foram apresentadas as 

seguintes opções: 

1) Devido a sobreposição de funções; 

2) Diferenças de personalidades dos gestores; 

3) Diferentes formas de gestão; 

4) Na resolução de aspectos específicos; 

5) Não há desentendimentos. 

Nessa escala, baseado na necessidade de cooperação para o 

desenvolvimento das redes, foi considerada a opção de “não há 

desentendimentos” com o grau mais alto de proximidade.  

Em um segundo momento, levando em consideração uma relação possível, 

porém com problemas pontuais contornáveis entre os atores socais, a opção “na 

resolução de aspectos específicos” foi estipulada pelo grau 4 de proximidade.  

Em seguida, buscou-se medir os problemas relacionados a gestão das 

organizações, que se configuram em um desafio maior do que as opções 

anteriores no que tange a proximidade entre os atores da rede. Nesse sentido,  
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FIGURA 20: 
Grau de desentendimento entre 
as organizações em ordem 
decrescente. 
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foi separado aspectos pessoais e profissionais, sendo o primeiro considerado 

mais complexo de resolver do que o segundo, uma vez que aspectos pessoais 

estão ligados a emoção e profissionais a razão38. 

Por fim, estipulou-se como o grau mais baixo das respostas, as organizações 

que afirmaram que a base do desentendimento está no fato de a outra 

organização realizar serviços que sobrepõem aos dela, em outras palavras, não 

conseguir se relacionar com o concorrente. Uma vez que, segundo Piscopo 

(2012), para se desenvolver o segmento de turismo e eventos, é preciso 

“coopetir”, ou seja, considerar a possibilidade de competir e cooperar ao mesmo 

tempo.  

O resultado dessa questão apontou a predominância dos vínculos vermelhos 

(Grau 5) no sociograma da Figura 20, que leva a sugerir que “não há 

desentendimentos” entre a maioria dos atores sociais da rede de turismo de 

eventos de Juiz de Fora – MG.  Contudo, vale documentar, que era perceptível 

durante as entrevistas que optar pelo grau 5, estava relacionada a baixa 

frequência de contatos (laços fracos – Seção 6.3.1) entre essas organizações, o 

que facilita o relacionamento entre elas. Corroborando com a teoria de 

Granovetter (1973), os laços fracos são mais fáceis de se estabelecerem e 

agregam valor ao ator social, uma vez que por meio deles, essa organização se 

relaciona com diversas outras e alcançam um número maior de informação e 

inovação.  

Dessa forma, as organizações que possuem um número maior de conexões 

estão susceptíveis a possuírem laços mais fracos de relacionamento. Sendo 

assim, de acordo com o que foi observado no comportamento dos atores sociais 

durante as entrevistas, essas organizações terão menor probabilidade de obter 

desentendimentos nas relações com os outros atores da rede. 

Esse fator fica comprovado pelo resultado do fluxo de entrada apresentado 

pela Rede de Hotéis Victory, que apresentou o maior número de interações na 

                                                           
38 De acordo com os estudos sobre heurística afetiva apontados por Kahneman (2011), a emoção 
apresenta um peso muito maior nos julgamentos e compreensão dos fatos pela mente humana 
do que a razão. 
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análise de citações (Quadro 11) e foi a única a alcançar, no gráfico da Figura 20, 

o patamar de 160.000 pontos que a enquadra no grau 5 dessa avaliação. 

 

6.3.7- Grau de Confiança 

 Contudo, apesar dos laços fracos terem a vantagem de serem 

susceptíveis a se tornarem “pontes de informação” e facilitar a comunicação na 

rede, diminuindo os buracos estruturais (GRANOVETTER, 1973; BURT et. al. 

2013), Burt et. al. (2013) alertam que a diversidade de informação pode ser 

vantajosa, mas pode suscitar mal-entendidos. 

 Conforme Oliveira et. al. (2014), são nos laços fortes que se estabelecem 

a base de confiança mútua, de comprometimento e das responsabilidades na 

estrutura da rede social.  Esse autor ressalta, que esse atributo é o responsável 

pela troca de conhecimento e a cooperação, que será analisada na seção a 

seguir. 

Dessa forma, o estabelecimento de laços fracos entre as organizações da 

rede de turismo de eventos de Juiz de Fora, nos leva a questionar qual o grau 

de confiança entre esses atores sociais, visto que não há uma frequência alta de 

contatos entre eles. Para tanto, foram apresentadas as seguintes opções: 

0) Não existe relação; 

1) Não confio; 

2) Confio pouco; 

3) Confio mais ou menos; 

4) Confio o suficiente; 

5) Confio muito. 

É importante destacar, que foi estabelecido durante as entrevistas que as 

questões referentes a confiança e colaboração poderiam ser marcadas como 

inexistente, ou seja, não existe confiança; não existe colaboração. 

Diferentemente dos itens acima, uma vez que esses últimos são atributos que 

podem não ocorrer em um relacionamento baseado em laços fracos (OLIVEIRA 

et. al. 2014). 
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Nesse sentido, cada vez que o entrevistado opta pelo grau 0, os Softwares 

UCINET e NetDraw de análise de dados, calculam uma interação a menos na 

rede, tendo como consequência a modificação dos posicionamentos dos nós na 

Figura 21. 

Entretanto, apesar da visível mudança do posicionamento dos nós 

periféricos, as organizações como a Rede de Hotéis Victory, o JFC&VB, o Hotel 

Green Hill, o Ritz Plaza Hotel, o SEBRAE, a Partner Produções e a Done 

Produtora, se mantiveram na parte mais densa e central do sociograma. Todavia, 

vale ressaltar, que a diferença do grau de saída para o grau de entrada dessas 

duas organizadoras de eventos, está com uma média de 50.000 pontos, que 

aponta que seus graus de confiança nos membros da rede são 

significativamente maiores do que o grau de confiança desses membros nelas. 

Além disso, algumas mudanças de posicionamento de nós merecem ser 

observadas. A Agência de Desenvolvimento Regional de Juiz de Fora – ADJFR 

e o restaurante Chimarron, demonstraram obter maior nível de confiança na 

rede, visto que os nós que os representam saíram da periferia para a área central 

na análise desse atributo. 

Em contrapartida, o Departamento de Incentivo ao Turismo da Prefeitura de 

Juiz de Fora (Turismo PJF), que se mantinha em uma área central devido ao 

número de interações contabilizadas na Figura 15 (Seção 6.3.1), foi deslocado 

para a periferia no Sociograma da Figura 21. Diante da diferença de pontuações 

dos graus de entrada e saída dessa organização, onde o primeiro está quase 

40.000 pontos do segundo, pode-se sugerir que os laços entre esse ator social 

e os demais atores da rede, são fracos ao ponto de não haver a possibilidade de 

mensurar uma relação de confiança entre eles, ou seja, alto índice de escolha 

do Grau 0. 

Sendo notório, ainda, que existe baixa concentração de vínculos vermelhos 

(Grau 5) nas proximidades do nó que representa o setor público de turismo local. 

Segundo Putnan (1996), as pessoas estão devotando cada vez menos confiança 

nos governos e nas instituições públicas que as regem. Olive e Amato Neto 

(2001), afirmam que está emergindo uma nova forma de organização social, com
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FIGURA 21: 
Grau de confiança entre as 
organizações. 
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engajamento cívico por meio de representações sociais locais e crescente 

divisão de trabalho entre as empresas. 

Nesse cenário, levando em consideração que todos os atores públicos 

dessa amostra foram posicionados na periferia da rede (Turismo PJF, FUNALFA, 

Turismo UFJF e CTCN), o resultado dessa questão aponta uma relação de 

confiança mais estruturada entre as organizações privadas do setor de turismo 

e eventos de Juiz de Fora, intercaladas pelos graus 5, 4, 3 e 2 de proximidade. 

