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RESUMO 
 
 
 
 

Este trabalho se propõe a pesquisar as relações decorrentes da implantação de 

calendário de eventos como política norteadora de ações de gestão pública para 

desenvolvimento do turismo municipal. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica 

em obras pertinentes ao assunto para investigar as perspectivas políticas municipais no 

que tange ao planejamento do turismo em relação ao calendário de eventos. Foi 

estudado ainda o contexto turístico, incluindo diagnóstico do mercado, e, 

principalmente, os efeitos da implantação de um calendário de eventos como proposta 

de política capaz de garantir o desenvolvimento sustentável. A partir desta abordagem, 

foi observada a aplicação dos princípios teóricos na elaboração de um calendário de 

eventos do município de Nova Friburgo. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de 

campo com emprego de entrevistas semi-estruturadas com representantes do turismo 

local e áreas afins. Os resultados permitiram verificar que o calendário de eventos, 

como política de desenvolvimento do turismo municipal, é uma estratégia capaz de 

beneficiar não só o turismo, mas também os setores econômico, social e ambiental. 

 

Palavras-chave : Política de turismo. Planejamento turístico. Turismo de eventos. 

Calendário de eventos. Nova Friburgo – RJ. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

This study aims to identify the relations arising from the deployment of a calendar of 

events as a guiding policy for public management in the development of local tourism. 

Thus, to achieve the proposed goals, a bibliographical research was made in works 

related to the subject in order to investigate  the local political outlooks regarding the 

planning of tourism based on the schedule of events. Also an analysis of the whole 

context in which tourism is inserted was made through market diagnostics and the 

impact of the seasonality on tourism events. The application of theoretical principles in 

the development of a schedule of events was observed. For that, a field research was 

conducted with local tourism representatives. Results show that the calendar of events, 

as a policy for development in tourism is a strategy that benefits tourism primarily but 

also economy, society and environment aswell. 

  

Key Words:  Tourism policy. Tourism planning. Tourism of events. Calendar of events. 

Nova Friburgo – RJ. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A crescente utilização do calendário permanente de eventos como política de 

desenvolvimento do turismo municipal mostra a relevância desta ferramenta para o 

planejamento turístico dos municípios brasileiros nos últimos anos. Este assunto 

envolve a discussão dos conceitos: sistema turístico, planejamento turístico, política 

pública e sazonalidade, que são importantes para auxiliar no entendimento da 

importância do calendário de eventos para o desenvolvimento do turismo municipal.  

O sistema turístico (Sistur), como qualquer outro sistema, é composto por seu 

meio ambiente, seus elementos, suas relações, seus atributos, suas entradas e saídas, 

seu feedback e seu modelo de representação do sistema (BENI, 2003) que precisam 

ser administrados para que seu funcionamento ocorra de forma equilibrada e 

compatível com as necessidades da localidade.  

A administração do Sistur deve ocorrer de maneira que assegure a criação de 

planos os quais estabeleçam não apenas normas para  a atuação dos componentes do 

Sistur, como também o controle de seu rendimento e da correta execução dos objetivos 

previstos em cada plano (BENI, 2003). Para isso, torna-se evidente a necessidade de 

utilizar a ferramenta do planejamento, neste caso, denominado planejamento turístico.  

O planejamento turístico, segundo o enfoque sistêmico proposto por de Petrocchi 

(2001, p.70), é um processo que começa com a análise do “ambiente que o envolve, 

estabelece os objetivos e os meios para atingi-los em determinado tempo”. A relevância 

deste processo para o desempenho da atividade turística se deve ao fato desta 

ferramenta possibilitar a organização e articulação dos interesses completamente 

distintos dos agentes públicos, privados e civis que precisam estar coesos para que a 

atividade turística possa desempenhar o papel de desenvolvimento para uma localidade 

qualquer, respeitando os princípios da sustentabilidade tão em voga na atualidade. 

Além disso, o planejamento turístico também atua no monitoramento das variáveis 

internas e externas do Sistur. Desta forma, entende-se o planejamento turístico como 

um processo de tomada de  “decisões interdisciplinares” (HALL, 2004, p.24) que visam 

ao ajustamento da atividade turística à realidade de determinado lugar.  
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Normalmente, um processo de planejamento “envolve decisões e escolhas de 

alternativas entorno de objetivos coletivos” (BUARQUE,1999, p.36), ou seja, a política 

estabelece o direcionamento que o planejamento deve seguir. Quando se trata de 

planejamento turístico em um dado local, este estará subordinado a uma política 

pública de turismo nacional ou estadual.  

No Brasil, segundo Fratucci (2006, p.2), “a gestão pública do turismo ocorreu de 

forma esporádica e fragmentada, através de instrumentos legais e instâncias de 

governo bastante diversificadas” até 1996. A atividade turística começa a ser 

reconhecida como setor estratégico de desenvolvimento econômico e social pelo poder 

público federal somente no governo de Fernando Henrique Cardoso, com o 

lançamento, em 1996, da Política Nacional de Turismo (SILVEIRA et al, 2006). O 

principal programa desta política nacional era o Programa Nacional de Municipalização 

do Turismo (PNMT) que objetivava o desenvolvimento do turismo no território nacional 

por meio da descentralização da gestão do turismo com ênfase no Desenvolvimento 

Local Integrado e Sustentável (LOPES, 2006). Dessa forma, o foco da gestão do 

turismo passa para a esfera de governo municipal.  

