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RESUMO 

 

Avaliar o impacto econômico de um evento tem uma grande relevância para o 

governo local a partir do momento que a sociedade está engajada e envolve 

investimentos públicos na organização e estes devam ser justificados. Quando a 

cidade se desenvolve economicamente através do turismo de eventos acontece um 

efeito multiplicador que potencializa esses ganhos para diferentes segmentos 

envolvidos na atividade. Neste cenário, surge como objeto de pesquisa a 30ª edição 

da Bauernfest, a festa do colono alemão de Petrópolis, realizada no ano de 2019, 

sendo um evento local que recebe visitantes principalmente oriundos do estado do 

Rio de Janeiro que injetam recursos na cidade, tendo efeitos diretos na economia da 

cidade.  Dentro desta perspectiva, o objetivo do estudo é analisar o impacto 

econômico que o evento gera para o município de Petrópolis e buscar informações 

sobre o perfil da demanda além das suas percepções e avaliações sobre o evento e 

a cidade. A lacuna da pesquisa foi avaliar o impacto econômico de um evento local 

com um fluxo de turistas em sua maioria regional com um grande número de 

excursionistas e diante da revisão bibliográfica realizada não havia sido objeto de 

estudo através do modelo Input-Output, sendo escolhido por ser um modelo de 

maior adaptação aos dados disponíveis para a pesquisa. Após ampla análise do 

referencial teórico, o modelo de avaliação de impacto econômico escolhido foi o 

Input-Output adaptado para eventos locais onde foram utilizados os multiplicadores 

da atividade turística e captados os impactos direto, indireto e o impacto total do 

evento gerado pelos dois perfis de visitantes. O método de levantamento de dados 

foi a pesquisa survey, através de um questionário estruturado. O evento recebeu 

76.330 turistas, 30.425 excursionistas e 29.935 residentes e teve um impacto direto 

de R$ 57.718.309,84 com um impacto total de R$ 95.184.142,85 nos 17 dias de 

evento. O estudo permitiu o desenvolvimento de um método de avaliação de 

impacto econômico voltado para eventos locais que pode ser aplicado por gestores 

públicos com objetivo de gerar mais transparência na utilização das verbas voltadas 

para o turismo e assim justificar mais investimentos na área. As limitações da 

pesquisa estão no desenvolvimento de multiplicadores atualizados das atividades 

econômicas devido ao alto custo e tempo de geração das informações. A conclusão 

da pesquisa é que um evento local é muito importante para o desenvolvimento 

turístico do município, pois ele cumpre com o objetivo que é a geração de renda e a 

sua conseqüente multiplicação na cidade.  

 

Palavras-chaves: Turismo, Impacto Econômico, Eventos Locais, Modelo Input-
Output, Bauernfest 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Assessing the economic impact of an event is of great relevance to the local 
government from the moment that society is engaged and involves public 
investments in the organization and these must be justified. When the city develops 
economically through event tourism, there is a multiplier effect that enhances these 
gains for different segments involved in the activity. In this scenario, the 30th edition 
of Bauernfest, the party of the German settler of Petrópolis, held in 2019, appears as 
a research object, being a local event that receives visitors mainly from the state of 
Rio de Janeiro who inject resources into the city, having direct effects on the city's 
economy. Within this perspective, the objective of the study is to analyze the 
economic impact that the event generates for the municipality of Petrópolis and to 
seek information on the demand profile in addition to their perceptions and 
assessments about the event and the city. The research gap was to assess the 
economic impact of a local event with a flow of tourists, mostly regional, with a large 
number of excursionists and in view of the bibliographic review carried out, it had not 
been the object of study through the Input-Output model, being chosen by be a 
model of greater adaptation to the data available for research. After an extensive 
analysis of the theoretical framework, the economic impact assessment model 
chosen was the Input-Output adapted for local events where the multipliers of the 
tourist activity were used and the direct, indirect and total impact of the event 
generated by the two profiles were captured visitors. The data collection method was 
survey research, through a structured questionnaire. The event received 76,330 
tourists, 30,425 excursionists and 29,935 residents and had a direct impact of R$ 
57,718,309.84 with a total impact of R$ 95,184,142.85 in the 17 days of the event. 
The study allowed the development of an economic impact assessment method 
geared to local events that can be applied by public managers in order to generate 
more transparency in the use of funds for tourism and thus justify more investments 
in the area. The limitations of the research are in the development of updated 
multipliers of economic activities due to the high cost and time of generating the 
information. The conclusion of the research is that a local event is very important for 
the tourism development of the municipality, as it fulfills the objective that is the 
generation of income and its consequent multiplication in the city. 

Key Words: Tourism. Economic Impact. Local Events. Input-Output Model. 
Bauernfest. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mercado de eventos movimentou R$ 209,2 bilhões em 2013 e tem uma 

participação de 4,32% no PIB do Brasil e está em plena expansão, com um 

crescimento de 14% ao ano, sendo responsável pela geração de 7,5 milhões de 

empregos diretos, indiretos e terceirizados1. Os resultados mostram a relevância 

dos eventos para o turismo nacional como um gerador de renda, impostos e 

empregos de acordo com o II Dimensionamento Econômico da Indústria dos 

Eventos no Brasil realizada no ano de 2013 (ABEOC, 2013). O segmento de turismo 

de eventos ativa a cadeia produtiva que envolve não só os serviços turísticos, mas 

todos aqueles necessários para a organização e produção do evento, geralmente 

micro e pequenas empresas locais (ABEOC, 2013; GIACAGLIA, 2002). 

Um evento deve ser desenvolvido como uma atividade econômica e social 

que gera uma série de benefícios para a cidade promotora, trade turístico e 

comunidade local. O turismo de eventos aparece, então, como uma possibilidade de 

geração de recursos para a cidade receptora, através do dinheiro gasto pelos 

participantes em diferentes setores da economia, sendo seu impacto potencializado 

pelo efeito multiplicador do turismo (DWYER; FORSYTH; SPURR, 2006; GETZ, 

2008; LOHMANN; NETO, 2008).   

Os estudos voltados aos retornos que os eventos geram para a cidade 

acontecem em um momento onde os investimentos públicos no setor são 

questionados pela sociedade (WHITIFORD; PHI; DREDGE, 2014). O evento 

organizado sob um prisma multidisciplinar tem a capacidade de divulgar o local, 

melhorar a infraestrutura, trazer autoestima e gerar ganhos de aprendizagem para 

os envolvidos, para que possam ampliar e inovar os projetos e que seus resultados 

venham ao encontro com os anseios da população (MARUJO, 2014). 

Os eventos possibilitam a realização de viagens, ampliando o consumo, 

permitindo uma melhora nos níveis de empregos do local e promovem o 

desenvolvimento dos destinos que os sediam. Na medida em que a realização de 

um evento demanda diferentes profissionais na sua organização, atrai turistas, gera 

emprego e renda, investimentos em infraestrutura, ganha publicidade espontânea 

                                                           
1
 Disponivel em <http://www.abeoc.org.br/wp-content/uploads/2014/10/II-dimensionamento-setor-eventos-

abeoc-sebrae-171014.pdf>. Acesso em 4 mai 2020.  

http://www.abeoc.org.br/wp-content/uploads/2014/10/II-dimensionamento-setor-eventos-abeoc-sebrae-171014.pdf
http://www.abeoc.org.br/wp-content/uploads/2014/10/II-dimensionamento-setor-eventos-abeoc-sebrae-171014.pdf
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na mídia, melhora a imagem do destino e fica clara a sua importância no 

desenvolvimento econômico, tão almejado pelas cidades. (GIACAGLIA, 2003). O 

segmento de turismo de eventos apresenta-se dentro de um contexto favorável na 

economia. A partir dessas perspectivas é natural que as atenções de empresas e 

governos estejam voltadas ao setor. Neste sentido, avaliar e monitorar os impactos 

econômicos nos municípios é necessário para que os gestores do turismo tomem as 

decisões corretas baseados em dados e informações precisas (BRITTO; FONTES, 

2002; CROMPTON, 1995).  

Os eventos e o turismo são segmentos que geram diferentes impactos na 

cidade receptora dos visitantes, tanto positivos quanto negativos. Os impactos 

sociais, culturais, ambientais e econômicos estão entre os mais perceptíveis pela 

comunidade que tem os seus cotidianos expostos e pelo fato dos locais onde vivem 

serem os espaços desfrutados pelos turistas.  

Em se tratando de eventos públicos existem os impactos políticos como a 

consciência da importância dos eventos para a cidade, a participação da 

comunidade nos debates e a aprendizagem da capacidade administrativa como 

bônus. Porém, se mal empregados, geram situações errôneas com ônus para a 

cidade, como a utilização dos eventos como moeda de troca para acordos políticos, 

apropriação do discurso dos benefícios do turismo para fins particulares, partidários 

e desvio de fundos (GETZ, 2008; JAFARI, 2005; KRIPENDORFF, 1989; 

RUSCHMAN, 1997,).  

A crescente importância na estimativa dos impactos econômicos de eventos 

se revela através de estudos elaborados por pesquisadores internacionais que 

utilizam diferentes metodologias de avaliação (ALLAN; LECCA; SWALES, 2014; 

2018, ARNEGGER; HERZ, 2016). No contexto de estudos de impacto econômico 

existem muitos estudos relacionados a eventos especiais como esportivos, culturais 

e festivais realizados por, CAMPESTRINI; DA COSTA (2017),  EGRESI; KARA 

(2014), JIMENES-NARANJO et al (2016), MARUJO (2015), MONTEIRO; 

MARQUES (2015), NOSKOWÁ (2016), RUIZ (2015), SCARBOROUGH; TORRE 

(2017), Os autores citados e suas pesquisas serão relatados ao longo do trabalho.  

Adicionalmente há uma variedade de métodos que podem ser empregados para se 

estudar o impacto econômico dos eventos e do turismo e a escolha final será 

determinada pelo objetivo principal da pesquisa, os recursos disponíveis para o 

estudo, a restrição de tempo imposta sobre os pesquisadores e a estrutura da 
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economia em questão (FLETCHER, 1989). Os métodos Computable General 

Equilibrium (CGE), Cost Benefit Analysis (CBA) e Input-Output (I-O) foram os mais 

comuns utilizados pelos pesquisadores e são explorados como base para o 

referencial teórico que embasa o presente estudo (DZUPKA; SEBOVÁ, 2016;  

SHANKA ; ALAMYIO, 2018) 

O modelo CGE pretende ser uma base explicável para o relacionamento de 

todas as variáveis econômicas importantes, macroeconômicas ou setoriais. Isto 

inclui a produção global, consumo, investimento, emprego, nível de preços, 

comércio internacional, PIB, bem como variáveis de medida de política relacionadas 

com os setores de turismo e da economia em geral.  O CGE consome muitos dados 

e são relativamente caros para configurar e executar um estudo de impacto 

econômico (BANERJEE; CICOWIEZ; COTTA, 2016; BANERJEE; CICOWIEZ; 

GACHOT, 2015; FORSYTH et al, 2014; PRATT, 2015;). Tem sido utilizado para 

avaliar impactos econômicos de eventos especiais, mensurar os efeitos do turismo 

na distribuição de renda nos países e também na avaliação de políticas públicas 

voltadas para a indústria do turismo (ALLAN; LECCA; SWALES, 2017; LI et al, 

2017; PONJAN; THIWARAT, 2016; ). A complexidade da construção do modelo 

potencializa os erros na investigação do impacto econômico de eventos locais, com 

isso, sendo preterido pelos pesquisadores (DWYER, 2015). Para a utilização do 

CGE são necessários dados mais complexos da economia para fazer muitas 

suposições mais completas sobre a realidade do evento, inviabilizando sua 

utilização em eventos locais. Allan; Lecca; Swales (2017) destacam que é o modelo 

ideal para aplicar em megaeventos que tenham fluxos internacionais de visitantes. 

A CBA mede os impactos diretos, que são os gastos brutos dos visitantes 

e/ou da organização do evento, o impacto indireto, compreendido como a 

recirculação do dinheiro após o primeiro gasto, e o impacto induzido, que representa 

o gasto adicional a partir do ganho salarial gerado pelo evento em favor dos 

colaboradores (CAMPESTRINI; DA COSTA, 2017; CROMPTON, 1995). O modelo 

leva em conta números referentes aos custos do evento e exclui gastos estruturais 

como construções e reformas de espaços para eventos (NARANJO et al, 2016; 

TORRE ; SCARBOROUGH, 2017). A dificuldade da análise do impacto econômico 

feita com a CBA em eventos públicos está na obtenção de dados referente aos 

gastos, despesas e investimentos feitos para o evento tanto por parte de empresas 
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quanto pelos órgãos públicos o que limitaria o alcance da pesquisa, ocultando 

informações que deixariam o estudo impreciso. 

O I-O é uma técnica para estudar a estrutura econômica de uma área 

específica, geralmente um país ou região, sendo um dos métodos mais utilizados 

para analisar os impactos econômicos dos eventos (TEIGEIRO; DIAZ, 2014; WYK 

et al, 2015; VAN DER MERWE; SAAYMAN; ROSSOW, 2014). O objetivo de um 

estudo de impacto regional é produzir estimativas dos efeitos de certo estímulo, 

como demanda turística, em uma economia regional e em setores específicos 

(DANS; GONZALES, 2018; GUO; ROBINSON; HITEG, 2017; PRATT; 

KHOSHKHOO; ALIZADEH, 2017; TOHMO, 2018). A análise I-O é adotada como um 

método para examinar os impactos econômicos do turismo em toda a economia no 

nível regional. (ARNEGGER; HERZ, 2016; DZUPKA; SEBOVÁ, 2016; FLETCHER, 

1989; MONTEIRO; MARQUES, 2015; NOSKOWÁ, 2016; RUIZ, 2015).  

As informações disponíveis para a pesquisa têm uma relação direta com o 

modelo escolhido e o tamanho dos impactos. De acordo com os estudos anteriores, 

os modelos CGE e CBA tiveram os megaeventos e eventos com fluxos de turistas 

internacionais como principais objetos de estudo. No caso de eventos locais, estes 

modelos exigem um conjunto de informações que normalmente não estão 

disponíveis em nível local, inviabilizando a aplicação nestes casos. A escolha do 

modelo depende das informações disponíveis tanto em relação ao evento quanto 

aos dados da economia local sendo que o I-O permite ajustes com o uso dos 

multiplicadores, utilizando dados de uma região ou dados nacionais adaptados para 

determinada cidade, com isso sendo a técnica de avaliação mais indicada para 

eventos e festivais locais (EGRESI; KARA, 2014; TOHMO, 2018; WYK et al, 2015).  

Informações como os custos de operacionalização e produção do evento por 

parte dos órgãos públicos que nem sempre estão disponíveis e de maneira 

completa constituem um delimitador para a utilização dos modelos CGE e CBA no 

objeto de pesquisa escolhido. O I-O como procedimento metodológico de avaliação 

do impacto econômico foi o mais adequado para ser utilizado devido à escassez da 

disponibilidade dos dados. 

Após a revisão bibliográfica e análise dos artigos referenciados para este 

estudo, identificamos que, apesar da vasta literatura sobre o assunto, pouca ou 

nenhuma investigação se dedicou a compreender a aplicabilidade dos 

multiplicadores do modelo Input-Output na avaliação do impacto econômico de 
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eventos locais considerando tanto os turistas quanto os excursionistas.  Trata- se de 

um modelo de maior adaptação aos dados disponíveis que tínhamos para a 

pesquisa. O I-O desenvolvido em eventos locais capta os resultados esperados 

quanto aos efeitos diretos e indiretos voltados à cidade organizadora. (DWYER; 

FORSYTH; SPURR, 2005).  

Em relação ao público-alvo, os estudos analisados previram o impacto 

econômico apenas dos turistas, aqueles que despendem pelo menos um pernoite 

no destino de análise. Em eventos locais, como é o caso da Bauernfest, que 

recebem um grande contingente de excursionistas (visitantes de apenas um dia), 

que muitas vezes superam o número de turistas que pernoitam, podem ter um 

impacto econômico maior, em razão destes visitantes. Uma investigação que 

desconsiderasse tal público em sua análise deixaria de contabilizar um impacto 

econômico considerável para a cidade organizadora do evento.  

No caso da presente pesquisa, nossa análise será centrada no impacto 

econômico de um evento cultural organizado por uma cidade do interior do estado 

do Rio de Janeiro em sua 30ª edição (2019) além do perfil da demanda, dos motivos 

da visita e das percepções sobre o evento e a cidade.  

A validação do modelo de impacto econômico de estimação para o estudo 

confere um diferencial de pesquisa já que no Brasil foi utilizado anteriormente na 

pesquisa realizada por Monteiro e Marques (2015). O modelo será adaptado para 

realidades de eventos locais e regionais que recebem a visita tanto de turistas como 

de excursionistas. Soma-se o interesse do autor em cooperar com estudos na área 

de impacto econômico do turismo com um vasto campo de estudo disponível 

relacionado ao turismo de eventos na cidade de Petrópolis / RJ.  

Como referenciais teóricos do estudo foram trazidos os conceitos de eventos 

especiais e turismo de eventos, os impactos dos eventos e do turismo, os impactos 

econômicos dos eventos e os modelos de avaliação de impacto econômico voltados 

para turismo e eventos. 

A escolha da metodologia utilizada foi baseada nas leituras realizadas para o 

levantamento bibliográfico referente às pesquisas empíricas. O método de 

levantamento de dados foi estruturado por meio da pesquisa survey, que é um 

método quantitativo e foi selecionado tendo em vista os objetivos do estudo em 

questão. Através do levantamento bibliográfico e análise sobre as avaliações de 
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impacto econômico em diferentes estudos escolhemos o Input-Output como modelo 

utilizado e que mais se adequou aos objetivos da pesquisa 

Os eventos e o turismo são atividades que aumentam o fluxo turístico de uma 

cidade, aumentam a ocupação hoteleira, permitem a utilização dos serviços 

relacionados à atividade turística, incrementam a arrecadação de impostos e 

possibilitam a melhora do bem estar social (TRIBE, 2003). A chegada dos visitantes 

gera diferentes impactos positivos e negativos para a comunidade local, nos vieses 

social, ambiental, cultural, político e econômico (MARINS; MAYER; FRATUCCI, 

2015; RUSCHMANN, 1997). Sob o ponto de vista da importância dos eventos para 

a economia local e estimar seus impactos apresenta-se como um problema-chave 

do estudo. Diante do exposto, a questão norteadora da pesquisa é: Qual o impacto 

econômico da Bauernfest para o município de Petrópolis considerando os 

multiplicadores do modelo Input-Output? 

O objetivo geral da pesquisa é estimar o impacto econômico da Bauernfest 

na cidade de Petrópolis e analisar o perfil da demanda, suas percepções e 

avaliações sobre o evento e a cidade. Como objetivos específicos buscam-se: 

Identificar o perfil da demanda e os motivos que levaram os turistas e excursionistas 

a visitarem a cidade; levantar informações referentes aos gastos dos turistas com 

hospedagem, alimentação, compras, atrativos turísticos e com o evento; e avaliar a 

percepção do visitante com relação ao evento e a sua experiência turística em 

Petrópolis. 

 

 

1.1 - A BAUERNFEST E PETRÓPOLIS 

A Bauernfest surgiu de uma iniciativa da Associação dos Grupos Folclóricos 

Alemães de Petrópolis, juntamente com a Prefeitura Municipal. Comemorada no dia 

29 de junho - data da chegada dos primeiros colonos alemães em Petrópolis (1845), 

quando também se celebra o Dia do Colono – é uma ocasião em que a cidade se 

enfeita com tipicidades alemãs, de barracas de comidas típicas, artesanatos e muita 

dança folclórica dão um ar de enaltecimento à terra natal (ANGELO, 2014).  

Sendo a história uma área de estudo fundamental para compreendermos o 

presente, Ângelo (2014) discorre sobre o que foi o contexto histórico do que hoje 

representa a Bauernfest, a festa do colono alemão.  
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Desde o início do séc. XX, filhos e netos dos primeiros colonos 
organizavam pequenas quermesses em casas e barracões, no bairro 
Fazenda Inglesa. Eram iniciativas que pretendiam promover um retorno às 
origens, com música, dança e os tradicionais pratos da culinária 
alemã.Contudo, em 1983, no Clube 29 de Junho - que reúne os 
descendentes da colônia - surgiu a ideia de transformar a iniciativa em uma 
festa que pudesse levar a todos o conhecimento da história e tradições dos 
alemães de Petrópolis. Assim, naquele ano, o primeiro evento foi realizado, 
por três dias, com o nome de "Festival Germânico". O ponto escolhido para 
a realização do festival era simbólico: os arredores do Palácio de Cristal, 
onde está afixado o cruzeiro que demarca a chegada dos pioneiros. O local 
era um ponto habitual de reunião das famílias alemãs, que ali realizavam 
jogos, brincadeiras e piqueniques no final de semana, inclusive por reportá-
los a uma outra referência afetiva: o nome do local, Praça da Confluência – 
assim chamada por ser o ponto geográfico de reunião entre os rios 
Quitandinha e Palatinado – faz alusão à outra famosa praça alemã onde 
também se encontram dois importantes rios, o Rhein e o Mosel: a Praça 
Koblenz (em alemão, “Confluência”) (ANGELO, p.85, , 2014). 

 

A Bauernfest tem como modelo de formato e planejamento a Oktoberfest de 

Blumenau e a Oktoberfest alemã, que teve origem em 1810, em Munique 

(BARBOSA, 2010). São muitas as semelhanças entre os festivais: os desfiles de 

grupos com trajes típicos e carros alegóricos, os pavilhões repletos de turistas 

brindando com canecos cheios de cerveja e chope, muita música e dança, e as 

atrações culturais e gastronômicas (MORETTI; PINOTI; ZUCCO, 2016). A 

Bauernfest vem se desenvolvendo a cada ano que passa e conta como principais 

atrativos a sua programação cultural e a tradicional culinária alemã, sendo a cerveja 

o ponto alto do evento. 

No ano de 2019, a Bauernfest foi realizada entre os dias 14 e 30 de junho, 

totalizando 17 dias de evento. Segundo as nossas estimativas de público, que serão 

tratadas mais especificamente na seção 6.3.1, estiveram presentes no evento 

136.690 participantes, divididos em 76.330 turistas, 30.425 excursionistas e 29.935 

moradores. 

Petrópolis tem uma população estimada pelo IBGE de 305.687 habitantes2 

(IBGE 2018), estando localizada a 60 km do aeroporto do Galeão, no Rio de 

Janeiro, permitindo um fácil acesso. Possui um clima agradável, belezas naturais e 

atrativos turísticos que são fatores determinantes e motivadores para a atração de 

visitantes à cidade. A história e a arquitetura predominante do século XIX e início do 

século XX, combinadas com o clima ameno e a influência dos imigrantes alemães, 

                                                           
2
 IBGE 2019 -  https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/petropolis. Acesso em: 25. Abr 2019 
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italianos, sírio-libaneses e portugueses tornaram Petrópolis uma das cidades mais 

importantes no cenário turístico do país, destacando-se no turismo cultural e na 

gastronomia (FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, 2018), A cidade é um dos 65 

destinos indutores3 do turismo no Brasil. O rico patrimônio ambiental, a produção 

rural, a diversidade de manifestações culturais e a expansão econômica em vários 

setores deram margem ao surgimento de inúmeros atrativos, circuitos turísticos e 

passeios em várias localidades dos distritos e à organização do calendário anual de 

eventos. 

Vimos nesta seção o contexto histórico da Bauernfest e suas peculiaridades 

e trouxemos informações sobre o município de Petrópolis. No próximo capítulo 

apresentamos a fundamentação teórica em que foram estruturados os pilares da 

pesquisa. 

  

Figura 1: Imagem da Bauernfest 

 

Fonte: Agenda Petrópolis 

 

 

 

                                                           
3
 São aqueles que possuem infraestrutura básica e turística além de atrativos qualificados e são 

capazes de atrair e/ou distribuir significativo número de turistas para seu entorno e dinamizar a 
economia do território em que está inserido. MINISTÉRIO DO TURISMO 2019 
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/Indice_competitividade/2008/
Petropolis.pdf. Acesso em 24.Abr 2019 

http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/Indice_competitividade/2008/Petropolis.pdf
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/Indice_competitividade/2008/Petropolis.pdf
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2 – METODOLOGIA 

 

O capítulo de metodologia está estruturado da seguinte forma: o 

levantamento bibliográfico, a pesquisa survey, a pesquisa de campo, o questionário 

e modelo de avaliação de impacto econômico utilizado na pesquisa, o I-O. A 

escolha da metodologia utilizada foi baseada no levantamento bibliográfico referente 

às pesquisas empíricas. 