Sugerindo não haver desconfiança entre esses atores sociais, uma vez que não 

se destaca o Grau 1 na análise dos vínculos 

 

6.3.8- Grau de Colaboração  

 A confiança é um dos atributos base para a cooperação e colaboração na 

estruturação da rede (OLIVEIRA et. al. 2014). Dessa forma, levando em 

consideração que o resultado da análise sobre esse quesito foi positivo para o 

setor de turismo de eventos de Juiz de Fora, cabe avaliar o grau de colaboração 

entre esses atores sociais no destino. 

 Segundo Scott et. al. (2008) & Costa et. al. (2008), a colaboração fornece 

ferramentas eficientes e eficazes para as organizações do turismo competirem 

no mercado global e tornarem os destinos turísticos mais estruturados por meio 

de uma gestão baseada na governança entre as partes interessadas. 

 Sendo assim, como última questão dessa parte da pesquisa, foi solicitado 

aos entrevistados que informassem sobre sua relação de colaboração com cada 

uma das organizações listadas na amostra, dando-lhes as seguintes opções de 

resposta: 

0) Inexistente; 

1) Não conseguimos trabalhar juntos; 

2) Conflituoso; 

3) Bom, mas poderia melhorar; 

4) Suficiente; 

5) Excelente. 
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Dessa forma, assim como na questão anterior, foi dado ao entrevistado a 

opção de “zerar” esse atributo, afirmando que a colaboração entre as suas 

organizações é “inexistente”. Portanto, mais uma vez, tivemos a formação de um 

sociograma com posicionamento dos nós de forma diferente dos resultados 

anteriores. 

Faz se mister documentar, que era perceptível durante as entrevistas, que a 

análise de colaboração entre os atores sociais estava baseada em trocas 

eminentemente econômicas, avaliadas, principalmente, em relações verticais de 

compra/venda. Inclusive, na avaliação de alguns gestores de organizações não 

governamentais, as respostas as questões referentes a benefícios e colaboração 

estavam apoiadas no cumprimento ou não do pagamento das mensalidades dos 

seus associados. 

Contudo, o resultado apresentado no sociograma da Figura 22, demonstra 

que existe uma concordância entre os atores sociais do destino de que a 

colaboração entre eles é boa, porém poderia melhorar (Grau 3).  

No que se refere a morfologia do sociograma de colaboração, merece ser 

destacada a centralidade assumida pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 

Bares e Similares – SHRBS JF, que toma um lugar de destaque junto com as já 

centrais organizações: Rede de Hotéis Victory, JFC&VB, Hotel Green Hill, Ritz 

Plaza Hotel, SEBRAE, Partner Produções, Dona Produtora e Chimarron (que se 

manteve central diante dos atributos de confiança e colaboração). 

Entretanto, é importante ressaltar que no gráfico da Figura 22, o fluxo de 

saída do SHRBS JF, está dois patamares acima do que o fluxo de entrada. 

Demonstrando um maior entendimento de colaboração por parte dessa 

organização do que das organizações que avaliaram o trabalho entre elas.  

Um outro ponto a ser destacado, está na predominância de vínculos 

vermelhos ligados ao nó que representa a Cervejaria Mr. Tugas. Apesar dessa 

organização estabelecer contatos com poucos atores da rede, conforme 

demonstrado pela sua baixa pontuação no gráfico, o sociograma demonstra que 

as relações estabelecidas com o Mr. Tugas são baseadas em alto grau de 

colaboração. 
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FIGURA 22: 
Grau de colaboração entre as 
organizações. 
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Corroborando com o conceito de cluster e homophilous (BURT et. al. 2013; 

BORGATTI & HALGIN, 2011), é perceptível, ainda, que os vínculos que 

representam o grau mais alto de colaboração, estão concentrados na parte 

inferior do sociograma, onde o Software UCINET e Netdrawn posicionaram todas 

as organizações pertencentes ao setor de eventos devido a distância geodésica 

entre essas organizações. Assim, podemos concluir que existe um grau de 

colaboração mais forte entre a cadeia produtiva de eventos, do que a cadeia de 

turismo e viagens do destino. 
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7- ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS RESULTADOS 

7.1- A Rede de Turismo de Eventos de Juiz de Fora  

Diante do que foi exposto na análise sociométrica e as características de Juiz 

de Fora na apresentação do destino, no Capítulo 4, podemos sugerir que a 

cidade possui atributos necessários para se desenvolver um trabalho 

colaborativo em rede, eficiente e eficaz, capaz de aumentar significativamente a 

competitividade do destino no setor de turismo de eventos no Brasil. 

Jenkins et. al. (2011) ressaltam que para se produzir destinos turísticos 

sustentáveis e competitivos, o planejamento e a gestão devem buscar efetivar 

mecanismos eficazes para melhorar a cooperação e a colaboração entre os 

agentes sociais do destino. Devido as características fragmentadas do setor de 

turismo de eventos de Juiz de Fora, formada por pequenas empresas com 

poucos recursos que a impedem de buscar o desenvolvimento de forma isolada, 

a abordagem em rede é necessária para a sustentabilidade dentro da indústria 

do turismo, baseada em alianças locais informais, parcerias e uma gestão 

estruturada no conceito de governança (SCOTT et. al. 2008; COSTA, 1996; 

2004; 2008; 2016; 2017; MORRISON et. al. 2004; STOKES 2008; HOFFMAN, 

OLIVEIRA & BROCCI, 2015; TEIXEIRAS 2004; 2012; FEGER et. al. 2016; 

VELASCO GONZÁLEZ, 2012). 

Para tanto, utilizando como base uma amostra por conveniência formada por 

37 organizações, públicas e privadas, selecionadas pelo método de reputação 

entre os membros do COMTUR JF e os, antigos e atuais, associados ao 

JFC&VB, foi possível mapear por meio de uma análise de citações uma rede de 

176 organizações atuantes na cadeia produtiva de turismo e eventos do destino. 

A análise sociométrica realizada com os atores sociais pertencentes a 

amostra por conveniência, sugere que essa rede é assimétrica, constituída por 

relacionamentos do tipo social informal, ligados por laços fracos formados por 

interdependências múltiplas de fluxos bidirecionais de informações/produtos e 

serviços, com razoável percepção de benefícios entre os seu membros que 

possuem baixo grau de desentendimento entre eles e um índice médio de 
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colaboração devido a confiança estabelecida entre as organizações, 

principalmente, do setor privado e da cadeia produtiva de eventos .  

Por ser uma rede assimétrica, a distância geodésica (𝐷𝑔) entre seus 

membros varia significativamente, conforme demostrando pela Figura 23, que 

calculou a soma dos valores atribuídos (𝑆𝑣 ≤ 5) a cada membro da amostra, 

multiplicado pelo número de atributos avaliados (𝐴𝑡 = 8), ajustados ao número 

de organizações listadas na amostra por conveniência (𝐴𝑚 = 37). 

[𝐷𝑔 = 𝑆𝑣 ×  𝐴𝑡 ×  𝐴𝑚] 

[𝐷𝑔 ≤ 1.480] 

Nesse cenário, encontramos a Rede de Hotéis Victory como a organização 

mais influente desta pesquisa (Dg = 1.029), seguido do Juiz de Fora e Região 

Convention & Visitors Bureau (Dg = 877) e o SEBRAE (Dg = 809). Obtendo um 

resultado simétrico a análise de citações, que calculou o Victory com o maior 

número de citações pelos membros da amostra, 29 ao todo, seguido do JFC&VB, 

que somou 26 menções. Vale informar, que o SEBRAE não foi citado nessa 

etapa, visto que o direcionamento das questões para tipos de serviços 

especializados em turismo e/ou eventos, não se enquadra ao perfil dessa 

organização. 

Para se alcançar a distância geodésica média (𝐷𝑔𝑚) na rede de turismo de 

eventos de Juiz de Fora, somou-se a distância geodésica total (𝐷𝑔𝑡 = 18.970) 

de todas as organizações e dividiu pelo número de atributos (𝐴𝑡 = 8) analisados 

na pesquisa e pelo total de organizações da amostra (𝐴𝑚 = 37).  

