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RESUMO 

 

Esta investigação do tipo descritiva e documental consistiu na comparação das 

tarifas de hospedagem dos hotéis Windsor Atlântica e JW Marriott oferecidas pela 

agência de turismo oficial, pelo site dos próprios hotéis e pelo Booking.com, durante o 

período do XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, que será realizado 

de 20 a 23 de abril de 2016 no Rio de Janeiro. Esta comparação visou avaliar a 

competitividade das tarifas oferecidas pela agência de turismo oficial com relação a 

estes outros canais de venda. O levantamento de preços foi feito a partir do site do 

evento, no qual a agência de turismo disponibilizou suas tarifas, dos sites dos hotéis e 

do Booking.com. A coleta de dados se deu em três momentos distintos, divididos por 15 

dias de intervalo entre cada coleta. Ao final da pesquisa observou-se que a agência de 

turismo, em todos os momentos, possuiu disponibilidade de apartamentos e a melhor 

tarifa em ambos os hotéis pesquisados, demonstrando assim o poder de negociação da 

agência de turismo oficial com os hotéis, além da vantagem financeira apresentada pela 

agência para os participantes do evento. 

 

Palavras-chave: Agência de turismo. Hotel. Booking.com. Hospedagem. Tarifas. 

Evento. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This investigation, descriptive and documental, consisted in the comparison 

between the accommodation rates of the Windsor Atlântica and JW Mariott hotel, 

offered by the official travel agency, by the hotels’ own websites and by Booking.com, 

during the XXVIII Brazilian Congress of Dermatology Surgery, hosted from April the 20th 

to the 23rd of this year, in Rio de Janeiro. This comparison’s aim was to evaluate 

competitiveness of the rates offered by the official travel agency in relation to the 

previously mentioned sales channels. The survey of prices was made from the event’s 

website, in which the travel agency made available its own fees, the ones from the 

hotels’ websties and Booking.com.The data collection was made in three distinct 

moments, with a 15 days interval between each one. At the end of the search, it was 

observed that the travel agency, in every moment, held room availability and the best 

rate in both investigated hotels, demonstrating, hence, not only its power of negotiation 

with the hotels, but also the financial advantage presented by it for the event’s 

participants. 

 

Keywords: Travel agency. Hotel. Rates. Booking.com. Accommodation. Events. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cidade do Rio de Janeiro tem estado no foco da mídia nacional e internacional 

nos últimos anos, dentre outros fatores, por ter sido uma das cidades sede da Copa do 

Mundo em 2014 e por sediar os Jogos Olímpicos, de 2016. Porém, além de ter sido 

escolhida como sede de dois megaeventos esportivos, o Rio de Janeiro já carrega um 

longo histórico de eventos de outros segmentos. 

No calendário de eventos de 2015, por exemplo, a agenda do Rio reuniu grandes 

eventos na área de tecnologia, esporte, saúde, petróleo, entre outros. Além da 

tradicional Bienal do Livro e das feiras de noivas e gestantes e bebês, que ocorrem 

periodicamente nos pavilhões de exposição do Riocentro e reúnem pessoas de outras 

cidades e estados, que chegam a lotar os hotéis da cidade. 

Atualmente uma questão que vem sendo amplamente discutida na mídia em 

relação à cidade, e que afeta diretamente a indústria de turismo e de eventos, refere-se 

aos altíssimos preços de hospedagem, alimentação e serviços em geral, que vêm 

provocando o espanto de turistas e visitantes que vêm ao Rio de Janeiro. Por isso, a 

tendência é que o consumidor esteja cada vez mais sensível ao preço e disposto a 

pesquisar até encontrar melhor oferta. 

Portanto, a pesquisa realizada neste trabalho tem o objetivo de comparar os 

preços de hospedagem, durante o período de um evento que será realizado na cidade, 

entre a agência de turismo oficial do evento, os próprios hotéis e o Booking.com, que é 

uma ferramenta online cada vez mais utilizada para a reserva de meios de 

hospedagem. Essa comparação visa analisar a competitividade e as vantagens das 

agências de turismo frente aos hotéis e ao Booking.com. Desta forma, este trabalho irá 

responder qual a diferença tarifária entre esses três canais de venda durante as datas 

do XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica. 

Para a realização da pesquisa foi feito o levantamento de preços pela internet, no 

site do evento, onde a agência disponibilizou as tarifas dos hotéis, os sites dos próprios 

hotéis e o no Booking.com. A coleta de dados se deu em três momentos entre janeiro e 

fevereiro deste ano, com intervalo de 15 dias entre cada coleta.  Assim sendo, este 



12 
 

 

 

trabalho foi construído a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, bem como 

foi levada em conta a experiência da autora, que trabalha em uma agência de turismo 

que lida apenas com eventos.  

Este estudo estrutura-se em três capítulos. O primeiro capítulo situa as agências 

de turismo e os hotéis dentro do fenômeno turístico, a partir da teoria geral de sistemas 

e da legislação brasileira, além de conceituar as negociações feitas entre agências e 

hotéis.  

O segundo capítulo trata de caracterizar os eventos de uma forma geral, 

apresentar os eventos médicos, que foi o segmento escolhido para a pesquisa, e 

discutir sobre eventos no Rio de Janeiro.  

No último capítulo é apresentado o evento escolhido para a investigação e a 

análise dos resultados a partir dos dados obtidos durante a pesquisa. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE TURISMO E DOS HOTÉIS 

 

Neste primeiro capítulo são abordados os conceitos, atribuições e classificações 

referentes às agências de turismo e aos hotéis dentro do fenômeno do Turismo. 

 

1.1 A TEORIA GERAL DE SISTEMAS APLICADA O TURISMO  

 

A teoria geral de sistemas criada pelo biólogo Ludwing von Bertalanffy propõe   

que o pensamento e as leis científicas possam ser aplicadas, não só para Física, que 

lida com sistemas em equilíbrio, mas também pela Biologia e pelas Ciências Sociais, 

considerando, portanto, sistemas abertos, que não estão em equilíbrio. Bertalanffy 

(LOHMANN, PANOSSO NETTO, 2012) também defendia que a sua teoria geral de 

sistemas era interdisciplinar, podendo ser aplicada em diferentes áreas da sociedade, 

como por exemplo, no estudo do turismo 

 Lohmann e Panosso Netto descrevem o que um sistema completo deve possuir: 

 
Um sistema, para ser completo, deve possuir meio ambiente (local em 
que o sistema se encontra); unidades (as partes do sistema); relações 
(entre as unidades dos sistemas); atributos (qualidade das unidades e do 
próprio sistema); input (o que entra no sistema); output (o que sai do 
sistema); feedback (o controle do sistema para mantê-lo funcionando 
corretamente); modelo (um desenho do sistema para facilitar a sua 
compreensão).( 2012, p. 26 ). 

 

As vantagens e desvantagens de se estudar o turismo a partir da teoria geral de 

sistemas, são apresentadas na Figura 1. 

Figura 1 - Vantagens e Desvantagens da Teoria Geral de Sistemas 

TEORIA GERAL DE SISTEMAS 

Vantagens Desvantagens 

Pela criação de um modelo (desenho 
conceitual), tem-se uma visão geral do "todo" 
do turismo. É possível segmentar o sistema 
em partes e estudá-las separadamente. 

A separação do sistema turístico dos outros 
sistemas facilita o estudo, mas, entretanto, 
ocasiona uma visão fragmentada do objeto 
de estudo. 

É possível separar o sistema turístico de 
outros sistemas, sendo seu estudo facilitado 
desta forma. Possibilita o estudo 
interdisciplinar do turismo. 

Ao separar o turismo em um sistema, devia 
ser levado em conta que o turismo faz parte 
de um sistema maior, como o social, por 
exemplo. 

Fonte: Lohmann e Panosso (2008, p.27) 
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A partir da teoria geral de sistemas diversos autores criaram sistemas e modelos 

turísticos. O primeiro autor a utilizar a teoria geral de sistemas para criar seu sistema 

turístico teria sido Raymundo Cuervo, em 1967. Internacionalmente, o sistema mais 

popular é o de Leiper (1979). Já no Brasil, o sistema turístico mais renomado é o de 

Beni, elaborado em 1998 (LOHMANN, PANOSSO NETTO, 2012). Por este motivo, 

neste trabalho optou-se por utilizar o Sistema de Turismo (SISTUR) de BENI para 

localizar as agências de turismo e os hotéis, que fazem parte do objeto de estudo desta 

pesquisa, dentro da atividade turística. 

Beni (2001) diz que um sistema pode ser considerado um conjunto de métodos, 

teorias ou preceitos organizados de forma lógica e coerente que busca representar, 

esclarecer ou demonstrar as atividades de um todo. Neste sentido, o SISTUR criado por 

ele sintetiza de forma esquemática e dinâmica as relações complexas e abrangentes do 

fenômeno do Turismo, tendo como objetivo principal ser uma ferramenta para a 

estruturação do plano de estudos deste fenômeno. Além disso, pode ser utilizado na 

comprovação de hipóteses e sustentação de opiniões em trabalhos científicos, 

aprimoramento e padronização de conceitos e definições, e também no 

estabelecimento de normas investigativas para análises e pesquisas (BENI, 2001). 

O modelo do SISTUR engloba três grandes conjuntos: Relações Ambientais, 

Organização Estrutural e Ações Operacionais. Cada conjunto possui elementos e 

funcionalidades próprias, que interagem na totalidade do sistema. Para uma maior 

compreensão do sistema pode-se afirmar que os componentes do SISTUR são os 

subsistemas inseridos nestes três grandes conjuntos, sendo eles: os subsistemas 

ecológico, social, cultural e econômico, da oferta, do mercado, da demanda, de 

consumo, de distribuição, de produção, da superestrutura e da infraestrutura (Figura 2) 

(BENI, 2001).  