O PNMT despertou os municípios para a necessidade de profissionalização do 

planejamento turístico. A realização do planejamento pelos órgãos municipais 

possibilitou que seus gestores identificassem o principal problema da atividade turística: 

a sazonalidade. Este problema se caracteriza pela “procura ao longo do ano de forma 

desigual, provocando uma concentração nuns meses mais do que noutros” (CUNHA, 

1997, p.189).  

Para solucionar essa questão, alguns municípios observaram um potencial no 

segmento de eventos o qual se caracteriza pelo “deslocamento realizado por indivíduos 

e seus acompanhantes com o objetivo de participar de um acontecimento” (CARDOSO1 

apud MUNDIM e BINFAR, 2004, p.3). Logo, observa-se que os participantes desta 

modalidade do turismo não estão sujeitos a sazonalidade, pois havendo demanda as 

pessoas se deslocarão para ele independentemente da época de realização.  

                                                 
1 CARDOSO, C. Turismo de eventos como oportunidade de desenvolvimento regional. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE TURISMO. São Paulo; Roca, 2002. 
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Nesse contexto, muitos municípios passaram a planejar a sua atividade turística 

pautados na confecção de um calendário anual de eventos, sejam eles relacionados à 

área técnico-científica e de negócios (congressos e reuniões), ou à área cultural e 

esportiva (festivais e campeonatos diversos). Nota-se que este segmento do mercado 

turístico tornou-se de grande relevância para gestão municipal desta atividade.  

O município de Nova Friburgo está inserido neste ambiente. O desenvolvimento 

deste município ocorreu com a chegada e instalação de diversas colônias, como a 

suíça, alemã, portuguesa, libanesa e outras, sendo palco de importantes 

acontecimentos históricos e sofrendo grandes transformações ao longo da história. 

Atualmente, o município possui uma população de aproximadamente 173.321 

habitantes e clima ameno – temperatura média de 18ºC –, destacando-se 

economicamente pela indústria de moda íntima, olericultura e caprinocultura. 

Entretanto, os gestores municipais perceberam que, com a melhoria dos meios de 

comunicação com as cidades do Rio de Janeiro e Niterói por rodovias pavimentadas, a 

atividade turística poderia ser mais um setor econômico explorado, e esta foi 

incorporada às demais fontes de renda da municipalidade. Assim, Nova Friburgo tem 

trabalhado para consolidar essa atividade por meio da organização do trade turístico 

em um Conselho Municipal de Turismo e do estabelecimento de um calendário anual 

de eventos, contando ainda com o Nova Friburgo Convention & Visitors Bureau para 

captar e promover os eventos do município (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

FRIBURGO, 2007). 

Em Nova Friburgo, observa-se que o turismo de eventos é um novo segmento de 

mercado, explorado pelo município, além do turismo de compras, ecológico e de lazer.  

Por essa razão, neste local se identificam as condições necessárias para estabelecer a 

relação entre a teoria e a prática dos conceitos estudados, servindo de exemplo para o 

conteúdo conceitual exposto neste trabalho de pesquisa.  

Deste modo, este estudo pretende, de maneira abrangente, verificar como se 

pode desenvolver o turismo em um município, a partir do estabelecimento de um 

calendário de eventos como estratégia central, observando de que maneira este pode 

interferir na atividade turística de um município. 
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De forma mais específica, este trabalho se propõe a pesquisar as estratégias de 

implantação e desenvolvimento de todas as etapas de um calendário de eventos com 

base na experiência de Nova Friburgo, uma vez que este é um município no qual o 

calendário está em fase de estruturação e cujo planejamento conta com a participação 

dos órgãos municipais e do Convention & Visitors Bureau. Além disso, é salutar 

observar as perspectivas, as conseqüências e especialmente os resultados obtidos com 

a execução desta proposta. 

 Com isso, esta pesquisa destina-se a reunir informações acerca da formulação 

de um calendário de eventos, de maneira a servir de norteador às ações de 

profissionais ligados ao turismo, ou ainda, estudantes e pesquisadores que tenham 

interesse pelo assunto.  

Para alcançar tais objetivos, o ponto de partida do trabalho são as pesquisas 

bibliográficas das obras pertinentes ao assunto, seguido da análise dos dados de 

entrevistas semi-estruturadas, desenvolvidas com os gestores públicos, privados e civis 

ligados ao setor, além de outras fontes e estudos que abordem o tema em questão. 

Com base nestas perspectivas, o próximo capítulo deste estudo apresenta os 

conceitos básicos de gestão sob o prisma da política pública e da política turística, esta 

última tratada com maior enfoque, já que envolve definições básicas que estabelecem 

os pressupostos que orientam esta análise. Além disso, o planejamento turístico é 

apresentado como ferramenta capaz de desta política, sobretudo no âmbito da 

municipalidade, objetivando alcançar o desenvolvimento sustentável.  