A avaliação de impacto econômico de turismo se insere no contexto proposto 

pelo autor devido a sua capacidade de renovação de ideais e teorias, permitindo 

sempre a atualização dos estudos e pesquisas e utilizando estudos anteriores como 

bases e parâmetros.  Como as pesquisas de avaliação de impacto econômico do 

turismo são amplas, houve a necessidade da delimitação dela, sendo direcionada 

para os impactos econômicos e analise da demanda da Bauernfest. Para ter os 

dados e informações que amparassem o estudo, foi necessário ir a campo buscar 

os dados referentes aos gastos dos visitantes do evento e para tanto, o 

procedimento técnico utilizado, foi o levantamento de campo com o objetivo de 

aprofundar nos problemas propostos pelo trabalho. GIL (2002) identifica que o 

pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, pois é enfatizada 

importância de o pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência direta com a 

situação de estudo. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com os participantes 

do evento buscando levantar o perfil destes, os motivos de visita, as percepções do 

evento e da cidade, além de obter informações referentes aos seus gastos durante 

a Bauernfest; 

 

2.1 – LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

Com objetivo de planejar e direcionar as metodologias e o referencial teórico 

utilizados foram selecionados artigos que estabelecessem a relação entre eventos, 

turismo e estudos de impacto econômico. Com as leituras realizadas, foi possível 

sistematizar as pesquisas que estão sendo realizadas na área e os métodos de 

pesquisa e avaliação de impacto econômico utilizados. 



25 
 

 

As bases de dados de literatura científica em que foram realizadas as buscas 

dos artigos são as seguintes: Redalyc4, Publicações de Turismo5, Scopus6, Web of 

Science7 e Science Direct8, considerados de maior relevância e abrangência entre 

especialistas e no meio acadêmico. Foram utilizadas as palavras-chave Impacto 

Economico do Turismo (Economic Impact of Tourism e Impacto Econômico del 

Turismo), Turismo de Eventos (Event Tourism e Turismo de Eventos) em português, 

inglês e espanhol. A tabela 1 traz o quantitativo selecionado nas bases de dados, 

com um total de 732 artigos em todas as bases, palavras-chave e idiomas citados.  

 

Tabela 1 - Resultado da Busca dos artigos por base de busca e palavra-chave 

Palavra-chave / Base Redalyc 
Publicações 

de Turismo 

Web of 

Science 

Science 

Direct 
Scopus 

Turismo de Eventos 89 26 0 0 0 

Impacto Econômico do 

Turismo 
10 4 0 0 0 

Economic Impact of Tourism 19 2 49 155 47 

Impacto Económico del 

Turismo 
47 4 0 0 0 

Turismo de Eventos 89 26 0 0 0 

EventTourism 69 0 17 144 50 

Total 234 36 66 299 97 

Fonte: elaboração própria 

 

No Redalyc, por se tratar de uma base de busca em espanhol, ao buscar a 

palavra “Event Tourism”, retorna artigos em inglês, português e espanhol. Ao buscar 

“Turismo de Eventos” basicamente os mesmos artigos que vieram nos resultados 

anteriores, com um incremento maior devido à língua portuguesa e espanhola terem 

a mesma tradução. No site Publicações de Turismo concentram-se os artigos em 

português com buscas voltadas para periódicos ibero-americanos. Nessa base foi 

necessária a análise individual para o recorte temporal por não ter um filtro dos anos 

de publicação dos artigos. O Web of Science, Science Direct e Scopus e os 

periódicos que compõem suas bases retornam a maioria dos artigos em inglês 

                                                           
4
 www.redalyc.org 

5
 www.publicacoesdeturismo.com.br 

6
 www.scopus.com 

7
 www.webofscience.com 

8
 www.sciencedirect.com 
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devido a origem deles. O Science Direct e Web of Science trazem artigos 

duplicados que já foram selecionados em uma das suas bases. No Scopus foram 

selecionados apenas os artigos abertos. 

O momento seguinte às buscas com as palavras-chave indicadas foi o refino 

dos artigos que se deu após a leitura do objetivo, referencial teórico, contexto do 

estudo, avaliações de impacto econômico e dos resultados e foram selecionados os 

estudos que tinham os métodos de impacto econômico compatíveis com o objeto da 

pesquisa, às metodologias de avaliação de impacto econômico que traziam o I-O, 

CBA e CGE. Para o refino dos artigos com as palavras-chave “Turismo de Eventos” 

e “Event Tourism” foram selecionados artigos que tinham como base a importância 

do turismo de eventos, com referencial teórico pertinente e que estavam 

relacionados ao impacto econômico do turismo. O critério foi encontrar estudos e 

pesquisas com referências bibliográficas e metodologias afins ao objeto pesquisado. 

Dentre os eleitos, a prioridade foi selecionar os que avaliaram os impactos 

econômicos do turismo com preferência para os métodos quantitativos e a pesquisa 

survey como instrumento de coleta de dados. Alguns trabalhos selecionados tinham 

os dados secundários como fonte de pesquisa, porém com o mesmo objetivo de 

estudo.  

O recorte temporal utilizado inicialmente foi de cinco anos. Porém, estudos de 

autores referenciados no tema de impacto econômico do turismo e grandes eventos 

remetiam a um lapso de tempo maior, exigindo a ampliação desse tempo de estudo 

para vinte anos, como foi o caso das referências de BAADE; MATHESON (2004), 

BLAKE; SINCLAIR; DWYER; FORSYTH; SPURR (2006); LEE; TAYLOR (2005); 

MADDEN (2006); PERLES (2006); SUGIYARTO (2003). 

Foram selecionadas para o levantamento bibliográfico, referências e 

pesquisas de autores que apareciam constantemente nos artigos buscados e foram 

destacadas como CROMPTON (1995); CROMPTON; LEE; SHUSTER (2001); 

FLETCHER (1989), GETZ (1989), STYNES (1997), TEIGLAND (1999), Os autores 

referências em suas áreas de estudo tiveram prioridade nas buscas realizadas em 

artigos e livros para que formassem uma base de estudo para as devidas 

contextualizações envolvidas no estudo. Na tabela 2 trazemos as categorias de 

análises e seus respectivos marcos teóricos. 
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Tabela 2: Categorias de análises e marco teórico 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

MARCO TEÓRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO DE 
EVENTOS 

 
 
 
 

 

GETZ, D.  Special events. Defining the product. Tourism Management, v.10(2), 
p.125–137. 1989. 

 
GETZ, D. Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 

v.29(3),p.403–428. 2008. 
 

HALL, C.M. "The definition and analysis of hallmark tourist events", GeoJournal, 
19(3), pp. 263-268. 1989. 

 
HALL, C.M. Hallmark Tourist Events: Impacts, Management and Planning. Belhaven, 

London. 1992. 
 

ZANELLA, L. C. Manual de organização de eventos: planejamento e organização. 
São Paulo: Atlas, 2003. 

 
MATIAS, M. Organização de eventos: procedimento e técnicas. Barueri (SP): 

Manole, 2007. 
 

MARUJO, Noémi. O contributo do turismo de eventos para o desenvolvimento 
turístico de uma região. DELOS: Desarrollo Local Sostenible, vol. 8, n. 23, p.1-15. 

2015. 
 

GIACAGLIA, M. C. Organização de eventos: teoria e prática. São Paulo: Cengage, 
2003. 

 
MARUJO, N. Turismo e eventos especiais: a festa da flor na Ilha da Madeira. 

Tourism & Management Studies, v.10(2), p.26–31. 2014. 
 

IVANOVA. T.P. Studying the impacts of event tourism on the host communities in 
Bulgaria. American Statistician, v.6(2), p.15–16. 2017. 

 
SHANKA, T.; ALAMIYO, G. Motivations to Visit Events / Festivals: An Exploratory 

Investigation, in Bogomolova, S. and Lee, R. and Romaniuk, J. (ed), Australian and 
New Zealand Marketing Academy Conference. 2012. 

 
TOMAZZONI, E.L.; CROSDALES, L.D.C.C. Ciclo virtuoso de satisfacción de los 

turistas del evento Natal Luz y desarrollo turístico y socioeconómico de la ciudad de 
Gramado (Serra Gaúcha, Brasil). Estúdios y Perspectivas en Turismo, Buenos Aires, 

v. 22, n. 4, p. 630-660, 2013. 
 

WARNICK, R. B.; BOJANIC, D. C.; XU, F. Using a Trade Market Analysis Technique 
to Refine Measurements for Economic Impact Analysis of Special Events. Journal of 

Travel Research, v.54(1), p.52–65. 2015. 

IMPACTOS DOS 
EVENTOS E DO 

TURISMO 

 
BAADE, R. A.; MATHESON, V. A. Going for the Gold: The Economics of the 

Olympics. Journal of Economic Perspectives, v.30(2), p.201–218. 2016. 
 

BENI, M. C. Análise Estrutural do Turismo. São Paulo: SENAC/SP. 1998. 
 

BUTLER, K. M. Estimating the Economic Benefits of Event Tourism. IEEE Design 
and Test of Computers, v.16(1),p. 71–79. 1999. 

 
DIAS, Reinaldo. Sociologia do Turismo. São Paulo: Atlas, 2008. 

 
FRATUCCI, A. C. (2009) “Refletindo sobre a gestão dos espaços turísticos: 

perspectivas para as redes regionais de Turismo”. Turismo em Análise 20(3): 391-
408 

 
GETZ, D. Special events. Defining the product. Tourism Management, v.10(2), 

p.125–137. 1989. 
 

GETZ, D. Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 
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v.29(3),p.403–428. 2008. 
 

JAFARI, J. El turismo como disciplina cientifica. Política y Sociedad, v.42, p.39–56. 
2005. 

 
KRIPPENDORF, J.  Sociologia do Turismo: para uma nova compreensão do lazer e 

das viagens. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989. 
 

LOHMANN, G; NETTO, A. P. Teoria do turismo: conceitos, modelos e sistemas. São 
Paulo: Aleph, 2008. 

 
MARINS, S. R.; MAYER, V. F.; FRATUCCI, A.C.  a. c. Impactos percibidos del 

turismo: Un estudio comparativo con residentes y trabajadores del sector en Rio de 
Janeiro -Brasil. Estudios y Perspectivas em Turismo, v. 24, p. 115-134, 2015. 

 
OMT.  Introdução ao turismo. São Paulo: Roca, 2001. 

 
PANFILUK, E. Impact of a Tourist Event of a Regional Range on the Development of 

Tourism. Procedia - Social and Behavioral Sciences, v.213, p.1020–1027. 2015. 
 

RUSCHMANN, D.V.D.M. Turismo e planejamento sustentavél: a proteção do meio 
ambiente. Campinas: Papirus. 1997 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO 
ECONOMICO DO 

TURISMO 

 
BAADE, R.; MATHESON, V.  „The quest for the cup: assessing the economic impact 

of the World Cup‟, Regional Studies, v. 38, p.343–354. 2004. 
 

DWYER, L.; PAPATHEODOROU, A.  Economics of Tourism. Contemporary Tourism 
Reviews, p.1–29. 2011. 

 
CROMPTON, J.; LEE, S.; SHUSTER T.  „A guide for undertaking economic impact 
studies: the Springfest example‟, Journal of Travel Research, v. 40, p.79–87. 2001. 

 
DZUPKA, P.; ŠEBOVÁ, M. Local economic impact of the white night festival in 

Košice. E+M Ekonomie a Management.  v.19. p.132-141. 2016. 
 

FLETCHER, J. E. Input-output analysis and tourism impact studies. Annals of 
Tourism Research, v.16(4), p.514–529. 1989. 

 
LEE, C.; TAYLOR, T.  „Critical reflections on the economic impact assessment of a 
megaevent: the case of 2002 FIFA world cup‟, Tourism Management, v. 26, p.595–

603. 2005. 
 

MADDEN, J. „Economic and fiscal impacts of mega sporting events: a general 
equilibrium assessment‟, Public Finance and Management, v. 6, p.38–89.2006. 

 
PERLES, J. F. Análisis del impacto económico de eventos: una aplicación a fiestas 
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2.2 - PESQUISA SURVEY  

 

Como parte da metodologia de pesquisa, o instrumento de coleta de dados 

que foi utilizado foi o método survey. A pesquisa survey foi selecionada tendo em 

vista os objetivos do estudo em questão que são analisar a demanda da Bauernfest, 

avaliar os impactos econômicos do evento para a cidade e a percepção dos turistas 

sobre o evento e a experiência turística na cidade. Segundo Freitas et AL (2000):  

 

 
“A pesquisa survey é descrita como a obtenção de dados ou informações 
sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, 
indicado como representante de uma população-alvo, por meio de um 
instrumento de pesquisa, normalmente um questionário” (FREITAS, 2000 
p.105).  

 
 
Gil (1991) denomina a pesquisa survey como levantamento de campo e a 

conceitua como: 

 
 

As pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das 
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-
se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca 
do problema estudado para em seguida, mediante análise quantitativa, 
obter as conclusões correspondentes dos dados coletados. (GIL, 1991 
p.55) 

 

É apropriado como método de pesquisa quando: se deseja responder 

questões do tipo “o quê?”, “por quê?”, “como?” e “quanto?”, ou seja, quando o foco 

de interesse é sobre “o que está acontecendo” ou “como e por que isso está 

acontecendo” (FREITAS et al, 2000). O propósito da pesquisa é uma análise 



31 
 

 

descritiva, que busca identificar situações, eventos, atitudes ou opiniões que estão 

manifestos em uma população. 

Dentre os artigos selecionados no levantamento bibliográfico a prioridade foi 

destacar os que avaliaram os impactos econômicos do turismo com preferência 

para os métodos quantitativos e a pesquisa survey como instrumento de coleta de 

dados. Com relação à metodologia de pesquisa e a coleta de dados dos artigos 

selecionados como base para o presente estudo empírico foram destacados os 

estudos quantitativos e a pesquisa survey respectivamente.  

 

 

2.3 A PESQUISA DE CAMPO 

 

Nesta seção está estruturado como foi o pré-teste, o questionário, o desenho 

amostral e a pesquisa de campo. O instrumento utilizado na pesquisa survey foi o 

questionário com a aplicação da entrevista pessoal com a participação de 

entrevistadores treinados para captarem as informações necessárias de acordo com 

a amostra da pesquisa.  

Por se tratar de um evento com duração de 17 dias, com características 

especiais e que ocorrem em um período determinado, a pesquisa não buscou 

estudar evoluções ou fazer comparações com anos anteriores, com isso, os dados 

coletados quanto ao número de momentos ou ponto no tempo denominado “corte-

transversal”, segundo Freitas et al (p.106, 2000) significa “onde a coleta ocorre em 

um só momento, que pretende descrever e analisar o estado de uma ou mais 

variáveis em um dado momento”.  

Para tanto se fez necessário um planejamento de pessoal, custo e tempo. Os 

entrevistadores foram selecionados dentro de um perfil comunicativo voltado para 

abordagens pessoais. Após a seleção, os pesquisadores receberam treinamento 

sobre a abordagem pessoal em pesquisas de campo, estrutura do questionário e as 

informações necessárias para a realização da pesquisa. 
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2.3.1 - PRÉ-TESTE 

 

A realização de um pré-teste do questionário foi necessária para corrigir 

eventuais erros de entendimento e de fluxo das questões por parte dos 

entrevistados. Com objetivo de entender o fluxo do questionário, o pré-teste da 

pesquisa foi feito no dia 8 de junho de 2019, na Feira Deguste, um evento de 

cervejas artesanais que acontece em Petrópolis desde 2016, um evento com perfil 

semelhante ao do objeto de pesquisa.  

Foram aplicados 12 questionários e tiveram como respondentes os turistas e 

os excursionistas. Dentre os respondentes, foi notada uma presença maior dos 

excursionistas e houve a necessidade durante a pesquisa de buscar turistas para 

responder o questionário, pois até o momento, não havia nenhuma entrevista e não 

seria possível captar possíveis erros de fluxo do questionário e conseqüentes 

ajustes. Foi observada uma boa vontade e disposição das pessoas em colaborarem 

com a pesquisa. A duração média da aplicação de uma pesquisa foi de 8 minutos. 

Após o pré-teste houve a necessidade de ajustes e reposicionamento de algumas 

questões. 

Para um bom andamento da pesquisa no que tange as questões a serem 

respondidas pelos visitantes e uma objetividade com o que se pretende buscar de 

acordo com os objetivos, cuidados necessários com o questionário devem ser 

tomados, tais como: 

 

- incluir apenas questões relacionadas ao tema; 
- as alternativas para as questões fechadas devem ser exaustivas 
para cobrir todas as possíveis respostas; 
- as questões devem ser redigidas de forma clara e precisa; 
- as questões devem possibilitar uma única interpretação e conter 
uma única ideia; 
- as perguntas não devem induzir as respostas; 
- número de perguntas limitado;  
- o respondente não deve sentir-se incomodado ou constrangido 
para responder as questões.  
- a apresentação gráfica do questionário deve ser observada, 
procurando facilitar o preenchimento.(Gil e Perrien, Chéron e Zin, 
apud Freitas et al, 2000, p.107) 
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2.3.2 – QUESTIONÁRIO 

 

As questões foram estruturadas de modo que fossem levantadas informações 

referentes ao perfil da demanda, o motivo da viagem e perguntas relacionadas a 

estadia na cidade, o impacto econômico da visita e a percepção do visitante com 

relação ao evento e a cidade. O questionário aplicado encontra-se no anexo I. 

A aplicabilidade da pesquisa survey está na proposta de coletar informações 

a respeito dos participantes do evento que vão desde dados básicos como sexo, 

idade, faixa de renda, sua origem, motivo da visita na cidade, o tempo de 

permanência na cidade, a satisfação com o evento e a cidade até os gastos 

estimados pelos visitantes. 

Antes de avaliar o impacto econômico de um evento especial é essencial que 

o limite geográfico da cidade anfitriã do evento seja claramente definido. Este limite 

determinará se a despesa estimada é nova para a região anfitriã ou se é 

proveniente de dentro (DWYER; FORSYTH; SPURR, 2006). Foram considerados 

visitantes do evento todas as pessoas não-residentes no município de Petrópolis. 

Ignarra (p.15, 2003) embasa a escolha quando cita “que de acordo com a amplitude 

das viagens define em turismo local quando ocorre entre municípios vizinhos”. Com 

isso, o primeiro filtro do questionário foi diferenciar o visitante do morador tendo em 

vista que o objetivo da pesquisa é medir o impacto econômico dos gastos dos 

turistas e dos visitantes tanto no evento quanto na cidade, podendo ser em serviços 

turísticos, no comércio local ou outras despesas relacionadas. 

Por ser um evento turístico que conta com uma heterogeneidade de visitantes 

houve a necessidade de distinguir os turistas9 e excursionistas10 de acordo com as 

definições da OMT11 o que pode impactar no resultado da análise dos gastos, pois o 

visitante de um dia vem para a cidade apenas com objetivo de participar do evento, 

já o turista pernoita no destino, ampliando seus gastos com hospedagem, 

alimentação e demais serviços do turismo.  

Procedeu-se à diferenciação entre visitante nacional e estrangeiro. No caso 

de visitante nacional era necessário informar o seu estado de origem e no caso de 

residir no estado do Rio de Janeiro eram oferecidas as opções de residência para 

                                                           
9
 Um visitante que permanece uma noite pelo menos no local visitado e permanece por mais de 24 

horas. 
10

 Um visitante que não pernoita no local visitado e permanece por menos de 24 horas. 
11

 Organização Mundial do Turismo 
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serem selecionadas. Já o visitante estrangeiro responderia direto a pergunta que 

prevê informações referentes ao perfil do participante do evento finalizando com os 

motivos da visita e a percepção sobre a cidade e o evento. 

A tabela 3 traz as variáveis exploradas, as questões feitas e se o respondente 

é turista ou excursionista ou ambos. O levantamento de informações do perfil dos 

turistas teve um numero maior de questões, sendo: sexo, idade, estado civil, 

escolaridade, principal motivo da viagem, número de vezes que visitou a cidade, 

companhia de viagem, meio de hospedagem utilizado, país de residência, estado de 

residência, município que reside em caso de ser morador do estado do Rio de 

Janeiro e faixa de renda familiar.  

O questionário dos excursionistas foi mais enxuto tendo em vista que o 

objetivo era estimar o impacto financeiro e as informações solicitadas foram: país de 

residência, estado de residência, município que reside em caso de ser morador do 

estado do Rio de Janeiro e faixa de renda familiar.  

 

Tabela 3: Variáveis a serem utilizadas na pesquisa e questões a serem respondidas 

Variável Questões Respondentes 

Perfil da demanda - Sexo 

- Faixa etária 

- Nacionalidade 

- Estado de Origem 

- Cidade de Origem 

- Renda Familiar 

- Faixa de Renda 

- Estado Civil 

- Escolaridade 

- Motivo da Visita 

- Frequencia de visitas em 

Petrópolis 

- Companhia de Viagem 

- Meio de Hospedagem utilizado 

Turistas 

Turistas 

Turistas e Excursionistas 

Turistas e Excursionistas 

Turistas e Excursionistas 

Turistas e Excursionistas 

Turistas e Excursionistas 

Turistas 

Turistas 

Turistas 

 

Turistas 

Turistas 

Turistas 

Impacto econômico da 

visita 

- Gasto total 

- Quantas pessoas estão 

incluídas nesse gasto 

- Gastos com alimentos e 

bebidas 

- Gastos com hospedagem 

Turistas e Excursionistas 
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- Gasto com transporte local 

- Gasto com compras 

- Gastos com atrativos turísticos 

- Outras despesas 

Percepções sobre a 

cidade e o evento 

- Experiência na Bauernfest 

- Informações sobre o evento 

- Localização, estacionamento e 

acesso 

- Preços dos alimentos e 

bebidas 

- Sinalização do evento 

- Segurança do evento 

- Programação do evento 

- Retornaria à Bauernfest 

- Indicaria alguém a vir para 

Petrópolis na Bauernfest 

- Avaliação da experiência 

turística na cidade 

Turistas e Excursionistas 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

 

Na questão referente à renda familiar mensal foi utilizado o Critério de 

Classificação Econômica Brasil ou Critério Brasil que é um padrão de 

classificação socioeconômica realizada com base nos domicílios. Consiste em uma 

maneira de medir o poder de compra da população. O Critério Brasil foi 

desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP)12 com 

base no indicador de segmentação econômica, criado pela Associação Brasileira de 

Anunciantes (ABA) no final da década de 60. Esse indicador já era uma forma de 

dividir a população, em classes econômicas, a partir da avaliação do poder de 

compra de grupos de indivíduos com características parecidas (ABEP, 2019). Com 

isso, é possível segmentar os indivíduos em classes que vão da A com renda acima 

de R$ 23.345,11 até a E com renda até R$ 708,19, de acordo com a tabela 4. O 

parâmetro leva em conta aspectos como estrutura física da residência, bens de 

consumo e escolaridade do chefe da família. Nessa divisão, o aspecto econômico é 

o que possui maior peso. O objetivo da divulgação dessas informações é oferecer 

                                                           
12

 Disponível em http://www.abep.org/criterio-brasil acesso em 11 de junho de 2019 

http://www.abep.org/criterio-brasil
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uma ideia de característica dos estratos socioeconômicos resultantes da aplicação 

do Critério Brasil. 

 

Tabela 4 – Estrato Socioeconômico do Critério Brasil 

Estrato Socioeconômico Renda Média Domiciliar 

A R$ 23.345,11 

B1 R$ 10.386,52 

B2 R$ 5.363,19 

C1 R$ 2.965,69 

C2 R$ 1.691,44 

D-E R$ 708,19 

Fonte: ABEP 

 

A pesquisa abrangeu a busca de informações referente ao grau de satisfação 

do turista com o evento e a cidade, a freqüência de visitas à cidade e na festa e se 

pretende retornar. Para avaliar o impacto econômico foram solicitadas informações 

a respeito dos gastos dos turistas com hospedagem, transportes, serviços de 

alimentação, atrativos locais, comércio em geral e no evento.  