 

 

 

 



15 
 

 

 

Figura 2 - Modelo Referencial SISTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Beni (2001, p. 50) 
 

Analisando o modelo do SISTUR, é possível afirmar que as agências de turismo 

e os hotéis estão ambos inseridos no subsistema de oferta e no subsistema de 

distribuição.  

Sobre o subsistema da oferta Beni (2001) observa que há dois tipos de oferta 

turística: a original e a agregada. A oferta turística original é composta pelos bens 

naturais e culturais de uma região que irão atrair os turistas naturalmente por sua 

essência, constituindo-se como matéria prima para a prática do turismo. Já a oferta 

turística agregada é basicamente composta pelos prestadores de serviços turísticos: 

“pelos transportes, pelas diversas formas de alojamento, lazer e recreação, pelos 

organizadores de viagens, e pelas agências de viagens” (BENI, 2001, p.174). Sendo 

assim, observa-se que as agências e os hotéis fazem parte da oferta turística agregada. 
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O subsistema de distribuição, por sua vez, é o responsável a fazer com que o 

produto ou serviço chegue até o consumidor. Neste processo, as agências de turismo e 

os hotéis atuam no SISTUR como canais de distribuição, embora na prática atual de 

mercado, este processo possa sofrer alterações. Neste contexto, Krippendorf (1971) 

apud Beni et al. (2001, p.197) afirma que canal de distribuição é “[...] a cadeia de 

empresas economicamente independentes através das quais o produto, ou o direito 

sobre ele, é levado ao consumidor.”  A figura 3 ilustra como o processo de distribuição 

dos produtos turísticos é feito através dos diferentes canais de distribuição.  

 
Figura 3 Subsistema de distribuição do SISTUR 

 

Fonte: Beni (2001, p. 198) 
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Ainda tratando-se do subsistema de distribuição, Beni decorre de forma mais 

detalhada sobre as características e competências das agências de turismo e dos 

meios de hospedagem. 

Para Beni (2001, p. 202), as agências de turismo “são empresas comerciais com 

a finalidade de realizar viagens. Por conseguinte, são prestadoras de serviços, que 

informam, organizam e tomam todas as medidas necessárias, em nome de uma ou 

mais pessoas que desejam viajar.” E devem disponibilizar serviços relacionados a 

transporte, hotelaria, tours e demais tipos de expressões turísticas, além de planejar 

viagens privativas ou em grupo por meio de roteiros estabelecidos pela própria agência 

ou pela preferência do consumidor (BENI, 2001).  

Esse tipo de empresa pode ser classificada em dois tipos: agências de viagens e 

turismo ou apenas agência de viagens. As agências de viagens e turismo também são 

conhecidas como operadoras turísticas (BENI, 2001). 

● Agências de viagens e turismo ou operadoras turísticas: 

A operadora turística é responsável pela elaboração, contratação e o 

cumprimento dos roteiros e pacotes turísticos criados por ela. É a própria operadora 

que contrata os fornecedores necessários para realização da viagem, como hotéis, 

transportadoras, restaurantes, e outras possíveis empresas que possam estar 

envolvidas no processo. 

A venda desses pacotes turísticos pode ser feita para as agências de viagens, 

que irão revender para seus clientes, ou diretamente para o turista, que é o consumidor 

final do produto turístico. Sendo assim, as agências de viagens e turismo, ou 

operadoras turísticas, podem ser consideradas como produtoras de serviços turísticos, 

além de canais de venda entre os fornecedores de produtos turísticos e seus clientes. 

Para assumir esse papel de produtores de serviços turísticos, é imprescindível que as 

operadoras possuam um excelente conhecimento do mercado, tanto da oferta quanto 

da demanda, para que elas sejam capazes de elaborar e oferecer pacotes com preços 

interessantes e em conformidade com a vontade do cliente. (BENI, 2001). 

● Agências de viagens: 
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As agências de viagens têm o papel de simplificar e solucionar qualquer questão, 

buscando proporcionar aos seus clientes viagens agradáveis e sem complicações. 

Essas empresas devem estar aptas para fornecer as informações necessárias para que 

seus consumidores se sintam incentivados e seguros em adquirir uma viagem por meio 

da agência. É possível sintetizar como principais competências das agências de 

viagens (BENI, 2001):  

● Assessoramento: prover as informações que o cliente busca e orientá-lo 

em diversos aspectos da viagem: destino, tempo de permanência, melhor 

época do ano, meios de transporte e hospedagem disponíveis e tours. 

● Organização de viagens: atender aos anseios dos clientes.  

● Promoção: propagar os destinos e os produtos turísticos mais adequados 

ao perfil de cada turista e ao tipo da viagem que ele busca fazer, sempre 

visando a satisfação do cliente. 

A Figura 4 contém as operações executadas pelas agências de viagens, assim 

como os produtos e serviços comercializados por elas de forma mais detalhada. 
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Figura 4 - Operações principais efetuadas pelas agências de viagens 

Fonte: Beni (2001, p.206) 

 

Já com relação aos hotéis, Beni (2001) os compara com a indústria ou outros 

tipos de empresas comerciais, para chamar atenção as peculiaridades do produto 

turístico oferecido por estes prestadores, ou seja, alojamento.  

Por exemplo, as indústrias podem se preparar para um determinado nível de 

produção, calculando o número de funcionários, ferramentas e equipamentos 

necessários para tal; já as empresas hoteleiras, dependem da presença de seus 

clientes para executar sua operação. Para consumir o produto o cliente deve ir até o 

empreendimento, enquanto as indústrias ou empresas comerciais entregam seus 

produtos aos seus clientes (BENI, 2001).  

Também, ao contrário de outras empresas, os hotéis são menos inclinados a 

adotar a automação em seus processos, visto que o elemento humano agrega valor e 

pode ser um diferencial na prestação de serviço dos hotéis. Deste modo, a falta de mão 

de obra neste tipo de empreendimento pode influenciar diretamente o funcionamento e 

a qualidade do serviço ofertado (BENI, 2001). 
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Beni (2001) ainda afirma que os hotéis são os principais componentes da 

infraestrutura turística, e que por isso, são considerados fundamentais para o 

crescimento da atividade turística em um país. Para isso, se faz necessário a 

construção de empreendimentos hoteleiros atrelados às preferências da demanda 

turística. 

Para ilustrar a composição e complexidade de um grande hotel, Beni (2001) 

apresenta o organograma com diversos cargos e departamentos (Figura 5).  

 
Figura 5 - Organograma simplificado de um grande hotel 

Fonte: Beni(2001, p. 209) 

  

No próximo item as agências de turismo e os hotéis serão abordados dentro do 

contexto da legislação brasileira, como exemplos de prestadores de serviços turísticos. 

 

1.2 MARCO REGULAMENTÁRIO PARA A ATIVIDADE TURÍSTICA  

. 

 Após a apresentação das agências de turismo e dos hotéis como importantes 

atores do SISTUR, se faz fundamental contextualizá-los dentro da legislação vigente no 

Brasil. 
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A Lei Geral do Turismo 11.771, criada em 2008, determina o regulamento da 

Política Nacional de Turismo, estabelece os deveres do Governo Federal relativos à 

promoção, planejamento e incentivo ao setor turístico e, organiza a prestação de 

serviços turísticos, de modo que propõe o registro, a categorização e a auditoria destes 

prestadores (BRASIL, 2008), que influenciam diretamente nos atores desta pesquisa. 

De acordo com a legislação tanto as agências de turismo como os hotéis são 

prestadores de serviços turísticos, pois na Lei Geral do Turismo é considerado 

prestador de serviço turístico toda empresa que oferta serviços turísticos gratificados ou 

que pratique atividades pertinentes à indústria turística como um todo. Logo, como 

prestadores de serviços turísticos, essas empresas devem ser devidamente 

cadastradas no Ministério do Turismo - MTur (BRASIL, 2008). A definição de prestador 

de serviço, apresentada nesta lei, concorda diretamente com a oferta turística 

agregada, apresentado por Beni (2001) no item anterior, que também aponta as 

empresas de transporte, alojamento, lazer, recreação, organizadores e agências de 

viagens como prestadores de serviços turísticos.  

Nessa lei é estabelecido que agência de turismo é a empresa “[...] que exerce a 

atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores 

de serviços turísticos ou os fornece diretamente” (BRASIL, 2008, s.p.). A tarefa de 

intermediação executada pelas agências de turismo consiste em oferecer, reservar e 

vender serviços turísticos produzidos por terceiros.  O valor que as agências recebem 

pela intermediação que fazem pode ser a comissão que os fornecedores pagam a elas 

pela venda de seus serviços, ou um percentual determinado pela agência acrescido ao 

valor custo do serviço do fornecedor, chamado de markup (BRASIL, 2008). 

Já os hotéis estão inseridos nos prestadores de serviços denominados meios de 

hospedagem, que segundo a Lei Geral do Turismo (BRASIL, 2008, s.p.) são: 

 
 
 [...] os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua 
forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, 
ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, 
bem como outros serviços necessários aos usuários, denominados de serviços 
de hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou 
expresso, e cobrança de diária. 
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 A legislação vai além e afirma que flats e alojamentos para intercambistas 

também se caracterizam como meios de hospedagem e, por isso, estão sujeitos a 

regulamentação desta lei,  bem como ao cadastro no MTur. Ao contrário dos 

condomínios, que mesmo que possuam serviços hoteleiros para oferecer aos 

moradores, se a finalidade do imóvel for para fins de moradia do proprietário ou de 

terceiros, não se enquadra nas disposições desta lei (BRASIL, 2008).  