𝐷𝑔𝑚 =  𝐷𝑔𝑡 ÷ 𝐴𝑡 ÷ 𝐴𝑚 

𝐷𝑔𝑚 = 18.970 ÷ 8 ÷ 37 

𝐷𝑔𝑚 = 64,08 

Assim, conforme Alejandro & Norman (2005), para se calcular o grau de 

proximidade médio entre as organizações dessa rede, multiplicou-se o valor 

encontrado na distância geodésica média por 1000 (𝐺𝑝 =  𝐷𝑔𝑚 × 1000).   
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FIGURA 23: Gráfico com a soma dos resultados da Análise Sociométrica por organização.
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O resultado de 64.087, sugere que a rede está no Grau 2 de proximidade 

estipulado para se analisar objetivamente essa estrutura social. Uma vez que, 

para elucidar o entendimento sobre o grau médio de proximidade da rede, 

multiplicamos o valor de cada atributo (𝐴𝑡 ≤ 5), pelo número de organizações 

pesquisadas na amostra (𝐴𝑚 = 37) por 1000, conforme demonstrado na Figura 

24. 

 

 

FIGURA 24: Exemplificação para posicionamento do destino a partir do resultado do grau de 

proximidade média entre as organizações. 

 

Em termos de porcentagem, admite-se que essa rede possui uma 

proximidade média de 34,6% entre os seus membros. Entretanto, como se trata 

de uma rede assimétrica formada por diversos buracos estruturais, sabe-se que 

esse grau/porcentagem de proximidade é diferente para cada organização, 

devido a hierarquia formada entre os atores sociais do destino que possuem 

maior número de interações, consequentemente, apresentam maior grau de 

centralidade geodésica, ou seja, são vistos como um canal maior de informação 

e apresentam maior benefício nessa estrutura de rede interorganizacional 

(BORGATTI & HALGIN, 2011). 

 Por esse motivo, faz-se necessário construir “pontes” entre os nós “fortes 

e fracos” para proporcionar trocas de informações, produtos e serviços de forma 

eficiente e eficaz, para assim minimizar os buracos estruturais e desenvolver o 

trabalho e a atuação dos atores sociais do turismo de eventos de Juiz de Fora 

(BURT et. al. 2013). 
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7.2- As Perspectivas das Organizações sobre o Trabalho em Rede 

Nesse panorama, recapitulando Feger et. al. (2016), a literatura científica 

indica que o desenvolvimento do turismo está relacionado à disposição dos 

atores locais para estabelecerem relações entre eles, a fim de potencializar 

ações conjuntas e coordenadas para o avanço das condições da região e maior 

possibilidade de alcançar êxito nos objetivos de desenvolvimento propostos. 

Diante disso, foi questionado aos entrevistados se eles acreditavam no 

trabalho em rede entre a sua organização e as organizações selecionadas para 

compor a amostra dessa pesquisa. Todas as organizações analisadas afirmaram 

acreditar na possibilidade do trabalho em rede. Segundo eles:  

 

“Será de grande valia trabalhar em conjunto” (VIVA); “(...) com papéis 

definidos e esforços concentrados, todos têm a ganhar. O importante é a 

cooperação entre os atores, público e privados” (ABAV ZM).  

“As empresas locais poderiam ter uma mente mais aberta (...)” (IBIS); “(...) só 

funciona quando as pessoas aprendem a trabalhar em equipe” (ANDRÉ); “(...) 

todos dependem um do outro, então se todas as organizações se ajudarem é 

possível alcançar grandes resultados” (AEROPORTO IZA).  

“Trabalho em conjunto, agrega e movimenta o setor (...)” (MR. TUGAS); “(...) 

a colaboração auxilia o todo” (CHIMARRON); “(...) acredito que é a melhor forma 

de transmitir confiança (...)” (CULT BRASIL); (...) havendo mais diálogos, trocas 

de informações e cada um assumindo o seu compromisso com o município, 

permitiremos o crescimento e o desenvolvimento regional” (CTCN).  

“Tudo que é feito com o intuito de fortalecer a cidade é válido” (PRIVILÉGE); 

“(...) o setor de turismo só avança de verdade onde há trabalho integrado e a 

percepção por parte dos empresários de que a iniciativa privada deve se unir, 

pois ela quem faz a atividade acontecer (...)” (TURISMO PJF); “(...) nosso papel 

é de interlocução” (TURISMO UFJF); “(...) com um trabalho em rede, é possível 

pensar em atividades maiores que trazem turistas” (FUNALFA); “(...) fomenta a 

captação de novos negócios entre os participantes, assim como a troca de 
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experiências que ajuda a melhorar a qualidade do segmento” (GREEN HILL); 

“(...) proporciona novos contatos” (AZUL); “(...) indicações mútuas” (LOCALIZA); 

“(...) movimenta mais o mercado” (TERRAZZO); “(...) fortalece as nossas 

empresas” (VALOURES); “(...) cria uma maior aproximação entre as 

organizações e resultados positivos para a região” (ADJFR);  

“A soma dos esforços contribui para o desenvolvimento do setor e o bem 

comum” (SHRBS JF); “(...) como prestadoras de eventos, precisamos manter 

uma rede de parceiros para realizar o nosso trabalho” (PHORMAR); “(...) 

gostamos de contar com a especialização de cada um” (ABRASEL ZM); “(...) 

precisamos da união entre essas organizações” (PREMIER); “(...) porque só com 

a união das empresas é que se consegue abranger um resultado satisfatório” 

(RITZ). 

“Não vejo outra forma de alavancarmos o setor gerando renda para a Zona 

da Mata” (TEATRO SOLAR); “(...) lucrar com os eventos” (VIDEO SOL)”; “(...) 

com foco na qualidade técnica, na qualidade da prestação dos serviços e, 

sobretudo, na responsabilidade e compromisso com o mercado” (PARTNER). 

“Em prol de Juiz de Fora e região e não somente da sua empresa” (DONE); “(...) 

objetivando a boa governança” (SEBRAE); “(...) tenho plena confiança no 

potencial do turismo de eventos de JF” (JCC); (...) “a união faz a força” (VILA 

BRASIL); “(...) juntos, somos mais fortes” (REDE VICTORY). 

 

A sinergia que possibilitou um discurso elaborado com os trechos das 

respostas dos entrevistados, demonstra uma consciência coletiva entre os 

atores sociais do setor de turismo de eventos de Juiz de Fora sobre a importância 

e os benefícios do trabalho em rede para o fortalecimento do destino e, 

consequentemente, dos seus negócios.  

Entretanto, o resultado da análise sociométrica que aponta um porcentagem 

total de proximidade de apenas 34,6% entre essas organizações, com alto índice 

de hierarquia, sugere que o trabalho entre elas apresenta uma série de buracos 

estruturais nos fluxos de informação, produtos e serviços, que as impedem de 

alcançar benefícios mútuos entre todos os envolvidos e, como consequência, 
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estruturar uma rede forte que aumente a competitividade do destino (BURT, 

1992; COSTA; 1996). 

 

7.3- O Papel do JFC&VB e a Importância do Fortalecimento da 
Organização para a Rede de Turismo de Eventos do Destino 
 

É importante lembrar, que o turismo de eventos é um fenômeno descrito a 

partir do lado da oferta e, para alcançar os diversos benefícios do setor já 

apresentados nessa pesquisa (GETZ & PAGE, 2016), ele deve ser desenvolvido 

de forma sistemática, através de uma abordagem estratégica de redes de 

interações múltiplas que incluem o apoio político, a compreensão e a parceria 

dos diversos atores sociais públicos e privados, a comunidade e um alinhamento 

entre as instâncias locais, estaduais e nacionais. (GETZ, 2007; MONTES; 

CORIOLANO, 2003; STOKES, 2008; PISCOPO; 2012). 