Em seguida, no capítulo 3, inserido no contexto do turismo, o calendário de 

eventos é analisado como uma importante política de turismo que atua no 

direcionamento das ações estratégicas relativas ao desenvolvimento do município, 

considerando-se, também, os aspectos mercadológicos que interferem em tal proposta 

e as interferências da sazonalidade em tais políticas supracitadas.  

O terceiro capítulo ainda contém um estudo sobre todas as etapas de 

implantação de um calendário de eventos, pondo-o em posição de destaque como uma 

política sustentável que se enquadra nas definições apresentadas no capítulo e itens 

anteriores. 
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O quarto capítulo apresenta Nova Friburgo, cidade da região serrana do estado 

do Rio de Janeiro, como o município escolhido para observação, uma vez que se 

encontra em fase de estruturação, cujo objetivo principal é reduzir os impactos da 

sazonalidade. Assim, para alcançar os fins propostos, as seções que seguem 

apresentam, respectivamente: breve histórico e situação atual do município em 

questão, suas peculiaridades, características e ações relativas ao turismo; a análise dos 

dados obtidos através de pesquisas de opinião com pessoas ligadas ao setor; e, por 

fim, a observação fundamentada sobre o calendário de eventos como uma política de 

desenvolvimento do turismo municipal. 

Uma síntese conclusiva é apresentada no capítulo 5 como resultado da 

investigação realizada, de modo a destacar de que forma a implementação de um 

calendário de eventos contribui para o desenvolvimento do turismo e como este, por 

conseguinte, constitui-se uma ferramenta estratégica de gestão pública, importante ao 

desenvolvimento de qualquer atividade turística. 
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2 POLÍTICA DE TURISMO COMO BÚSSOLA PARA O PLANEJAME NTO MUNICIPAL 
 
 
As inúmeras concepções de política refletem as infindáveis relações que esse 

termo determina. As concepções permeiam desde as áreas de estudo da filosofia, 

literatura, história, economia, turismo até a escola de ciências políticas. Diante de tão 

abrangente cenário de concepções de política, a do literato João Ubaldo Ribeiro (1981, 

p.18) busca explicar de forma simples que a “política se preocupa com o 

encaminhamento de interesses para a formulação e tomada de decisões”. 

No campo do turismo, estudiosos têm se preocupado em analisar este termo a fim de 

estabelecer sua fundamentação. Dessa forma, encontra-se a definição de política de 

Mário Carlos Beni (2006, p.91) que vê na política “um curso de ação calculado para 

alcançar objetivos”. 

A perspectiva do literato citado relaciona a política ao plano das idéias quando se 

refere a ela como o “encaminhamento de interesses”, ou seja, indica que 

decisões/ações são fundamentadas e direcionadas por uma ideologia seja ela qual 

for.  

A definição de Beni (2006) não deixa claro o que o poderia ser esse “curso de ação 

calculado”. Entretanto, a palavra “calculado” sugere que as ações foram 

cuidadosamente estudadas e selecionadas de acordo com o pensamento que melhor 

as direcionará para o objetivo a ser alcançado.  

Portanto, ambas as definições de política apresentadas por Ribeiro (1981) e Beni 

(2006) apontam para o fato que a ação política prescinde da idéia que fundamenta e 

norteia qualquer decisão.  

Diariamente todas as pessoas praticam política, pois estão pensando, tomando 

decisões e prevendo/realizando ações a todo momento. Embora cada pessoa tenha 

a sua forma de praticar política, como o homem vive em sociedade, muitas vezes é 

necessário que tome decisões, preveja e realize ações que promovam o 

ordenamento/atendimento das necessidades de uma sociedade. Por essa razão, 

surgiram as políticas públicas e suas formas de administração que se aprimoraram 

ao longo da história. 
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De acordo com Dias (2003a, p.121) política pública é “um conjunto de ações 

executadas pelo Estado, enquanto sujeito, dirigidas a atender as necessidades de toda 

a sociedade”. Assim, muitos são os agentes que atuam junto com o governo para a 

formulação política pública (como ONG’s e entidades civis de classe), entretanto, 

somente o Estado é responsável pelo estabelecimento de diretrizes que promovam o 

bem público.   

No entender de Dye2 (1992, apud HALL, 2004, p.26), política pública “é tudo 

aquilo que o governo decide fazer ou não” Esta definição, embora pareça abrangente, 

esclarece que a política pública reflete “um posicionamento da administração pública 

frente a um aspecto da vida social em um dado momento” (SANSOLO ; CRUZ, 2006, p. 

3). 

 Identifica-se, a partir dos conceitos expostos, dois elementos relevantes constituintes 

da política pública: governo (seja qual for a esfera governamental) e decisão. 