 Além disso, a lei geral do turismo conceitua o termo “diária”, importante para o 

entendimento da relação entre hotel e agência, como o valor a se pagar pela 

hospedagem, referente ao usufruto de uma unidade habitacional - UH e os serviços 

inclusos, no período de 24 horas, tendo os horários de check in e check out pré-

determinados pelo meio de hospedagem (BRASIL, 2008). No entanto, a maioria dos 

hotéis possuem diárias com duração inferior à 24 horas. No Rio de Janeiro, por 

exemplo, a maioria dos hotéis efetua o check in às 14 horas e o check out ao meio dia. 

Para fins de regulamentação e cadastramento ao MTur, a legislação descreve 

detalhadamente os requisitos e documentos necessários que os meios de hospedagem 

devem apresentar. Além de determinar que estes deverão fornecer, periodicamente 

para o MTur, dados quantitativos e qualitativos sobre os hóspedes e taxas de 

ocupação, a partir das informações coletadas na Ficha Nacional de Registro de 

Hóspedes - FNRH e Boletim de Ocupação Hoteleira - BOH (BRASIL, 2008). 

Com relação à tipologia, classificação e discriminação dos critérios mínimos para 

cada categoria de meio de hospedagem, a Lei Geral do Turismo aponta o Poder 

Executivo como o responsável pela execução deste regulamento. E afirma que a 

classificação de cada meio de hospedagem deve estar disponível para consulta no site 

do MTur a título de marketing internacional (BRASIL, 2008). 

O atual sistema de classificação dos meios de hospedagem apresentado pelo 

Mtur foi criado em 2011 e é chamado de Sistema Brasileiro de Classificação de Meios 

de Hospedagem - SBClass. De acordo com este sistema, os meios de hospedagem 

podem ser categorizados como: hotel, hotel fazenda, hotel histórico, resort, cama e 
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café, pousadas e flat/apart. Para se enquadrar em uma destas categorias, os 

empreendimentos devem atender a uma estrutura física e/ou de serviços pré 

determinada pelo MTur (Figura 6). Dentro destas categorias é possível classificar os 

empreendimentos em número de estrelas, de acordo com os pré-requisitos necessários 

para cada classificação, que englobam quesitos como: horário de funcionamento da 

recepção, tamanho e infraestrutura da UH, número de trocas da roupa de cama e 

banho por semana, serviços oferecidos, formas de pagamento, entre outros (BRASIL, 

2016). 

 
Figura 6 - Tipos de Meios de Hospedagem 

 

 

Fonte: Ministério do Turismo (2016, s.p) / Adaptação da Autora 
  

Por meio das ideias apresentadas nessa seção foi possível compreender a 

atuação das agências de viagens e dos meios de hospedagem dentro do mercado 

turístico. No item a seguir será abordado o relacionamento entre estes dois tipos de 

prestadores de serviços turísticos dentro do contexto de eventos, que está relacionado 

com objetivo deste trabalho. 

 

1.3 NEGOCIAÇÕES ENTRE AGÊNCIAS DE TURISMO E HOTÉIS PARA 

EVENTOS 

Uma agência de turismo, para captar um evento e se tornar a agência oficial, 

geralmente participa de uma concorrência, mais ou menos parecida como uma 
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licitação. Neste processo, as agências de turismo devem apresentar às entidades 

promotoras do evento uma proposta com os benefícios que a agência pode vir à 

oferecer para os organizadores do evento, como por exemplo, diárias em hotel, 

passagens aéreas cortesias, serviços de transfer, uma comissão sobre o montante das 

vendas, entre outros. Na maioria dos casos, estes benefícios são utilizados pela 

comissão organizadora durante visitas técnicas, reuniões ou para demais 

compromissos relativos ao planejamento e divulgação do evento. Após a análise das 

propostas recebidas pelas agências a organização do evento irá anunciar a agência 

escolhida por eles como oficial.  

A partir daí, apenas a agência oficial do evento terá a autorização da 

organização para comercializar o evento. Esta agência será divulgada no site, e-mail 

marketing, folders e demais materiais de divulgação do evento; e poderá negociar 

condições exclusivas com seus fornecedores, principalmente com as companhias 

aéreas. 

Com isso, a agência de turismo oficial se torna a empresa turística de referência 

para os participantes adquirirem sua viagem, bem como para esclarecer dúvidas sobre 

a infraestrutura do destino onde este será realizado, eximindo a organização desta 

responsabilidade. Normalmente, a agência de turismo oficial também é a responsável 

pelas emissões das passagens aéreas, reserva de hotel e transfer dos convidados que 

poderão ser patrocinados pelo evento, assumindo assim a posição intermediária para o 

contato entre organização e convidado. Mas, atualmente, o maior benefício que os 

organizadores de eventos buscam nas agências de turismo, é a capacidade de 

conseguir as melhores negociações e valores para seus participantes. 

As agências de turismo, ao confirmarem a captação de um determinado evento, 

já iniciam, com bastante antecedência (um ano ou mais), o bloqueio de apartamentos 

na rede hoteleira da cidade onde será realizado o evento. Esta antecedência se deve 

ao fato da agência buscar tarifas mais competitivas, que ainda não tenham sofrido o 

reajuste anual, garantir a disponibilidade nos principais hotéis do destino, e iniciar as 

negociações com seus clientes o mais breve possível.  
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Geralmente, quando se trata de um evento de grande porte, no qual a agência 

terá que bloquear praticamente todo o parque hoteleiro da cidade, para atender a 

expectativa de participantes do evento, ou quando o evento é realizado em um destino 

onde a agência não possui muitos hotéis de referência, é comum que antes de realizar 

qualquer bloqueio, a agência realize um site inspection. Ou seja, após o levantamento 

da oferta hoteleira existente na cidade que irá sediar o evento, é realizada uma visita 

aos hotéis que se encaixem ao perfil da agência e ao público do evento, para que se 

possa verificar se estes atendem de fato as expectativas da agência. Além de ser uma 

oportunidade para recolher informações mais detalhadas sobre os hotéis. 

O site inspection se torna uma ótima ocasião para a agência averiguar os 

quesitos que Braga (2007), afirma que devem ser analisados antes de qualquer 

negociação formal entre a agência e os hotéis que poderão vir a ser utilizados como 

fornecedores: 

● Tipos de acomodação - configuração das UHs disponíveis (individual, duplo, 

triplo…); 

● Serviços de alimentação - tipo de regime de alimentação do hotel (café da 

manhã, meia pensão, pensão completa, all inclusive…); 

● Tipo de clientes atendidos - perfil do turista que se hospeda no hotel (lazer, 

negócios…); 

● Bloqueio - definir como o bloqueio será trabalhado (hospedagem e/ou salas de 

eventos), a quantidade e a configuração do que deseja ser bloqueado, os extras 

que devem ser cobrados diretamente do hóspede no check out, número de 

cortesias concedido para o grupo; 

● Cancelamentos - política de cancelamento, no show, número mínimo de 

passageiros; 

● Prazo de pagamento da reserva - valor e data do pagamento antecipado para a 

garantia das reservas; 

● Condições de faturamento e formas de pagamento - possibilidade para que a 

agência possa fazer o pagamento total ou saldo final após a utilização dos 
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serviços, além de verificar quais as formas de pagamento aceitas pelo hotel para 

os hóspedes pagarem os extras consumidos; 

● Overbooking - a agência deve se informar se o hotel pratica o overbooking para 

evitar qualquer problema futuro com seu grupo; 

● Política de venda livre - fazer o levantamento das tarifas praticadas para a venda 

direta ao hóspede ou para outros canais de venda; 

● Confirmação do roominglist - buscar alinhar com o hotel o formato do roominglist, 

para que as informações fiquem claras para ambas as partes, antecipá-lo ao 

perfil do grupo com relação à alterações de última hora; 

● Reclamações - verificar como o hotel lida com as reclamações dos hóspedes, se 

está apto a solucionar problemas e insatisfações. 

 O bloqueio dos apartamentos trata-se de uma reserva antecipada, para um 

determinado número de apartamentos, que a agência de turismo oficial solicita aos 

hotéis que irão fazer parte da grade do evento. Muitos hotéis, ao receberem a 

solicitação da agência, antes de enviar qualquer proposta, pedem que a agência envie 

a carta de credenciamento ao evento, fornecida pela empresa ou entidade 

organizadora. Desta forma, o hotel tem a garantia que de a agência solicitante é de fato 

a oficial.  

Após isso, os hotéis enviam uma proposta com os valores das diárias e prazos 

de cancelamento e pagamento. Caso a agência esteja de acordo com as condições, 

será elaborado um contrato para firmar a negociação (Anexo A). Como as negociações 

são feitas com muita antecedência, os prazos de cancelamento e pagamento, 

normalmente são prorrogados algumas vezes. E de acordo com cada hotel, essas 

extensões podem ser confirmadas por e-mail, por novos contratos ou por adendos 

contratuais. 

Algumas questões comerciais irão variar de hotel para hotel, mas no geral, todo 

bloqueio com mais de dez apartamentos é considerado como grupo. O grupo, diferente 

da reserva individual, deve ser totalmente ou parcialmente pago antes da data de check 

in, e a política de cancelamento permite cancelamentos sem ônus com até 30, 60 ou 90 
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dias antes do check in, dependendo do hotel ou do número de apartamentos 

bloqueados. 