 

2.3.3 – TAMANHO DA AMOSTRA 

 

No que se refere ao desenho amostral, Freitas et al (p.107, 2000) cita como 

“o número de respondentes necessário para que os resultados obtidos sejam 

precisos e confiáveis, e que o aumento do tamanho da amostra diminui o erro”. Para 

tanto, recorremos a um instrumento de pesquisa disponibilizado na internet que foi o 

Survey Monkey13. A fórmula para o cálculo para o tamanho da amostra é: 

 

  

 

 

                                                           
13

 Disponível em: < https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ >. Acesso em: 11 mar. 2019 

https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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Onde: 

N = tamanho da população 

e = margem de erro (porcentagem no formato decimal)     

z = escore z 

p = uma constante igual a 0,5 

 

O escore z é o número de desvios padrão entre determinada proporção e a 

média. Para encontrar o escore z correto a ser usado, é definido de acordo com a 

tabela 5. 

 

Tabela 5: Relação grau de confiança desejado e escore z 

Grau de confiança desejado Escore Z 

80% 1,28 

85% 1,44 

90% 1,65 

95% 1,96 

100% 2,58 

Fonte: Survey Monkey 

 

A amostra necessária para a pesquisa é de 384 questionários, prevendo uma 

margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%, considerando o número de 

turistas e visitantes de 350.00014 que o evento recebeu no ano de 2018, segundo 

estimativas da Prefeitura Municipal de Petrópolis. 

 

 

2.3.4 - A PESQUISA DE CAMPO 

 

As entrevistas aconteceram nos pontos de concentração dos visitantes no 

evento de modo que foram escolhidos aleatoriamente e estivessem disponíveis a 

participar.  

A coleta de dados foi realizada entre os dias 14 e 30 de junho de 2019, sendo 

que de 2ª a 5ª feira foi demandado apenas 1 pesquisador e de 6ª feira a domingo e 

no feriado foram de 3 a 7 pesquisadores a campo.  

                                                           
14

 http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/9982-com-p%C3%BAblico-recorde-
na-bauernfest-petr%C3%B3polis-recebeu-880-%C3%B4nibus-e-vans-de-turismo-em-10-dias-de-festa.html 

http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/9982-com-p%C3%BAblico-recorde-na-bauernfest-petr%C3%B3polis-recebeu-880-%C3%B4nibus-e-vans-de-turismo-em-10-dias-de-festa.html
http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/9982-com-p%C3%BAblico-recorde-na-bauernfest-petr%C3%B3polis-recebeu-880-%C3%B4nibus-e-vans-de-turismo-em-10-dias-de-festa.html
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Os pesquisadores foram dispostos estrategicamente nos locais de acesso do 

evento e dentro do evento, de forma a garantir uma amostra o máximo diversificada 

possível. A abordagem foi individual onde o respondente ficou à vontade para 

responder o questionário e informar dados pessoais diretamente nos tablets 

disponibilizados para a pesquisa e para que o turista não se sentisse constrangido 

em responder questões mais delicadas na frente de outras pessoas.  

Foi utilizado o software Harverst Your Data para a coleta dos dados, que 

eram coletados e armazenados offline e atualizados na base de dados logo que o 

acesso à Internet fosse habilitado.  

 

 

2.4 – AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO A PARTIR DO MODELO INPUT-

OUTPUT 

 

A análise de impacto econômico traça os fluxos de gastos associados à 

atividade turística em uma região para identificar mudanças nas vendas, receitas 

fiscais, renda e empregos devido à atividade turística. Analisamos os impactos 

econômicos através da realidade da pesquisa e de métodos utilizados e testados 

por pesquisadores. Os estudos variam amplamente em qualidade e precisão, bem 

como em quais aspectos do turismo estão incluídos. A proposta do estudo é retratar 

o perfil da demanda e avaliar os impactos econômicos da Bauernfest para a cidade 

de Petrópolis. Os dados relacionados a ganhos econômicos para uma cidade 

através do turismo são alvos de especulações por parte de governantes e 

empresários e tendo em vista a necessidade de pesquisas empíricas dotadas de 

metodologias especificas para mensurar os impactos citados proponho esta 

avaliação com objetivos posteriores de gerar modelos de estudos e pesquisas 

simplificadas que possam ser utilizadas por empresas e órgãos públicos que 

gerenciam o turismo. Será calculado o impacto direto total através da multiplicação 

dos impactos diretos dos visitantes e o multiplicador de cada setor.  
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2.4.1 – Calculo do Número de Turistas 

 

O primeiro passo será calcular o numero de turistas, excursionistas e 

moradores do total de visitantes que o evento recebeu, sendo dados necessários 

para o momento posterior, a avaliação do impacto econômico do evento através do 

impacto direto e do impacto total.  

 O primeiro passo é calcular a demanda hoteleira e será utilizada a seguinte 

relação: 

 

𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥𝐞𝐢𝐫𝐚 =
𝐂𝐇∗𝐍𝐃∗𝐓𝐎

𝐏𝐌
,               (1)  

 

Onde:  

CH = Capacidade hoteleira diária em leitos disponíveis; 

ND = Número de dias do evento;  

TO = Taxa de ocupação média da hotelaria 

PM = Permanência média dos turistas 

 

Para o cálculo da demanda turística será utilizada a seguinte relação: 

 

𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐓𝐮𝐫í𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 =
𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥𝐞𝐢𝐫𝐚

𝐏𝐇
,             (2) 

 

Onde, PH corresponde à participação da hotelaria nos meios de hospedagem 

utilizados pelos turistas.   

Quanto às informações que serão utilizadas nas estimativas, os dados da 

taxa de ocupação foram extraídos do Observatório Regional do Turismo vinculado à 

TURISPETRO15, os dados da permanência média, participação da hotelaria nos 

meios de hospedagem utilizados pelos turistas e o total de dias foram extraídos dos 

dados da pesquisa de demanda realizada na Bauernfest.   

Com a estimativa do fluxo de turistas e com os dados da participação dos 

turistas e dos excursionistas no fluxo total de visitantes, extraídos da pesquisa de 

                                                           
15

 Órgão oficial do turismo de Petrópolis 
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demanda realizada, é possível estimar a quantidade de excursionistas que visitaram 

a cidade no período do evento, sendo: 

 

 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 =
𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬

𝐏𝐓
                      (3) 

 

 Onde PT, corresponde à participação do número de turistas no total de 

visitantes.  

Assim, 

 

NÚMERO DE EXCURSIONISTAS = NÚMERO DE VISITANTES – NÚMERO DE TURISTAS (4) 

 

 

2.4.2 - Cálculo do Impacto Direto dos Visitantes 

 

Os impactos diretos que são os gastos dos visitantes nos estabelecimentos 

de turismo e também no evento serão calculados através do número de turistas 

multiplicado pelo número de pernoites médio e pelo gasto médio diário.  Os 

impactos econômicos diretos representam dinheiro novo ou novos gastos que são 

injetados na economia em decorrência do evento (BAADE; MATHESON, 2004). 

O Impacto Direto do Visitante (IDV) será representado pela soma do Impacto 

Direto dos Turistas (IDT) com o Impacto Direto dos Excursionistas (IDE). Serão 

mensurados através da seguinte equação (STYNES, 1007, p.6): 

 

 

IMPACTO DIRETO DOS TURISTAS (IDT) = NÚMERO DE TURISTAS X PERMANÊNCIA MÉDIA 

DOS TURISTAS X GASTO MÉDIO DIÁRIO (5) 

 

 

IMPACTO DIRETO DOS EXCURSIONISTAS (IDE) = NÚMERO DE EXCURSIONISTAS X GASTO 

MÉDIO DIÁRIO (6) 

 

 

IMPACTO DIRETO DO VISITANTE = IDT + IDE (7) 
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2.4.3 – Cálculo do Impacto Total do Evento 

O Impacto Total do Evento é a soma dos impactos diretos, indiretos e 

induzidos do evento (Crompton, 2001). Ele será calculado através da multiplicação 

dos impactos diretos com os multiplicadores das categorias de transporte, 

hospedagem, hospedagem, alimentação, gastos com atrativos, entretenimento, 

imprevistos e compras dos turistas e dos excursionistas. Os multiplicadores foram 

construídos a partir do modelo I-O, utilizando a matriz de Leontief, calculados pelos 

professores Joaquim José Martins Guilhoto e Umberto Antonio Sesso Filho 

atualizadas no ano de 2013 que serão vistos no capítulo 5. Foram utilizados 

multiplicadores nacionais para uma realidade local. Os multiplicadores utilizados são 

do tipo I16 que envolvem apenas o impacto indireto.  

Para a mensuração do Impacto Total dos Turistas (ITT) e o Impacto Total dos 

Excursionistas (ITE) serão multiplicados os gastos de cada setor com seus 

respectivos multiplicadores. E o cálculo do Impacto Total do Evento (ITE) será a 

soma do ITT e do ITE. 

 

IMPACTO TOTAL DOS TURISTAS (ITT) = MULTIPLICADOR X IMPACTO DIRETO (11) 

 

 

IMPACTO TOTAL DOS EXCURSIONISTAS (ITE) = MULTIPLICADOR X IMPACTO DIRETO (12) 

 

 

IMPACTO TOTAL DO EVENTO (ITEV) = ITT + ITE (13)
17

 

 

 

2.4.4 – Cálculo do Impacto Indireto dos Visitantes 

 Os impactos indiretos são os que ocorrem através da cadeia das relações 

intersetoriais oriundos do impacto direto. Serão calculados os impactos indiretos dos 

turistas, dos excursionistas e do evento. Serão utilizadas as seguintes fórmulas 

(STYNES, p.6, 1997): 

 
                                                           
16

 Quando o efeito de multiplicação se restringe somente à demanda de insumos intermediários, estes 
multiplicadores são chamados de multiplicadores do tipo I. (Guilhoto, 2010, p.35) 
17

 Fórmulas adaptadas de Monteiro e Marques (2015) 
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IMPACTO INDIRETO DOS TURISTAS = IMPACTO TOTAL DOS TURISTAS – IMPACTO DIRETO 

DOS TURISTAS (8) 

 

IMPACTO INDIRETO DOS EXCURSIONISTAS = IMPACTO TOTAL DOS EXCURSIONISTAS – 

IMPACTO DIRETO DOS EXCURSIONISTAS (9) 

 

IMPACTO INDIRETO TOTAL = IMPACTO TOTAL DO EVENTO – IMPACTO DIRETO DOS 

VISITANTES (10) 
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3 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Objetivando uma melhor compreensão dos temas em questão, o referencial 

teórico caracterizou-se pela imersão em temas relacionados a Eventos Especiais e 

Turismo de Eventos, Impactos dos Eventos e do Turismo, Impactos Econômicos do 

Turismo e modelos de avaliação de impactos econômicos, mais especificamente a 

CGE, CBA e o I-O onde trataremos sobre eles em capítulo específico. O 

levantamento bibliográfico encontra-se na seção 6, no capítulo de metodologia.  

 

3.1 - EVENTOS ESPECIAIS E TURISMO DE EVENTOS 

Nesta seção trazemos a conceituação de eventos especiais e a relação com 

o turismo de eventos, além das principais características e os benefícios para a 

atividade turística da cidade organizadora. Alguns pontos foram trazidos, porém 

ainda não esgotados e serão retomados após a pesquisa de campo. 

O capitulo busca a relação entre eventos especiais e turismo de eventos 

trazendo as características e as relações com o objeto de estudo. Autores nacionais 

como Giacaglia (2003); Matias (2001); Zanella (2003); trazem os conceitos de 

eventos em livros voltados para a operacionalização da atividade com objetivos de 

descrever, mostrar os benefícios, identificar suas tipologias e roteirizar o passo a 

passo de um evento. Simões (1995) conceitua eventos como: 

 

(...)evento é um acontecimento criado com a finalidade específica de alterar 
a história da relação organização-público, em face das necessidades 
observadas. Caso esse acontecimento não ocorresse, a relação tomaria 
rumo diferente e, certamente, problemático (Matias apud Simão, 1995). 

Zanella discorre que: 

Evento é uma concentração ou reunião formal e solene de pessoas e/ou 
entidades realizada em data e local especial, com objetivo de celebrar 
acontecimentos importantes e significativos e estabelecer contatos de 
natureza comercial, cultural, esportiva, social, familiar, religiosa, científica, 
etc. (ZANELLA, 2003, p.13) 

Por sua vez, Giacaglia (2003) conceitua eventos segundo sua finalidade e 

característica, voltadas mais para a delimitação social: 

 

Com a finalidade de ampliar a esfera de seus relacionamentos inerentes ao 
convívio em família, no trabalho, na escola ou no lazer, e de quebrar a rotina 
dos afazeres diuturnos, o homem cria, organiza e participa de reuniões, que 
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são genericamente chamadas de eventos. Portanto pode-se afirmar que o 
evento - no Dicionário Aurélio definido como “acontecimento” ou “sucesso” - 
tem como característica principal 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) 
 

Na literatura internacional, Donald Getz conceitua o evento como “um 

fenômeno espaço-temporal que pode ser classificado e categorizado de diferentes 

formas com base em seu tamanho, forma e conteúdo” (GETZ, 2008). O mesmo 

autor ainda traz os conceitos de eventos planejados: 

 
"Eventos planejados" são criados para alcançar resultados específicos, 
incluindo aqueles relacionados à economia, cultura, sociedade e meio 
ambiente. O planejamento de eventos envolve o design e a implementação 
de temas, configurações, consumíveis, serviços e programas que sugerem, 
facilitam ou restringem experiências para participantes, convidados, 
espectadores e outras partes interessadas. Toda experiência de evento é 
pessoal e única, decorrente das interações de ambientação, programa e 
pessoas. (GETZ, 2008, p.21, tradução nossa) 

 

Acontecimento e reunião de pessoas são termos comuns utilizado nos 

conceitos, onde podemos trazer para o debate a simplificação do conceito de 

eventos. Em uma definição simplista Getz (2008) explica que evento é “uma 

ocorrência em um determinado local e hora; um conjunto especial de circunstâncias, 

uma ocorrência digna de nota e por definição, têm um começo e um fim”. 

Os eventos especiais possuem características como data de início e de fim, 

é aberto ao público, possuem estrutura e temáticas específicas que ocorrem em um 

determinado local e podem ser conceituados como “uma celebração ou exibição de 

algum tema para o qual o público é convidado por um tempo limitado anualmente ou 

com menos frequência” (GETZ, 1989). São características desses tipos de evento: 

 

- eventos especiais estão abertos ao público;  
- seu objetivo principal é a celebração ou exibição de algum tema;  
- ocorrem uma vez por ano ou com menor frequência;  
- há datas de abertura e encerramento predeterminadas;  
- estruturas permanentes não são de propriedade do evento;  
- o programa consiste em uma ou mais atividades separadas;  
- todas as atividades ocorrem na mesma comunidade ou região turística. 
(GETZ, 1989, p.125, tradução nossa) 
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3.1.1 – Os eventos como fomento do turismo 

 

Os eventos exercem, na atualidade, um papel fundamental no contexto 

social, cultural, político e econômico de um país ou de uma região. Eles permitem 

que as cidades se desenvolvam e também divulguem seus atrativos e suas 

potencialidades. 

 O desenvolvimento de eventos na área do turismo é uma realidade efetivada 

e evidente em todo o mundo. Em diversas localidades, o turismo de eventos 

aparece, cada vez mais, como uma tendência promissora que gera movimento 

econômico e social para o lugar onde se insere (MARUJO, 2014).  

Os eventos podem ser um grande gerador de fluxo de turistas, que desejam 

participar daquele acontecimento, ao mesmo tempo, em que visitam a cidade e seus 

atrativos. Trazem benefícios econômicos para a cidade anfitriã ao mesmo tempo em 

que se tornam um atrativo turístico (TOMAZZONI ;CROSDALES, 2013). Eventos e 

festivais aumentaram substancialmente em número, tamanho e frequência. Nas 

médias e grandes cidades, festivais e eventos são parte essencial da produção e do 

consumo cultural. Tais acontecimentos são geralmente considerados como parte do 

calendário anual de eventos e utilizados como ferramentas de atração de turistas. 

Além disso, eventos e festivais apresentam a riqueza cultural dos lugares onde são 

organizados e compartilhados com visitantes locais e de fora. Eventos e festivais 

que atraem os turistas podem ser particularmente benéficos economicamente e 

culturalmente. Outra importante contribuição é que eles criam uma atmosfera 

apropriada para pessoas se reunirem e se divertirem, melhorando assim a 

qualidade de vida dos moradores e também visitantes que os frequentam. 

(SHANKA; ALAMYIO, 2012). Eventos especiais podem contribuir para um 

desenvolvimento eficaz do destino ao mesmo tempo em que propicia experiências 

ao visitante (IVANOVA, 2017).   

Conforme explanado acima, eventos especiais estão diretamente 

relacionados ao turismo de eventos. Com isso, os eventos devem ser pensados 

como uma atividade econômica que gera uma série de benefícios para a cidade 

promotora e para a população, trazendo divisas e permitindo um desenvolvimento 

econômico. A realização de eventos turísticos é uma alternativa viável para a 

utilização e ampliação dos serviços de hotelaria, gastronomia, agenciamento, 

transporte, além de toda a cadeia produtiva demandada na organização do evento. 
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À medida que há o deslocamento de turistas de uma cidade para outra, começam a 

serem explorados os serviços turísticos gerando a movimentação de recursos, 

tendo por consequência o fomento da economia e o desenvolvimento da atividade.  

A criação de eventos e atrações especiais têm cada vez mais um papel 

importante na atração de turistas para uma região ou comunidade local. Essas 

atrações e eventos podem melhorar a imagem local, gerar novos negócios, levantar 

a autoestima dos moradores (WARNICK; BOJANIC; XU,2015). 

Na esfera pública, corrobora-se com toda a importância dos eventos para 

uma região, cidade, estado ou país, o fato de estar presente como estratégia de 

implementação de uma das linhas de atuação do Plano Nacional do Turismo 2018-

2022. 18.“Os eventos podem se constituir como uma das principais motivações de 

viagens para os destinos brasileiros, gerando atratividade para períodos específicos 

e contribuindo para a diminuição da sazonalidade” (PNT 2018-2022).  

Ademais, são fontes de geração de emprego e de distribuição de renda, além 

de auxiliarem na valorização do patrimônio cultural e imaterial do destino. Trazendo 

essa realidade para as cidades podemos concluir que um turismo de eventos bem 

planejado tende a desenvolver a cidade promotora. 

Como exposto, os eventos trazem benefícios econômicos para a localidade e 

apesar do foco do estudo ser a avaliação dos impactos econômicos, tendo em vista 

que podem influenciar diretamente o desenvolvimento da cidade, tem se em conta 

que a realização de eventos e a atividade do turismo em geral impactam o local em 

outros diferentes aspectos como trânsito da cidade, geração de lixo, bem estar da 

população, e o efeito inflacionário que leva à exclusão do morador do local dos 

espaços de convivência do evento. (BENI, 1997; RUSCHMANN, 1998). Na seção 

seguinte, apresentamos os impactos dos eventos e do turismo. 

 

3.1.2 – Os eventos locais nas escalas dos eventos 

 

De acordo com a revisão da literatura foram encontradas três definições para 

os eventos de acordo com as suas escalas: megaeventos, hallmark events e 

eventos locais. A tabela 6 sintetiza especificidades como a escala, alcance, 

                                                           
18

 A linha de atuação é “Marketing e apoio a comercialização” e a estratégia em questão é “incentivar 

eventos geradores de fluxos turísticos”. 
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exemplos de eventos, características e envolvimento da população com os tipos de 

evento. 

 
Tabela 6: Escala, alcance, exemplos, características e grau de envolvimento da população local 

Escala do 
Evento 

Alcance do 
Público  

Exemplo de 
Eventos 

Características Grau de 
envolvimento da 
população local 

Megaeventos Internacional Copa do Mundo, 
Olimpíadas, 
Carnaval do Rio 
de Janeiro 

São aqueles eventos 
que têm uma 
cobertura significativa 
da mídia, grande 
impacto no 
desenvolvimento 
turístico e contribui 
para a economia 
geral de todo 
país ou destino-sede; 

Baixo 

Hallmark Events Internacional / 
Nacional 

Grand Prix de 
Fórmula 1, Rio 
Open de Tênis, 
Australia Open 
de Tênis 

Atraem um número 
considerável de 
visitantes; ampla 
cobertura da mídia e 
benefícios 
econômicos para a 
cidade organizadora; 

Baixo / Médio 

Eventos Locais Regional / Local Festival of Perth, 
Bauernfest 

São eventos que se 
tornaram tão 
identificados com o 
espírito das cidades 
ou regiões que 
viraram referências 
regionais e atraem 
um grande fluxo de 
visitantes; 

Alto / Muito alto 

Fonte: adaptado de Getz (2004) e Hall (1989, 1992) 

 

 

Megaeventos podem ser definidos como “um acontecimento de curta 

duração, com resultados permanentes nas cidades e/ou países que o sediam e está 

associado à criação de infraestruturas e facilidades para o evento” (GETZ, 2008), 

seu alcance de público se dá em nível internacional e tem como exemplos a Copa 

do Mundo de Futebol e as Olimpíadas. A definição de megaeventos de Hall (1992) 

traz ainda o tamanho do público que se faz presente com destaque para o fluxo 

internacional de turistas, grande divulgação pela mídia e da construção de diversas 

estruturas para servir ao evento. 

Hallmark events possuem duração limitada, com características únicas, que 

tem como objetivo criar um interesse turístico e aumentar o apelo e o retorno 

econômico de uma cidade enquanto destino turístico (GETZ, 2009). Seu alcance de 
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público está nos níveis nacional e internacional e também tem como destaque a 

cobertura da mídia e os benefícios econômicos gerados para a cidade organizadora. 

Os exemplos são: Grand Prix de Fórmula 1, Australia Open de Tênis e Rio Open de 

Tênis (GETZ et al, 2012) 

Quanto os eventos locais são realizados inicialmente com uma vocação ou 

com tema local e após a sua consolidação se expandem e começam a se 

caracterizar como um atrativo turístico. Hall (1989) define como “ocasiões públicas 

temáticas projetadas para ocorrer por duração limitada que celebra aspectos 

valiosos de um modo de vida local”. Os eventos locais têm grande potencial de 

atração de visitantes, promovem a cidade enquanto destino turístico e impulsiona o 

consumo dos serviços atrelados à atividade turística fomentando a economia local. 

(EGRESI; KARA, 2014; SMALL; EDWARDS; SHERIDAN, 2005). Eles vêm sendo 

cada vez mais utilizados como instrumentos para a promoção do turismo permitindo 

que o local se desenvolva enquanto destino turístico (GETZ, 2008). Uma das 

funções é proporcionar à comunidade anfitriã e a cidade organizadora a 

oportunidade de garantir uma posição de destaque no mercado turístico por um 

período curto e definido de tempo (HALL, 1989) 

Os eventos locais além de oferecerem oportunidades de lazer para os 

residentes locais e os visitantes representam um elemento fundamental na 

estratégia de captação de turistas. São voltados para os moradores e podem ser 

definidos como “atividades estabelecidas para envolver a população local em uma 

experiência compartilhada com os visitantes” (WATT, p.15, 2004). 

Marujo (2015) destaca a importância de eventos locais para uma cidade que 

deseja ampliar seu fluxo turístico: 

São eventos com raízes nas características e desejos da comunidade, ou 
seja, eventos em que a comunidade tem uma necessidade ou desejo de 
comemorar determinados aspectos do seu modo de vida ou da sua história. 
(MARUJO, 2015, p.6). 
 

Nestes tipos de eventos, a identidade local desempenha um papel 

fundamental no processo de planejamento do evento, sobretudo, na questão da 

identificação do tema que deve estar atrelado à cultura da cidade. Existem várias 

razões para que um destino realize eventos locais como: valorização da identidade; 

lazer e socialização; orgulho local e desenvolvimento local. Podem ser marcantes 

quanto ao seu significado local e regional no que tange a autoestima da cidade 

(GETZ, 1989). 
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Por fim, o grau de envolvimento da população local no que tange a sua 

participação no evento diminui em relação direta ao tipo do evento. Os eventos 

locais tendem a possuir entre alto e muito alto envolvimento, os eventos marcantes 

de baixo a médio e os megaeventos com baixo grau de envolvimento dos 

moradores (GETZ, 2009; HALL, 1989). 