Independentemente da forma como o governo buscará parâmetros – modelo 

participativo ou outro – para fundamentar sua posição ideológica para qualquer 

assunto, o poder de decisão sobre a política mais adequada para um dado momento 

sempre será do governo. Este, por seus dos órgãos públicos, revelará a política pública 

adotada, isto é, a partir dos órgãos, o governo informará à sociedade o que decidiu 

fazer – seu conjunto de ações – para ordenar e/ou atender a uma necessidade da 

sociedade naquele momento.  

No que se refere ao turismo, as políticas públicas surgiram a partir da percepção 

dos governos de administrar o rápido crescimento desta atividade.  

A maneira como a sociedade humana se estruturou desde a Idade Moderna até 

hoje, propiciou a utilização de viagens como forma de lazer, tornando-as uma 

necessidade crescente para o ser humano independente da sua motivação e classe 

social. Esse fato pode ser comprovado por meio de estatísticas dos órgãos 

internacionais de turismo como a Organização Mundial do Turismo (OMT). 

 

                                                 
2 DYE, T. Undertanding Public Policy. 7 ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1992. 
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Tabela 1:  Número de turistas internacionais mundiais. 

 
Fonte:  OMT (2001, p. 6) 
 
A percepção do aumento crescente do turismo como necessidade de lazer 

possibilitou que diversos setores da sociedade analisassem esta atividade pelos 

parâmetros econômico, social, cultural e, mais recentemente, ambiental. Isso favoreceu 

o surgimento de uma infinidade de percepções e interesses – muitas vezes conflitantes 

– relacionados à atividade turística. Por consegüinte, os governos se viram com a 
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função de regular e controlar a atividade turística para ordená-la, tentando adequar 

todos os interesses dos mais variados setores da sociedade, tornando necessário, para 

isso, o estabelecimento de políticas públicas para o turismo (também denominadas 

políticas de turismo). 

A política de turismo, segundo Cruz (2000, p.40), pode ser definida como 
 
  

um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou 
deliberadas, no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de 
alcançar e/o mudar continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade 
turística num dado território.  
 
 

No entender desta pesquisadora, o turismo é uma prática social que não só 

utiliza e consome o espaço, mas também o modifica através de relações sociais 

estabelecidas e da instalação dos seus equipamentos. Para Cruz (2000), o aspecto 

territorial não pode ser negligenciado durante a elaboração da política de turismo. 

Dessa forma, sua definição estabelece que o turismo desenvolve-se em um território 

qualquer, e que as intenções, diretrizes e estratégias devem respeitar o 

desenvolvimento do turismo no território em que ele está inserido.  

Pelo enfoque adotado por Goeldner, Ritchie e McIntosh3 (2002, apud DIAS, 

2003a, p121-122) política de turismo nada mais é que 
 

 

um conjunto de regulamentações, regras, diretrizes, diretivas e objetivos 
e estratégias de desenvolvimento e promoção que fornece uma 
estrutura na qual são tomadas decisões coletivas e individuais que 
afetam diretamente o desenvolvimento turístico e as atividades diárias 
dentro de uma destinação. 

 
 

Tal definição ressalta a política de turismo como norteadora para a 

operacionalização da atividade. Ao utilizar a expressão “decisões coletivas e 

individuais”, os autores esclarecem que a política de turismo não cabe apenas traçar o 

perfil do desenvolvimento do setor (atividades coletivas), mas também orientar e regular 

                                                 
3 GOELDNER, Charles R; RITCHIE, J. R. Brent; McINTOSH, Robert W. Turismo: princípios, práticas e filosofias. 
Traduçõ de Roberto Cataldo Costa. 8 ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
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o desenvolvimento dos agentes do mercado turístico por meio de regras individuais 

restritas para cada setor, como agências de viagens, hotéis, companhias aéreas e 

outros. 

Beni (2003, p.178) conceitua política de turismo como  

 

o conjunto de fatores condicionantes e diretrizes básicas que expressam 
os caminhos para atingir os objetivos globais para o turismo do país; 
determinam as prioridades de ação executiva, supletiva ou assistencial 
do Estado; e facilitam o planejamento das empresas do setor quanto aos 
empreendimentos e atividades mais suscetíveis de receberem apoio 
estatal.  

 

 

O conceito estabelecido por Beni revela um entendimento claro, lógico e objetivo 

sobre política de turismo, pois além de esclarecer o que é essa política setorial, mostra 

como ela é utilizada e serve como instrumento de orientação para os gestores dessa 

atividade. 

Ainda que os diversos autores estabeleçam interpretações diferentes sobre 

política de turismo, eles concordam com o fato do governo ser o agente norteador das 

diretrizes, estratégias e objetivos gerais para desenvolver o turismo em um país, estado 

ou município. Além disso, os três conceitos possuem enfoques complementares e 

relevantes para o exercício deste setor: território, operacionalização da atividade e 

utilidade desta política pública.  