De acordo com a preferência da agência de turismo, as tarifas negociadas com 

os hotéis poderão ser NET (sem comissão) ou comissionadas. Caso opte-se por uma 

tarifa NET, a agência deverá aplicar em cima desse valor sua margem de lucro, antes 

de repassar o valor ao seu cliente. Já a tarifa comissionada, inclui uma porcentagem, 

normalmente de 10%, que será paga à agência pelo próprio hotel, por conta da revenda 

dos apartamentos negociados. No caso de eventos, não se costuma utilizar a tarifa 

acordo, que é uma tarifa negociada entre agências e hotéis para ser utilizada ao longo 

de um ano, pois essa tarifa geralmente possui restrições para períodos de feriados e 

eventos. Sendo assim, os bloqueios com os hotéis são negociados em contratos 

exclusivos para o período dos eventos com tarifas diferenciadas. As tarifas presentes 

nestes contratos são chamadas de confidenciais, para que o hotel saiba que não pode 

divulgar diretamente ao cliente, visto que a agência irá aplicar seu markup para venda, 

em cima da tarifa oferecida pelo hotel. 

Para se definir o valor venda referente à diária de cada hotel que fará parte da 

grade de um evento, é importante que a agência de turismo faça algumas análises. 

Primeiramente, deve-se avaliar o preço dos concorrentes, que neste caso, não serão 

outras agências, dado que normalmente os organizadores de eventos só trabalham 

com uma agência de turismo oficial, e sim o próprio hotel e sites de venda de 

hospedagem, como por exemplo, o Booking.com. Além disso, a agência deve avaliar 

seus custos de operação (taxas de cartão de crédito, salários dos funcionários, aluguel, 

contas de consumo e ações de marketing), parâmetros de rentabilidade desejados e a 

categoria dos hotéis oferecidos. Também se faz importante avaliar a sensibilidade da 

demanda, que pode estar relacionada ao segmento e do evento e ao perfil do público 

que irá frequentá-lo (BRAGA, 2007).  

As duas estratégias de precificação que podem ser utilizadas pelas agências de 

turismo são: a facilitação do pagamento, por meio do parcelamento em cartão de 

crédito em até seis, dez ou doze parcelas, que atualmente tem-se tornado um 

diferencial para muitos consumidores; o oferecimento de descontos para vendas de 
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grande volume, que se faz muito comum no mercado de eventos, quando empresas 

patrocinadoras compram uma quantidade significativa de UHs para acomodar seus 

representantes, convidados e staff. (BALANZÁ; NADAL, 2003, apud BRAGA, 2007, p. 

90). 

Nos dias de hoje uma problemática, que também envolve a questão tarifária e 

que vem fragilizando a parceria comercial entre agências e hotéis, é o relacionamento 

entre os hotéis e os sites de reservas online, como por exemplo, decolar.com, 

booking.com e expedia. Estas ferramentas, além de estarem sendo cada vez mais 

utilizadas pela população de uma forma geral, firmam acordos com os hotéis para 

reservas em praticamente todos os dias do ano. Tal prática garante ao hotel um volume 

de vendas mínimo ao longo do ano, fazendo com que as negociações entre os sites e 

os hotéis sejam mais competitivas, quando comparadas à negociação agência/hotéis, 

que ocorre apenas nos períodos de evento, e normalmente se repete apenas uma ou 

duas vezes por ano no mesmo hotel. 
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2 EVENTOS: CONGRESSOS MÉDICOS E INFRAESTRUTURA OFERECIDA 

PELO RIO DE JANEIRO 

  

O cotidiano da sociedade contemporânea é marcado por inúmeros eventos, de 

diferentes tamanhos e temas. Para este trabalho específico o objeto da pesquisa foi um 

congresso médico que será realizado na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, será 

abordado neste capítulo características e classificações da indústria do setor de 

eventos, além de particularidades de congressos médicos e eventos que ocorrem no 

Rio. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS, CONCEITOS E TIPOLOGIA 

 

Celebrações, cerimônias e festas são exemplos de como as sociedades, ao 

longo dos séculos, se manifestavam para marcar eventos importantes para suas 

culturas, como por exemplo, a mudança das estações, as fases da Lua, o tempo da 

colheita, a maioridade, entre outros. Até os dias de hoje as pessoas necessitam e 

gostam de celebrar os eventos marcantes de suas vidas, como aniversários, 

casamentos e formaturas. 

Atualmente também é possível observar os governos adotando a promoção de 

eventos como técnica para o crescimento da economia, do país e divulgação do 

destino. Além disso, muitas instituições privadas adotam a realização de eventos como 

uma das diretrizes do seu plano de marketing, para promover a imagem da organização 

(ALLEN et al., 2008). 

É possível alegar que um evento tem como aspecto prevalecente a função de 

“[...] propiciar uma ocasião extraordinária ao encontro de pessoas, com finalidade 

específica, a qual constitui o “tema” principal do evento e justifica a sua realização.” 

(GIACAGLIA, 2003, p.3) 
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Para fins de definição, Getz (1997) apud Allen et al. (2008, p.4) adota o termo 

“eventos especiais”. Este autor apresenta duas definições sob óticas diferentes: a do 

organizador do evento e outra do visitante. 

 
 

1. Evento especial é todo evento excepcional ou raro que aconteça fora dos 
programas ou atividades normais do grupo patrocinador ou organizador. 
2. Para o consumidor ou visitante, o evento especial é uma oportunidade para 
uma atividade social, cultural ou de lazer fora do âmbito normal de escolhas ou 
além da vivência cotidiana 

  
 

Andrade (2007, p. 99) apresenta um conceito para evento mais relacionado ao 

pensamento mercadológico, e define “como evento o fenômeno multiplicador de 

negócios, pelo seu potencial de gerar novos fluxos de visitantes ou níveis de consumo.” 

Com relação à classificação, é possível utilizar diferentes critérios para 

categorizar os eventos, Giacaglia (2003, p.39), aponta que: 

 
 
Quanto à finalidade, podem ser primordialmente institucionais ou promocionais; 
quanto à periodicidade, esporádicos, periódicos ou de oportunidade; quanto à 
área de abrangência, locais, regionais, nacionais ou internacionais, quanto ao 
âmbito, internos ou externos; quanto ao público-alvo desejado, corporativo ou 
para o consumidor; quanto ao nível de participação, patrocinado ou de 
realização própria.  
 
 

Já Allen (2008) apresenta duas formas de classificação, uma baseada no porte 

do evento e outra na forma ou conteúdo: 

● Porte: 

o Megaeventos: eventos que, por seu tamanho, podem atingir economias 

globais e aparecer na mídia nacional e internacional. Exemplos: Jogos 

Olímpicos e Copa do Mundo. 

o Eventos de marca: eventos que possuem uma relação estreita de 

identidade com a localidade onde é realizado. Exemplos: Carnaval do Rio 

de Janeiro e Oktoberfest em Munique. 

o Eventos de grande porte: reúnem um número expressivo de visitantes, 

gera ganhos econômicos e possuem visibilidade na mídia. 
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o Eventos locais e comunitários: eventos direcionados para os autóctones, 

com valor social, de lazer e entretenimento. Promovem o orgulho na 

comunidade e sensação de pertencimento. 

● Forma ou Conteúdo: 

o Festivais: uma das formas mais antigas e tradicionais de evento, 

presentes na maior parte das sociedades e épocas. O tipo mais comum 

de festival é o de artes e, mais recentemente pode-se perceber um 

aumento dos festivais gastronômicos, de vinhos e cervejas artesanais. 

o Eventos esportivos: pode-se citar como maiores exemplos de eventos 

esportivos os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos e a Copa do 

Mundo. Os eventos esportivos vêm se destacando no setor de eventos, 

por sua grande atratividade turística, cobertura da mídia e benefícios 

econômicos. 

o Eventos Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - MICE ou 

empresariais: estão incluídos nesta categoria os congressos,  

conferências, convenções, seminários, workshops, simpósios, feiras e 

exposições. 

 

Como último exemplo, Matias (2013) propõe classificações sob três óticas 

distintas: 

● Em relação ao público: 

○ Eventos fechados: para um público específico, que necessita de convite. 

○ Eventos abertos: por adesão, o público-alvo tem a opção de participar 

mediante a inscrição gratuita ou paga; ou aberto em geral, direcionado 

para todo e qualquer público, sem restrição de segmento. 

● Em relação à área de interesse 

○ Artístico: ligado à música, pintura, poesia, literatura, e outros; 

○ Científico: aborda assuntos referentes às ciências naturais e biológicas, 

como medicina, botânica e outros; 

○ Cultural: destaca características de alguma cultura; 
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○ Cívico: alude a assuntos relacionados à pátria; 

○ Desportivo: relacionado a qualquer modalidade esportiva; 

○ Folclórico: refere-se a expressões culturais regionais de um país, fala 

sobre lendas, tradições, hábitos e costumes típicos; 

○ Lazer: oferece entretenimento; 

○ Promocional: divulga um produto, pessoa, entidade ou governo; 

○ Religioso: ligado a questões religiosas de qualquer credo; 

○ Turístico: analisa os atrativos turísticos de uma localidade, através de 

viagens a trabalho ou não. 

● Em relação ao número de participantes 

○ Pequeno: até 150 participantes; 

○ Médio: entre 150 e 500 participante; 

○ Grande: acima de 500 participantes; 

○ Megaevento: acima de 5 mil participantes. 