Nesse cenário, é de extrema importância a estruturação de uma rede no setor 

por meio de uma organização competente, seja ela pública ou privada, que seja 

capaz de centralizar e coordenar as estratégias para que as ações não se 

pulverizem e tenham menor eficácia (SCHULER & CÉSAR, 2014). Dessa forma, 

conforme a Organização Mundial do Turismo, a tendência é fomentar o setor de 

turismo de eventos, por meio de órgãos institucionalizados que promovem, 

apoiam e captam eventos para o crescimento e sustentabilidade dos destinos 

turísticos em um mercado cada vez mais globalizado e competitivo (PAKE & 

PAGE, 2014; STOKES, 2008). 

Diante disso, levando em consideração que a confiança entre esses atores 

se apresenta mais consolidada entre o setor privado (Seção 6.3.7) e que a 

colaboração parece ser mais forte entre a cadeia produtiva de eventos (Seção 

6.3.8), sugere-se o fortalecimento da atuação do Juiz de Fora Convention & 

Visitors Bureau para se buscar desenvolver a rede de turismo de eventos do 

destino.  

Devemos recapitular, ainda, que o JFC&VB assumiu nessa pesquisa, entre 

as organizações representativas públicas e privadas, o maior grau de 

centralidade resultante do número de menções contabilizados na análise de 
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citações e o maior número de pontuação no grau de proximidade contabilizado 

na análise sociométrica. Ocupando a segunda posição no grau de influência 

entre as organizações do setor, atrás apenas da Rede de Hotéis Victory que por 

representar interesses privados e de um segmento específico, não seria de ideal 

representação do todo.  

Os CVBx são mediadores entre o bem comum e os interesses privados 

(SCOTT et. al. 2008), podendo ser um interlocutor com o governo, promover o 

aumento de receitas, impacto econômico da atividade, coordenar o setor, 

fomentar o desenvolvimento da infraestrutura local, fornecer e catalisar serviços 

de/para o turismo; liderar o marketing; captar e apoiar eventos; criar 

oportunidades de qualificação e ser um agente fundamental para a governança 

e o fortalecimento do turismo da destinação (COSTA, 2016; SCHULER & 

CÉSAR, 2014; OLIVEIRA, 2000; OLIVEIRA & PAIXÃO, 2016). 

Contudo, apesar das inúmeras possibilidades de desenvolvimento que as 

organizações podem alcançar por meio do associativismo proposto nos objetivos 

fins dessas instituições e os resultados da sua influência no setor por meio da 

análise de citações e sociométrica, o Convention & Visitors Bureau de Juiz de 

Fora conta com baixa adesão de organizações de turismo e eventos. 

Vale lembrar, que o JFC&VB não possui nem 2% das organizações listadas 

como ativas no setor de turismo da cidade pela Relação Anual de Informações 

Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego - RAIS (OBSERVATÓRIDO DO 

TURISMO DE MINAS GERAIS, 2018). Além disso, em uma avaliação 

comparativa do seu quadro de 49 associados (Quadro 8) com a lista de 176 

organizações do setor de turismo de eventos mapeadas pela análise de citações 

dessa pesquisa (Quadro 11), apenas 26 fazem parte do JFC&VB, atualmente. O 

que representa menos de 15% da rede de turismo de eventos do destino. 

Entre as 37 organizações selecionadas para compor a amostra por 

conveniência, somente 18 (organizações privadas), o Departamento de Incentivo 

ao Turismo da Prefeitura de Juiz de Fora e o Curso de Turismo da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, estão como associados/parceiros ativos do Juiz de Fora 

Convention & Visitors Bureau hoje. 
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Entretanto, apesar dessa baixa participação enquanto associados/parceiros 

da entidade, ao serem questionados sobre o papel do JFC&VB para estruturação 

da rede de turismo de eventos ao qual eles afirmaram sinergicamente ser 

importante para os seus negócios e o desenvolvimento do destino, a uma 

consciência coletiva do protagonismo dessa organização. De acordo com eles: 

 

 “O Convention é a entidade principal do turismo de qualquer destino, pode 

ser peça chave na união do setor privado (...)” (TURISMO PJF); “o CVB une as 

classes” (RITZ); “(...) fortalece o setor” (VILA BRASIL); “pode colaborar no 

estreitamento de relações entre as organizações locais” (EXPOMINAS JF).  

“O principal papel seria a divulgação do destino” (ABAV ZM); “unir todas as 

ações de todas as entidades gerando uma só comunicação” (FUNALFA); “(...) 

exercer um papel de liderança neste processo de estruturação” (ADJFR); 

“fomento regional” (GOL); “(...) desenvolvimento geral do turismo e eventos da 

cidade” (IBIS). 

 “No sentido de unir e fortalecer todo o setor (...)” (PARTNER); ‘tem a missão 

e a competência para impulsionar o trabalho colaborativo” (CTCN); “proporcionar 

um ambiente saudável de relacionamento” (VIDEO SOL); “(...) união e fomento 

do turismo da região” (ANDRÉ).  

“Órgão extremamente relevante (...)” (TEATRO SOLAR); “(...) ponte de 

comunicação” (ABRASEL ZM); é a ligação entre as empresas” (PHORMAR); 

“(...) auxilia no movimento de eventos ” (CHIMARRON);   “(...) é a entidade mais 

preparada para coordenar e estruturar a rede” (GREEN HILL); “(...) catalisadora 

de novas ideias, estratégias, ações e incremento da atividade turística” 

(TURISMO UFJF);  “(...) devido a sua multissetorialidade e objetivo em fomentar 

negócios (...)” (VALOURES); “(...) tem um papel importante na união do 

segmento” (PREMIER). 

“Principal referência de turismo de qualquer cidade” (REDE VICTORY);  “(...) 

deve ser o elo fomentador de oportunidades” (VIVA); “(...) fazer projetos de 

grandes eventos” (MR. TUGAS);  “(...) com o apoio do setor, visando a 

colaboração de todos (AEROPORTO IZA); “(...) com planejamento com 
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antecedência” (SEBRAE); “(...) para ser traçado um caminho único” (DONE); 

“(...) fundamental para a organização das empresas” (PRIVILEGE);  “(...) para 

fortalecer JF como destino de turismo de eventos” (JCC); “(...) em prol de um 

objetivo maior, onde todos possam unir esforços e crescer juntos” (CULT 

BRASIL); “(...) de forma harmonizada buscando o bem comum para o turismo de 

Juiz de Fora e região” (SHRBS JF). 

 

 O discurso elaborado com os fragmentos das respostas desses atores 

sociais sobre o papel do JFC&VB para fomentar a estruturação em rede no 

destino e a eminente consciência sobre a importância do trabalho colaborativo 

para o desenvolvimento do setor de turismo de eventos local (Seção 7.2), sugere 

um cenário positivo para se desenvolver estratégias de trabalho cooperativas 

para o JFC&VB ser elo de fortalecimento dessa rede e minimizar os buracos 

estruturais existentes nesse setor para uma maior competitividade do destino.  

 

7.4- Proposições Estratégicas para o Trabalho do JFC&VB 

Segundo Balestrin et. al. (2010), a abordagem estratégica em rede 

interorganizacional colaborativa, de curta e longa duração, tem se apresentado 

como um eficiente meio para alcançar os objetivos coletivos das empresas 

associadas. No setor de turismo, as redes de cooperação permitem a efetiva 

exploração da eficiência coletiva e ou economias externas as empresas 

(aprendizagem, cooperação empresarial, especialização produtiva do trabalho, 

infraestrutura coletiva, especialização de serviços, etc.) e o aumento da 

capacidade de negociação com fornecedores de insumos e componentes 

(TEIXEIRAS & MORRISON, 2004; CUNHA & CUNHA, 2005; TEIXEIRAS, 2012). 