No entanto, há um elemento indispensável para a realização de uma política de 

turismo realmente eficaz: a comunidade do destino turístico. Não se pode negligenciá-

la, porque é ela que gera a atratividade no turista por suas características culturais e 

sociais, além das ambientais. As comunidades das localidades turísticas, ao 

trabalharem junto com o governo, têm a possibilidade de defender e / ou garantir seus 

interesses, mas também têm a possibilidade de elaborar políticas de turismo que sirvam 

como instrumento realmente eficaz na orientação e auxílio da prática diária desta 

atividade.   

Portanto, para este estudo, considerar-se-á política pública de turismo como o 

conjunto de intenções e diretrizes elaboradas pelos agentes governamentais, sociais e 
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econômicos que orientam o setor (órgãos/empresas públicas e privadas) para o alcance 

dos objetivos globais para o turismo em um dado território através, do estabelecimento 

das prioridades nas ações do governo (federal, estadual e/ou municipal), e determinam 

regras de operacionalização das empresas no mercado, facilitando o planejamento de 

suas ações.   

 

 

2.1 POLÍTICA DE TURISMO E PLANEJAMENTO TURÍSTICO 

 

 

Tão relevante quanto saber o que é política de turismo, é saber reconhecer o que 

ela objetiva para determinar a sua real importância para o funcionamento das atividades 

turísticas. Identifica-se, a partir do que já foi exposto, que a política de turismo deve 

servir de parâmetro para o planejamento estratégico das atividades desenvolvidas pelo 

setor. Isso revela que sem ela não é possível um processo de planejamento que 

permita o funcionamento orgânico do turismo.  

Para entender o papel do planejamento no desenvolvimento do turismo, 

necessário se faz, primeiramente, esclarecer o que significa planejar. Este termo pode 

ser compreendido como a tarefa de “definir objetivos e escolher antecipadamente o 

melhor curso de ação para alcançá-los” (CHIAVENATO, 2003, p. 168). Embora esta 

seja uma definição da área de administração de empresas, pode-se ampliar este foco 

para a administração do turismo, pois esta atividade também precisa de um roteiro de 

ações com metodologia específica para alcançar objetivos previstos. Dessa forma, 

planejar é um hábito muito comum que consiste em refletir sobre o futuro e agir 

fundamentado nesta reflexão (CHADWICH4, 1971, apud HALL, 2001, p.24).  

No que se refere ao turismo, planejar esta atividade não é uma tarefa tão comum 

e simples como é colocado por Chiavenato (2003) e Chadwich (1971, apud HALL, 

2001), devido à variedade de agentes que se relacionam para a sua existência. Por 

essa razão, o turismo deve ser analisado como um sistema complexo por sua natureza 

                                                 
4 CHADWICH, G. A. Systems view of planning. Oxford: Pergamon Press, 1971. 
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multidisciplinar que permite interfaces com as esferas ambiental, cultural, social e 

econômica. (BENI, 2003) 

A análise da situação atual do turismo deve ser o primeiro passo na direção do 

seu planejamento, pois não há como traçar objetivos e métodos para alcançá-los sem 

antes saber como a atividade turística se desenvolve e se relaciona com as outras 

atividades e setores da sociedade. Evidencia-se, então, a necessidade de adotar 

método de análise que seja capaz de identificar e possibilitar o entendimento da 

complexidade do turismo.  

Para Beni (2003), assim como para muitos pesquisadores e teóricos do turismo, 

identificam a teoria de sistemas como modelo de análise mais adequado para o estudo 

e a gestão do turismo. Segundo esta teoria, a realidade pode ser analisada a partir de 

um conjunto de sistemas que são compostos por elementos interdependentes, sendo 

necessário entender as inter-relações desses elementos pelos enfoques 

interdisciplinares que conduzirão o entendimento da realidade (MAXIMIANO, 2000). 

Dessa forma, para entender a realidade do turismo como fenômeno social é necessário 

entendê-lo como sistema.  

Ainda seguindo o enfoque adotado por Beni (2003, p.44), entende-se por sistema 

um “conjunto de procedimentos, doutrinas, idéias ou princípios logicamente ordenados 

e coesos, com intenção de descrever, explicar ou dirigir o funcionamento de um todo”. 

Esse autor situa o turismo nesta definição e, a partir disso, traça um modelo referencial 

para estudo que se denomina Sistema Turístico (Sistur). O Sistur de Beni mostra-se 

como importante modelo de interpretação do funcionamento da atividade turística 

brasileira em toda a sua abrangência, multicasualidade e multidisciplinaridade, servindo 

de instrumento metodológico para compreensão da realidade turística de uma 

localidade.  

De acordo com Petrocchi (2001, p.28), o Sistur é “um sistema complexo, 

multidisciplinar e composto por uma infinidade de subsistemas, tem seu desempenho 

dependente dos desempenhos de cada uma das partes que o compõem”. A definição 

de Petrocchi demonstra que o sucesso de um Sistur está garantido quando o sucesso 

dos subsistemas é alcançado. Para isso é inevitável a existência de uma eficaz 

administração dos subsistemas e conseqüentemente do Sistur.  