 

 O MTur (BRASÍLIA, 2010) apresenta a tipologia dos eventos mais presentes 

dentro do contexto do Turismo de Negócios & Eventos (Figura 7). Segundo esse órgão 

oficial, esta classificação permite que seja identificada a infraestrutura e os serviços 

necessários para cada formato de evento. Portanto, também se torna útil para o 

destino, que poderá identificar quais eventos são possíveis de serem captados ou não, 

de acordo com a sua oferta de infraestrutura para eventos (auditórios, centro de 

convenções, etc). 

Figura 7 – Exemplos de Tipos e Formatos de Encontros do Segmento do Turismo de Negócios e  
Eventos 

Atividade Equalização 

Missões 
empresariais 

Projetos geralmente organizados e coordenados por entidades de classe e 
órgãos do governo. Trata-se da formação de grupos de empresários para 
visitar potenciais mercados externos e identificar novas oportunidades de 
negócios. 

Visitas 
técnicas 

Atividades organizadas por determinados grupos para observar técnicas de 
excelência da área na qual atuam em centros de pesquisas, empresas, 
entidades, universidades. A programação de uma visita técnica pode incluir 
palestras e explanações teóricas, degustações (alimentos e bebidas), 
observação participativa e um showroom. 
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Viagens 
Corporativas 

Viagens individuais ou em pequenos grupos, com objetivos diversos, conforme 
a necessidade da empresa ou do profissional. Normalmente são ocasionadas 
pela participação em reuniões, prospecção de mercados, visita a clientes e 
fornecedores, acompanhamento de projetos e investimentos, monitoramento 
de filiais e franquias, estabelecimento de acordos e convênios, compra ou 
venda de produtos/serviços, entre outros interesses. 

Reuniões de 
negócios 

Encontros que objetivam a prospecção de clientes, o fechamento e/ou a 
discussão de contratos, a apresentação de propostas, o desenvolvimento e o 
acompanhamento de projetos, consultorias, entre outros. 

Rodadas de 
negócio 

Reuniões pré-agendadas entre produtores e compradores, geralmente 
realizadas paralelamente a feiras. Durante as reuniões, as empresas 
apresentam suas ofertas e demandas podendo concretizar negócios naquele 
momento ou apenas realizar um contato inicial. Quando os encontros 
comerciais não são agendados e cronometrados, em vez de Rodadas, são 
chamados apenas de Encontros de negócios. 

Feiras 

Organizadas por empresas ou organizações especializadas em ramos 
específicos, para determinado segmento do mercado, com finalidades de 
exposição, apresentação ou comercialização de produtos e serviços 
industriais, técnicos, científicos, estabelecimento de contatos e parceria, entre 
outros. 

Convenções 

Encontros normalmente realizados por empresas nos quais participam seus 
colaboradores e/ou parceiros. Sua finalidade pode ser a avaliação de 
desempenho, lançamento de novos produtos, discussão de planejamentos 
estratégicos. A grande finalidade é a integração das pessoas dentro de um 
objetivo que a empresa ou organização deseja que seja atingido. Convenções 
poderão também ter como público participante as empresas de um mesmo 
segmento, sendo, nesse caso, promovida pela associação correlata. 
Exemplificando: convenções de empresas jornalísticas, supermercadistas, 
atacadistas etc. 

Congressos 

De grande importância, amplitude, porte e número de participantes, 
promovidos por entidades ou associações de classe, visa apresentar e discutir 
assuntos da atualidade e de interesse específico de determinada área ou ramo 
profissional. São compostos por vários tipos de atividades, muitas vezes até 
simultâneas, tais como mesas-redondas, colóquios, simpósios, palestras, entre 
outras. Normalmente esses eventos ocorrem com frequência determinada, 
alternando os destinos-sede. Têm uma duração média de três a cinco dias. 

Seminários 

De caráter estritamente técnico e bastante semelhante a um curso, reúnem um 
número limitado de pessoas de mesmo nível de qualificação. É constituído de 
três etapas: exposição do tema, discussão e conclusão, sendo que durante as 
discussões os participantes são divididos em grupos menores orientados por 
um coordenador. 

Workshops 
 

Têm características similares aos seminários, sendo o encontro de pessoas 
com interesses comuns onde o palestrante coloca sua experiência e trabalho, 
com a realização de atividades práticas sobre o tema desenvolvido. No 
turismo, frequentemente são utilizados para contatos entre prestadores de 
serviços (fornecedores) e contratantes, em uma formatação semelhante a uma 
junção entre feira e rodada de negócios. 
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Conferências 

Eventos similares a uma palestra, no entanto com mais formalidades. 
Consistem na apresentação de um tema por especialista qualificado, para um 
público numeroso de também bom nível de qualificação, com duração rápida. 
A videoconferência é uma conferência realizada a distância para pessoas em 
diferentes locais, utilizando-se de linha de satélites e um espaço físico próprio. 

Cursos 
De finalidade ediucativa, caracterizam-se pela apresentação de determinado 
tema com o objetivo de capacitar os participantes por meio da aquisição de 
novos conecimentos, treinamento ou reciclagem. 

 

Fonte: Ministério do Turismo (2010, s.p.) / Adaptado pela Autora. 

 

O evento que será apresentado no próximo capítulo, e se constitui como objeto 

de pesquisa deste trabalho, é um congresso médico de grande porte, realizado 

anualmente e com abrangência nacional. Também, de acordo com as classificações 

apresentadas, é considerado um evento aberto, mediante pagamento de inscrição, de 

temática científica e com patrocínio de diversas empresas do segmento. Sendo assim, 

o próximo item irá discutir com mais detalhes as características deste tipo de evento. 

 

2.2 CONGRESSOS MÉDICOS 

 

Como o objeto de pesquisa deste trabalho é um congresso médico, faz-se 

relevante detalhar este tipo de evento de grande importância para a indústria nos dias 

de hoje. 

 De acordo com as classificações, não excludentes uma da outra, apresentadas 

no item acima, pode-se enquadrar os congressos médicos como eventos da categoria 

MICE, de cunho científico, patrocinados, geralmente periódicos, nacionais ou 

internacionais e de grande porte. 

Com relação ao patrocínio, este é um dos elementos fundamentais para a 

realização de um congresso de sucesso, e por isso, faz-se importante destacar alguns 

pontos sobre esta questão. Primeiramente, pode-se afirmar que “o patrocínio, seja 

apoio em dinheiro ou em forma de brindes como produtos ou serviços, é a principal 

fonte de renda da maioria dos eventos novos e já existentes.” (ALLEN et al., 2008, 

p.123) 



35 
 

 

 

O patrocínio é apontado como uma das ferramentas de marketing mais eficazes 

para construir um canal de comunicação e relacionamento com os clientes. Por isso, 

ações de patrocínio costumam estar presentes no plano de marketing de empresas 

privadas e públicas. (GREY; SKILDUM-REID, 2003 apud ALLEN et.al, 2008). No 

entanto, devido à crise econômica do país, nos últimos dois anos, já é possível 

observar uma mudança neste cenário, visto que o departamento de marketing das 

empresas é um dos primeiros a sofrer com os cortes de orçamento. 

Allen et al. (2008, p. 124) definem patrocínio como: 

 
 

a compra (seja o apoio em dinheiro ou em brindes) dos direitos 
exploráveis e dos benefícios do marketing (tangíveis e intangíveis) 
que surgem do envolvimento direto com uma personalidade/artista, 
um evento especial, um programa, um clube ou uma agência. 
 
 

 É importante esclarecer que o patrocínio não se trata de uma concessão ou 

subsídio, trata-se de uma aplicação do marketing estratégico, ou seja, uma parceria de 

negócios entre a empresa patrocinadora e o evento. Os patrocinadores devem ser 

enxergados como investidores, que buscam obter reconhecimento da sua marca, bem 

como o incremento de suas vendas e lucros (ALLEN et al., 2008). 

 Um dos benefícios do patrocínio de eventos para os investidores é a 

concentração do público-alvo específico em um só lugar. Os congressos médicos, por 

exemplo, são convenientes para os fabricantes de equipamentos médicos ou remédios, 

que se deparam com uma demanda de compradores ou tomadores de decisão, de 

determinada área da medicina, em um só lugar (ALLEN et al., 2008). 

 Os laboratórios farmacêuticos são os principais patrocinadores dos congressos 

médicos. O patrocínio pode se dar de inúmeras formas, a partir de manifestações 

tangíveis ou intangíveis da marca. Normalmente há diversos tipos de cotas de 

patrocínio, e dependendo da cota que a empresa opta em adquirir, esta terá direito a 

um estande, com um tamanho pré-determinado na área de exposição, além da exibição 

da sua logo de diversas maneiras, como por exemplo, nos crachás, pastas, certificados, 

site do evento, entre outros. Outra forma de promoção da marca do patrocinador em 
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congressos médicos é por meio da promoção de coquetéis ou coffee breaks, ao longo 

da programação do congresso. 

Analisando a participação do segmento médico na indústria de eventos do Brasil, 

é possível verificar a partir da “Pesquisa do Impacto Econômico dos Eventos 

Internacionais realizados no Brasil – 2007/2008”, executada pela Fundação Getúlio 

Vargas entre setembro de 2007 e dezembro de 2008, que a maior parte dos eventos 

ICCA pesquisados eram da área médica (28%), seguidos pela área de tecnologia (17%) 

e biotecnologia (11%). Nesta pesquisa, o segmento médico também liderou com o 

maior gasto médio diário, no valor de US$ 304,44; enquanto os participantes de 

eventos de tecnologia e meio ambiente efetuaram um gasto diário de US$ 290,07; e os 

eventos das áreas de educação, social e esporte apresentaram o menor valor de US$ 

244,92 (BRASIL, 2016). 