A Bauernfest pode ser considerada como um evento local por ter 

características como: tem um alcance de público local e a atração de visitantes 

regional e o grau de envolvimento da comunidade com o evento é alto com uma 

valorização da identidade local através da homenagem ao colono alemão 

(colonizadores da cidade de Petrópolis). 

 

 

3.2 – IMPACTOS DOS EVENTOS E DO TURISMO 

 

Na presente seção, serão apresentados os diversos impactos positivos e 

negativos que decorrem dos eventos e da atividade turística nos âmbitos 

sociocultural, ambiental, político e econômico.  

Os eventos e o turismo são segmentos que geram diferentes impactos na 

cidade receptora dos visitantes, tanto positivos quanto negativos. São modificações 

feitas nas relações sociais entre turistas e moradores, no meio ambiente através do 

excesso de pessoas em um local de frágil recuperação, na mercantilização da 

cultura autóctone ou na inflação de produtos de subsistência da comunidade por 

conta da grande demanda de visitantes e também na política local. “É necessário 

considerar todas as dimensões da atividade e seus aspectos positivos e negativos, 

objetivando reduzir os custos sociais e ampliar os benefícios sócio-econômicos” 

(MARINS; MAYER; FRATUCCI, 2015). 

  De acordo com RUSCHMANN (1997): 
 

Os impactos do turismo referem-se a gama de modificações ou a 
sequência de eventos provocados pelo processo de desenvolvimento 
turístico nas localidades receptoras. As variáveis que provocam os 
impactos têm natureza, intensidade, direções e magnitude diversas; porém 
os resultados interagem e são geralmente irreversíveis quando ocorrem no 
meio ambiente natural (RUSCHMANN, 1997, p.34) 
 
 
 
 

 



50 
 

 

3.2.1 - Impactos Socioculturais 

 

Os impactos socioculturais, ambientais e econômicos estão entre os mais 

perceptíveis pela comunidade que tem os seus cotidianos expostos e os locais onde 

vivem são os espaços de desfrute dos turistas.  

O turismo e os eventos apresentam importantes implicações socioculturais, 

relacionadas tanto isoladamente com os turistas e com os residentes e a também na 

relação entre eles. Dias (2008) define impactos socioculturais como: 

 
 “O resultado de um tipo particular de relações sociais que ocorrem entre 
turistas e residentes como decorrência do estabelecimento do contato e 
que provocam mudanças sociais e culturais na sociedade visitada” (DIAS, 
2008, p.126).  
 
 

A OMT (2001) cita como “o resultado das relações sociais mantidas durante a 

estadia dos visitantes, cuja intensidade e duração são afetados por fatores espaciais 

e temporais específicos”. 

Dentre os impactos socioculturais positivos para a atividade estão a 

possibilidade de inclusão social e reforço dos vínculos sociais entre os residentes, a 

integração e respeito entre turistas e comunidade local e a prática da alteridade e do 

respeito frente a novos grupos sociais e culturais que se encontram, a preservação 

do patrimônio cultural e a valorização e resgate da cultura local. Nos efeitos sociais 

perversos estão a valorização demasiada do turista em prol da comunidade, 

congestionamentos e aumento da violência urbana com a chegada de turistas em 

grande quantidade, a saturação da infraestrutura, a descaracterização da cultura 

local e o efeito demonstração que ocorre quando a presença de um grande número 

de turistas estimula hábitos de consumo desconhecidos ou inacessíveis para a 

população local. (IGNARRA, 2003; KRIPPENDORF, 1989; LOHMANN; PANOSSO 

NETO, 2008; RUSCHMANN, 2002). 

 

3.2.2 - Impactos Ambientais 

 

Quando são tratados os impactos do turismo, em geral, o meio ambiente é o 

mais perceptível e o mais destacado, pelo fato de se constituir em um elemento 

fundamental do turismo. “O turismo é um consumidor específico de recursos 

naturais, uma vez que estes constituem a base de seu desenvolvimento” (OMT, 
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2001). “Esses impactos são aqueles que os residentes consideram prioritários antes 

de decidir aceitar ou rejeitar a atividade turística” (MARINS; MAYER; FRATUCCI, 

2015). São os mais preocupantes “pois o meio ambiente constitui um elemento 

fundamental do turismo e a sua manutenção é essencial para a evolução da 

atividade” (RUSCHMANN, 2002).  

São citados como exemplos de impactos ambientais positivos a 

conscientização da importância da preservação ambiental, o estimulo a preservação 

ambiental, a valorização da natureza tanto do ponto de vista econômico como da 

paisagem, a cobrança de taxas ambientais permite o investimento em medidas de 

conservação e educação ambiental. Os impactos negativos gerados no ambiente 

podem ser irreversíveis como, por exemplo, a contaminação de nascentes de água 

pelas atividades relacionadas ao turismo, a diminuição dos espaços verdes, que 

passam a ser destinados à construção de infraestrutura turística, a transformação 

do espaço físico que passam a ser destinados apenas para o turismo, a 

transformação da paisagem e o excesso de lixo gerados por grandes eventos 

(DIAS, 2008; IGNARRA, 2003; LOHMANN; PANOSSO NETO,2008 ; RUSCHMANN, 

2002). 

 

 

3.2.3 - Impactos Políticos 

 

O turismo tem no poder público uma das bases de seu desenvolvimento, pois 

cabe a ele estabelecer uma política pública de turismo, com vistas a desenvolver a 

atividade e minimizar os impactos (WHITIFORD; PHI; DREDGE, 2014). “Ele se 

tornou parte integrante da máquina de muitos governos. A política pública para o 

turismo é tudo o que os governos decidem fazer ou não com relação ao setor” 

(HALL, 2001, p. 26). Com isso, ele virou alvo de grupos de pressão como 

associações ligadas ao turismo, empresários, grupos comunitários e grupos 

conservadores, fazendo com que cada um operacionalizasse de acordo com seus 

interesses particulares.  

  Constam dos impactos políticos que podem ser vistos como positivos: a 

consciência da importância do turismo para a cidade, a participação da comunidade 

nos debates e o envolvimento na tomada de decisões e a aprendizagem da 

capacidade administrativa como bônus, a articulação e o desenvolvimento regional 
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e também a representação dos desejos da sociedade. Porém, se mal geridos viram 

uma mazela já que geram situações errôneas com ônus para a cidade, como a 

utilização dos órgãos gestores como moeda de troca para acordos políticos, 

apropriação do discurso dos benefícios do turismo para fins particulares, partidários 

e desvio de fundos, a burocratização dos processos que gera uma ineficácia no 

desenvolvimento (GETZ, 2008; HALL, 2001; KRIPENDORFF, 1989; MARINS; 

MAYER; FRATUCCI, 2015; RUSCHMAN, 1997,). 

 

 

3.2.3 - Impactos Econômicos 

 

Trata-se dos impactos mais estudados do turismo (STYNES, 1997). Os 

impactos econômicos podem ser definidos como a mudança no nível de uma 

atividade do setor produtivo de um sistema econômico, causando mudanças na 

economia (LOHMANN, PANOSSO NETO, 2012, p.213). Em qualquer lugar que haja 

uma atividade turística ela irá gerar uma variedade de impactos econômicos que 

podem ser classificados segundo LAGE; MILONE (2001) em: 

 
 

Impactos diretos: representados pelo total de renda criada nos setores 
turísticos como resultante direta da variação dos gastos com esses 
produtos. 
Impactos indiretos: representados pelo total de renda criada pelos gastos 
dos setores de turismo em bens e serviços produzidos e ofertados na 
economia. 
Impactos induzidos: representados na medida que os níveis de renda 
aumentam em toda a economia como resultado dos impactos diretos e 
indiretos das variações dos gastos turísticos, e, ainda, parte da renda 
adicional é gasta em bens e serviços produzidos internamente. (LAGE E 
MILONE, 2003, p. 128) 

 

Como exemplos de impactos econômicos positivos estão o aumento da renda 

do lugar visitado através da entrada de divisas, a arrecadação de impostos do local, 

o estimulo a investimentos e geração de empregos, a distribuição de riquezas e os 

efeitos multiplicadores do turismo. Porém, é necessário ressaltar que também 

existem os impactos negativos como o aumento da inflação devido ao aumento do 

preço dos produtos no destino turístico, a exploração de mão de obra da população 

local com pagamento de baixos salários, a especulação imobiliária vislumbrada 

como possibilidade de altos ganhos por investidores e a dependência que pode 
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gerar na economia local (DWYER; PAPATHEODOROU, 2011; FLETCHER, 1989; 

LAGE; MILONE, 2003; STYNES, 1997; TRIBE, 2003;). 

Nesta seção, trouxemos os impactos socioculturais, ambientais e políticos e 

econômicos que a atividade turística gera nos locais. No próximo capítulo serão 

tratados dos impactos econômicos dos eventos e os modelos de avaliação 

utilizados que são o CGE, CBA e I-O. 
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4 - IMPACTOS ECONÔMICOS DOS EVENTOS 

 

O turismo de eventos está inserido na atividade econômica como uma 

possibilidade de geração de renda para a cidade receptora, através do dinheiro 

gasto pelos participantes em diferentes setores da economia, que cria postos de 

trabalho tendo como conseqüência a dinamização da economia representada pelo 

efeito multiplicador do turismo. O efeito multiplicador do turismo, segundo Lohmann 

e Panosso Neto (2008) é tido como um dos principais impactos econômicos do 

turismo, pois funciona como se fosse uma cadeia pela qual o dinheiro passa a ser 

distribuído. O impacto econômico local é mensurado pela quantificação da renda 

adicional à economia local ingressada através dos gastos dos visitantes devido à 

visita ao evento. (DZUPKA; SEBOVA, 2016). 

Os eventos devem ser pensados como uma atividade social que movimento 

setores econômicos e assim gera um impacto econômico através de uma série de 

benefícios para a cidade promotora e para a população, trazendo divisas e 

permitindo um desenvolvimento econômico. A realização de eventos turísticos é 

uma alternativa viável para a utilização e ampliação dos serviços de hotelaria, 

gastronomia, agenciamento, transporte, além de toda a cadeia produtiva 

demandadas na organização do evento. À medida que há o deslocamento de 

turistas de uma cidade para outra, os serviços citados acima começam a ser 

explorados, gerando a movimentação de recursos, tendo como consequência o 

fomento da economia e o desenvolvimento da atividade (BRITTO; FONTES, 2002). 

A criação de eventos e atrações especiais tem cada vez mais um papel importante 

na atração de turistas para uma região ou comunidade local. Essas atrações e 

eventos podem melhorar a imagem local, gerar novos negócios, levantar a 

autoestima dos moradores. (DWYER; FORSYTH; SPURR 2004; LEE; TAYLOR, 

2005). Além dessas vantagens, a cidade organizadora também pode se beneficiar 

muito de eventos especiais à medida que os turistas deixam seu dinheiro na cidade. 

Essas despesas podem aumentar as vendas no comércio e setor de serviços, gerar 

impostos, criar empregos, incrementar a renda dos trabalhadores do turismo e 

melhorar a qualidade de vida dos residentes quando os impactos se multiplicam e 

têm um efeito cascata em toda a comunidade (CROMPTON; LEE; SHUSTER, 2001; 

MADDEN, 2006). 
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Estudos de impacto econômico buscam estimar a importância econômica de 

eventos e eventos culturais, bem como analisar os benefícios econômicos 

associados à existência de um evento cultural, esportivo ou festivo específico. 

Embora sua definição possa variar de um caso para outro, o objetivo fundamental é 

medir os efeitos derivados da presença ou existência de uma atividade ou 

organização cultural, esportiva ou festiva sobre uma determinada área geográfica 

em um determinado período de tempo (PERLES, 2006). As atenções dos estudos 

estão direcionadas para o impacto econômico de megaeventos esportivos através 

da verificação de dados macroeconômicos dos países ou cidades-sedes e seu 

retorno financeiro (BAADE; MATHESSON 2004; LEE; TAYLOR 2005, MADDEN 

2006). Geralmente as pesquisas são realizadas nos Jogos Olímpicos e na Copa do 

Mundo de Futebol. Seus modelos de análise de impacto quando comparados com 

eventos de menor escala não se aplicam devido à complexidade de dados que são 

inseridos. Um desafio é achar um método de análise de impacto econômico que 

seja realista e voltado para eventos de cidades pequenas e médias. 

A análise de impacto econômico traça os fluxos de gastos associados à 

atividade turística em uma região para identificar mudanças nas vendas, receitas 

fiscais, renda e empregos devido à atividade turística (FLETCHER, 1989). 

Analisamos os impactos econômicos através das pesquisas e de métodos utilizados 

e testados por pesquisadores. Os estudos variam amplamente em qualidade e 

precisão, bem como em quais aspectos os eventos estão incluídos (GETZ, 1989, 

STYNES, 1997). 

 

4.1 – MODELOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO ECONOMICO 

 

Com relação às metodologias de avaliação de impacto econômico, os artigos 

e referências analisados no levantamento bibliográfico trazem os megaeventos 

esportivos, festivais e eventos culturais, países ou regiões e importância do turismo 

temático para um local. Há uma variedade de métodos que podem ser empregados 

para se estudar o impacto do turismo e a escolha final será determinada pelo 

objetivo principal da pesquisa, os recursos disponíveis para o estudo, a restrição de 

tempo imposta sobre os pesquisadores e a estrutura da economia em questão 

(FLETCHER, 1989). “Para a mensuração dos impactos econômicos dos eventos 

são utilizados os mesmos modelos empregados na quantificação dos impactos 
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econômicos do turismo” (MONTEIRO E MARQUES, 2015, p.73). Os principais 

métodos utilizados para medição destes impactos são: Computable General 

Equilibrium e Cost Benefit Analysis e Input-Output com estudos direcionados ao 

efeito multiplicador, sendo efeitos diretos, efeitos indiretos e efeitos induzidos. De 

acordo com a leitura das referências citadas foi constatado que em grande parte dos 

artigos, as metodologias de avaliação dos impactos econômicos são voltadas para 

megaeventos com fluxos de turistas internacionais com destaque para eventos 

esportivos que utilizam a análise CGE. De acordo com a tabela 7, estudos voltados 

para eventos locais e regionais tendem a empregarem a CBA e I-O.  

 

Tabela 7: Resumo dos autores, anos, métodos, contextos, base de estudo e fontes de dados 

Autor Ano Método Contexto Base de estudo; 
Abrangência 

FORSYTH ET AL 2014 CGE Aeroporto da Austrália Países ou regiões / 
Internacional 

TEIGEIRO E DIAZ 2014 I-O Multiplicadores de hotéis 
e restaurantes de 40 

países da OCDE 

Países ou regiões / 
Internacional 

VAN DER MERWE, 
SAAYMAN e 

ROSSOW 

2014 I-O Turismo de Caça – África 
do Sul 

Turismo temático / 
Nacional 

MARQUES E 
MONTEIRO 

2015 I-O Jornada Mundial da 
Juventude – Rio de 

Janeiro - Brasil 

Evento / Internacional 

RUIZ 2015 I-O Festival de Turismo 
Cinematográfico - Huelva 

- Espanha 

Evento / Internacional 

PRATT 2015 CGE Ilhas do Caribe - Samoa 
Americana, Aruba, Fiji, 

Jamaica, Maldivas, 
Maurício e Seychelles 

Países ou regiões / 
Internacional 

BANERJEE, 
CICOWIEZ e 

GACHOT 

2015 CGE Haiti Países ou regiões / 
Internacional 

DZUPKA e SEBOVÁ 2016 I-O The White Night Festival 
– Kosice - Eslovaquia 

Evento / Internacional 

ARNEGGER E 
HERZ 

2016 I-O Eurovision Song Contest 
– Baku - Azerbaijão 

Evento / Nacional 

NARANJO ET AL 2016 CBA Torneio “Cáceres 
International Open 2013 - 

Espanha 

Evento / Internacional 

PONJAN e 
THIWARAT 

2016 CGE Tailândia Países ou regiões / 
Internacional 

BANERJEE, 
CICOWIEZ e 

COTTA 

2016 CGE Belize Países ou regiões / 
Internacional 

NOSKOWÁ 2016 I-O Eventos culturais em 
Pilsen (Capital Européia 
da Cultura) – República 

Tcheca 

Evento / Internacional 
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LI ET AL 2017 CGE Turismo Cinematográfico 
– Nova Zelândia 

Turismo temático / 
Internacional 

TORRE e 
SCARBOROUGH 

2017 CBA Exposição Grace Kelly na 
Bendigo Art Galery - 

Austrália 

Evento / Nacional 

CAMPESTRINI E 
DA COSTA 

2017 CBA X Games Brasil – Fóz do 
Iguaçu - Brasil 

Evento / Internacional 

PRATT, 
KHOSHKHOO e 

ALIZADEH 

2017 I-O Irã Países ou regiões/ 
Internacional 

GUO, ROBINSON E 
HITEG 

2017 I-O Regiões do Mississipi e 
Alabama – Estados 

Unidos 

Países ou regiões / 
Internacional 

ALLAN, LECCA e 
SWALES 

2017 CGE Glasgow 2014 
Commonwealth Games -

Escócia 

Evento / Internacional 

DANS E 
GONZALES 

2018 I-O Patrimônio Mundial de 
Altamira – Espanha 

Turismo temático / 
Internacional 

TOHMO 2018 I-O Finlândia Central Países ou regiões / 
Internacional 

Fonte: elaboração própria 

 

 

 

4.1.1 – Computable General Equilibrium 

 

O modelo CGE pretende ser uma base explicável para o relacionamento de 

todas as variáveis econômicas importantes, macroeconômicas ou setoriais. Isto 

inclui a produção global, consumo, investimento, emprego, nível de preços, 

comércio internacional, PIB, bem como variáveis de medida de política relacionadas 

com os setores de turismo e da economia em geral. Tem sido utilizado para avaliar 

impactos econômicos de eventos especiais, mensurar os efeitos do turismo na 

distribuição de renda nos países e também na avaliação de políticas públicas 

voltadas para a indústria do turismo (DWYER, 2015). A metodologia leva em conta a 

produção, consumo, comércio, setores privados e públicos, de modo que a 

economia seja retratada da forma mais realista possível. 

A análise CGE desempenha um papel importante na melhoria da 

compreensão do turismo como um catalisador do crescimento. Ao permitir que 

restrições de fatores, mudanças nas taxas de câmbio, mudanças de preços e 

salários e políticas governamentais de tributação e gastos sejam explicitamente 

levadas em consideração, os resultados do CGE podem fornecer informações 

substanciais para a formulação de políticas públicas de investimento em turismo. O 



58 
 

 

choque inicial pode se originar em qualquer lugar da economia e pode ser qualquer 

situação oriunda da estrutura econômica, variando de mudanças de impostos e 

subsídios a uma mudança tecnológica, aumento da população, mudanças na 

demanda e marcos regulatórios. São particularmente úteis para os gestores do 

turismo que podem usá-los para fornecer orientação sobre hipóteses, perguntas 

decorrentes de uma ampla gama de choques internacionais, domésticos ou 

cenários políticos alternativos. E além de maior precisão na estimativa, também 

pode fornecer uma maior compreensão da natureza do impacto de choques 

externos e mudanças nas políticas para obter uma melhor compreensão dos 

vínculos setoriais dentro da indústria do turismo e dos vínculos com outros setores 

(DWYER, FORSYTH, DWYER, 2010) 

O modelo CGE inclui especificações mais gerais do comportamento de 

consumidores, produtores, governos e investidores que outros tipos de modelos. 

Possui uma vantagem significativa na flexibilidade sobre outras formas de 

modelagem na especificação de como os agentes econômicos reagem às 

mudanças na economia. Eles podem ser aplicados a qualquer combinação de 

choques de demanda e de oferta, em diferentes ambientes econômicos. Com o 

modelo CGE torna-se possível, por exemplo, estimar diferentes setores da 

economia, o que permite uma melhor descrição da realidade associada à realização 

do evento (DWYER; FORSYTH; SPURR, 2006). 

O CGE pode ser dividido em duas categorias: os modelos estáticos 

comparativos e modelos dinâmicos recursivos. Os modelos estáticos não contêm 

nenhuma dimensão temporal explícita e simplesmente projetam quanta diferença 

uma mudança nas despesas de turismo fará com os valores das variáveis 

econômicas (vendas, produção, emprego e assim por diante) em um determinado 

ano. Já os modelos dinâmicos de equilíbrio geral consistem em uma série de 

modelos estáticos, referentes a uma sequência de anos, ligados por equações 

intertemporais que descrevem decisões de investimento e acumulação de capital, e 

podem ser usados para traçar um caminho temporal específico da economia, 

seguindo as mudanças nas despesas de turismo. Eles são úteis para projeções dos 

impactos econômicos de diferentes choques turísticos (DWYER, FORSYTH, 

DWYER, 2010, FORSYTH et al, 2014). 

O modelo utiliza como base de dados as matrizes do I-O. Inclui 

especificações mais gerais do comportamento dos consumidores, produtores e 
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investidores, em relação ao modelo I-O, permitindo assim que as avaliações de 

impacto econômico sejam adaptadas para as condições reais de um evento 

(FORSYTH et al, 2014). É utilizado principalmente nas finanças públicas ou no 

comércio internacional, mas também foi usado para estudar o impacto de eventos 

turísticos (BANERJEE; CICOWIEZ; COTTA, 2016; BANERJEE; CICOWIEZ; 

GACHOT, 2015; BLAKE; SINCLAIR; SUGIYARTO, 2003). 

As vantagens do CGE para avaliar os impactos econômicos das mudanças 

nas despesas de turismo são a capacidade de modelar a demanda de bens e 

serviços das empresas e das famílias, mudanças de preços relativos e efeitos de 

substituição; ele leva em conta as inter-relações entre o turismo e outros setores; 

incorpora mecanismos endógenos de determinação de preços; e permite que 

choques de despesas iniciais tenham origem em qualquer lugar da economia 

(DWYER, FORSYTH, DWYER, 2010). 

As criticas ao CGE são que a construção do modelo é complexa e exige 

muito dados; baseia-se na suposição problemática de compensação do mercado; 

depende de modelos estáticos; é baseado em tabelas de I-O datadas; e pode estar 

sujeito a questões de sensibilidade dos fatores que tornam os resultados imprecisos 

e enganosos para a política de investimento. (DWYER; FORSYTH, DWYER, 2010). 

Forsyth et al (2014)  estimaram a mudança no fluxo de passageiros e os 

efeitos econômicos de um aumento da taxa de saída de passageiros nos aeroportos 

da Austrália. Os autores utilizaram o modelo CGE para aferir o resultado do 

aumento dessa taxa no turismo e na economia como um todo. Sendo o turismo a 

principal indústria de exportação de serviços e o alto valor do dólar australiano 

perante outras moedas há uma preocupação de uma queda nas chegadas de 

turistas internacionais e na perda de competitividade do setor. Em um artigo similar, 

porém na direção contrária, Ponjan; Thiwarat (2016) utilizaram o modelo CGE para 

avaliar como a política de redução de impostos sobre serviços e atividades turísticas 

na Tailândia após os problemas de inundações que devastaram o país auxiliaram 

na retomada do desenvolvimento econômico. As razões para a utilização desta 

metodologia de avaliação de impacto econômico foram às análises econômicas de 

políticas que poderiam ser realizadas considerando os efeitos setoriais e 

macroeconômicos. A política proposta é um remédio eficaz de curto prazo contra 

inundações e eventos ambientais inesperados. Os formuladores de políticas devem 

considerar medidas alternativas para alcançar objetivos políticos de longo prazo.  
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Pratt (2015) estuda o desenvolvimento econômico através do turismo na 

Small Island Developing States (SIDS), as ilhas em questão são a Samoa 

Americana, Aruba, Fiji, Jamaica, Maldivas, Maurício e Seychelles. Utiliza o modelo 

CGE para estimar a contribuição econômica do turismo internacional nos países 

citados. Os multiplicadores levantados pela análise mostraram de um lado o 

aumento da atividade econômica através do turismo, mas a renda que permanece 

nos locais é pequena, tendo em vista que para cada dólar turístico gasto nesses 

estados insulares, apenas US$ 0,69, em média, permanecem na economia local. Na 

Samoa Americana ficam US$ 0,44. As razões para isso, segundo o autor, são 

quatro características: o tamanho das ilhas, a falta de recursos; afastamento de 

centros produtores e industriais e vulnerabilidade ambiental. 