Além disso, o desenvolvimento de um trabalho colaborativo leva a iniciativa 

privada a participar dos processos de gestão dos destinos turísticos, por meio da 

governança. Assim, através de uma visão holística de diversos atores sociais, 

contribui para melhorar o planejamento e a gestão estratégica do turismo local 

de forma participativa, majorando os benefícios dos envolvidos e aumentando a 

qualidade e a competitividade do destino por meio de um crescimento econômico 
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e social sustentável (COSTA; 1996; SCOOT et. al. 2008; VELASC GONZÁLEZ, 

2012; OLIVEIRA & PAIXÃO, 2016).  

Nesta perspectiva, conforme discutido anteriormente, a tendência na rede 

interorganizacional é de se institucionalizar por meio de uma organização que 

seja capaz de incluir instituições de suporte a atividade turística, atores públicos, 

privados e demais entidades representativas que se fizerem necessárias para o 

bom funcionamento desse trabalho (COSTA, 1996; STOKES, 2008; PAKE & 

PAGE, 2014; HOFFMAN, OLIVEIRA & BROCCHI, 2016). 

Dessa forma, baseado na estratégia da influência, em primeira instância, 

sugere-se o fortalecimento do associativismo por meio do Juiz de Fora 

Convention & Visitors Bureau com o apoio das organizações que possuem maior 

centralidade geodésica na rede de turismo de eventos do destino. Uma vez que, 

os atores sociais que centralizam a rede, devido ao elevado número de laços 

estabelecidos, possuem maior poder nessa estrutura e são capazes de 

influenciar os nós periféricos para contribuírem para o desenvolvimento de uma 

rede de valor (GRANOVETTER, 1973; STOKES, 2008; BORGATTI & HALGIN, 

2011, PISCOPO, 2012; BURT et. al. 2013). 

Portanto, visto que essa pesquisa objetivou mapear e analisar a rede 

interorganizacional do setor de turismo de eventos da cidade de Juiz de Fora – 

Minas Gerais para sugerir estratégias gerenciais para o trabalho do Convention 

& Visitors Bureau do destino, cabe verificar qual a proximidade que essa 

organização possui com cada um dos doze segmentos analisados nessa 

investigação.  

Para tanto, utilizando dos resultados da análise sociométrica que atribuiu 

valores de 0 a 5 inspirado no modelo da Escala de Likert, onde 0 significa que 

não há relação e 5 é o maior grau de interação, buscou-se levantar qual a 

distância geodésica do JFC&VB com cada segmento avaliado na amostra 

selecionada pelo método de reputação. 

Sendo assim, para se alcançar a distância geodésica média de cada 

segmento com o JFC&VB, foi realizado o seguinte passo-a-passo: 
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a) Somou-se os valores atribuídos alcançado pelo JFC&VB, na perspectiva 

de cada organização (grau de entrada), nos oito atributos delimitados para 

a análise sociométrica. 

b)  Dividiu o valor total encontrado por oito (número de atributos), para se 

encontrar a distância geodésica média do JFC&VB com cada 

organização. 

c) Em seguida, somou-se as distâncias geodésicas médias de cada 

organização enquadradas nos segmentos. 

d) E, por fim, dividiu-se a soma dessas distâncias geodésicas médias (𝐷𝑔𝑚) 

pelo número de organizações (𝑁𝑜) em cada segmento (𝑆𝑔).  

 

[𝐷𝑔𝑚/𝑆𝑔 = 𝑁𝑜 ÷ 𝑁𝑜/𝑆𝑔] 

 

Diante disso, foi possível elaborar o gráfico representado pela Figura 25, que 

mensura a distância geodésica média do JFC&VB com cada segmento 

analisado pela amostra por conveniência. Sendo válido observar, que as 

menores distâncias geodésicas estão nos segmentos que hoje compõem o 

corpo diretivo da organização (Quadro 7), demonstrando a importância da 

participação mais efetiva na associação para se aproximar, conhecer e 

compreender o seu trabalho (LIMA, 2016). 

O gráfico aponta que o JFC&VB não possui proximidade com os segmentos 

de transporte rodoviário e revistas especializadas no setor de turismo e eventos. 

Além dele não ter sido mencionados pelas organizações desse segmento na 

pesquisa, numa avaliação do seu quadro de associados (Quadro 8), observa-se 

que não há nenhuma empresa desses segmentos participando da entidade. 

Assim, encontramos o primeiro gargalo para o trabalho do JFC&VB na 

organização e fortalecimento da rede interorganizacional do setor de turismo de 

eventos do destino, sugere-se que essa entidade busque trazer organizações 

desse segmento com o auxílio de associados que possuem relação de 

interdependência com esses tipos de serviços, por exemplo, agências de turismo 

e agências de comunicação e/ou marketing, respectivamente. 
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FIGURA 25: Distância geodésica média do Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau com cada 
um dos 12 segmentos (CNAE) avaliados na análise sociométrica da rede de turismo de eventos 
do destino. 

 

Diante disso, baseado na estrutura de laços fracos da rede de turismo de 

eventos de Juiz de Fora e sua aparente consciência coletiva sobre a importância 

e os benefícios da estruturação em rede, sugere-se que o JFC&VB crie Grupos 

de Trabalho Colaborativos por Segmento (GTCS), utilizando da estratégia de 

“coopetir, ou seja, competir e colaborar ao mesmo tempo para alcançar êxitos 

coletivos (PISCOPO, 2012). 

Dessa forma, levando em consideração a teoria da centralidade 

geodésica (BORGATTI & HALGIN, 2011), que afirma que os atores sociais que 

possuem maior número de vínculos são capazes de influenciar os atores 

periféricos da rede; e a teoria da força dos laços fracos (GRANOVETTER, 1973), 

que assegura que esses se configuram em “pontes de informação” capazes de 

minimizar os buracos estruturais (BURT, 1993), propõe-se que os GTCS sejam 

formados pelas organizações que alcançaram maior número de menções na 

análise de citações, conforme sugerido no quadro abaixo baseado na 

porcentagem de influência do Quadro 11: 
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SEGMENTO INFLUENCIADOR PARTICIPANTES 
 

Organizações 
Governamentais 

Turismo PJF Turismo UFJF; COMTUR; Eventos IFET; 
FUNALFA; CTCN; Turismo IFET; DRI UFJF; 

Eventos UFJF; DTur Rio Novo; SETUR Goianá. 

Organizações da 
Sociedade Civil 

JFC&VB SHRBSJF; ABRASEL ZM; ADJFR; ABAV ZM; 
SINDECOHTUL; SEBRAE; SENAC. 

Agências de 
Turismo e Viagens 

Vila Brasil 
Turismo & 
Eventos 

Fly Tour; CVC; Cult Brazil; Olympia; Trip Turismo; 
AZ Tour; DC Tur; Fama Viagens; Picorelli; Seven 

Tour; Snowmass; Valoures; Belvitour; Renova; 
Califórnia Sul; Upper Câmbio; Miletur; Extravia; 

Extreme. 

Transportes 
Aéreos 

Aeroporto IZA Aeroporto JDF; Aeroporto GIG; Aeroporto CNF; 
Gol; Azul; RG8; 

Transportes 
Rodoviários 

Localiza Paraibuna; André Turismo; Unida; Rio Novo 
Turismo; Útil; Cometa; Vipp Tour; Locatrans; Só 

Vip Transportes; Bassamar; Alô Van; Cooperman; 
Elshadai; Top Minas; Via MG; José Maria 
Rodrigues; Rio Doce; Movida; Themauto; 

Locmais. 

Serviços de 
Alojamento 

Victory Hotéis Ritz; Green Hill; Ibis; Serrano; Constantino; 
Coqueiro; Mahjol; Nóbile; César; Morro Grande; 
Santa Helena; Regional JF; Pousada Cipriani; 

Solar Flat. 