É importante ressaltar que a “Pesquisa do Impacto Econômico dos Eventos 

Internacionais realizados no Brasil” foi atualizada em 2014, porém os resultados 

divulgados não foram apresentados por segmento de evento ou cidade como a de 

2008, por isso optou-se em utilizar neste trabalho a anterior, por ser mais relevante para 

a temática deste trabalho. 

Esta mesma pesquisa de 2008 apresentou o perfil do participante estrangeiro de 

eventos médicos no Brasil. Observou-se que um pouco mais da metade é de homens, 

quase 70% dos participantes são casados, a faixa etária predominante varia entre 45 e 

54 anos, 35,1% possuem doutorado e a faixa de renda mensal variava entre 4 mil e 6 

mil dólares. Com relação aos hábitos durante a viagem, constatou-se que a maioria 

utilizou o transfer oferecido pelo evento do aeroporto até o hotel, praticamente todos 

optaram por hotéis como meio de hospedagem, e cerca de 60% viajaram sozinhos 

(BRASIL, 2016). 

Referente à extensão no tempo de permanência na cidade do evento, 66,6% 

optaram por retornar aos seus países de origem após o término do evento e não 

estender sua estadia. Embora 75% dos participantes pesquisados tenham a intenção 

em retornar à cidade sede do evento em outra oportunidade, e 92,3% gostariam de 

retornar ao Brasil, principalmente a lazer. Para a organização da viagem, praticamente 
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30% organizaram por conta própria e 39% utilizaram agência de viagem; e 73,4% 

afirmaram ter interesse em adquirir outros produtos ou serviços turísticos no Brasil. 

(BRASIL, 2016).  

Estes últimos dados revelam que, na época em que a pesquisa foi realizada, as 

agências de viagens ainda eram os canais de venda mais procurados pelos turistas 

estrangeiros, e que o fato de grande parte deles quererem comprar outros produtos e 

serviços turísticos durante a estadia no Brasil, se revela como uma oportunidade de 

negócio para as agências explorarem durante a realização dos eventos. 

 

2.3 EVENTOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

A escolha pela cidade sede de um evento pode considerar como critério os 

atrativos naturais e culturais do destino, pois estes acabam sendo um chamariz para os 

participantes do evento, e é por isso que a maioria dos eventos é realizada em cidades 

turísticas. Sendo assim, pode-se afirmar que os eventos são um mecanismo de 

divulgação da cidade sede, pois fazem com que muitos participantes prolonguem sua 

estadia na cidade, ou tenham interesse em retornar nas férias, além de divulgarem o 

destino para terceiros (BRASÍLIA, 2010). 

 É importante ressaltar que para receber um evento de médio ou grande porte, 

não basta a cidade sede dispor de um novo e grande centro de convenções. Faz-se 

fundamental também que o destino possua condição de acesso satisfatória, sobretudo 

aéreo, e meios de hospedagem que atendam à demanda em quantidade de leitos 

(BRASÍLIA, 2010). 

 O Rio Convention & Visitors Bureau (2016, s.p), órgão responsável pela 

promoção da cidade do Rio de Janeiro como um destino para eventos, afirma em seu 

site que: “O Rio de Janeiro é uma cidade preparada para receber os visitantes.” 

 O Rio de Janeiro possui dois centros de convenções: o Riocentro, que é o maior 

centro de convenções da América Latina, composto por cinco pavilhões e localizado na 

Barra da Tijuca e, o Sulamérica, localizado no Centro da cidade e inaugurado em 2007. 

Além destes, muitos hotéis possuem salas de eventos e pequenos centros de 
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convenções que atendem eventos de menor porte (RIO CONVENTION & VISITORS 

BUREAU, 2016). 

 Com relação a oferta de meios de hospedagem, até uns três anos anos atrás, os 

hotéis mais renomados, de bandeiras internacionais, estavam localizados na Zona Sul 

da cidade, mais especificamente na orla de Copacabana. Por causa da Copa do Mundo 

e principalmente dos Jogos Olímpicos, houve uma expansão hoteleira na região da 

Barra da Tijuca, que atualmente abriga hotéis cinco estrelas recém inaugurados, tais 

como Hilton, Grand Mercure e Grand Hyatt. Tal fato fez com que muitos hotéis da Zona 

Sul entrassem em processo de reforma e modernização de algumas áreas, buscando 

manterem-se competitivos.  

 Para os participantes dos eventos que residem em outros estados ou países, o 

Rio de Janeiro conta com dois aeroportos: o Aeroporto Internacional Tom Jobim e o 

Aeroporto Santos Dumont. Ambos os aeroportos, mas principalmente o aeroporto 

internacional, vem sofrendo diversas modificações ao longo dos dois últimos anos para 

atender aos requisitos necessários de aeroporto de uma cidade olímpica. 

Após este rápido levantamento de equipamentos é possível concluir que a 

cidade do Rio de Janeiro estará mais preparada para receber eventos, após os Jogos 

Olímpicos, pois diversas melhorias de infraestrutura estão sendo realizadas na cidade 

para que o Rio se adapte ao conceito de cidade olímpica, tais melhorias irão beneficiar 

futuramente a indústria de eventos como um todo.  

De acordo com relatório estatístico anual da International Congress and 

Convention Association - ICCA (2014) o Rio de Janeiro aparece na 36º posição no 

ranking internacional de número de eventos por cidade, sendo a segunda cidade 

brasileira. Já no ranking das Américas, o Rio aparece em quarto lugar, empatado com 

Lima (Tabela 1). 
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Tabela 1 Ranking da Quantidade de Eventos nas Américas 

Ranking Cidade 
Quantidade de 

eventos 

1º Buenos Aires 91 

2º Santiago 71 

3º São Paulo 66 

4º Rio de Janeiro 64 

 
Lima 64 

5º Vancouver 60 

 

 Fonte: ICCA (2014, s.p) / Adaptação da Autora 

 

Analisando a quantidade de eventos realizados anualmente no período de 2010 

à 2014 no Rio de Janeiro, é possível perceber um crescimento contínuo até 2012 

(Tabela 2). No ano de 2013 percebe-se uma pequena queda, já em 2014 a redução foi 

mais expressiva, provavelmente por conta da realização da Copa do Mundo, na qual o 

Rio de Janeiro foi uma das cidades sedes. Tal fato ocasionou o cancelamento de 

alguns eventos na cidade, devido à proibição, por parte da prefeitura, da realização de 

eventos com determinada proximidade dos jogos que seriam realizados na cidade. 

 

Tabela 2 Número de Eventos por ano no Rio de Janeiro 

Ano Nº de Eventos 

2010 62 

2011 69 

2012 83 

2013 79 

2014 64 

 

 Fonte: ICCA (2014, s.p.) / Adaptação da Autora. 

 

A “Pesquisa do Impacto Econômico dos Eventos Internacionais Realizados no 

Brasil – 2007/2008” (BRASIL, 2016) abordada no item anterior, também apresenta os 

resultados consolidados por cidade pesquisada. Esta pesquisa demonstrou que, com 
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relação ao gasto médio diário no Rio, os turistas gastaram US$ 162,74 com 

hospedagem contra US$ 89,90 dos entrevistados em São Paulo, e US$ 126,80 das 

outras cidades pesquisadas, que não foram discriminadas. Já os gastos com alimentos 

e bebidas - A&B, atrativos e passeios, e telecomunicação (internet e telefone) foram no 

mínimo o dobro quando comparados os turistas pesquisados no Rio com os de São 

Paulo (BRASIL, 2016). Estes dados demonstram que há nove anos os preços dos 

produtos e serviços no Rio, para o turista de negócios, já eram bem mais elevados 

quando comparados à cidade de São Paulo, que segundo o ranking do ICCA de 2014, 

é a cidade brasileira que mais sedia eventos no Brasil. 

Com relação ao o perfil do turista de negócios que frequentou os eventos 

pesquisados realizados na cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de realização da 

pesquisa, observou-se que 75,1% do público é do gênero masculino, mais da metade é 

casado, e predomina pessoas entre 34 a 44 anos com título de mestrado, emprego no 

setor público e com renda entre 4 mil e 6mil dólares ao mês. Destes turistas, 

praticamente 67% e 73% estavam vindo ao Brasil e ao Rio de Janeiro, 

respectivamente, pela primeira vez. Com relação às informações da viagem, a pesquisa 

revelou que 94,4% dos visitantes se hospedaram em hotéis, e 61,8% utilizaram o táxi 

para ir do aeroporto até ao hotel. A duração média da viagem dos turistas pesquisados 

foi de 6 pernoites, e 45,5% optaram por permanecer em média 3 dias adicionais no Rio, 

além da duração do evento que participaram. A imagem da cidade melhorou após a 

viagem para 51,5% dos participantes da pesquisa, e permaneceu a mesma, 

positivamente, para 37,7%. Além disso, aproximadamente 90% possuem a intenção de 

retornar ao Rio de Janeiro, principalmente para lazer (79,8%) ou negócio (33,7%). 

Praticamente metade dos turistas confessou que o fato do evento ter sido realizado no 

Brasil influenciou na decisão de sua vinda (BRASIL, 2016).  

Neste caso, 40% afirmaram terem organizado a viagem por conta própria, e 35% 

optaram por agências de viagens. Estes números podem estar relacionados com o fato 

do Rio de Janeiro ser uma das capitais mais turísticas do país, com grande oferta de 

informações e vôos internacionais, que podem ter contribuído para que o visitante 
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tivesse mais confiança em organizar sua viagem individualmente. Já que 43% 

afirmaram ter recebido informações detalhadas antes do evento através da internet.  