Banerjee; Cicowiez; Cotta (2016) utilizaram o modelo CGE na pesquisa para 

avaliar a viabilidade econômica do investimento e o impacto potencial de 

desenvolvimento de um empréstimo de US$ 15 milhões do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) ao governo de Belize para fomentar o desenvolvimento 

do turismo em destinos emergentes e aumentar a participação de pessoas de baixa 

renda na atividade turística. O modelo foi utilizado para avaliar as interações entre 

atividades econômicas características do setor de turismo e capturar os impactos 

diretos, indiretos e induzidos de intervenções de investimento. Os resultados 

mostraram que os novos recursos estimulariam o PIB em 3% e reduziria o 

desemprego de 12% para 10% até 2040. Em outra pesquisa de análise de 

investimento, Banerjee; Cicowiez; Gachot (2015) utilizaram o modelo CGE para 

avaliar os impactos econômicos regionais de um investimento de US$ 36 milhões 

feitos no turismo do Haiti. Esse investimento internacional foi realizado após o 

terremoto que devastou o país com a intenção de apoiar a atividade turística como 

indutor do desenvolvimento e estimular a economia. O objetivo foi analisar como a 

injeção de dinheiro entrou na economia, circulou no país através do consumo de 

bens e serviços e chegou às famílias através do pagamento de salários e também a 

volta deste dinheiro em forma de consumo e impostos. O modelo proposto 

quantificou esse caminho do desenvolvimento econômico e do bem estar das 

pessoas, através da redução da taxa de pobreza. 

Li et al (2017) trouxeram o turismo cinematográfico como temática de 

pesquisa. Utilizaram o caso dos filmes “O Senhor dos Anéis” e “Robbit” gravados na 

Nova Zelândia e estudaram o impacto econômico das visitas relacionadas a esta 
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motivação. Analisamos o artigo que trouxe como base os dois filmes sendo que o 

primeiro não deu o retorno financeiro significativo já o segundo obteve um impacto 

positivo significativo, pois foi aliado a estratégias de marketing e uma ampla 

divulgação na mídia. Avaliar os impactos econômicos de filmes sobre a demanda 

turística e a economia local é importante para justificar o investimento feito por um 

governo e monitorar os efeitos deste investimento para estimar o retorno financeiro 

para a localidade. A metodologia CGE foi utilizada para mensurar quanto de divisas 

entrou no país, motivadas pelo turismo cinematográfico e sua relação com a 

economia do país. 

Allan; Lecca; Swales (2017) pesquisaram o impacto econômico gerado pelo 

evento Glasgow 2014 Commonwealth Games para a Escócia. Trata-se de um 

evento de alcance internacional. Foi utilizado o modelo CGE objetivando mensurar o 

impacto econômico das despesas feitas por turistas que não são escoceses. 

Concluíram que o evento recebeu 690.000 visitantes, sendo 440.000 excursionistas 

e 250.000 que se hospedaram pelo menos um dia no evento e resultou em uma 

injeção de gastos temporários de turismo estimada em £ 100 milhões para a 

economia do país. Uma frente da pesquisa era buscar como um grande evento se 

comportaria na curva de demanda do turismo local, tendo em vista que a medição 

de turistas e de seus gastos estavam sendo feitos quatro meses antes do evento. 

Os autores trouxeram um método complexo de avaliação que exigiu dados do PIB e 

o resultado de diferentes setores da economia para analisar o quanto este choque 

temporário do turismo (evento) contribuiu na pré-campanha do evento e durante o 

mesmo. Citaram que existe o choque positivo, que são os eventos programados e 

os choques de turismo temporário negativo, que é o caso de um ataque terrorista ou 

uma epidemia de doença. Ambos afetando diretamente a demanda e a atividade 

turística. 

 

 

4.1.2 – Cost-Benefit Analysis 

 

A CBA mede os impactos diretos, que são os gastos brutos dos visitantes 

e/ou da organização do evento, o impacto indireto, compreendido como a 

recirculação do dinheiro após o primeiro gasto, e o impacto induzido, que representa 
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o gasto adicional a partir do ganho salarial gerado pelo evento em favor dos 

colaboradores (CROMPTON, 1995).  

Em eventos privados e públicos os estudos de custo-benefício buscam 

identificar os gastos da organização do evento e seu respectivo impacto no local 

somado à aplicação de questionário com o público presente para mapear o 

comportamento de consumo na região. A CBA melhora a base de informações para 

a tomada de decisões do setor público, auxiliando a avaliação de prioridades 

relativas. O modelo pode ser útil para avaliar os impactos socioeconômicos 

originados pela celebração de eventos esportivos e culturais voltados para o 

turismo, tornando-se uma ferramenta importante para a tomada de decisão por 

aqueles que são responsáveis pela organização (SCARBOROUGH ; TORRE, 

2017). É uma metodologia abrangente e flexível que avalia o impacto 

socioeconômico de grandes eventos e projetos públicos. Seus benefícios são 

calculados como um aumento de valor no consumo da população local, enquanto os 

custos serão relacionados aos fatores de produção necessária para organizar o 

evento (JIMENEZ-NARANJO et al , 2016). 

O modelo tem como limitações para avaliar os impactos econômicos de 

eventos públicos a dificuldade de obter dados referentes aos gastos, despesas e 

investimentos feitos para o evento tanto por parte de empresas quanto pelos órgãos 

públicos o que limitaria o alcance da pesquisa. O modelo leva em conta números 

referentes ao evento e exclui gastos estruturais como construções e reformas de 

espaços para eventos. (CAMPESTRINI; DA COSTA, 2017). 

Com o objetivo analisar o impacto socioeconômico do Torneio “Cáceres 

International Open 2013”, Jimenez-Naranjo et al (2016) utilizam a CBA (Cost Benefit 

Analysis) como metodologia de avaliação de impacto econômico do evento. A 

análise proposta foi estudar os custos que os organizadores ou o governo local 

tiveram para a realização do Torneio e os benefícios do evento para a cidade 

organizadora através do aumento do consumo realizado pelos participantes. A 

contribuição de instituições públicas para o evento teve efeitos econômicos em 

outros setores e com relação aos resultados, o torneio teve uma relação benefício / 

custo de €13,85 para cada euro investido. O torneio teve um impacto 

socioeconômico positivo com um benefício de €973.975,44 e um custo total de 

€70.350. Segundo JIMENES-NARANJO et AL (2016) esse tipo de evento além do 
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retorno financeiro aumenta o reconhecimento e serve como um instrumento de 

divulgação da cidade. 

Torre; Scarborough (2017) utilizaram um estudo de caso de um evento 

específico, a exposição de Grace Kelly conduzida por uma galeria de arte regional, 

na Bendigo Art Galery, em Victoria, Austrália, que atraiu um número significativo de 

turistas interestaduais e estrangeiros para avaliar os benefícios e impactos 

econômicos de um evento cultural para uma cidade. Utilizaram a CBA. Com o uso 

de estimativas de benefícios, os autores propõem fornecer um método útil de 

estimar os impactos econômicos com dados limitados. Segundo os autores a CBA 

pode avaliar benefícios mais amplos e custos provocados por um evento. 

Campestrini; Da Costa (2017) tiveram como objetivo analisar o impacto 

econômico do X Games Brasil realizado em Foz do Iguaçu. Seguiram os critérios da 

análise custo-benefício baseado nas entradas e saídas de recursos na cidade-sede 

do evento esportivo para o cálculo do seu impacto econômico. Sugerem na 

pesquisa que “o impacto microeconômico é comumente calculado a partir da CBA 

que é considerada a forma mais adequada para avaliar o investimento público em 

projetos desta natureza”. Com esta decisão metodológica, os autores entendem ser 

o melhor meio de avaliação para estimar os resultados financeiros de um evento já 

que admitem efeitos positivos e negativos o que permite identificar possíveis 

resultados desfavoráveis. O estudo da análise de investimento público no evento 

chegou à conclusão que a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu teve uma 

recuperação tributária de R$ 0,12 para cada R$ 1,00 investido no evento, sem ter 

um retorno direto, porém através da recirculação financeira estimaram um beneficio 

de R$ 6,27 para cada R$ 1,00 investido. Já o governo do estado do Paraná teve R$ 

0,81 de arrecadação tributária para cada R$ 1,00 investido e R$ 11,44 de 

recirculação financeira para R$ 1,00 destinado para o evento. E pro fim, o governo 

federal teve R$ 0,74 de retorno tributário para cada R$ 1,00 destinado ao evento e 

R$ 6,96 da recirculação financeira em R$ 1,00 que foi para o evento. A conclusão é 

que não houve retorno direto para os órgãos públicos, porém o aporte ao evento 

trouxe benefícios como a recirculação financeira a partir do investimento público e o 

impacto intangível, que os autores concluíram que “o ente público precisa pensar 

estrategicamente o investimento, respeitando-se os objetivos da localidade em 

expor sua imagem por meio do evento esportivo” (Campestrini; Da Costa, 2017, 

p.551). 
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5 – MODELO INPUT-OUTPUT (I-O) 

 

O método I-O é uma técnica para estudar a estrutura econômica de uma 

área específica (geralmente um país ou região) e é um dos métodos mais utilizados 

para analisar os impactos econômicos dos eventos. O método de entrada-saída foi 

desenvolvido por Wassily Leontief, denominada de matriz Leontief. O I-O calcula a 

dependência e as ligações entre os setores econômicos (WYK; SAAYMAN; 

ROSSOW, 2015). 

De acordo com Leontief: 
 
 

“A análise de I-O é uma extensão prática da teoria clássica de 
interdependência geral que vê a economia total de uma região, país, ou 
mesmo do mundo todo, como um sistema simples, e parte para descrever e 
para interpretar a sua operação em termos de relações estruturais básicas 
observáveis”. (LEONTIEF, 1987, p. 860) 

 

O objetivo de um estudo de impacto regional é produzir estimativas dos 

efeitos de certo estímulo, por exemplo, a demanda turística em uma economia 

regional e em setores específicos de uma economia regional. A análise I-O é 

adotada como um método para examinar os impactos econômicos do turismo em 

toda a economia no nível regional (FLETCHER, 1989).  

Guilhoto (2004) identifica e resume a realização de Leontief e sua relação 
com a economia: 

 
 

Uma economia funciona, em grande parte, para equacionar a demanda e a 
oferta dentro de uma vasta rede de atividades. O que Leontief conseguiu 
realizar foi a construção de uma “fotografia econômica” da própria 
economia; nesta fotografia, ele mostrou como os setores estão 
relacionados entre si – ou seja, quais setores suprem os outros de serviços 
e produtos e quais setores compram de quem.  O resultado foi uma visão 
única e compreensível de como a economia funciona – como cada setor se 
torna mais ou menos dependente dos outros. (GUILHOTO, 2004, p.11) 
 
 

O I-O compreende um sistema de equações lineares que descreve a 

distribuição da produção de uma indústria em toda a economia (DZUPKA e 

SEBOVÁ, 2016; NOSKOWÁ, 2016). Portanto, o objetivo de um estudo de impacto 

regional é produzir estimativas dos efeitos de certo estímulo em uma economia 

regional e, em particular, setores de uma economia regional. Pesquisas usando 

questionários, entrevistas e as estatísticas são um meio de reunir os dados 

necessários para a análise regional do I-O (TOHMO, 2018). 
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Monteiro e Marques (2015) trouxeram a utilidade nas avaliações de impacto 

econômico do turismo: 

 
O modelo input-output (doravante I-O) é um modelo matemático que 
descreve os fluxos financeiros entre setores dentro da economia de uma 
região, país ou cidade. Os fluxos são previstos para saber o que cada setor 
deve comprar dos outros setores da economia para produzir um Real de 
produto. Usando a função de produção de cada atividade produtiva, os 
modelos I-O também permitem determinar as proporções de vendas que 
são destinados a salários, lucros e impostos. Os multiplicadores podem ser 
estimados a partir de modelos de insumo-produto com base na recirculação 
estimada de gastos na área avaliada. Exportações e importações são 
determinadas com base nas estimativas da propensão das famílias e das 
empresas pertencentes à região para adquirir bens e serviços a partir de 
fontes locais. (MONTEIRO; MARQUES, 2015, p.73) 

 

 

O I-O tem como vantagens quando comparados a outras metodologias: ter 

uma visão abrangente da economia; foca a atenção nas interdependências setoriais 

que existem na economia a flexibilidade da estrutura do modelo permite o 

pesquisador se adequar ao propósito em questão; cada setor é tratado de maneira 

uniforme; a análise Input-Output permite que o pesquisador estude o impacto do 

turismo em seus três níveis de efeitos: direto, indireto e induzido; benefício 

agregado a construção de modelos de entrada e saída é encontrado na melhoria do 

nível da qualidade dos dados disponíveis para economia em geral e para as contas 

nacionais em particular (FLETCHER, 1989). 

A análise I-O se constituiu uma ferramenta poderosa, talvez a melhor 

disponível, quando é necessário o desenvolvimento de um estudo multissetorial da 

economia (GUILHOTO, 2004). 

No entanto, o uso de pesquisas para gerar as informações necessárias para 

as tabelas Input-Output é demorado e com alto custo (TOHMO, 2018). A análise de 

entrada e saída possui as suas desvantagens. É uma ferramenta de análise 

relativamente dispendiosa em termos de tempo e recursos financeiros / humanos. A 

maioria dos dados secundários é inadequada para esse método de análise, porque 

raramente é preciso no nível de detalhamento necessário nos modelos de entrada-

saída e, na maioria das vezes, os dados de transações intersetoriais não estão 

disponíveis. Stynes (1997) traz ainda que os multiplicadores do modelo tendem a 

superestimar os valores originais para alguns setores ocasionando um resultado de 

impacto econômico maior que o real. 
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A rigidez da oferta também se coloca como um limitador do modelo além de 

produzir uma imagem estática de uma economia e, portanto, precisa ser atualizado 

periodicamente (FLETCHER, 1989). 

 

 

5.1 – OS MULTIPLICADORES DO TURISMO ATRAVÉS DO MODELO I-O 

 

Os multiplicadores são indicadores que revelam a dinamização da economia 

através dos efeitos indiretos e induzidos de uma determinada atividade na 

economia. É um conceito baseado na recirculação da renda. Eles capturam os 

efeitos econômicos indireto e induzido e representam as interdependências 

econômicas de setores em uma determinada região (STYNES, 1997). 

Enquanto setores compram e vendem uns para os outros, um setor 

individual interage, tipicamente e diretamente, com um número relativamente 

pequeno de setores.  Entretanto, devido à natureza desta dependência, pode-se 

mostrar que todos os setores estão interligados, direta ou indiretamente. 

(GUILHOTO, 2004). “O modelo é um instrumento da contabilidade social que 

permite analisar como as alterações na demanda de um determinado setor podem 

afetar os outros setores da economia.” (MONTEIRO; MARQUES, p. 74, 2015). 

 

Figura 2: Relações fundamentais de I-O 

 
Fonte: Guilhoto (2004) 
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As relações fundamentais de I-O mostram que as vendas dos setores 

podem ser utilizadas dentro do processo produtivo pelos diversos setores 

compradores da economia ou podem ser consumidas pelos diversos componentes 

da demanda final (famílias, governo, investimento, exportações). Por outro lado, 

para se produzir são necessários insumos, pagamento de impostos, importação de 

produtos e geração de valor agregado (pagamento de salários, remuneração do 

capital, e da terra agrícola), além da geração de emprego, conforme mostra a figura 

2. 

A figura 3 mostra como é feita a utilização dos bens domésticos e 

importados, ou seja, como estes são utilizados na produção corrente de outros 

bens, na formação de capital, no consumo das famílias, pelo governo e outras 

demandas. O I-O assume que somente os produtos domésticos são exportados, o 

que implica que os produtos importados devem necessariamente passar por um 

processo de produção interna antes de serem exportados. Do lado da produção, os 

produtos domésticos utilizam uma combinação de insumos domésticos, insumos 

importados, trabalho e capital para serem produzidos. Os fluxogramas são inseridos 

na figura 3, de modo a dar uma ideia de como o modelo funciona de maneira 

integrada. 

Observa-se ainda, que são utilizados insumos domésticos, importados e 

primários para a produção de produtos domésticos. Os produtos domésticos são 

utilizados pelas indústrias como insumos intermediários no processo produtivo ou 

são consumidos como produtos finais. As importações podem ser de insumos 

intermediários que se destinam ao processo produtivo, ou de bens finais que são 

diretamente consumidos pelos consumidores finais (GUILHOTO, 2004).  

A renda da economia é gerada através da remuneração do trabalho, capital 

e terra, a qual é utilizada no consumo dos bens finais. A receita do governo é obtida 

através do pagamento de impostos pelas empresas e pelos indivíduos (STYNES, 

1997, GUILHOTO, 2004). 

Mas o efeito multiplicador não se restringe apenas à demanda por insumos 

intermediários. Do lado da demanda por insumos primários o processo também se 

repete, só que de uma forma diferente, ou seja, um aumento na demanda por mão-

de-obra fará com que haja um aumento no poder aquisitivo das famílias, gerando, 

desta forma, uma elevação na demanda por produtos finais. Com isso, há um 

incremento do nível de atividade dos setores produtores, que, por sua vez, vão 
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aumentar a demanda pelos diversos tipos de insumos, inclusive mão-de-obra, que 

causará um novo aumento no poder aquisitivo, causando um aumento na demanda 

final das famílias, e assim sucessivamente até que o sistema chegue ao equilíbrio. 

Este aumento do emprego causado devido ao aumento na demanda do consumo 

das famílias é chamado de efeito induzido. (GUILHOTO, 2004) 

 

Figura 3: Fluxograma do Modelo de Input-Output 

 

Fonte: Guilhoto (2004) 

 

A matriz de Leontief é uma tabela que mostra o efeito direto mais o indireto e 

o induzido de uma alteração em qualquer categoria de demanda final. A matriz I-O 

de Leontief é representada da seguinte forma:  

 

B = (I – A)-1, 

 

Onde I é a matriz identidade e A é matriz dos coeficientes técnicos diretos. 

A matriz A fornece o impacto direto derivado do aumento na demanda final, 

enquanto que (I – A)-1, além dos efeitos diretos, avalia também os indiretos. Desta 

forma, o modelo Leontief permitirá avaliar o impacto total que uma variação na 

demanda final de uma atividade causará na produção da economia como um todo.  
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Serão utilizados os modelos estáticos de I-O que são usualmente baseados 

nos coeficientes da matriz citada e usados para prever o uso de fatores. Ou seja, 

dada uma estrutura de demanda final, qual seria o nível de produção total, absorção 

de trabalho, volume de importações, entre outros, que passaria a existir na 

economia. 

 

Cada coeficiente técnico é calculado a partir da fórmula: aij = cij / gj, onde: 

aij é o coeficiente técnico do setor j, cij o consumo intermediário do produto i para o 

setor j e gj, o valor bruto da produção do setor j.  

Guilhoto (2004) cita o feito de Leontief como uma “fotografia econômica” da 

própria economia, onde nesta fotografia, mostra como os setores estão relacionados 

entre si, ou seja, quais setores suprem os outros de serviços e produtos e quais 

setores compram de quem. O resultado foi uma visão de como a economia funciona 

e como cada setor se torna mais ou menos dependente dos outros. 

Para a presente pesquisa foram levados em consideração os tipos de 

multiplicadores que são do tipo I que captam os efeitos indiretos e os do tipo II que 

além dos efeitos indiretos estudam os efeitos induzidos em determinada economia. 

Guilhoto (2010) cita : 

“quando o efeito de multiplicação se restringe somente à demanda de 
insumos intermediários, estes multiplicadores são chamados de 
multiplicadores do tipo I. Porém, quando a demanda das famílias é 
endogenizada no sistema, levando-se em consideração o efeito induzido, 
estes multiplicadores recebem a denominação de multiplicadores do tipo II.” 
(2010, p.55) 

 

Segundo Stynes (1997), os valores das matrizes apresentam uma tendência 

de superestimar os valores originais para alguns setores, principalmente quando 

são analisados os multiplicadores de emprego e produção tipo II. Nesta pesquisa 

serão utilizados os multiplicadores do tipo I, onde captaremos os impactos indiretos 

do evento. 
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Os multiplicadores utilizados na presente pesquisa foram construídos no ano 

de 2013, a partir do modelo I-O, utilizando a matriz de Leontief, calculados pelos 

Professores Joaquim José Martins Guilhoto e Umberto Antonio Sesso Filho (tabela 

8), com as categorias de transporte, hospedagem, hospedagem, alimentação, 

gastos com atrativos, entretenimento, imprevistos e compras. 