Serviços de 
Alimentação 

Antuérpia 
(Churrasqueira) 

Chimarron; Bacco; Pró Copão; Berttu’s; Garagem; 
Potência do Sul; Recanto do Mineiro; Barril; 
Brasador; Brasão; Espeto; Gulodices; Japa 
Temaki; PPP; Poleiro do Galo; Bem Mineiro; 

Maria Maria; Vieiras; Mr. Tugas; São Bartolomeu; 
Barbante; Escola Mirante; Golen; Artezannale; 

Brauhaus. 

Atividades 
Culturais 

Privilége Cultural; Avalon; Danke; Muzik; Pub’s; Rocket; 
Central; Carlos Magno; Solar; Pró Música. 

Espaço de 
Eventos 

Expominas Terrazzo, Capitólio; Estação São Pedro; Olympo; 
Marcellus; Água Santa; Sirena; Multi.Spaços; 

Organização de 
Eventos 

Viva Done; Partner; Viva; Phormar; F. Works; Acsa; 
Delage; Eventus; Fernando Cunha; Front; 

Império; Rodamundo; Tumati. 

Equipamentos p/ 
Eventos 

Video Sol Fátima Buffet; JCC; Start Eventos; Júlio Vasques; 
Alug Festas; Gutierrez; Holofote; Show Luz; 

Sistema; SOS; Spotmob; Villa Rica; Du Bambu; 
Ecosystem; Beijaflores; Foco; Buffet Wilson; 

Johnson; La Fiesta; MV Eventos; Anna Cecília; 
Palácio das Festas; Real Stands; Toninho Aleixo; 

Top Tendas; Varejão pires. 

Revistas e Jornais Pauta Econômica Turismo de Minas; Revista ABET UFJF; Revista 
Casa Noiva; Revista IER; Revista O Gibra 

QUADRO 12: Sugestão de organização de grupos de trabalho por segmento, a partir dos 
resultados da análise por citação. 

 

Nesse cenário, sugere-se ao Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau 

concentrar seus esforços de aproximação, inicialmente, nos doze atores sociais 

apontados no Quadro 12 como influenciadores, para que esses se transformem 
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em multiplicadores do trabalho colaborativo praticado pela associação, junto as 

demais organizações do seu segmento.  

Vale ressaltar, que dos dozes atores apresentados, dez fizeram parte da 

seleção da amostra por conveniência e, consequentemente, apoiam o trabalho 

em rede, visto suas respostas apresentadas nas seções 7.2 e 7.3 dessa 

dissertação. Além disso, os resultados da amostra por conveniência permitem 

uma análise individual de cada ator, para verificar sua atuação no mercado 

diante dos oito atributos avaliados: força dos seus laços, tipos de laços, 

interdependências no setor, direcionamento nos fluxos, percepções de 

benefícios, graus de desentendimento, confiança e colaboração; podendo ser 

utilizados como “boas práticas” para aumentar o nível de interações das 

organizações dos demais membros do seu segmento.  

Nesse sentido, caso haja a possibilidade, o ideal seria a aplicação da 

metodologia de análise sociométrica desenvolvida por essa pesquisa, por 

segmento, a fim de se mapear as características desses subsetores para o 

desenvolvimento do trabalho colaborativo 

Sugerimos, ainda, como uma forma de fortalecer o Conselho Municipal do 

Turismo local, que os atores sociais que formaram os grupos de organizações 

governamentais e organizações da sociedade civil, sejam membros deste 

Conselho, a fim de especializá-lo no objetivo proposto de fortalecer a “vocação 

turística” voltada para o setor de turismo de negócios e/eventos (RODRIGUES, 

2016).  

Para o fortalecimento do setor e o aumento da competitividade do destino, 

é proposto que o JFC&VB apresente sugestões para que os GTCS busquem 

meios de contatos/relacionamentos periódicos que fomentem a interlocução 

entre os envolvidos e direcione esses grupos para que eles desenvolvam 

estratégias colaborativas por segmentos, como: 

 Sugerir políticas públicas; 

 Compartilhar de canais de marketing e informação; 

 Pesquisar dados e inovações para o segmento; 
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 Selecionar e realizar palestras, cursos, consultorias e eventos por 

área de interesse; 

 Barganhar insumos e serviços com os fornecedores; 

 Compartir estratégias de preço, promoções, descontos e marketing 

coletivo para o subsetor; 

Diante desse panorama, apresenta-se como proposição a união 

institucionalizada dessas organizações por meio da associação ao Juiz de Fora 

Convention & Visitors Bureau com o intuito de aumentar a competitividade da 

cidade no mercado de turismo de eventos, nacional e internacional, através da 

criação de estratégias colaborativas de capacitação e marketing da localidade, 

proporcionando maiores oportunidades para aumentar a captação de eventos e 

o aumento do fluxo de turistas no destino.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa de mestrado teve como objetivo mapear e analisar a 

rede interorganizacional do setor de turismo e eventos de Juiz de Fora – MG 

para sugerir estratégias para o trabalho do Convention & Visitors Bureau do 

destino. Dessa forma, questionou-se: qual a atual estrutura da rede de turismo 

de eventos de Juiz de Fora? E qual poderia ser o papel do JFC&VB nessa rede? 

Para tanto, visando buscar métodos mais objetivos para uma análise 

eminentemente subjetiva, optou-se por desenvolver um estudo quantitativo 

baseado na metodologia de análise de redes sociais, utilizando-se da técnica de 

análise por citação, para mapear essa estrutura a partir de uma rede de 

referências das próprias organizações; juntamente com o método de análise 

sociométrica, desenvolvido por Jacob Levi Moreno (1937), para medir, investigar 

e diagnosticar as relações sociais estabelecidas nessa estrutura 

interorganizacional, em busca de encontrar direcionamentos estratégicos para 

fortalecer a atuação colaborativa entre as organizações do setor de turismo de 

eventos do destino. 

Uma vez que essa investigação foi idealizada devido ao interesse e 

crença da pesquisadora no trabalho colaborativo como solução para o 

fortalecimento do setor de turismo em uma destinação, optou-se por realizar este 

estudo na cidade de Juiz de Fora – MG, onde a autora da pesquisa tem atuado 

no mercado enquanto empresária local e como presidente do Juiz de Fora 

Convention & Visitors Bureau, o que a possibilitou realizar uma análise mais 

aproximada da realidade do destino e a possibilita tentar colocar em prática as 

proposições estratégicas sugeridas a partir dos resultados desta pesquisa no 

campo. 

Nesse cenário, utilizando do método de reputação (KNOKE & KUKLINSK, 

1991 apud SCOTT et. al. 2008) foi escolhida uma amostra não probabilística por 

conveniência baseada numa estrutura intuitiva (FREEMAN, 2004) que 

considerou 40 organizações em uma seleção realizada entre os membros do 

Conselho Municipal de Turismo e os, atuais e antigos, associados ao JFC&VB 

para se desenvolver o trabalho de campo no destino. 
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A pesquisa foi aplicada, presencialmente, em um questionário estruturado 

em quatro etapas: onde a primeira visava caracterizar o perfil das organizações; 

a segunda buscou mapear a rede, através da análise de citação direcionada para 

dezenove tipos de serviços no setor de turismo de eventos do destino; a terceira, 

possibilitou levantar o grau de proximidade entre essas organizações, por meio 

da análise sociométrica desenvolvida pela mensuração de oito atributos 

considerados importantes para avaliação da rede e; a última, objetivou verificar 

o interesse e a compreensão dos atores sociais do turismo local, sobre a 

possibilidade do trabalho colaborativo entre essas organizações e o seus 

entendimentos a respeito do papel do JFC&VB para essa estruturação no 

destino.  

Como resultado, de um total de 37 atores sociais entrevistados, foi 

identificada uma rede de 176 organizações, públicas e privadas, ativas no setor 

de turismo de eventos de Juiz de Fora. Levando em consideração as 

organizações que obtiveram mais de três citações, foi elaborado o mapa dessa 

rede interorganizacional do destino com um total de 84 organizações.  