3 XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA DERMATOLÓGICA 

  

 O Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica - CBCD é realizado pela 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica - SBCD. Esta entidade foi fundada em 

1988 e atualmente conta com 1800 associados, sendo a segunda maior sociedade de 

cirurgia dermatológica do mundo. 

 O CBCD é realizado desde 1989 e sempre foi um evento de periodicidade anual 

e de duração de dois a cinco dias. Suas sete primeiras edições foram realizadas na 

cidade de São Paulo. Porém, a partir do oitavo CBCD o evento passou a ser itinerante, 

sendo realizado cada ano em uma cidade diferente no Brasil. Algumas cidades, além 

de São Paulo, já se repetiram, como por exemplo, Florianópolis, Campos do Jordão, 

Brasília e Curitiba. Este ano será a vez do Rio de Janeiro sediar pela segunda vez este 

congresso (SBCD,2016).  

 A primeira vez que o Rio foi sede do CBCD foi em 2010. Naquela edição o 

evento foi realizado no centro de convenções Sulamérica, teve duração de cinco dias  e 

seus principais patrocinadores foram os laboratório Farmoquímica, Galderma, La 

Roche-Posay e Róc. Para a realização do congresso foi contratada a organizadora de 

eventos Cenacon, situada em São José do Rio Preto, e a agência de turismo oficial foi 

a In Time sediada em São Paulo. 

 Este ano o CBCD também será realizado no Sulamérica, do dia 20 à 23 de abril, 

e possui mais de 20 laboratórios como patrocinadores, divididos em diferentes cotas 

(diamante plus, diamante, platina, rubi, ouro e prata). A expectativa de participantes, 

segundo o Rio Convention & Visitors Bureau, é de três mil pessoas. Desta vez, a SBCD 

utilizou a organizadora de eventos JZ Brasil, localizada no Rio de Janeiro, e a agência 

de turismo oficial foi a Criarte, que se encontra sediada em São Paulo (SBCD,2016). 

 Estas informações revelam que na indústria de eventos, é possível utilizar certos 

fornecedores que não necessitam estar localizados na cidade onde de fato o evento se 
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realizará. Portanto, a concorrência entre as organizadoras de eventos e entre as 

agências de turismo, na hora de captar um evento, ocorre em nível nacional. 

 Faz-se importante ressaltar que os nomes das empresas citados neste capítulo 

foram disponibilizados publicamente, por meio do site oficial do congresso, e por isso, 

não se faz necessário um pedido de autorização para citá-los neste trabalho. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa descritiva documental realizada objetivou analisar a competitividade 

das tarifas de hospedagem oferecidas pela agência de turismo oficial do XXVIII 

Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, frente às tarifas que os hotéis 

oferecem diretamente em seus sites e via Booking.com. E assim demonstrar quais são 

as diferenças tarifárias entre estes três canais de venda durante o período deste 

congresso médico. 

Para a escolha do evento, primeiramente optou-se por trabalhar com o segmento 

médico, por ser um dos principais clientes da indústria de eventos; também se preferiu 

um evento de grande porte e abrangência nacional. Já para a escolha dos hotéis que 

iriam fazer parte da pesquisa, o primeiro passo foi fazer o levantamento dos hotéis que 

estavam na grade do evento, através do website do congresso. Dentre os hotéis que 

estavam sendo oferecidos, optou-se por selecionar dois hotéis cinco estrelas, pois de 

acordo com a experiência da autora, congressistas dessa especialidade médica, 

costumam se hospedar em hotéis geralmente desta categoria. Elegeu-se então hotéis 

localizados em Copacabana, o Windsor Atlântica e o JW Marriott, que fazem parte, 

respectivamente, de uma rede nacional e internacional de hotéis. 

 Como grande parte dos congressistas busca resolver seus planos de viagem 

com antecedência, em média de dois a três meses da data do congresso, as coletas 

foram feitas quinzenalmente nos dias 15 de janeiro, 30 de janeiro e 15 de fevereiro 

deste ano. Durante o levantamento das tarifas decidiu-se, a título de comparação, 

considerar o valor da categoria mais econômica disponível para apartamento individual, 

incluindo todas as taxas obrigatórias (imposto e taxa de serviço), visto que a agência 
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trabalha com as categorias de base dos hotéis para a venda. Também optou-se por 

trabalhar com todos os valores em reais. Como o site do JW Marriott apresenta as 

tarifas apenas em dólares americanos, foi utilizado um câmbio para conversão, de 

acordo com a cotação na data de cada coleta (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Cotações do câmbio 

Data Câmbio 

15/01/2016 4,0396 

30/01/2016 4,0422 

15/02/2016 3,9879 

Fonte: Banco Central do Brasil (2016,s.p.) - Adaptação da autora 

 

 Percebe-se que houve uma maior variação entre o dia 30 de janeiro e 15 de 

fevereiro, com uma redução de aproximadamente seis centavos. Deve-se então levar 

em conta esta observação na análise dos resultados para estas datas. 

 

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

No primeiro levantamento de tarifas é possível perceber, por meio da tabela 4, 

que para o Windsor Atlântica, apenas a agência de turismo oficial possuía 

disponibilidade, não havendo nenhuma categoria disponível para venda no site do hotel 

e no Booking.com. Tal fato demonstra a importância dos bloqueios que as agências de 

turismo realizam junto aos hotéis, com bastante antecedência, após a captação de um 

evento, garantindo desde cedo a disponibilidade de quartos para a venda antecipada. 

 Já o JW Marriott possuía disponibilidade em todos os canais de venda 

pesquisados, porém a agência possuía a melhor tarifa na categoria Deluxe, 

apresentando uma vantagem de aproximadamente de R$ 500,00 frente aos valores do 

site do hotel e ao Booking.com. Esta vantagem pode estar relacionada à taxa do 

câmbio, pois a tarifa deste hotel é em dólar, porém a agência divulgou valores em reais. 

Logo, o câmbio utilizado na conversão para real, pode ter sido fixado por contrato na 
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época em que a agência negociou o bloqueio com o hotel, e considerando que o 

bloqueio foi feito com antecedência, deve ter sido um câmbio mais favorável do que o 

atual. 

 

Tabela 4 Tarifas Windsor Atlântica e JW Marriott em 15/01  

Dados Coletados em 
15/01 

Datas 
Categori

a 
Agência Hotel Booking 

 Windsor Atlântica 
20 a 

23/04 
Superior R$ 858,00  Esgotado  Esgotado 

JW Marriott 
20 a 

23/04 
Deluxe R$ 962,00 R$ 1.493,44 R$ 1.309,66 

Fonte: Elaboração própria  

 

 No segundo cenário, apresentado na tabela 5, surgiu disponibilidade para as 

datas no congresso no hotel Windsor Atlântica através do site do próprio hotel e do 

Booking.com, mas apenas na categoria superior executivo, que é mais cara do que a 

oferecida pela agência. Sendo assim, a agência ainda se manteve com o valor mais 

competitivo. No hotel JW Marriott a disponibilidade continuou existindo nos três 

websites, mesmo com o aumento do câmbio no dia 30 de janeiro, houve uma pequena 

redução de tarifa no site do hotel e no Booking.com, mantendo a agência na liderança 

com a melhor oferta.  

 

Tabela 5 Tarifas Windsor Atlântica e JW Marriott em 30/01  

Dados Coletados em 
30/01 

Datas 
Categori

a 
Agência Hotel Booking 

Windsor Atlântica 
20 a 

23/04 
  

Superior 
 R$ 

858,00  
R$ 1.094,94 * R$ 1.094,95 * 

JW Marriott 
20 a 

23/04 
Deluxe R$ 962,00 R$ 1.447,92 R$ 1.279,67 

Fonte: Elaboração própria                           * Valores referentes à categoria Superior Executivo 

 

Na última coleta de dados, a agência permaneceu com disponibilidade nos dois 

hotéis e tarifas inalteradas. Para confirmar as tarifas apresentadas no site do 

congresso, também foram realizadas duas comunicações por email com a agência 

Criarte, a primeira no dia primeiro de fevereiro e a segunda no dia 15 do mesmo mês 

(Anexo B). Por experiência própria, a autora pode afirmar que, atualmente, manter suas 
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tarifas sempre competitivas, tornou-se um desafio quase que diário para as agências de 

turismo.   

A tarifa disponibilizada no site do Windsor sofreu uma redução de mais ou menos 

100 reais, enquanto a tarifa apresentada pelo hotel JW Marriott reduziu praticamente 

350 reais, enquanto no Booking.com os valores continuam os mesmos da última vez 

em ambos os hotéis. Esta redução nos sites dos hotéis pode indicar uma ação 

promocional por conta, talvez, de uma baixa adesão de reservas para as datas do 

congresso (Tabela 6). 

 

Tabela 6 Tarifas Windsor Atlântica e JW Marriott em 15/2 

Dados Coletados em 15/2 Datas Categoria Agência Hotel Booking 

Windsor Atlântica 
20 a 

23/04 
  Superior 

 R$ 
858,00  R$ 900,60 * R$ 1.094,95 * 

JW Marriott 
20 a 

23/04 
Deluxe R$ 962,00 

 R$ 1.095,20  R$ 1.279,67  

Fonte: Elaboração própria                           * Valores referentes à categoria Superior Executivo 

 

 Desta forma, concluiu-se que a agência de turismo oficial é o melhor canal de 

venda de meios de hospedagem para os participantes do XXVIII Congresso Brasileiro 

de Cirurgia Dermatológica, demonstrando sua vantagem competitiva com relação ao 

valor de suas tarifas quando comparadas com as dos hotéis diretamente ou via 

Booking.com. 