 

Tabela 8: Sistema de Matrizes Insumo-Produto para o Brasil 2013 – Tipo I - Matriz Invertida de 
Leontief  

 Trans
porte 

Aloja
mento 

Alime
ntaçã

o 

Outros 
tipos de 
gastos 

Com
pras 

Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-
colheita 

0,009 0,018 0,045 0,002 0,02 

Pecuária, inclusive o apoio à pecuária 0,000 0,017 0,028 0,001 0,00 

Produção florestal; pesca e aquicultura 0,001 0,003 0,004 0,001 0,00 

Extração de carvão mineral e de minerais não-
metálicos 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 

Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades 
de apoio 

0,113 0,011 0,014 0,007 0,02 

Extração de minério de ferro, inclusive 
beneficiamentos e a aglomeração 

0,001 0,001 0,001 0,000 0,00 

Extração de minerais metálicos não-ferrosos, 
inclusive beneficiamentos 

0,001 0,000 0,000 0,000 0,00 

Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do 
laticínio e da pesca 

0,001 0,018 0,060 0,001 0,00 

Fabricação e refino de açúcar 0,007 0,001 0,008 0,001 0,00 

Outros produtos alimentares 0,002 0,014 0,058 0,001 0,00 

Fabricação de bebidas 0,000 0,020 0,114 0,001 0,00 

Fabricação de produtos do fumo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

Fabricação de produtos têxteis 0,001 0,011 0,001 0,001 0,00 

Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 0,001 0,003 0,001 0,001 0,00 

Fabricação de calçados e de artefatos de couro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

Fabricação de produtos da madeira 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,003 0,011 0,009 0,011 0,01 

Impressão e reprodução de gravações 0,002 0,003 0,003 0,008 0,01 

Refino de petróleo e coquerias 0,283 0,018 0,029 0,012 0,04 

Fabricação de biocombustíveis 0,009 0,001 0,003 0,001 0,00 

Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, 
resinas e elastômeros 

0,010 0,008 0,012 0,005 0,01 

Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e 
químicos diversos 

0,004 0,004 0,006 0,008 0,00 

Fabricação de produtos de limpeza, 
cosméticos/perfumaria e higiene pessoal 

0,001 0,002 0,001 0,005 0,00 

Fabricação de produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos 

0,000 0,001 0,001 0,000 0,00 

Fabricação de produtos de borracha e de material 
plástico 

0,023 0,006 0,012 0,006 0,01 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 0,001 0,011 0,007 0,003 0,00 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos 
de aço sem costura 

0,007 0,004 0,005 0,003 0,00 
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Metalurgia de metais não-ferosos e a fundição de 
metais 

0,004 0,002 0,002 0,002 0,00 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas 
e equipamentos 

0,004 0,009 0,015 0,004 0,00 

Fabricação de equipamentos de informática, 
produtos eletrônicos e ópticos 

0,001 0,001 0,001 0,007 0,00 

Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 0,005 0,004 0,002 0,005 0,00 

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos 0,004 0,002 0,002 0,006 0,00 

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, 
exceto peças 

0,003 0,000 0,000 0,000 0,00 

Fabricação de peças e acessórios para veículos 
automotores 

0,034 0,001 0,002 0,001 0,00 

Fabricação de outros equipamentos de transporte, 
exceto veículos automotores 

0,003 0,000 0,000 0,000 0,00 

Fabricação de móveis e de produtos de indústrias 
diversas 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 
equipamentos 

0,006 0,004 0,005 0,007 0,01 

Energia elétrica, gás natural e outras utilidades 0,011 0,062 0,018 0,035 0,03 

Água, esgoto e gestão de resíduos 0,003 0,014 0,007 0,023 0,01 

Construção 0,004 0,016 0,004 0,019 0,00 

Comércio e reparação de veículos automotores e 
motocicletas 

0,031 0,001 0,002 0,002 0,01 

Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos 
automotores 

0,067 0,062 0,115 0,037 1,04 

Transporte terrestre 1,118 0,018 0,034 0,011 0,05 

Transporte aquaviário 0,005 0,001 0,002 0,002 0,00 

Transporte aéreo 0,003 0,004 0,002 0,003 0,00 

Armazenamento, atividades auxiliares dos 
transportes e correio 

0,031 0,008 0,011 0,007 0,02 

Alojamento 0,001 1,001 0,001 0,001 0,00 

Alimentação 0,001 0,009 1,001 0,007 0,00 

Edição e edição integrada à impressão 0,001 0,003 0,001 0,001 0,00 

Atividades de televisão, rádio, cinema e  
gravação/edição de som e imagem 

0,003 0,008 0,007 0,005 0,01 

Telecomunicações 0,008 0,015 0,008 0,013 0,01 

Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de 
informação 

0,006 0,007 0,004 0,007 0,01 

Intermediação financeira, seguros e previdência 
complementar 

0,043 0,039 0,031 0,031 0,04 

Atividades imobiliárias 0,008 0,040 0,021 0,015 0,03 

Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes 
de empresas 

0,024 0,018 0,018 0,024 0,03 

Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises 
técnicas e P & D 

0,006 0,003 0,003 0,002 0,00 

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 0,007 0,018 0,016 0,011 0,02 

Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de 
propriedade intelectual 

0,013 0,006 0,006 0,005 0,01 

Outras atividades administrativas e serviços 
complementares 

0,014 0,040 0,016 1,032 0,03 

Atividades de vigilância, segurança e investigação 0,007 0,006 0,004 0,005 0,01 

Administração pública, defesa e seguridade social 0,003 0,004 0,003 0,004 0,00 

Educação pública 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

Educação privada 0,004 0,001 0,001 0,007 0,00 

Saúde pública 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 



72 
 

 

Saúde privada 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 0,000 0,001 0,001 0,001 0,00 

Organizações associativas e outros serviços 
pessoais 

0,003 0,006 0,002 0,005 0,00 

Serviços domésticos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

Total 1,97 1,62 1,79 1,43 1,53 

Fonte: Matriz Invertida de Leontief - Joaquim José Martins Guilhoto e Umberto Antonio Sesso Filho – 
2013

19
 

 

 

Os multiplicadores apresentados na tabela 9 representam o que é gerado na 

cadeia produtiva de cada atividade para cada R$ 1,00 gasto pelos visitantes. Nos 

serviços de transporte para cada R$ 1,00 que entra na cidade gera R$ 1,97 na 

cadeia produtiva. Já o serviço de hospedagem representa R$ 1,62, o de alimentos e 

bebidas R$ 1,79, compras R$ 1,53 e os gastos com atrativos, entretenimento, e 

imprevistos é de R$ 1,43. 

 

Tabela 9: Os multiplicadores utilizados na atividade turística 

Gastos por categoria Multiplicador 

Gastos com Transporte 1,97 

Gastos com hospedagem 1,62 

Gastos com alimentação e bebida 1,79 

Gastos com compras 1,53 

Gastos com atrativos turísticos 1,43 

Fonte: Matriz Invertida de Leontief – Joaquim José Martins Guilhoto e Umberto Antonio Sesso Filho - 
2013 

 

O impacto total do evento20 será calculado através da multiplicação dos 

impactos diretos e os multiplicadores das categorias de transporte, hospedagem, 

hospedagem, alimentação, gastos com atrativos, entretenimento, imprevistos e 

compras, conforme a tabela 9, atualizada no ano de 2013.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
19  <http://www.usp.br/nereus/?fontes=dados-matrizes> Acesso em: 24. Set 2019 

 

 
20

 O Impacto Total do Evento é a soma dos impactos direto, indireto e induzido. 

http://www.usp.br/nereus/?fontes=dados-matrizes
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5.2 – A APLICABILIDADE DO MODELO I-O NOS EVENTOS E NO TURISMO 

 

Muitos estudos se dedicaram a aplicar a metodologia do I-O na área de 

eventos e turismo. Teigeiro; Diaz (2014), por exemplo, estimaram os índices dos 

multiplicadores de hotéis e restaurantes através de um conjunto de tabelas de 40 

países geradas pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico). Esses multiplicadores foram gerados através do modelo I-O e podem 

ser usados para estimar o impacto econômico da demanda turística. Foram 

investigadas as semelhanças e diferenças entre os multiplicadores da indústria de 

hotéis e restaurantes destes diferentes países. 

Van der Merwe; Saayman; Rossow (2014) analisaram o impacto econômico 

do turismo de caça nas economias regionais de três províncias da África do Sul 

(Limpopo, Northern Cape Provinces e do Free State). Com o modelo I-O foram 

estimados os efeitos diretos através dos gastos dos turistas e caçadores com os 

serviços locais relacionados ao turismo e os efeitos multiplicadores gerados pela 

atividade. A economia dependente da caça é favorecida pela atividade do turismo 

que auxilia na manutenção dos empregos gerados por ela. 

Monteiro; Marques (2015) pesquisaram os impactos econômicos dos gastos 

dos peregrinos na cidade do Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude em 

2013. Os autores trazem como metodologia a pesquisa quantitativa e o I-O como 

modelo de avaliação de impacto econômico para avaliar a importância do evento 

para o turismo. Com o método utilizado, os autores concluíram que o evento teve 

um impacto total de R$ 1,9 bilhão para a cidade através da matriz Leontief, divididos 

em R$ 920 milhões de impacto direto que foram os gastos dos turistas em bens e 

serviços turísticos e R$ 980 milhões de impacto indireto com a aplicação dos 

multiplicadores e dos gastos diretos.  

Ruiz (2015) pesquisou a importância dos festivais de cinema para o turismo e 

desenvolvimento de uma cidade com o viés do turismo cultural. A investigação 

analisa o impacto econômico local que o turismo cinematográfico pode gerar com a 

organização de festivais de cinema aplicado ao caso do Festival Ibero-Americano de 

Cinema da cidade de Huelva. O autor utiliza o método I-O com foco nos efeitos 

diretos, que foram os gastos realizados pela organização do evento, os efeitos 

indiretos medidos pelos gastos dos turistas e participantes do festival e efeitos 
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induzidos utilizando a matriz de Leontief, calculados pelos multiplicadores da tabela 

de entrada e saída da Andaluzia. 

Dzupka; Sebová (2016) pesquisaram o impacto econômico do evento “The 

White Night Festival” em Kosice, Eslováquia. Trata-se do evento em que é dado o 

título de Capital Européia da Cultura que já teve Barcelona, Bilbao, Glasgow e 

Liverpool como cidades-sedes. Foi estimado o rendimento adicional para a 

economia local gastos pelos visitantes que chegaram exclusivamente para o evento. 

O impacto dos gastos dos visitantes foi estimado pela fórmula: número de visitantes 

multiplicado pelo gasto médio por visitante multiplicado pelo multiplicador. Os 

indicadores utilizados foram baseados no modelo I-O. O multiplicador regional 

utilizado foi calculado com o propósito de avaliar a tendência do total do impacto 

econômico. Em uma pesquisa baseada na mesma metodologia e no mesmo perfil 

de evento, Noskowá (2016) analisou os eventos realizados na Capital Europeia da 

Cultura, título que em 2015 foi dado a região de Pilsen na República Tcheca. A 

autora utilizou o I-O para calcular o impacto econômico direto, gerado pelas 

despesas dos visitantes com serviços de turismo como hotel, alimentação, 

transporte, ingressos e outros. Pretendia com a pesquisa calcular os multiplicadores 

regionais de Pilsen inserindo a análise de entrada e saída para a sua futura 

pesquisa indicar o impacto econômico total dos eventos. 

Arnegger; Herz (2016) pesquisaram o impacto econômico e também 

avaliaram a imagem do destino antes e após a realização do Eurovision Song 

Contest, realizado em Baku no Azerbaijão. O modelo I-O foi utilizado para calcular o 

impacto econômico por meio dos gastos dos participantes do evento, sendo turistas 

ou moradores do local. O estudo inovou no objetivo da pesquisa e concluiu que os 

efeitos de imagem do destino e os benefícios econômicos estão inevitavelmente 

relacionados, como revelaram as descobertas atuais. 

Khoshkhoo; Alizadeh; Pratt (2017) trouxeram a importância e o potencial do 

turismo para o Irã. O objetivo foi estimar o efeito econômico do turismo no emprego 

e na renda do país. Historicamente dependente do petróleo e por ter uma imagem 

relacionada a um local inseguro e de guerra, a atividade turística não se 

desenvolveu como em outras partes do mundo. A pesquisa utiliza a análise I-O para 

calcular a contribuição do turismo para a economia, suas ligações com outros 

setores e seus efeitos multiplicadores. O modelo citado contribuiu para calcular 

multiplicadores de emprego e renda. Os autores citam a necessidade de o país ter 



75 
 

 

uma Conta Satélite do Turismo para uma melhor quantificação da atividade para o 

Irã. 

Guo; Robinson; Hiteg (2017) analisaram os impactos econômicos locais e 

regionais do Mississipi e do Golfo do Alabama e utilizaram o modelo I-O. Trouxeram 

para o artigo o número de visitantes, os gastos e os efeitos diretos e indiretos além 

do efeito multiplicador, ou seja, como o turismo impactou outras indústrias e também 

o restante da economia regional, além de discutir o quanto de dinheiro que entrou e 

foi para outros locais através da compra de produtos e serviços para atender a 

atividade turística.  

Dans; Gonzales (2018) realizaram um estudo de impacto econômico para 

garantir gestão adequada do turismo e a conservação eficaz dos recursos no 

Patrimônio Mundial de Altamira, localizada na cidade de Cantabria, Espanha. Com a 

utilização do I-O, o estudo estimou os valores que seriam inseridos na economia 

local analisando os impactos diretos e indiretos dos gastos dos visitantes, a 

viabilidade de manter o local aberto a visitação com objetivo de uma utilização do 

patrimônio aliada à conservação, através de um regime controlado de visitas. O 

impacto econômico direto foi estimado em relação ao número de visitantes, o tempo 

médio de permanência, a despesa média por dia e a repartição dos gastos em 

diferentes categorias. Para estimar o impacto econômico indireto foram utilizados os 

multiplicadores e projeções gerados pelo Instituto de Estatística da Cantábria 

(ICANE). Os efeitos multiplicadores foram calculados utilizando a matriz de Leontief. 

Tohmo (2018) teve como propósito em sua pesquisa estudar os impactos do 

turismo na região da Finlândia Central. Trouxe o método I-O como base da análise 

de impacto econômico e concluiu que a atividade turística teve um impacto 

significativo através dos efeitos diretos e indiretos do consumo dos turistas. Os 

gastos dos visitantes geraram aumentos na produção, empregos, rendimentos e 

impostos.  
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6 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo traz a análise dos resultados da pesquisa e está 

estruturada inicialmente com o perfil da demanda divididos em aspectos sócio-

demográficos e aspectos referentes à viagem, posteriormente a percepção dos 

visitantes sobre a cidade e a Bauernfest e por fim o impacto econômico do evento 

para o município. 

O processo de análise de dados envolve preparar os dados para análise, 

conduzir analises diferentes, aprofundar-se cada vez mais no entendimento dos 

dados, fazer representação dos dados e fazer uma interpretação do significado mais 

amplo dos dados (CRESWELL, 2007)  

Para a análise dos dados foram utilizados softwares e modelos estatísticos 

para que as informações obtidas em campo retratem a realidade do objeto 

estudado. Segundo Freitas et AL (2000, p.109), “os dados obtidos com a realização 

da survey devem ser analisados por meio de ferramental estatístico para a obtenção 

das informações desejadas”. 

 

 

6.1 - ANÁLISE DO PERFIL DA DEMANDA 

 

A primeira questão teve como objetivo diferenciar o visitante do morador. 

Caso o respondente fosse morador de Petrópolis a pesquisa se encerrava. Foram 

abordados 881 respondentes, sendo 688 visitantes, representando 78,1% e 193 

moradores, sendo 22,9% (Gráfico 1).  

O levantamento de informações do perfil dos turistas teve um numero maior 

de questões, sendo: sexo, idade, estado civil, escolaridade, principal motivo da 

viagem, número de vezes que visitou a cidade, companhia de viagem, meio de 

hospedagem utilizado, país de residência, estado de residência, município que 

reside em caso de ser morador do estado do Rio de Janeiro e faixa de renda 

familiar.  

O questionário dos excursionistas foi mais enxuto tendo em vista que o 

objetivo era estimar o impacto financeiro e as informações solicitadas foram: país de 

residência, estado de residência, município que reside em caso de ser morador do 

estado do Rio de Janeiro e faixa de renda familiar. 
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Gráfico 1: Percentual de Residentes e Não Residentes no município de Petrópolis (Residentes, 

Turistas e Excursionistas) 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019  

 

O segundo filtro foi com relação ao número de dias que o visitante ficou ou 

iria ficar na cidade para designar se era turista ou excursionista. Dos 688 visitantes 

que responderam o questionário, 196 excursionistas ficaram menos de um dia na 

cidade, ou 28,5% do total de visitantes e 492 turistas que ficaram hospedados pelo 

menos um dia na cidade, sendo 71,5% dos respondentes. Do total de 71,5% que 

eram turistas, 21,2% ficaram de um dia para o outro, 23,8% pernoitaram por 2 dias, 

17% se hospedaram 3 dias, 6,1% ficaram 4 dias, 5 dias foi representado por 1,2%, 6 

dias apenas 0,1%, 0,6% ficou 7 dias e 1,5% dos respondentes ficou mais de 7 dias 

(Gráfico 2). Na semana do evento que teve o feriado de Corpus Christi, entre 20 e 

23 de junho de 2019, pode-se observar o aumento na média da estadia, com 

reservas de hotéis e pousadas que foram feitas de 5ª feira a domingo.  A média de 

dias que o visitante ficou em Petrópolis foi de 1,7. 

55,84%

22,26%

21,90%

Turistas

Excursionistas

Residentes
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Gráfico 2: Tempo de permanência dos visitantes na cidade de Petrópolis durante a Bauernfest 

(Turistas e Excursionistas) 

 
 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 
 
6.1.1 – Aspectos sócio-demográficos 
 
 

O gráfico 3 mostra que houve uma presença maior do público feminino em 

relação ao masculino. Foram 54,1% de mulheres e 45,9% de homens dos turistas. 

Gráfico 3: Percentual de homens e mulheres na Bauernfest (Turistas e Excursionistas) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 
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Gráfico 4: Faixa etária dos participantes (Turistas) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 Com a representação do gráfico 4, nota-se  que a Bauernfest foi visitada em 

ampla maioria pelo público com idade entre 18 e 40 anos. Estes representaram um 

total de 70% dos presentes. A faixa etária ficou assim distribuída: 18 a 25 anos com 

19,5%, 26 a 30 anos com 18,1%, 31 a 35 anos sendo 17,7%, 36 a 40 anos 

representando 15,7%, 41 a 45 anos foi 8,5%, 46 a 50 anos com 5,1%, 51 a 55 anos 

tendo 5,3%, 56 a 60 anos com 4,1% e acima de 60 anos fechando com 6,1%.  A 

média de idade dos visitantes é de 35,9 anos. 
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Gráfico 5: Estado civil dos participantes (Turistas) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

A questão referente ao estado civil dos turistas revelou um total de 48,2% de 

solteiros, 43,9% de casados, 6,3% de divorciados ou separados, 0,8% de viúvo e 

0,8% de outros,como podemos observar pelo gráfico 5.  

Trata- se de uma questão que pode haver uma relação com a anterior da 

faixa etária. Um público predominante jovem que pode estar relacionado com um 

público em sua ampla maioria solteiro. O clima festivo do evento pode guardar 

alguma relação destas duas variáveis. 

 Há um número considerável de casados que pode justificar-se no fato de 

Petrópolis ser uma cidade romântica e ter um ambiente propício para este perfil de 

turista. Durante o evento também pôde-se observar que existia uma troca de perfil 

no público, sendo os casados a maioria dos presentes até o anoitecer e logo após 

uma ampla participação do público solteiro.  

Do gráfico 6 infere-se que 59,1% dos turistas possuem nível superior, 19,9% 

ensino médio, 13,4% especialização ou mestrado e 5% têm formação técnica. Com 

pequena relevância foi respondido o doutorado como nível de escolaridade por 

1,2% dos turistas, ensino fundamental 1% e 0,2% não souberam ou não 

responderam. 
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GRÁFICO 6 – Nível de escolaridade dos participantes (Turistas) 

 

Fonte Elaboração própria, 2019 
 
 
 

Quanto ao país de procedência, 100% dos turistas entrevistados são do 

Brasil. Não houve respondente de outro país. 

 Com relação aos estados de origem dos turistas, 95,7% dos entrevistados 

residem na região sudeste, justificando essa ampla maioria pela distancia do 

município de Petrópolis. 79,1% são do estado do Rio de Janeiro, 7,7% originários de 

São Paulo, 6,9% vieram de Minas Gerais e 2% do Espírito Santo.  

A região nordeste foi responsável no total por 2,6% dos turistas registrados 

na Bauernfest, divididos em 0,6% do estado do Ceará, 0,4% de Alagoas, 0,4% do 

Rio Grande do Norte, 0,2% da Bahia e a mesma porcentagem para Paraíba, 

Pernambuco e Sergipe. Oriundo da região Sul totalizou 1% divididos em 0,6% para 

o estado do Rio Grande do Sul e 0,4% do estado de Santa Catarina, Da região 

Norte, fez-se presente um total de 0,4% sendo 0,2% oriundo de Rondônia, mesma 

porcentagem de Tocantins. Do Centro-Oeste do Brasil, o Distrito Federal foi 

responsável por 0,4% dos turistas do evento, conforme a tabela 10. 
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Tabela 10: Estados de Origem dos Turistas 

Estado Total % 

Rio de Janeiro 79,1% 

São Paulo 7,7% 

Minas Gerais 6,9% 

Espírito Santo 2,0% 

Ceará 0,6% 

Rio Grande do Sul 0,6% 

Alagoas 0,4% 

Distrito Federal 0,4% 

Rio Grande do Norte 0,4% 

Santa Catarina 0,4% 

Bahia 0,2% 

Paraíba 0,2% 

Pernambuco 0,2% 

Rondônia 0,2% 

Sergipe 0,2% 

Tocantins 0,2% 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

 A tabela 11 traz os estados de origem dos excursionistas, sendo a região 

sudeste totalizando 96,9%, distribuídos em 94,4% para o Rio de Janeiro, 1,5% de 

São Paulo e 1% de Minas Gerais. Por ser uma viagem em que o visitante vai e volta 

ao evento no mesmo dia, locais próximos tendem a ter a maioria, como confirma a 

pesquisa. Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Paraíba e Rio Grande do Norte 

tiveram 0,5% cada uma, fato que pode ser justificado pela cidade do Rio de Janeiro 

ser o local de hospedagem e a pequena distância entre a capital e Petrópolis 

levarem esses visitantes à Bauernfest. 

Tabela 11: Estado de Origem dos Excursionistas 

Estado Total % 

Rio de Janeiro 94,4% 

São Paulo 1,5% 

Minas Gerais 1,0% 

Alagoas 0,5% 

Bahia 0,5% 

Distrito Federal 0,5% 

Goiás 0,5% 

Paraíba 0,5% 

Rio Grande do Norte 0,5% 

Fonte: Elaboração própria, 2019 
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A tabela 12 traz a cidade de origem dos visitantes que pernoitaram na cidade. 

Dos turistas que visitaram a Bauernfest, a ampla maioria morava na capital ou na 

região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso se deve à proximidade destas cidades 

com o município de Petrópolis e também com uma tendência observada das 

pessoas estarem viajando para destinos mais próximos ao de suas residências.  

Em termos quantitativos 79,6% do total são oriundos da capital e da Região 

Metropolitana sendo 54,6% do Rio de Janeiro, 10,3% de Niterói, 4,9% de Duque de 

Caxias, 3,4% de São Gonçalo, 2,6% de Nova Iguaçú, Nilópolis, 1,0%, Magé, 0.5%, 

Mesquita, 0,5%, São João de Meriti, 0,5%, Seropédica, 0,5%, Rio Bonito, 0,5% e 

Belford Roxo com 0,3%. 

Oriundos da Região da Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro foram 

10,8% sendo 4,4% que vieram de Cabo Frio, 1,8% de Rio das Ostras, 1,5% de 

Araruama, 1,3% de Maricá e 1,0% de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, 0,5%, 

São Pedro da Aldeia, 0,3%.  

Campos dos Goytacazes e Macaé com 1,5% cada e Silva Jardim com 0,5%, 

localizadas no Norte Fluminense contribuíram com 3,5% do total de turistas. Do 

Noroeste Fluminense vieram de Itaperuna 0,3% e Miracema 0,3% e Santo Antonio 

de Padua, 0,3% com total de 0,9% 

Tendo a região Sul Fluminense como origem, Volta Redonda com 0,8%, 

0,5% vieram de Angra dos Reis, Barra do Pirai com 0,5%, Mangaratiba, 0,5%, 

Resende 0,5, Barra Mansa 0,3%, Itaguai 0,3% e Sapucaia 0,3%, totalizando 3,7%. 

Da Região Serrana constam como respondentes, 0,8% de São José do Vale do Rio 

Preto, 0,5% de Teresópolis e 0,3% de Areal representando 1,6% do total. Justifica-

se o baixo número pela proximidade e também uma população reduzida se 

comparada à capital e a região metropolitana.  

 

Tabela 12: Cidade de origem dos turistas 

Cidade Total % 

Rio de Janeiro 54,6% 

Niterói 10,3% 

Duque de Caxias 4,9% 

Cabo Frio 4,4% 

São Gonçalo 3,4% 

Nova Iguaçu 2,6% 

Rio das Ostras 1,8% 

Araruama 1,5% 
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Campos dos Goytacazes 1,5% 

Macaé 1,5% 

Maricá 1,3% 

Arraial do Cabo 1,0% 

Nilópolis 1,0% 

São José do Vale do Rio Preto 0,8% 

Volta Redonda 0,8% 

Angra dos Reis 0,5% 

Magé 0,5% 

Resende 0,5% 

São João de Meriti 0,5% 

Teresópolis 0,5% 

Outros Municípios
21

 6,1% 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

Constam na tabela 13 os municípios de origem dos excursionistas. Assim 

como as cidades de origem dos turistas, os visitantes de um dia residem em sua 

ampla maioria na capital e na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, 

totalizando 85,3% do total. Fica evidente que a pequena distância destes centros 

emissores é um dos fatores da presença maciça. Consta na tabela 14 que da 

capital, Rio de Janeiro, vieram 56,2%, Niterói 8,6%, Duque de Caxias 7%, Magé, 

4,9%, São Gonçalo 4,9%, São João de Meriti 3,8%, Nova Iguaçu 2,7%, Nilópolis 

1,6% e Belford Roxo com 0.5%. 

Da região Serrana, a mesma do município de Petrópolis, vieram 2,7% de 

Teresópolis, 1,1% de Nova Friburgo e 0,5% de São José do Vale do Rio Preto. Da 

região Sul Fluminense consta apenas o município de Três Rios 0,5%. 

Podemos inferir que a distância e o tempo de viagem da Região dos Lagos 

até Petrópolis podem ser considerados como limitadores refletindo no baixo número 

de excursionistas. O total foi de 2,0%, sendo 0,5% de Maricá, 0,5% de Cabo Frio e 

0,5% de Rio das Ostras e 0,5% de Araruama. Outros municípios do estado 

enviaram 3% dos visitantes de um dia.  