 34 

As definições apresentadas possibilitam o desenvolvimento de análise científica 

da atividade turística que ofereça subsídios para o planejamento desta atividade 

porque, além de se complementarem, revelam os dois principais pontos de análise do 

turismo. A primeira definição de Beni se concentra em estabelecer o que é um Sistur, 

enquanto a segunda de Petrocchi estabelece como foco a demonstração da 

sobrevivência deste sistema. Desse modo, a análise do turismo segundo o enfoque da 

teoria de sistemas orienta o planejamento desta atividade para o estabelecimento de 

planos que sejam capazes de organizar os diversos agentes e seus relacionamentos, 

garantindo o bom desempenho desse sistema.  

Planejar é um processo decisório baseado na reflexão sobre o futuro – os 

objetivos que se deseja alcançar e os meios para alcançá-los. O planejamento do 

turismo, segundo o enfoque sistêmico, estabelece os objetivos globais e os planos 

táticos para que as partes do sistema funcionem de forma integrada, possibilitando 

atingir o objetivo global traçado. Entretanto, outras definições de planejamento turístico 

contribuem para o amplo entendimento deste assunto.  

De acordo com Ruschmann (1997, p. 24), o planejamento turístico nada mais é 

que “o instrumento fundamental na determinação e seleção das prioridades para a 

evolução harmoniosa da atividade, determinando suas dimensões ideais, para que, a 

partir daí, possa-se estimular, regular ou restringir sua evolução”. Esta definição 

esclarece sobre a necessidade de estabelecer prioridades para o desenvolvimento do 

turismo em uma localidade, pois, é fato que os recursos financeiros das comunidades 

são limitados. Com isso, não se podem desenvolver ações variadas que contemplem 

simultaneamente todas as necessidades do turismo do local. 

Como Molina (1997, p. 37) declarou planejamento turístico é “un processo 

racional cuyo máximo objetivo consiste en asegurar el crecimiento o el desarrollo 

turístico”5. Para aquele pesquisador, o turismo também é reconhecido como um sistema 

que deve ter seus subsistemas organizados para o seu desempenho harmonioso.  

                                                 
5 Um processo racional cujo objetivo máximo consiste em assegurar o crescimento ou o desenvolvimento 
turístico. Tradução livre da autora do presente trabalho. 
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No entender de Getz6 (1987, apud HALL, 2001, p.25), planejamento turístico é 

“um processo, com base em pesquisa e em avaliação, que procura otimizar a 

contribuição potencial do turismo para o bem estar humano e para a qualidade do meio 

ambiente”. Esta definição de Getz (1987, apud HALL, 2001) complementa as idéias 

apresentadas anteriormente ao mostrar que a realização da pesquisa e sua avaliação 

são processos constantes de análise que servem para direcionar o estabelecimento das 

prioridades, dos objetivos e dos métodos aplicados para que esta atividade possa 

garantir a qualidade de vida satisfatória aos envolvidos no sistema e a sustentabilidade 

do meio ambiente. Dessa forma, o planejamento turístico “deve ser considerado um 

elemento crítico para garantir o desenvolvimento sustentável de longo prazo dos 

destinos turísticos” (HALL, 2004, p.29). 

Portanto, o planejamento turístico é a ferramenta indispensável para assegurar o 

ordenamento da atividade turística através da utilização de pesquisa e análise de dados 

que possibilitam determinar prioridades de desenvolvimento do turismo e, por 

conseguinte, os objetivos globais e os planos táticos para que as partes do sistema 

funcionem de forma integrada, possibilitando o desenvolvimento sustentável dos 

destinos turísticos. 

A importância do planejamento turístico está no fato dele permitir a 

 
 

gestão racional dos recursos, evitando o desenvolvimento 
desequilibrado dos mesmos, ou o desperdício, e desta maneira, ajuda a 
preservar as vantagens econômicas, [culturais], sociais e ambientais do 
turismo e a diminuir custos [de investimentos públicos e privados] (OMT, 
2001, p.177).   

 
 

Identifica-se, desse modo, que o planejamento do turismo pode contribuir, 

significativamente, para a sua administração pelo setor público. Ele é capaz de 

transformar uma política pública de turismo em objetivos e planos executáveis que 

permitam o desenvolvimento ordenado do setor em uma localidade. Assim, nota-se 

uma relação de dependência entre política e planejamento turístico no qual o 

                                                 
6 GETZ, D. Tourism planning and research: traditions, models and futures, ensaio apresentado no The Australian 
Travel Workshop, Bunbury, Western Australia, 5-6.novembro.1987. 
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planejamento sempre deve estar subordinado a uma política de turismo, seja qual for 

a sua esfera governamental. 

Para a administração pública, a atividade turística é uma importante captadora 

de recursos e investimentos além de veículo promotor de desenvolvimento em uma 

localidade devido à quantidade de agentes envolvidos, a sua capacidade de 

redistribuição de renda e aos efeitos multiplicadores desta atividade. Por isso, os 

governos, em todos os níveis, possuem particular interesse neste ramo de atividade 

e têm procurado atuar na administração do segmento, estabelecendo políticas 

públicas e gerindo diretamente a atividade por meio da implantação do planejamento.  