 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O SISTUR, criado a partir da teoria geral de sistemas, é o sistema turístico mais 

difundido no Brasil, que proporcionou o estudo do Turismo a partir de uma forma 

dinâmica e esquemática de seus elementos e suas inter relações.. 

As agências de turismo e os hotéis, representando os meios de hospedagem, 

aparecem no SISTUR como importantes integrantes da oferta turística agregada, bem 

como elementos do subsistema de distribuição. Embora nos dias de hoje, as agências 

de turismo, que atuam apenas como distribuidoras, vem encontrando dificuldades para 

se manterem no mercado, visto que na atual dinâmica o consumidor final tem cada vez 

mais acesso ao fornecedor dos produtos e serviços turísticos, dispensando o uso de 

intermediários no processo da compra e organização de sua viagem. 

 Já no contexto legal, as agências de turismo e os hotéis são conceituados e 

regulamentados na Lei Geral do Turismo, na qual aparecem inseridos como empresas 

prestadoras serviços turísticos. 

 Estes dois tipos de empresas possuem uma estreita relação comercial, na qual o 

hotel se beneficia pela divulgação e venda que a agência faz do seu produto, assim 

como a agência se beneficia com tarifas e negociações especiais de acordo com a 

parceria que ela possui com o hotel. Nos dias atuais, muitas vezes, essa relação pode 

se apresentar um tanto quanto frágil, visto que os hotéis tem oferecido melhores tarifas 

e condições aos sites de reservas online, como o Booking.com, do que as oferecidas 

para as agências, visto que o volume de vendas destes sites tem superado as vendas 

das agências, trazendo mais lucro para os hotéis. Esta situação ocorre principalmente 

com as agências de turismo que lidam especificamente com eventos, pois os eventos 

são realizados em diferentes cidades ao longo do ano. Logo, estas agências só irão 

vender determinado hotel mais de uma vez ao ano, caso seu calendário de eventos 

possua eventos em cidades repetidas. Sendo assim, o volume de vendas destas 

agências para os hotéis é mais irrelevante do que o volume de venda dos sites, que 

vendem o hotel durante todo o ano. 
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 Os eventos, por sua vez, estão sendo cada vez mais utilizados como ferramenta 

multiplicadora de negócios, visto a sua capacidade de produzir novos fluxos de 

visitantes e consumo. Como foi visto, o evento escolhido como objeto de pesquisa 

deste trabalho, trata-se de um congresso, caracterizado pelo MTur como um tipo de 

evento de grande relevância, abrangência, porte e promovido por associações que 

visam discutir temáticas atuais sobre alguma especialidade específica. Também 

reúnem diversas atividades simultâneas, como palestras, simpósios e mesas redondas, 

e duram em média de três a cinco dias. Em geral possuem uma periodicidade 

específica com alternância nas cidades que irão sediar cada edição. 

 O XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica é um renomado 

congresso da área médica que possui importantes patrocinadores da indústria 

farmacêutica, que influenciam diretamente no sucesso do evento, pois é a partir do 

patrocínio que se obtém a principal fonte de renda do evento. 

 Em 2016 o congresso será realizado em abril no Rio de Janeiro, que atualmente 

é a segunda cidade brasileira a receber o maior número de eventos, e a quarta das 

Américas. O Rio, além da infraestrutura para eventos, possui grande atratividade 

turística por conta de seus atrativos naturais, constituindo também um critério para a 

decisão na escolha da cidade sede de um evento. 

 A pesquisa realizada com as tarifas de hospedagem de dois dos hotéis oficiais 

do XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica revelou que a agência de 

turismo oficial possui as tarifas mais competitivas, em relação aos valores oferecidos 

direto pelos hotéis em seus websites ou via Booking.com, agregando valor para os 

organizadores e participantes do evento.  

 Porém, por experiência da autora, sabe-se que há agências que não conseguem 

equiparar suas tarifas a outros canais de venda, devido ao alto markup que é 

adicionado às tarifas NET, para cobrir os custos de captação do evento e gerar lucro 

para as agências. Desta forma, o papel da agência de turismo para o evento não é 

vantajoso, uma vez que não irá proporcionar nenhum benefício para os participantes.  

Talvez por isso, tenha sido observado durante o levantamento de eventos para 

esta pesquisa, que atualmente existem eventos que trabalham sem agência de turismo 
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oficial, possuindo apenas parceria direta com alguns hotéis. Tal fato pode ser um 

incentivo para uma nova pesquisa, buscando compreender as motivações dos 

organizadores e promotores de eventos em utilizar ou não uma agência de turismo 

oficial vinculada aos seus eventos, 

  

.   
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ANEXOS 

 

Anexo A – Contrato entre uma agência de turismo e hotel para um evento 
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Anexo B – Troca de emails com a Criarte, agência de turismo oficial do XXVIII 

Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica 

 

 

Ana Carolina Radosavac<carol.radosavac@gmail.com> 

 
RES: Hospedagem - 28ºCongresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica 
RJ 2016 

1 mensagem 

 
Geovana <viagens1@criarte.net> 15 de fevereiro de 2016 17:58 

Para: Ana Carolina Radosavac<carol.radosavac@gmail.com> 

Dra.Boa tarde! 

 Sim. Os mesmos valores. 

Aptos standard. 

Atenciosamente, 

Observações Importantes: 

- Valores citados acima e disponibilidade nos serviços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

- Não foram realizadas reservas, sendo apenas uma cotação. 

- Disponibilidade será verificada após aprovação dos valores. 

- Após solicitação e confirmação da reserva, qualquer alteração e/ou cancelamento está sujeito à 
cobrança sem aviso prévio. 

- Documentos, vistos e vacinas é de responsabilidade do cliente providenciar. 

De: Ana Carolina Radosavac [mailto:carol.radosavac@gmail.com]  

Enviada em: segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016 17:54 
Para: Geovana 

Assunto: Re: Hospedagem - 28ºCongresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica RJ 2016 

Geovana, 

Os valores para o Windsor Atlantica e JW Marriott ainda estão válidos? 

mailto:carol.radosavac@gmail.com
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Qual a categoria desses apartamentos? 

Obrigada! 

Em 1 de fevereiro de 2016 09:27, Geovana<viagens1@criarte.net> escreveu: 

Dr. (a)Boa tarde! 

 Somos da Criarte Eventos & Turismo, agência oficial do XXVIII CBCD 2016, que 
será realizado no Rio de Janeiro, no Centro de Convenções Sul América. 

 Gostaríamos de apresentar-lhe os Hotéis Oficiais do Evento. Apresentação em 
anexo. 

 Segue abaixo relação dos hotéis e tarifas: 

 NOME DO HOTEL CATEGORIA VALOR DIÁRIA 
SGL/DPL 3 DIÁRIAS 4 DIÁRIAS DISTANC

IA 

SOFITEL RIO 
COPACABAN
A 

ESGOTA
DO 

    RIO OTHON 
PALACE 

ESGOTA
DO 

    WINDSOR 
GUANABARA 

ESGOTA
DO 

    PESTANA RIO 
ATLANTICA 

5 estrelas 
 R$   
           842,00 

 R$          
2.526,00 

 R$          
3.368,00 

10km - 
26min 

WINDSOR 
ATLANTICA 

5 estrelas 
 R$   
           858,00 

 R$   
       2.574,
00 

 R$   
       3.432,
00 

9km – 
20min 

WINDSOR 
EXCELSIOR 

4 estrelas 
 R$              
693,00 

 R$          
2.079,00 

 R$          
2.772,00 

09km – 
20min 

JW MARRIOT 
RJ 

5 estrelas 
 R$              
962,00 

 R$          
2.886,00 

 R$          
3.848,00 

10km - 
25min 

NOVOTEL 
SANTOS 
DUMONT 

4 estrelas  R$             534
,00 

 R$          
1.602,00 

 R$          
2.136,00 

4,9km – 
15min 

WINDSOR 
MIRAMAR 

5 estrelas 
 R$             
 923,00 

 R$          
2.769,00 

 R$          
3.692,00 

11km - 
25min 

GOLDEN 
TULIP 
REGENTE 

4 estrelas  R$              
689,00 

 R$          
2.067,00 

 R$          
2.756,00 

11,7km 
- 25min 

mailto:viagens1@criarte.net
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WINDSOR 
LEME 

4 estrelas 
 R$              
630,00 

 R$          
1.890,00 

 R$          
2.520,00 

9km - 
20min 

WINDSOR 
FLÓRIDA 

3 estrelas 
 R$              
485,00 

 R$          
1.455,00 

 R$          
1.940,00 

6,7km - 
18min 

Mínimo de 3 diárias dentro do período do Congresso – de 20 a 23 de abril. 

  Café da manhã incluso; 

  Internet; 

  Transfer Hotel/Centro de Convenções Sul América/Hotel.  

*Forma de pagamento: em 4x no cartão de crédito ou deposito bancário, a vista. 

Para solicitação de reserva, por favor, enviar formulário em anexo preenchido e 
assinado. Sua reserva será confirmada somente após pagamento.   

Qualquer dúvida, estou a disposição.  

Atenciosamente, 

Observações Importantes: 

- Valores citados acima e disponibilidade nos serviços estão sujeitos a 
alterações sem aviso prévio. 

- Não foram realizadas reservas, sendo apenas uma cotação. 

- Disponibilidade será verificada após aprovação dos valores. 

- Após solicitação e confirmação da reserva, qualquer alteração e/ou 
cancelamento está sujeito à cobrança sem aviso prévio. 

- Documentos, vistos e vacinas é de responsabilidade do cliente providenciar. 

  

  

 
 

 