Dentre elas, a Rede de Hotéis Victory e o Juiz de Fora Convention & 

Visitors Bureau, centralizaram o sociograma, por apresentarem maior número de 

citações diante da pesquisa realizada com essa amostra. Resultado esse que é 

compartilhado pela análise sociométrica, que além dos Victory’s e o JFC&VB, 

identificou a forte influência do SEBRAE nessa estrutura social.  

A análise sociométrica sugere que essa rede é assimétrica, constituída 

por relacionamentos do tipo social informal, ligado por laços fracos formados por 

interdependências múltiplas de fluxos bidirecionais de informações/produtos e 

serviços, com razoável percepção de benefícios entre os seu membros que 

possuem baixo grau de desentendimento entre eles e um índice médio de 

colaboração devido a confiança estabelecida entre as organizações, 

principalmente, do setor privado e da cadeia produtiva de eventos. 

Essas organizações são, em sua maioria, de pequeno porte, possuem 

uma média de 18,4 anos de atuação no mercado e acreditam na importância do 

turismo para os objetivos dos seus negócios realizados em âmbito local, regional, 

estadual e nacional. 
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Apresentaram uma consciência coletiva sobre os benefícios do trabalho 

em rede para as suas empresas e para a competitividade do destino, bem como 

uma valorização do papel do JFC&VB para uma melhor estruturação dessa rede. 

Resultados que se apresentaram favoráveis a construção das proposições 

estratégicas para o fortalecimento do JFC&VB e, consequentemente, da 

competitividade da rede do setor de turismo e eventos local.  

Entretanto, não podemos deixar de destacar uma limitação neste estudo, 

visto que a presença da pesquisadora pode ter sido um fator inibidor ou 

motivador para determinar as respostas dos atores sociais referentes ao Juiz de 

Fora Convention & Visitors Bureau.  

Contudo, levando em consideração a aparente aceitação sobre o trabalho 

colaborativo e a tendência global de fortalecimento de organizações da 

sociedade civil para fomentar o setor de turismo dos destinos, foi proposto a 

institucionalização dessa rede por meio do associativismo objetivado nos 

Conventions & Visitors Bureau. Além disso, sugere-se uma organização de 

Grupos de Trabalho Colaborativo por Segmento que, por meio da criação de 

estratégias conjuntas, poderão fortalecer a atuação do destino no mercado de 

turismo de eventos nacional e até internacional.  

Nesse sentido, caso haja a possibilidade, o ideal seria a aplicação da 

metodologia de análise sociométrica desenvolvida por essa pesquisa, por 

segmento, a fim de se mapear as características desses subsetores para o 

desenvolvimento do trabalho colaborativo. 

Vale destacar, que o direcionamento metodológico utilizado para se 

alcançar esses resultados, apresentados de forma descritiva e exploratória 

nessa pesquisa, pode ser lapidado e reaproveitado para o mapeamento e análise 

de redes sociais em outras destinações ou, até mesmo, outros setores, como 

saúde, construção civil, comércio, etc., que queiram melhorar a estrutura 

relacional em suas áreas e desenvolver o trabalho interorganizacional 

colaborativo para se alcançar um benefício coletivo. 

A abertura de precedentes de novas pesquisas utilizando esse formato 

metodológico no setor de turismo de eventos de outros destinos, possibilitaria 
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uma análise comparativa de trabalhos em rede interorganizacional que poderia 

criar indicadores de “boa ou má” conduta desses atores sociais de forma 

totalizada e, também, individual, por atributo. Assim, através dessa análise 

comparativa, poderia se buscar as boas práticas de um destino com relação ao 

outro, para se minimizar os possíveis buracos estruturais dessas redes.  

Além disso, essa pesquisa traz dados específicos de cada organização 

que poderá utilizá-los como ferramenta para auto avaliação do seu índice de 

relacionamento no mercado. Não podemos deixar de observar, devido ao 

conhecimento da realidade local e o levantamento do faturamento individual por 

meio das informações dos entrevistados, que as empresas que demonstraram 

maior interatividade e, consequentemente, influência nessa rede, são as 

organizações melhor posicionadas economicamente no setor de turismo de 

eventos do destino. Diante disso, fica-se o questionamento se o número de 

interações se deve ao seu poder econômico ou seu poder econômico se deve 

ao número de interações? 

De qualquer forma, visto as inúmeras vantagens possíveis expostas 

nessa pesquisa sobre os benefícios do trabalho em rede para o desenvolvimento 

dos destinos turísticos, bem como as verdadeiras dificuldades para se colocar 

em prática uma estrutura ideal de colaboração, cabe um aprofundamento deste 

estudo sobre quais as motivações que levariam um maior número de atores 

sociais a colaborar, de forma eficiente e efetiva, em uma estrutura de rede 

cooperativa no destino. Segundo Burt. et. al. (2013), a resposta poderia estar 

num estudo comportamental direcionado pelas teorias da psicologia social, as 

quais a autora dessa pesquisa pretende investigar na sua pesquisa doutoral. 
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ANEXO I  
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2012 Redes de Cooperação em Turismo: 
um estudo nas pequenas empresas 

hoteleiras em Curitiba, Paraná 

TEIXEIRA, R. M. Revista de Turismo 
y Patrimonio Cultural 

2013 Planejamento e gestão da mobilidade 
em grandes metrópoles: reflexões 

acerca das estratégias do São Paulo 
Convention & Visitors Bureau para o 
turismo de negócios e eventos em 

São Paulo 

SCHIBAKI, V. V. Revista Turismo 
Visão e Ação 
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DEHER, M.; 
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Convention & Visitors Bureau (CCVB) 
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PAIXÃO, A. C. M.; 
ABRAHÃO, C.; 

PAIXÃO, D. L. D. 

Anais ANPTUR 
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formação no Brasil 

SCHULLER, V. L.; 
CÉSAR, P. A. B. 

Revista Rosa dos 
Ventos 
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CAMELO, P. M.; 
LINHARES, T. V. C. 
A; COSTA, E.R. C. 
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ANEXO II  

LISTAGEM DE ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DE EVENTOS – CNAE 2.0 

 

FONTE: Comissão Nacional de Classificação – CONCLA / Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, 2018. 
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ANEXO III  

LISTAGEM DE ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DE TURISMO – CNAE 2.0 

 

FONTE: Ministério do Turismo / Dados e Fatos, 2018. 
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ANEXO IV 

QUESTIONÁRIO 

A REDE DE TURISMO DE JUIZ DE FORA 

 Este questionário insere-se numa pesquisa acadêmica desenvolvida para 

o Programa de Mestrado em Turismo da Universidade Federal 

Fluminense – UFF (Niterói – RJ). 

 A pesquisa visa mapear e analisar a rede colaborativa do turismo na 

cidade de Juiz de Fora – MG. 

 Suas respostas sinceras são essenciais para qualidade final deste 

trabalho, que pode vir a ser uma ferramenta futura para o direcionamento 

de ações em prol do turismo local. 

 Este questionário é confidencial e os resultados finais não identificarão 

diretamente as pessoas e as organizações que responderam. 

 Por favor, leia atentamente e responda a todas as perguntas abaixo. 

 Muito obrigada pela sua preciosa colaboração!  

 

PARTE I – CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

1- Nome Fantasia:____________________________________________ 

2- Número total de funcionários: _____ 

3- Número total de associados (caso seja uma associação ou sindicato): 

_______ 

4- Montante de orçamento no último ano (2017): ____________ 

5- Ano de início das atividades: _______ 

6- Área geográfica de atuação:  

(   ) Local  (   ) Regional  (   ) Estadual   

(   ) Nacional (   ) Internacional 

 

7- Natureza da organização:  

(   ) Pública  (   ) Privada   (   ) Pública/Privada 

8- Sua empresa está categorizada em que atividade econômica (CNAE): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9- Qual a importância do turismo para os fins da organização? 
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 0 Nenhuma  3 Razoável 

 1 Muito pouca  4 Importante 

 2 Pouca  5 Muito importante 

 

 

PARTE II – IDENTIFICAÇÃO DA REDE DE TURISMO DE EVENTOS 

DE JUIZ DE FORA 

 

IMPORTANTE! 