 

 

 

 

                                                           
21

 Areal 0,3%, Armação dos Búzios 0,5%, Barra Mansa 0,3%, Barra do Piraí 0,5%, Belford Roxo 0,3%, Itaguaí 
0,3%, Itaperuna 0,3%, Mangaratiba 0,5%, Mesquita 0,5%, Miracema 0,3%, Rio Bonito 0,5%, Santo Antonio de 
Pádua 0,3%, Sapucaia 0,3%, São Pedro da Aldeia 0,3%, Seropédica 0,5% e Silva Jardim 0,5%. 
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Tabela 13: Cidade de origem dos excursionistas 

Cidade Total 

Rio de Janeiro 56,2% 

Niterói 8,6% 

Duque de Caxias 7,0% 

Magé 4,9% 

São Gonçalo 4,9% 

São João de Meriti 3,8% 

Nova Iguaçu 2,7% 

Teresópolis 2,7% 

Nilópolis 1,6% 

Nova Friburgo 1,1% 

Araruama 0,5% 

Belford Roxo 0,5% 

Cabo Frio 0,5% 

Outros Municípios
22

 5,0% 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

No que concerne à renda familiar dos turistas, conclui-se do gráfico 7 que 

63,6% dos turistas encontram-se entre as classes C1 e B1 com renda entre R$ 

2.965,70 e R$ 23.345,11. Do total, a faixa mais significativa encontra-se entre R$ 

2.965,70 a R$ 10.386,53 totalizando 49% dos respondentes. 

De acordo com o Critério Brasil, utilizado como referência neste trabalho, as 

classes estão distribuídas da seguinte forma, localizados na tabela 14: Classe A 

com 4,3%, B1 com 14,5%, B2 representando 27,3%, C1 são 21,8%, C2 com 14,7%, 

D sendo 12,2% e finalizando com a Classe E responderam 2,4% dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Barra do Piraí 0,5%, Itaguaí, 0,5%, Queimados 0,5%, Maricá, 0,5%, Rio Bonito, 0,5%, Rio das Ostras 0,5%, 
Saquarema, 0,5%,  São José do Vale do Rio Preto, 0,5%, Seropédica, 0,5% e Três Rios, 0,5%. 
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Gráfico 7: Renda Familiar dos Turistas 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

 

Os preços praticados nos serviços turísticos como hospedagem e na 

Bauernfest evento durante os dias do evento justificam um perfil de visitante com 

um poder aquisitivo mais elevado.  

Tabela 14: Classes sociais dos Turistas de acordo com o Critério Brasil 

Faixa salarial Total % Classe 

Até R$ 708,19 2,4% E 

De R$ 708,20 a R$ 1.691,44 12,2% D 

De R$1.691,45 a 2.965,69 14,7% C2 

De R$ 2.965,70 a R$ 5.363,19 21,8% C1 

De R$5.363,20 a R$ 10.386,52 27,3% B2 

De R$10.386,53 a R$ 23.345,11 14,5% B1 

Acima de R$ 23.345,12 4,3% A 

NR/NS 2,9%  

Fonte: Elaboração própria, 2019 
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Gráfico 8: Renda familiar dos excursionistas 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

 

O gráfico 8 traz a renda familiar dos excursionistas.  A pesquisa traz 2,0% 

dos entrevistados que responderam como faixa de renda até R$ 708,19. A ampla 

maioria, sendo 63,8% dos respondentes tem uma renda familiar entre R$ 708,20 e 

R$ 5.363,19, divididos em 17,9% na faixa de renda entre R$ 708,20 e R$ 1.691,44, 

20,4% entre R$ 1.691,45 e R$ 2.965,69 e 25,5% entre R$ 2.965,70 a R$ 5.363,19. 

Com renda entre R$ 5.363,20 e R$ 10.386,52 foram 18,4%% dos visitantes de um 

dia e entre R$ 10.386,53 e R$ 23.345,11 sendo 9,7%. Apenas 1% possui renda 

acima de R$ 23.345,12. Concluímos a partir da análise destes dados que os 

visitantes de um dia são pessoas com renda familiar inferior a dos turistas. Os 

turistas possuem renda familiar média de R$ 7.201,91 enquanto a renda familiar 

média dos excursionistas é de R$ 5.116,44. 
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De acordo com a tabela 15 a distribuição ficou assim definida em classes 

sociais: Classe E, 2%; D, 17,9%; C2, 20,4%; C1, 25,5%; B2, 18,4%, B1, 9,7% e A, 

1%. 

Tabela 15: Classes sociais dos Excursionistas de acordo com o Critério Brasil 

Faixa salarial Total % Classe 

Até R$ 708,19 2% E 

De R$ 708,20 a R$ 1.691,44 17,9% D 

De R$1.691,45 a 2.965,69 20,4% C2 

De R$ 2.965,70 a R$ 5.363,19 25,5% C1 

De R$5.363,20 a R$ 10.386,52 18,4% B2 

De R$10.386,53 a R$ 23.345,11 9,7% B1 

Acima de R$ 23.345,12 1% A 

NR/NS 5,1%  

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

No gráfico 9 temos um comparativo da renda familiar entre os turistas e 

excursionistas e percebe-se que aqueles que pernoitam na cidade e utilizam os 

serviços turísticos possuem ganhos mais elevados em detrimento dos visitantes de 

um dia. A principal diferença entre os turistas e os excursionistas são os que se 

encontram na faixa de renda entre R$ 5.363,20 a R$ 10.386,52. 

 

Gráfico 9: Comparativo de Renda Familiar e Classes Sociais entre Turistas e Excursionistas (%) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 
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Percebe-se ainda, que os turistas situam-se entre as classes A à B2 e os 

excursionistas se concentram nas classes C1 a D. A conclusão é que o evento 

agrega pessoas de todas as classes sociais, com uma tendência de exclusão das 

classes D e E. Os turistas em sua maioria são das classes sociais mais elevadas e 

os excursionistas se encontram entre as classes intermediárias para as mais baixas. 

 

 

6.1.2 – Aspectos da viagem 

 

O principal motivo da viagem dos turistas retratado no período do evento foi a 

participação na Bauernfest respondida por 59,1%. A maioria dos turistas vieram 

para a cidade por conta do evento. Ou seja, a festa é efetiva em cumprir a função de 

atrair turistas. Conhecer a cidade e praticar o lazer foram considerados por 19,3%, 

visitar uma atração específica na cidade correspondeu a 8,5% mesma porcentagem 

de visitas a amigos e familiares. Fechando o quesito, 2,4% responderam outro 

motivo e 2% tiveram motivações profissionais como a razão de estarem na cidade 

como mostra o gráfico 10.  

 

GRÁFICO 10 – Principal motivo da viagem (Turistas) 

 

Fonte: Elaboração própria, 201 
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O gráfico 11 traz a quantidade de vezes que o turista já visitou a cidade de 

Petrópolis. A primeira vez que vem à cidade e mais de 10 vezes que já visitou foram 

as opções mais respondidas com 23% e 27,%. A média de vezes que os turistas já 

estiveram na cidade de Petrópolis é de 5,5. Podemos concluir que esta alta 

freqüência de visitas está relacionada com a proximidade da capital Rio de Janeiro e 

sua região metropolitana, grandes centros emissores de turistas do estado.  

 

GRÁFICO 11 – Quantidade de vezes que o turista visitou a cidade (Turistas) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

Com relação à companhia de viagem, 42,3% dos entrevistados visitaram a 

cidade em casal, 26,2% com amigos, 20,5% em família, 9,6% foram sozinhos e 

apenas 1,4% estava em grupo organizado, como podemos apreender pelo gráfico 

12.  
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GRÁFICO 12 – Companhia durante a viagem (Turistas) 
 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

A partir do gráfico 13, são analisados os meios de hospedagem utilizados 

pelos turistas durante o período da Bauernfest. Como pôde-se observar 56,7% dos 

turistas se hospedaram em hotéis, pousadas e albergues que são estabelecimentos 

oficiais, regulamentados e que exigem cadastro nos órgãos municipais, estaduais e 

federais. Estão assim distribuídos: 31,5% em hotéis, 14,4% em pousadas e 10,8% 

em albergues e hostels.  

Um alto número de visitantes optou por casa de amigos e parentes, 

representando 27,6% do total. Um fenômeno do turismo moderno e da inovação 

tecnológica que é o aluguel via AIRBNB representou 10%, apartamento ou casa 

alugada exceto AIRBNB representou 3,9% e outros meios, 1,8%.  
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GRÁFICO 13: Principal meio de hospedagem utilizado pelos participantes (Turistas) 

 

 
Fonte Elaboração própria, 2019 
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6.2 - ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES DO VISITANTE SOBRE A CIDADE E O 

EVENTO 

 

As percepções do visitante sobre a cidade e o evento foram desenvolvidas 

através de uma avaliação da cidade de Petrópolis, onde o respondente dava uma 

nota entre o 0 (zero) que considerava péssimo e 10 (dez) excelente. A tabela 16 traz 

as avaliações para os seguintes quesitos: nota para a cidade de Petrópolis; 

informações da Bauernfest; localização, vaga de estacionamento e acesso; níveis 

de preço dos alimentos e bebidas; sinalizações; segurança; programação do evento. 

As notas dadas pelos turistas e pelos excursionistas foram próximas e 

demonstraram uma avaliação muito positiva da cidade, como veremos a seguir.  

A cidade de Petrópolis teve excelente avaliação dada pelos visitantes, o que 

permite concluir que a cidade está preparada para o turismo, com sua diversidade 

de atrativos e ser um local aprazível na recepção dos seus turistas e excursionistas 

que avaliaram este quesito com 9,12 e 9,28 respectivamente. 

As avaliações que se referiam à localização do evento, acesso e vaga de 

estacionamento e durante as entrevistas eram nítidas as insatisfações, foram as 

piores notas, tendo em vista os enormes engarrafamentos que acometeram a 

cidade, o excesso de carros no entorno do evento, fato que ocasionou grandes 

dificuldades para as pessoas estacionarem, o que refletiu na avaliação baixa de 

5,63 dada pelos turistas e 6,09 pelos excursionistas. 

Com relação a como os visitantes ficaram sabendo e tiveram informações e 

notícias da Bauernfest, a média foi de 6,93 para os turistas e 7,19 segundo os 

excursionistas. Considerando estas avaliações, depreende-se que o evento deve 

melhorar sua comunicação junto ao público que visita o município. 

Outro quesito alvo de avaliação inferior foi o nível de preço dos alimentos e 

bebidas no evento. Houve uma percepção pior para os turistas, que acabaram 

sentindo esse efeito inflacionário também nos serviços turísticos, como hospedagem 

e restaurantes, resultando em uma nota 6,22. Os entrevistados que ficaram apenas 

um dia avaliaram em 6,70, pelo fato de virem exclusivamente para o evento e 

estarem mais propensos ao gasto. 

Com relação às sinalizações do evento, as medias também foram 

parecidas, sendo 7,38 para os respondentes que pernoitaram e 7,65 para os 
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excursionistas. Não houve maiores reclamações, já que o evento estava localizado 

em uma área central e os fluxos das pessoas de entrada e saída tendiam a ir para a 

mesma direção. Dentro do evento estava claro onde eram os palcos dentro do 

Palácio de Cristal e na área externa as barracas de comidas e bebidas. Os 

banheiros foram alvo de reclamações, pois estavam localizados na rua do lado de 

fora do evento e não havia sinalizações.  

A melhor avaliação por conta dos visitantes foi para a percepção de 

segurança da cidade. Por ser um evento de grande apelo turístico, a cidade 

demandou os guardas municipais para o entorno e contou com o apoio da Polícia 

Militar objetivando a segurança dos participantes. Era nítida a presença deles na 

cidade o que ocasionou uma excelente média avaliativa. Os turistas tiveram uma 

percepção um pouco acima dos excursionistas, sendo 8,98 e 8,86 respectivamente, 

o que permite concluir que durante toda a sua estada e experiência turística na 

cidade puderam notar a segurança da Bauernfest e de Petrópolis. 

Por fim, a programação do evento agradou aos visitantes, já que a maior 

parte das músicas são típicas alemães e também conta com grupos de danças 

folclóricos. Turistas avaliaram em 8,14 e excursionistas em 8,54. 

 

Tabela 16: Percepções e avaliações da Bauernfest e Petrópolis (Turistas e Excursionistas) 

Quesito Turistas Excursionistas 

Nota para a cidade de Petrópolis 9,12 9,28 

Informações da Bauernfest 6,93 7,19 

Localização, vaga de estacionamento, acesso 5,63 6,09 

Níveis de preço dos alimentos e bebidas 6,22 6,70 

Sinalizações 7,38 7,65 

Segurança 8,98 8,86 

Programação do evento 8,14 8,54 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

O gráfico 14 faz um comparativo entre as avaliações dos visitantes e na 

maioria dos quesitos mostram uma nota superior dos excursionistas com exceção 

da segurança. Fica perceptível que a duração da estadia na cidade interfere na 

avaliação. 

Concluímos que o evento e a cidade foram muito bem avaliados e pelo fato 

de ser um evento que recebeu aproximadamente 107 mil visitantes não está imune 
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aos impactos negativos causados pela atividade e foram descritos em uma seção 

específica. Ficam as avaliações para que os gestores públicos possam analisar e 

trabalhar para que os erros possam ser consertados e os acertos maximizados.  

 

 

Gráfico 14 – Pesquisa de Campo - Comparativo entre as percepções e avaliações dos turistas e 
excursionistas 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 
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O gráfico 15 publica a pretensão de retorno à cidade no período do evento. 

Esta questão resume as boas avaliações sobre o evento e a cidade, pois de acordo 

com o gráfico 17, 92,5% dos turistas, e com o gráfico 18, 93,9% dos excursionistas 

pretendem retornar à Bauernfest nos próximos 2 anos. Apenas 5,7% dos turistas 

não pretendem retornar e 1,8% não souberam ou não opinaram. Em uma avaliação 

bem parecida, 5,6% dos visitantes de um dia não pretendem retornar e 0,5% não 

soube ou não responderam à questão. O gráfico 19 traz um comparativo entre as 

respostas dos visitantes. 

Quanto às pessoas que não pretendem voltar, foram feitas justificativas do 

tipo que só não retornariam porque moravam em estados distantes como 

Pernambuco e Santa Catarina, por exemplo, mas que gostaram muito da festa e 

recomendaria à participação para seus amigos e parentes. Desta questão, 

interpretamos e confirmamos a excelente avaliação das questões anteriores.  

 

GRÁFICO 15 – Pesquisa de Campo - Comparativo entre turistas e excursionistas sobre a intenção 
de retorno à Bauernfest 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

92,5%

5,7%

1,8%

93,9%

5,6%

0,5%

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Sim

Não

NS/NR

Excursionista

Turista



97 
 

 

O gráfico 16 questiona se os visitantes recomendariam a Bauernfest para os 

amigos e parentes. Com números similares, 98% dos excursionistas e 99,2% dos 

turistas recomendam e apenas 1,5% dos excursionistas e 0,6% dos turistas não 

indicam o evento. E uma pequena parcela de 0,5% dos visitantes de um dia não 

responderam ou não souberam enquanto o de turistas representou 0,2%. 

 

GRÁFICO 16 – Comparativo de Recomendação do evento para amigos e parentes – Turistas e 
Excursionistas 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 
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6.3 - IMPACTOS ECONÔMICOS DA BAUERNFEST PARA A CIDADE  
 

Este item sobre os impactos econômicos da Bauernfest para a cidade está 

estruturado com o cálculo do número de visitantes do evento com total de 

moradores, excursionistas e turistas. Na sequência estão os impactos diretos dos 

turistas e excursionistas e finalizando com o impacto total do evento. 

 

 

6.3.1 - Número de visitantes do evento 

 

Em relação às informações utilizadas nas estimativas (tabela 17), os dados 

da taxa de ocupação hoteleira e a capacidade hoteleira foram extraídos do relatório 

fornecido pelo Observatório Regional do Turismo vinculado à TURISPETRO23, os 

dados da permanência média, participação da hotelaria nos meios de hospedagem 

utilizados pelos turistas e o total de dias foram extraídos dos dados da pesquisa de 

demanda realizada na Bauernfest.   

 

 Tabela 17: Dados da Bauernfest 

Capacidade hoteleira diária em leitos disponíveis 6.274 leitos 

Número de dias o período mensurado do evento 17 dias 

Taxa de ocupação média da hotelaria 89,3% 

Permanência média dos turistas 1,7 dias 

Participação da hotelaria nos meios de hospedagem utilizados pelos turistas 56,7% 

Participação do número de turistas do total de visitantes 55,84% 

 Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

Para calculo da demanda hoteleira será utilizada a seguinte equação: 

 

𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥𝐞𝐢𝐫𝐚 =
𝐂𝐇∗𝐍𝐃∗𝐓𝐎

𝐏𝐌
,               (1)  

 

Onde:  

CH = Capacidade hoteleira diária em leitos disponíveis;  

ND = Número de dias do evento;  

                                                           
23

 Órgão oficial do turismo de Petrópolis 
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TO – Taxa de ocupação média da hotelaria  

PM – Permanência média dos turistas; 

 

Utilizando os dados da tabela 17 e a equação 1 foi possível calcular a 

Demanda Hoteleira que correspondeu a 56.027 leitos. 

 

Para o cálculo da demanda turística será utilizada a fórmula abaixo: 

 

𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐓𝐮𝐫í𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 =
𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥𝐞𝐢𝐫𝐚

𝐏𝐇
,             (2) 

 

Onde, PH corresponde à participação da hotelaria nos meios de hospedagem 

utilizados pelos turistas. 

Tendo a equação 2  como referência e os dados da participação da hotelaria 

nos meios de hospedagem utilizados pelos turistas, que consta na tabela 17, 

concluímos que a Demanda Turística é de 98.814 pessoas. 

 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 =
𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬

𝐏𝐓
                      (3) 

 

Objetivando estimar o número de visitantes será utilizada a formula proposta 

na equação 3 utilizando o número de turistas que foi obtido com a equação 2 

dividido pela participação do número de turistas do total de visitantes (PT). O 

número de visitantes do evento foi de 136.690, informação localizada na tabela 18. 

Com a estimativa do fluxo de turistas e com os dados da participação dos 

turistas e dos excursionistas no fluxo total de visitantes, extraídos da pesquisa de 

demanda realizada, é possível estimar a quantidade de excursionistas que visitaram 

a cidade no período do evento. Para o calculo do número de excursionistas utiliza-

se: 

 

NÚMERO DE EXCURSIONISTAS = NÚMERO DE VISITANTES – NÚMERO DE TURISTAS (4) 

 

Com a equação 4, inserindo os dados extraídos das equações 2 e 3 temos o 

número de excursionistas que foi de 78.145. 
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Logo, o número de participantes do evento foi de 136.690 divididos entre 

76.330. turistas, 30.425 excursionistas e 29.935 moradores, conforme consta na 

tabela 18. 

Tabela 18: Total de Visitantes da Bauernfest 

Turistas 76.330 

Excursionistas 30.425 

Moradores 29.935 

Total 136.690 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

6.3.2 - Impactos diretos dos visitantes 

 

A tabela 19 apresenta os gastos médios por pessoa e para qual setor o gasto 

foi destinado. Nela constam tanto os turistas quanto os excursionistas, sendo o 

gasto do primeiro, maior, por conta do período de estadia na cidade e também pelo 

fato de ter o gasto com hospedagem em seu rol de despesas. Os turistas gastaram 

em média R$ 697,05 e os excursionistas R$ 148,32.  

Os maiores gastos dos visitantes que ficaram mais de um dia na cidade 

foram com a hospedagem que foi R$ 293,22, em seguida os gastos com alimentos 

e bebidas representando R$ 175,49, já que a despesa deles neste quesito foi com 

restaurantes e também no evento. Depois vem os gastos com compras que 

representaram R$127,34, imprevistos e outros tipos de gastos sendo R$ 63,57 e por 

fim o transporte na cidade de Petrópolis que totalizou R$ 37,42. 

Já os visitantes que ficaram menos de um dia na cidade os principais gastos 

foram com alimentos e bebidas que representou R$ 54,77 e compras que foi de R$ 

50,11. Outras despesas e imprevistos responderam por R$ 25,62 e transporte na 

cidade por R$ 17,82.  

A tabela 19 traz ainda a distribuição dos gastos por item em porcentagem e o 

que mais significou para os turistas foi a hospedagem com 42,1% das duas 

despesas, o que pode ser reiterado pelo alto preço praticado pelos 

empreendimentos hoteleiros do município de Petrópolis durante o evento. Em 

seguida veio alimentos e bebidas com 25,2%, compras na cidade representaram 

18,2%, outros tipos de gastos foi 9,1% e o transporte na cidade 5,4%. 
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Os excursionistas tiveram nos itens alimentos e bebidas e compras como os 

maiores representativos de seus gastos, sendo 36,9% e 33,8% respectivamente. 

Outros gastos foram 17,3% e transporte na cidade 12,0%. 

A taxa média de permanência dos turistas foi de 2,2 dias e o gasto médio 

diário foi dividido entre o gasto médio total e o número médio de dias, totalizando R$ 

316,84. Para efeito dos cálculos, os excursionistas ficam 1 dia na cidade. 

Com as equações 5 e 6 temos os impactos diretos dos turistas e 

excursionistas respectivamente e somando estes resultados chegamos ao Impacto 

Direto do Visitante, conforme a equação 7. Para executar as fórmulas foram 

utilizados os dados referentes ao número de turistas e excursionistas extraídos da 

tabela 18 (total de visitantes da Bauernfest) e os dados da tabela 19. 

 

Tabela 19: Gasto médio por pessoa distribuído por itens e porcentagem do total (turista e 
excursionista) 

GASTO MÉDIO POR 

PESSOA 
TURISTA % EXCURSIONISTA % 

Alimentos e bebidas R$ 175,49 25,2% R$ 54,77 36,9% 

Hospedagem R$ 293,22 42,1% R$ 0,00 0,00% 

Transporte na cidade R$ 37,42 5,4% R$ 17,82 12,0% 

Compras R$ 127,34 18,2% R$ 50,11 33,8% 

Outros tipos de gastos 
 

R$ 63,57 

 

9,1% 

 

R$ 25,62 

 

17,3% 

GASTO TOTAL R$ 697,05 100% R$ 148,32 100% 

     

Taxa média de permanência 

em dias 
2,2 DIAS - 1 DIA - 

GASTO MÉDIO POR DIA R$ 316,84 - R$ 148,32 - 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

 

IMPACTOS DIRETOS DOS TURISTAS (IDT) = NÚMERO DE TURISTAS X TAXA MÉDIA DE 

PERMANÊNCIA X GASTO MÉDIO DIÁRIO (5) 

 

IMPACTOS DIRETOS DOS EXCURSIONISTAS (IDE) = NÚMERO DE EXCURSIONISTAS X 

GASTO MÉDIO DIÁRIO (6) 

 

IMPACTO DIRETO DO VISITANTE = IDT + IDE (7) 
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Tabela 20: Total do Impacto Direto dos Visitantes 

 Turistas Excursionistas TOTAL 

Impacto Direto R$ 53.205.673,84 R$ 4.512.636,00 R$ 57.718.309,84 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

 

Conforme a tabela 20, calculamos o Impacto Direto dos Turistas que 

representou R$ 53.205.673,84 e o Impacto Total dos Excursionistas representado 

pelo valor de R$ 4.512.636,00, que somados temos o Impacto Direto dos Visitantes 

que foi de R$ 57.718.309,84. 

Com as informações obtidas junto aos entrevistados levantamos as 

porcentagens de gastos, localizadas na tabela 19, que foram destinadas a cada 

categoria e assim distribuí-los de acordo com o total.  

A tabela 21 traz o impacto direto dos visitantes distribuídos por categorias de 

gasto. O setor de hospedagem foi o mais beneficiado com a Bauernfest tendo obtido 

uma receita direta de R$ 22.399.588,68. Os serviços relacionados a alimentos e 

bebidas tiveram um total de R$ 15.072.992,48, seguido pelo segmento de compras 

com R$ 11.208.703,60. Outros tipos de gastos como shows, casas noturnas, 

diversão e imprevistos recebeu R$ 5.622.402,35 e o transporte local obteve R$ 

3.414.622,70 das divisas trazidas pelos visitantes.  