Desse modo, oportuno se faz aprofundar o estudo no papel do setor público 

no desenvolvimento do turismo. Conforme já foi observado, os governos, atualmente, 

não só reconhecem as vantagens de utilizar o turismo como propulsor do 

desenvolvimento de localidades, mas também têm atuado diretamente no setor. A 

atuação do governo no desenvolvimento do turismo envolve, de acordo com Hall 

(2004, p. 184-195) e Dias (20003a, p. 126-128), as seguintes áreas: 

• Coordenação: dos agentes públicos (em todos os níveis 

governamentais) e dos privados a fim de somar esforços para 

desenvolver objetivos políticos comuns como também estratégias 

eficientes para alcançá-los. Além disso, o governo “ajuda a coordenar 

também as atividades do setor privado em várias jurisdições” (HALL, 

2004, p. 185). 

• Planejamento: de como serão usados o solo e os recursos, além de 

planejar também o modo como se desenvolverão o próprio turismo, a 

infra-estrutura e a divulgação e marketing. O governo ainda planeja as 

atribuições / formas de participação das instituições governamentais em 

suas escalas de atuação.  

• Legislação e regulamentação: as “normas codificadas no direito, são 

importante instrumento para realização das políticas públicas” (DIAS, 

2003a, p. 127), porque estabelecem parâmetros de limites, condições 
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que organizam a realização da atividade turística e integra a política de 

turismo as outras políticas setoriais. 

• Investimento: parte do custo de produção é subsidiado pelo governo, no 

qual “os possíveis custos privados são transformados em custos 

públicos e sociais” (HALL, 2004, p. 188). 

• Incentivo: seja financeiramente – por de empréstimos a juros 

subsidiados, reservas para amortização ou oferecimento de incentivos 

fiscais para atrair capital estrangeiro – seja promovendo e patrocinado 

pesquisas “que beneficiem a indústria do turismo em geral” (HALL, 

2004, p.189). 

• Divulgação: utilizando as ferramentas do marketing para “identificar os 

mercados-alvo potenciais, os melhores métodos de atraí-los e, uma vez 

demonstrado o interesse em adquirir o produto turístico, para onde 

conduzi-los” (HALL, 2004, p.190). Além disso, o governo deve estudar 

formas de estimular as viagens domésticas para que não ocorra a fuga 

de turistas nacionais para outros países. 

• Atuação social: ao promover o turismo social, “contribuindo para a 

expansão da atividade e para a ampliação do exercício do direito ao 

lazer” (DIAS, 2003a, p. 127). 

• Defesa dos interesses públicos: atua como árbitro entre interesses 

conflitantes de comunidades locais, grupos minoritários e outros 

agentes do mercado a fim de atender a interesses públicos nacionais e 

regionais.  

No entanto, para Fernandes (2002) há ainda outras formas de atuação no 

desenvolvimento do turismo. Este pesquisador enumera uma série de atividades 

afirma ser “imprescindível” a participação do governo. Listadas abaixo de maneira 

resumida, tais atividades compreendem: 

 

 

a) controle de qualidade do produto;[..] 
c) controle do uso e da conservação do patrimônio turístico; 
d) implementação e manutenção da infra-estrutura urbana; 
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e) arrecadação da receita fiscal e dispêndio dos gastos públicos; [...] 
g) implantação e manutenção da infra-estrutura turística voltada 

para a população de baixa renda; 
h) captação de investidores privados para o setor; 
i) capacitação dos recursos humanos;  
j) captação, tratamento e distribuição da informação turística  
k) desenvolvimento de campanhas de conscientização turística;  
l) apoio ao desenvolvimento de atividades locais, tais como 

artesanato, folclore, gastronomia típica;  
m) implantação e operação de sistemas estatísticos de 

acompanhamento mercadológico; (FERNANDES, 2002, p. 70-
74). 

 

 

Os três pesquisadores em questão tratam de papéis passiveis de atuação dos 

governos. A diferença entre os três autores reside no fato de os dois primeiros 

trabalharem de forma conceitual a atuação dos governos no desenvolvimento da 

atividade turística, enquanto o terceiro refere-se a atividades relacionadas à prática 

do cotidiano do turismo como setor a ser desenvolvido pelos governos.   

Assim, observa-se que, através da reunião destas funções desempenhadas pelos 

governos, eles “podem contribuir para criar um ambiente favorável ao turismo” 

(PETROCCHI, 2001, p. 48).  Embora todos os níveis de governo desempenhem 

esses papéis em escalas diferentes dentro do processo de planejamento, os 

enfoques deste processo variam de acordo com a esfera governamental (OMT, 

2001, p. 177). Dessa forma, faz-se necessário elucidar os diferentes enfoques que 

são estabelecidos para os diferentes níveis de governo. 

A OMT estabelece os seguintes enfoques para o planejamento nos níveis local, 

regional e nacional.  

 

 

Em nível local, o planejamento centra-se em regulamentar o uso do solo, 
oferecer os serviços típicos da administração local (segurança, 
iluminação, etc), promovendo a região em nível local. 