 

- Neste questionário, a palavra CONTATO é utilizada para definir o conjunto de relações 

estabelecidas entre as organizações, devendo ser entendidas pelo respondente em seu 

sentido mais amplo: troca de ideias (pessoalmente, via redes sociais, e-mails, ofícios, 

etc.), relações comerciais (compra, venda, indicações, parcerias, etc.), entre outros. 

- Para obtenção de um resultado atualizado, pedimos que sejam consideradas, 

preferencialmente, as relações estabelecidas do ano de 2017 até o momento. 

  

1- São estabelecidos contatos com órgãos e/ou instituições governamentais 

públicas relacionadas ao turismo e/ou eventos?  

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

2- São estabelecidos contatos com organizações não governamentais 

privadas que representam os setores de turismo e/ou eventos 

(associações, fundações, sindicatos, etc.) da região? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

3- São estabelecidos contatos com agências de turismo e viagens? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

4- São estabelecidos contatos com agências de câmbio? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

5- São estabelecidos contatos com agências de turismo receptivo? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 
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6-  São estabelecidos contatos com aeroportos? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

7-  São estabelecidos contatos com companhias aéreas? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

8-  São estabelecidos contatos com hotéis? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

9-  São estabelecidos contatos com empresas de fretamento de ônibus, 

micro-ônibus, vans e/ou carros? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

10-  São estabelecidos contatos com locadoras de veículos? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

11-  São estabelecidos contatos com centros de convenções? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

12-  São estabelecidos contatos com revistas/jornais especializadas no setor 

de turismo e/ou eventos? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

13-  São estabelecidos contatos com restaurantes? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três: ____________________ 

 

14-  São estabelecidos contatos com cervejarias? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três: ____________________ 

 

15-  São estabelecidos contatos com casas noturnas? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

16-  São estabelecidos contatos com teatros? 
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(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três: ____________________ 

 

17-  São estabelecidos contatos com espaços para eventos? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

18- São estabelecidos contatos com empresas especializas em 

equipamentos e estruturas para eventos (buffet, audiovisual, decoração, 

etc.)? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três:____________________ 

 

19- São estabelecidos contatos com empresas organizadoras de eventos? 

(   ) Não   (   ) Sim. Cite até três: ____________________ 

    

 

PARTE III – GRAU DE INTERATIVIDADE DAS RELAÇÕES 

ATENÇÃO! 

 

Essa etapa do questionário tem como objetivo medir a atual (2017/2018) relação 

entre as organizações entrevistadas, portanto é necessário responder uma 

opção, por questão, para cada organização na Tabela (anexa).  

Deve-se selecionar a opção que corresponda ao que o entrevistado entende 

como mais relevante na relação entre as organizações. 

 

1- Com que frequência são estabelecidos contatos entre a sua organização 

e as seguintes organizações*? 

 

0 Nunca  3 Pelo menos, uma vez por mês. 

1 Pelo menos, uma vez ao ano.  4 Pelo menos, uma vez por semana. 

2 Pelo menos, duas vezes ao ano.  5 Diariamente. 

 

2- Como são estabelecidos os contatos? 
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 0 Não é estabelecido contato.  3 E-mails 

 1 Atendimentos pelo site (compras 
online, “fale conosco”, S.A.C, etc). 

 4 Encontros presenciais 
(reuniões, eventos, etc.). 

 2 Ofícios.  5 Whatsapp, telefone, redes 
sociais, etc. 

 

3- Qual a principal razão pela qual faz contato com cada uma das 

organizações? 

 

 0 Não é estabelecido contato.  3 Para dar informações / dados. 

 1 Para oferecer produtos/serviços.  4 Para solicitar produtos/serviços. 

 2 Para solicitar informações / dados  5 Para fazer parcerias/acordos. 

 

4- De quem parte a atitude de estabelecer contato (ligações, encontros, 

reuniões, etc.), na maioria das vezes? 

 

 0 Não é estabelecido contato.  3 Completamente por nós. 

 1 Completamente por eles  4 Principalmente por nós. 

 2 Principalmente por eles  5 Mutuamente. 

 

5- O contato com cada uma das organizações traz benefícios para a sua 

organização? 

5-  0 Não é estabelecido contato.  3 Beneficia mais ou menos. 

 1 Não beneficia nada  4 Beneficia muito. 

 2 Beneficia pouco.  5 Beneficia bastante. 

 

6-   Qual a principal base de desentendimento entre a sua organização e 

cada uma das seguintes organizações? 

 

1-  0 Não é estabelecido contato.  3 Diferentes formas de gestão. 

 1 Devido a sobreposição de funções.  4 Na resolução de aspectos 
específicos. 

 2 Diferenças de personalidades dos 
gestores. 

 5 Não há desentendimentos. 

 

 

7- Como classifica o seu grau de confiança nas pessoas em cada uma das 

organizações? 
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 0 Não existe relação.  3 Confio mais ou menos. 

 1 Não confio.  4 Confio o suficiente. 

 2 Confio pouco.  5 Confio muito. 

 

8- Como classifica o trabalho colaborativo entre a sua organização e cada 

uma das organizações? 

 

 0 Inexistente.  3 Bom, mas poderia melhorar. 

 1 Não conseguimos trabalhar juntos.  4 Suficiente. 

 2 Conflituoso.  5 Excelente. 

 

 

PARTE IV – REDES E JFC&VB 

 

1- Sua organização acredita na possibilidade de trabalho em rede com as 

organizações referenciadas nesta pesquisa? Justifique sua resposta! 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2- Qual o papel do Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau para uma 

estruturação em rede no destino? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

MUITO OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 😊  
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ANEXO V 

MODELO DE FOLHA DE RESPOSTAS DA ANÁLISE SOCIOMÉTRICA 

(PARTE III DO QUESTIONÁRIO) 

LISTAGEM DE ORGANIZAÇÕES DA AMOSTRA 

 

ORGANIZAÇÃO / 
PERGUNTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Departamento do 
Turismo PJF 

        

Curso de Turismo 
UFJF 

        

Circuito Turístico 
Caminho Novo 

        

FUNALFA 
 

        

ABAV MG 
 

        

JFC&VB 
 

        

Sindicato de Hoteís – 
SHRBS JF 

        

ABRASEL ZM 
 

        

Agência de 
Desenvolvimento  

        

SEBRAE 
 

        

SENAC 
 

        

Valoures Câmbio 
 

        

Cult Brasil 
Intercâmbio 

        

Vila Brasil Turismo & 
Eventos 

        

Fama Viagens 
 

        

Miletur Agência de 
Viagens 

        

Aeroporto Zona da 
Mata 

        

Gol Linhas Aéreas 
 

        

Azul Linhas Aéreas 
 

        

Rede de Hotéis 
Victory 

        

Green Hill Hotel         
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Ibis Hotel 
 

        

Premier Parc Hotel 
 

        

Ritz Plaza Hotel 
 

        

André Turismo 
 

        

Localiza Rent a Car 
 

        

Expominas Juiz de 
Fora 

        

Revista A. B. Estudos 
Turísticos 

        

Chimarron 
Churrascaria 

        

Mr. Tugas Pizzaria e 
Cervejaria 

        

Privilege 
 

        

Teatro Solar 
 

        

Terrazo 
 

        

Video Sol Produções 
(áudio visual) 

        

Buffet Gutirrez e 
Milione 

        

JCC Stands 
 

        

Partner Produções 
 

        

Done Produtora 
 

        

Viva Eventos 
 

        

Phormar 
 

        

 

 