 

Tabela 21: Total do Impacto Direto dos Visitantes por setor 

GASTOS POR 

CATEGORIA 
TURISTAS EXCURSIONISTAS TOTAL 

Alimentos e bebidas R$ 13.407.829,80 R$ 1.665.162,68 R$ 15.072.992,48 

Hospedagem R$ 22.399.588,68 - R$ 22.399.588,68 

Transporte na cidade R$ 2.873.106.38 R$ 541.516,32 R$ 3.414.622,70 

Compras R$ 9.683.432,63 R$ 1.525.270,97 R$ 11.208.703,60 

Outros tipos de gastos 
 

R$ 4.841.716,32 

 

R$ 780.686,03 

 

R$ 5.622.402,35 

TOTAL R$ 53.205.673,84 R$ 4.512.636,00 R$ 57.718.309,84 

Fonte: Elaboração própria, 2019 
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6.3.3 - Impacto total do evento 

Para a mensuração do Impacto Total dos Turistas (ITT) e o Impacto Total 

dos Excursionistas (ITE) serão multiplicados os impactos diretos em cada setor 

indicados na tabela 21 com seus respectivos multiplicadores. As equações 8 e 9 

trazem estes impactos. O calculo do Impacto Total do Evento (ITE) representando 

pela fórmula 10, será a soma do ITT e do ITE. 

 

IMPACTO TOTAL DOS TURISTAS (ITT) = MULTIPLICADOR x IMPACTO DIRETO (8) 

 

 

IMPACTO TOTAL DOS EXCURSIONISTAS (ITE) = MULTIPLICADOR x IMPACTO DIRETO (9) 

 

 

IMPACTO TOTAL DO EVENTO (ITEV) = ITT + ITE (10) 

 

Tabela 22: Impacto Total dos Turistas, Excursionistas e do Evento 

GASTOS POR 

ÍTEM 

MULTIPLI

CADOR 
TURISTAS EXCURSIONISTAS EVENTO 

Alimentos e 

bebidas 
1,79 R$ 24.000.015,34 R$ 2.980.641,19 R$ 26.980.656,53 

Hospedagem 1,62 R$ 36.287.333,66 - R$ 36.287.333,66 

Transporte na 

cidade 
1,97 R$ 5.660.013,66 R$ 1.066.787,15 R$ 6.726.800,81 

Compras 1,53 R$ 14.815.651,92 R$ 2.333.664,58 R$ 17.149.316,50 

Outros tipos de 

gastos 
1,43 R$ 6.923.654,33 R$ 1.116.381,02 R$ 8.040.035,35 

 
IMPACTO

TOTAL 
R$ 87.686.668,91 R$ 7.497.473,94 R$ 95.184.142,85 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

 

A tabela 22 representa o impacto total dos turistas dos excursionistas e do 

evento onde foram inseridos os multiplicadores de cada atividade representando R$ 

87.686.668,91 e o Impacto Total dos Excursionistas que foi de R$ 7.494.473,94 

Somando o Impacto Total dos Turistas com o Impacto Total dos Excursionistas 

temos o Impacto Total do Evento que foi de R$ 95.184.142,85. 
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6.3.4 – Impactos indiretos dos visitantes  

 O impacto indireto é a diferença entre o impacto total e o impacto direto. 

Serão calculados nesta seção os impactos indiretos dos turistas, dos visitantes e 

dos excursionistas representados na tabela 23. Serão utilizadas respectivamente as 

equações 8, 9 e 10 com dados extraídos da tabela 22, referente ao impacto total e 

da tabela 21 no que diz respeito aos impactos diretos. 

 

IMPACTO INDIRETO DOS TURISTAS = IMPACTO TOTAL DOS TURISTAS – IMPACTO DIRETO 

DOS TURISTAS (11) 

 

IMPACTO INDIRETO DOS EXCURSIONISTAS = IMPACTO TOTAL DOS EXCURSIONISTAS – 

IMPACTO DIRETO DOS EXCURSIONISTAS (12) 

 

IMPACTO INDIRETO TOTAL = IMPACTO TOTAL DO EVENTO – IMPACTO DIRETO DOS 

VISITANTES (13) 

 

Tabela 23: Impacto Indireto dos Turistas, Excursionistas e do Evento 

IMPACTO INDIRETO TURISTAS EXCURSIONISTAS EVENTO 

TOTAL R$ 34.480.995,07 R$ 2.984.837,94 R$ 37.465.833,01 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

  

De acordo com a tabela 23, o Impacto Indireto dos Turistas foi de R$ 

34.480.995,07, dos excursionistas de R$ 2.984.837,94 e do evento representou R$ 

37.465.883,01. 

As evidencias empíricas permitem inferir que a Bauernfest traz retorno 

financeiro para a cidade de Petrópolis distribuídos para os diferentes serviços que 

compõem a cadeia produtiva do turismo. Vale salientar que o setor de hospedagem 

é o mais favorecido com a realização de um evento e por se tratar de um evento 

relacionado à cultura e gastronomia alemã, o segmento de alimentos e bebidas tem 

um destaque no impacto econômico. E através dos multiplicadores utilizados para 
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estimar a renda gerada pelo evento para a cidade, concluímos que a realização 

dessa festa beneficia diferentes setores da economia da cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram trabalhados no referencial teórico os temas Eventos Especiais 

Turismo de Eventos, Impactos dos Eventos e do Turismo, Impactos Econômicos do 

Turismo e modelos de avaliação de impactos econômicos, mais especificamente a 

CGE, CBA e o I-O.  

Estimar o impacto econômico da Bauernfest na cidade de Petrópolis e 

analisar o perfil da demanda, suas motivações e percepções sobre o evento e a 

cidade foram os principais objetivos da presente pesquisa. Mais especificamente, 

buscamos com a pesquisa de campo: Identificar o perfil da demanda e os motivos 

que levaram os turistas e excursionistas a visitarem a cidade; levantar informações 

referentes aos gastos dos turistas com hospedagem, alimentação, compras, 

atrativos turísticos e com o evento; e avaliar a percepção do visitante com relação 

ao evento e a sua experiência turística em Petrópolis. 

Contemplando o primeiro objetivo específico buscamos informações dos 

visitantes que foram divididas em aspectos sóciodemograficos (sexo, faixa etária, 

nacionalidade, estado de Origem, cidade de Origem, faixa de renda familiar, estado 

civil e escolaridade) e nos aspectos da viagem (motivo da visita, frequencia de 

visitas em Petrópolis, companhia de viagem e meio de hospedagem utilizado). Os 

dados levantados sobre os gastos dos visitantes na cidade, relacionados ao 

segundo objetivo especifico foram: gasto total do visitante; quantas pessoas estão 

incluídas nesse gasto; gastos com alimentos e bebidas; gastos com hospedagem; 

gastos com transporte local; gastos com compras; gastos com atrativos turísticos e 

outras despesas). Finalizando, o terceiro objetivo específico, foi a avaliação e 

percepção do visitante do evento e da cidade de Petrópolis que responderam 

questões sobre informações sobre o evento, localização, estacionamento e acesso, 

preços dos alimentos e bebidas, sinalização do evento, segurança do evento, 

programação do evento, retornaria à Bauernfest, indicaria amigos ou parentes a vir 

para Petrópolis na Bauernfest e avaliação da experiência turística na cidade. 

Utilizar a Bauernfest como objeto de estudo permitiu ao pesquisador entender 

a importância de um evento local para o turismo do município e todas as suas 

particularidades relacionadas à cidade e como a festa foi se desenvolvendo ao 

longo dos anos e hoje é um evento com forte apelo turístico. O legado maior do 
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contexto estudado está na aplicabilidade de todo o referencial teórico buscado para 

estruturar a pesquisa e na metodologia de avaliação de impacto econômico 

utilizada. 

Após análise dos artigos e das pesquisas empíricas que contemplavam 

diversos modelos apresentados de impacto econômico de turismo, optamos pelo 

método Input-Output tendo em vista a sua aplicabilidade em evento de escala local 

e com disponibilidade de informações limitadas Devido à disponibilidade de dados 

que tínhamos do evento optamos pelo I-O e assim tivemos como lacuna de 

pesquisa, a avaliação do impacto econômico de um evento local com características 

particulares de atração de visitantes distribuídos entre turistas e excursionistas. Esta 

distinção se fez necessária tendo em vista que são perfis diferentes quanto aos 

seus gastos turísticos. Enquanto o respondente que pernoitou na cidade teve um 

gasto médio de R$ 697,05 com uma taxa média de permanência de 2,2 dias o que 

gerou um dispêndio diário da ordem de R$ 316,84, o visitante que não pernoitou na 

cidade teve como gasto médio o valor de R$ 148,32. O modelo trouxe aprendizados 

quanto a sua aplicabilidade explorando os multiplicadores gerados o que permitiu 

enxergar a atividade turística além dos seus serviços básicos. Há toda uma cadeia 

produtiva por trás que se beneficia de cada R$ 1,00 que entra na forma de receita 

nos hotéis, transportes, atrativos e nos diversos serviços do turismo. Ampliar esta 

visão partindo de informações obtidas in loco junto aos turistas permite concluir que 

foi uma pesquisa bem sucedida e que atingiu os objetivos. . O modelo se mostrou 

factível para a realidade apresentada onde foram estimados o impacto direto e o 

impacto total do evento através dos multiplicadores dos gastos da atividade turística. 

Trata-se de uma ferramenta em constante evolução e a conclusão da pesquisa 

pode auxiliar nesse desenvolvimento. 

Para captar os dados dos visitantes utilizamos uma abordagem quantitativa 

através de uma pesquisa survey, realizada entre os dias 14 e 30 de junho, na 

Bauernfest, onde foram coletadas informações sobre o perfil da demanda, o impacto 

econômico da visita e percepções sobre o evento e a cidade. Foi utilizado o 

software Harverst Your Data com questionário estruturado em um tablet que se 

mostrou eficiente para o estudo em questão. Durante a pesquisa foram 

diferenciados os residentes dos não residentes, e estes foram divididos entre 

turistas e excursionistas. Foram abordados 881 respondentes, sendo 193 

residentes, 196 excursionistas e 492 turistas.  
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Através de equações utilizadas em pesquisas anteriores estimamos o numero 

de visitantes tendo como ponto de partida as informações referentes ao quantitativo 

de turistas, que totalizou 76.330 pessoas. Os excursionistas representaram 30.425 e 

os moradores 29.935 participantes do evento, com um total de 136.680 visitantes. 

Houve uma divergência entre os números de visitantes calculados pelo presente 

estudo e pela Turispetro que trouxe um número expressivamente maior. Dzupka e 

Sebova (2016) relatam o mesmo problema decorrente de suas análises sobre o 

impacto econômico de um evento internacional realizado em Kosice, Eslováquia.  

Por falta de uma pesquisa mais objetiva que mensure os dados do evento e na 

ausência de dados as autoridades governamentais ficam à vontade para fazerem as 

estimativas que lhe parecerem razoáveis. Caso fossem utilizados os dados 

fornecidos pelo órgão oficial de turismo de Petrópolis, a pesquisa estaria 

superestimada com relação aos seus impactos econômicos o que configuraria erro 

e limitação do estudo realizado. 

A pesquisa detectou que o impacto direto dos visitantes foi de 57.718.309,84 

e após a utilização dos multiplicadores detectou-se um impacto total do evento na 

ordem de R$ 95.184.142,85, ocasionando um impacto indireto de R$ 37.465.833,01. 

Concluímos que os eventos devem ser pensados como uma atividade econômica 

que gera uma série de benefícios para a cidade promotora e para a população, 

trazendo divisas e permitindo um desenvolvimento econômico. Através da análise 

do impacto econômico com o método I-O podemos constatar o efeito multiplicador 

existente na atividade que segundo Lohmann e Panosso Neto (2008) é tido como 

um dos principais impactos econômicos do turismo, pois funciona como se fosse 

uma cadeia pela qual o dinheiro passa a ser distribuído. 

 A contribuição gerencial traz informações e conclusões obtidas através da 

pesquisa direta com os participantes onde podemos sugerir uma aproximação do 

evento com os moradores da cidade, tendo em vista a sua baixa adesão ao evento. 

Considerando a estimativa do IBGE (2018) que Petrópolis tem uma população de 

305.687 habitantes, apenas 9,8% dos petropolitanos estiveram presentes no evento. 

Indicamos que sejam feitas promoções nos dias de semana em que a Bauernfest 

recebe um número reduzido de pessoas. Relacionado ao fator da promoção está 

um ajuste nos preços dos alimentos e bebidas visando uma maior democratização 

da festa, visto que as avaliações dos visitantes para este quesito estiveram abaixo 

da media e perfil do público captado na pesquisa nos leva a depreender que existe 
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uma fuga por parte de pessoas com rendas menores. Sugerimos ainda, de acordo 

com os dados da pesquisa, uma melhoria no processo de comunicação com os 

visitantes, quesito que não teve boa avaliação no que diz respeito à divulgação, 

interação em redes sociais e informações turísticas. Quanto ao ponto mais crítico 

percebido pelo estudo são as melhorias estruturais do evento, as vagas de 

estacionamento e o acesso que devem ser pautas de planejamento de redução de 

danos mais detalhado para as próximas edições. No geral, a experiência turística e 

a avaliação da cidade tiveram excelentes avaliações, sendo que 93,9% dos 

excursionistas e 92,5% dos turistas pretendem retornar à Bauernfest. Com base nos 

dados que 98% dos excursionistas e 99,2% dos turistas recomendam os amigos e 

parentes a participarem do evento, os organizadores poderiam desenvolver 

ferramentas em que os visitantes divulgassem o evento e a cidade ao vivo através 

de suas redes sociais.  

O resultado final da implantação do modelo, adaptado para a Bauernfest, 

pode contribuir com estudos de cidades que organizam eventos similares que 

pretendam justificar que investimentos públicos têm retorno e que eles podem trazer 

renda para o local.  

A contribuição da pesquisa foi o desenvolvimento de um método de avaliação 

de impacto econômico voltado para eventos locais que possuem um modelo 

peculiar de atração de visitantes pelo fato de realizarem grandes eventos, porém 

não possuírem leitos suficientes para hospedar todas as pessoas oriundas de fora 

da cidade o que acaba gerando um movimento de excursionistas e seu impacto 

econômico não pode ser descartado já que movimenta cifras grandiosas durante o 

período do evento. Seus gastos geralmente são realizados nos serviços e produtos 

relacionados ao evento, tendo em vista a curta duração da estadia na cidade.  

Oferecemos o modelo de avaliação como ferramenta de pesquisa para que 

gestores públicos e organizadores de eventos possam mostrar para a comunidade 

local, patrocinadores e stakeholders que é válido realizar investimentos públicos ou 

privados em eventos de cunho turístico e se geridos com transparência podem 

minimizar as críticas feitas por setores da sociedade a essa alocação de verbas. 

Com a divulgação de gastos por parte dos organizadores há a possibilidade de 

aperfeiçoamento do modelo, a partir do momento em que podem ser analisados os 

custos e os benefícios do evento.  
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As limitações da pesquisa estão nos desenvolvimentos dos multiplicadores 

das atividades econômicas no Brasil. Utilizamos a ferramenta desenvolvida pelos 

Professores Joaquim José Martins Guilhoto e Umberto Antonio Sesso Filho da USP, 

desenvolvida e atualizada no ano de 2013. A outra opção, utilizada por Monteiro e 

Marques (2015) era a matriz Leontief de 2005, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), e os dados das contas nacionais. Seus resultados devem ser 

vistos como uma realidade temporal e os multiplicadores refletem em algumas 

vezes números superestimados do impacto econômico além do resultado final ser 

um resultado aproximado. As pesquisas para desenvolver um modelo Input-Output 

são demoradas e com alto custo, o que pode resultar em equívocos nas análises, 

levando em conta a dinâmica e a complexidade da economia do Brasil e suas 

diferentes regiões. Porém, estas limitações não minimizam o estudo, e sim, permite 

que a seja visto como um modelo válido de avaliação de impacto econômico para 

eventos. 

As recomendações para futuros estudos são analisar um evento sob o 

prisma sociocultural, ambiental, político e econômico, trazendo não só os impactos 

positivos da atividade, mas todos os dissabores que o turismo traz para a 

localidade. Um estudo que mescle a pesquisa quantitativa e a qualitativa em que 

envolva turistas, moradores, gestores públicos e o trade turístico para que retrate 

fielmente a dinâmica do evento para a cidade.  Relacionada ao impacto econômico, 

a pesquisa pode calcular as receitas do governo através dos impostos municipais 

além de explorar como esse dinheiro circula na cadeia produtiva local, se as 

empresas do ramo turístico realizam suas compras na cidade, consequentemente 

fazendo o dinheiro circular mais, otimizando o efeito multiplicador, ou se ele escoa 

para fornecedores de outras cidades e estados. 
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ANEXO I 

 

QUESTIONÁRIO 

ANÁLISE DA DEMANDA E IMPACTO ECONÔMICO  
 

 

1. Você reside em Petrópolis [Se SIM, finalize o questionário] 
(   ) Sim       
(   ) Não 
 

2. Quantos dias, no total, pretende ficar na cidade de Petrópolis?  
(   ) Apenas hoje Se APENAS HOJE, passar para a questão 17] 
(   ) De um dia para o outro   
(   ) 2        
(   ) 3      
(   ) 4     
(   )Outra_____       
      

3. Sexo:  
(   ) Feminino         
(   ) Masculino 
 
 
 

4. Qual é a sua faixa etária? 
(   ) 18-20                 
(   ) 21-24           
(   ) 25-29                 
(   ) 30-34      
(   ) 35-39                 
(   ) 40-44           
(   ) 45-49                 
(   ) 50-54     
(   ) 55-59                
(   ) 60 ou mais   
(   ) NS/NR 
 
 

5. Qual a sua nacionalidade?  
(   ) Brasileiro(a)     
(   ) Outros:________________________ 
 

6. Qual é o seu país de residência permanente? [Se OUTROS, passar para questão 10]     
7. (   ) Brasil    
8. (   ) Outros:____________________ 

 
9. Em qual estado brasileiro você reside?[Somente para residentes no Brasil]* 

(   ) Acre   
(   ) Alagoas   
(   ) Amapá   
(   ) Amazonas   
(   ) Bahia             
(   ) Ceará   
(   ) Distrito Federal      
(   ) Espírito Santo   
(   ) Goiás         
(   ) Maranhão         
(   ) Mato Grosso   
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(   ) Mato Grosso do Sul               
(   ) Minas Gerais   
(   ) Paraná   
(   ) Paraíba            
(   ) Pará                  
(   ) Pernambuco   
(   ) Piauí            
(   ) Rio de Janeiro                         
(   ) Rio Grande do Norte   
(   ) Rio Grande do Sul      
(   ) Rondônia   
(   ) Roraima         
(   ) Santa Catarina     
(   ) Sergipe                            
(   ) São Paulo   
(   ) Tocantins 

 
10. Em qual cidade do estado do RJ você reside?[Somente para residentes no estado do Rio 

de Janeiro]* 
(   ) Angra dos Reis  
(   ) Araruama    
(   ) Areal   
(   ) Arraial do Cabo   
(   ) Belford Roxo  
(   ) Cabo Frio  
(   ) Campos dos Goytacazes   
(   ) Duque de Caxias  
(   ) Itaborai  
(   ) Macaé  
(   ) Magé  
(   ) Maricá 
(   )Nilópolis   
(   ) Niterói  
(   ) Nova Friburgo  
(   ) Nova Iguaçu  
(   ) Paraiba do Sul   
(   ) Paraty  
(   ) Resende   
(   ) Rio das Ostras  
(   ) Rio de Janeiro   
(   ) São Gonçalo   
(   ) São João de Meriti  
(   ) São José do Vale do Rio Preto  
(   ) São Pedro da Aldeia  
(   ) Sapucaia  
(   ) Teresópolis   
(   ) Três Rios   
(   ) Vassouras  
(   ) Volta Redonda  
(   ) Outra:__________________                 

 
 

11. Você poderia informar qual o valor total da sua renda  
familiar mensal?[Somente para residentes no Brasil]* 
A.(   ) Até R$ 708,19 
B.(   ) De R$ 708,20 a R$ 1.691,44 
C.(   ) De R$ 1.691,45 a R$ 2.965,69 
D.(   ) De R$ 2.965,70 a R$ 5.363,19 
E.(   ) De R$ 5.363,20 a R$ 10.386,52 
F.(   ) De R$ 10.386,53 a R$ 23.345,11 
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G.(   ) Acima de R$ 23.345,12 
    (   ) NR/NS 
 

12. Você poderia informar qual o valor total da sua renda familiar?[Somente para 
estrangeiros]* 
__________________________________________ 
 
 

10.1 Este valor é 
(    ) anual (anual)      
(    ) mensal (mensual)     
(    ) Outros_________ 
 
10.2 Este valor está em qual moeda?  
(    ) Reais        
(    ) Dólares        
(    ) Peso Argentino                  
(    ) Euro       
(    ) Outra:________________ 
 

13. Qual é o seu estado civil?  
    (    ) Solteiro      
    (    ) Casado        

          (    ) Viúvo                                            
          (    ) Divorciado/Separado       
          (    ) Outros_________ 

 
14. Qual seu maior nível de escolaridade? 

(     ) Sem escolaridade  
(     ) Fundamental 
(     ) Médio  
(     ) Formação Técnica 
(     ) Superior 
(     ) Especialização/Mestrado 
(     ) Doutorado 
(     ) NS/NR 
 
 

15. Qual o principal motivo de sua viagem 
(     ) Participar da Bauernfest 
(     ) Visitar uma atração turística  
(     ) Motivações profissionais 
(     ) Conhecer a cidade/Lazer 
(     ) Visitar amigos e familiares 
(     ) Outros: ____________________________ 

   
 

16. Quantas vezes você visitou a cidade de Petrópolis, contando com esta viagem? 
(    ) 1      
(    ) 2      
(    ) 3      
(    )4     
(    ) 5     
(    ) 6      
(    ) 7                                             
(    ) 8      
(    )9       
(    ) 10    
(    ) Mais de 10 vezes 
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17. Como você está visitando Petrópolis 
(    ) Sozinho             
(    ) Casal sem filhos 
(    ) Com amigos          
(    ) Em família 
(    ) Em grupo organizado 
 

18. Qual meio de hospedagem mais utilizado durante toda a viagem? 
(   ) Hotel/ Pousada  
(   ) Casa de amigos ou parentes  
(   ) Apartamento ou Casa alugada 
(   ) Bed&Breakfast 
(   ) Albergue (Hostel) 

             (   ) Outros:_________________ 
 
 

19. Quanto pretende gastar, no TOTAL, com a sua viagem em Petrópolis, EXCLUINDO 
seus gastos de transportes? 

 
19.1 Este gasto inclui quantas pessoas? 
(    ) 1   
(    ) 2   
(    ) 3   
(    )Outros______ 
 

 
20. Você poderia informar quanto você acha que vai gastar com: 

 

 Alimentos e Bebidas ?___________ 

 Hospedagem ?__________________ 

 Transporte ?__________________ 

 Compras ?____________________ 

 Com outros tipos de gastos (Shows, Casas Noturnas, Diversão, Gastos imprevistos 
__________ 
 

21. Em uma escala de 0 a 10 pontos, onde 0= péssimo e 10= excelente, como você 
classificaria os seguintes aspectos em relação à sua experiência na Bauernfest  
 
(__) A divulgação das informações sobre o evento (programação, site, redes sociais, 
entradas, etc)  
 
(__) Localização, vagas de estacionamento e facilidades de acesso (vias, transporte público, 
etc) ao evento  
 
(__) Níveis de preços dos alimentos e bebidas no evento  
 
(__) Sinalização para chegar/entrar ao evento?  
 
(__) Segurança percebida para chegar ao evento?  
 
(__) Programação do evento  

 
22. Você retornaria à Bauernfest?          

(    ) Sim   
(    ) Não  
(    ) NS/NR 
 
 

23. Você recomendaria a visita a Petrópolis para participar da Bauernfest ? 
(   ) Sim      
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(   ) Não      
(  ) NS/NR 

 
24. Qual nota você daria para a sua experiência turística na cidade de Petrópolis como um 

todo? 1= péssimo; 5= excelente.________________ 
 

25. Gostaria de deixar algum comentário final? 
___________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 