Em nível regional, a ênfase situa-se em obter a coordenação necessária 
das entidades locais e superiores do território para promover a infra-
estrutura do transporte e da comunicação, assim como proporcionar a 
realização das entradas necessárias para a realização das atividades 
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que promovam um determinado tipo de investimento público. A região 
representa o tamanho mínimo para a atuação eficaz nos mercados 
turísticos [...] 

Em nível nacional, o planejamento busca a coordenação das entidades 
regionais e estaduais (até federais) para tarefas promocionais no 
exterior, o estabelecimento de normas turísticas necessárias de 
categoria superior e a cooperação co os organismos mundiais. A 
administração costuma ocupar-se desse nível de planejamento 
horizontal, isto é, proporciona o âmbito de normas voluntárias, somente 
indicativas [...] Também, em nível nacional, estabelecem-se os âmbitos 
econômico, financeiro, fiscal e trabalhista que devem propiciar o sucesso 
a competitividade das empresas turísticas (OMT, 2001, p.177).  

 

 

Mesmo com enfoques diferentes no planejamento do turismo, o papel desenvolvido 

pelos agentes públicos das três esferas governamentais é garantir o pleno 

funcionamento do sistema turístico alicerçado num planejamento claro que respeite a 

política de turismo e integre os diversos agentes envolvidos na atividade turística. 

Está claro, portanto, que o estabelecimento de políticas de turismo e a realização do 

planejamento do turismo são importantes atribuições desenvolvidas pelo setor 

público, capazes de definir os rumos não apenas do turismo de uma localidade, mas 

também alterar o ciclo de vida e a rotina do local. Por isso, as autoridades e técnicos 

do setor público devem estabelecer mecanismos de diálogo constante com as 

comunidades dos destinos turísticos envolvidos em processo de planejamento para 

que as decisões possam ser compartilhadas por todos os cidadãos e para que o 

planejamento turístico seja democrático.  

À estrutura governamental também cabe a garantia de um processo da democracia 

no decorrer do planejamento turístico. Entretanto, Dias (2003a, p.113) identifica ser 

impossível exercer a participação direta em todos os níveis governamentais, 

principalmente no nível nacional. Isso ocorre devido à inexistência de logística dos 

governos capaz de reunir e organizar os pensamentos individuais de cada integrante 

da população a cerca de um mesmo assunto. Dessa forma, para Dias (2003a) os 

governos podem estimular a participação da população por meio dos mecanismos 

institucionais pelos quais a população pode se expressar (partidos políticos, 

organizações não governamentais, associações de classe, etc). 
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Embora se reconheça a dificuldade de participação da sociedade nos processos de 

gestão dos mais variados níveis governamentais, observa-se uma nova tendência de 

gestão pública municipal pautada na participação direta da população. Esse modelo 

de gestão tem contribuído de forma significativa com a gestão da atividade turística, 

já que, para o seu desenvolvimento, é necessária a articulação de diferentes agentes 

sociais.  

Assim, o envolvimento da esfera pública na administração do turismo é muito mais 

profundo. As políticas governamentais e o processo de planejamento adotado devem 

estar em concordância não só com os anseios exclusivos da população, mas de 

todos os envolvidos (o turista, o setor privado e o próprio setor público), garantindo o 

desenvolvimento sustentável de todo o sistema.  

 
 
 
 
2.2 POLÍTICA DE TURISMO E PLANEJAMENTO TURÍSTICO NA PERSPECTIVA    

      MUNICIPAL 

 

 

  Desenvolver o turismo não é tarefa simples e exige envolvimento de agentes 

públicos, privados e população para que ele possa alcançar o sucesso necessário. 

Por outro lado, cada um desses agentes possui interesses particulares baseados no 

seu entendimento sobre o que é o turismo, suas vantagens e desvantagens. Articular 

esses agentes em um interesse comum que seja benéfico a todos não é tarefa fácil, 

mas disso depende o desenvolvimento do turismo. A esfera municipal, por ser a 

última instância governamental, abriga um ambiente favorável a esta articulação dos 

agentes públicos, privados e população. 

De acordo com a Constituição Federal Artigo 182 (1988, p. 38), a política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo município, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes.  
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Para tanto, torna-se fundamental a integração dos gestores municipais não 

apenas com as “múltiplas articulações das instâncias de governo municipal, estadual, 

e federal” (REZENDE ; CASTOR, 2006. p. 29), mas também com os munícipes, 

gestores locais e outros interessados. 

Garantir a articulação e integração entre tantos gestores e os munícipes exige do 

poder público municipal um modelo de gestão que possibilite a participação 

ordenada de todos esses atores na orientação do referencial de desenvolvimento 

desejado. Dessa forma, observa-se que o modelo de gestão participativa surge como 

instrumento metodológico para auxiliar este processo de planejamento de gestão.  

O modelo de gestão é baseado no planejamento participativo, que se caracteriza por 

um “processo de tomada de decisões com envolvimento dos atores sociais 

diretamente interessados e comprometidos com o futuro da localidade” (BUARQUE, 

2002, p.89). Compreende-se, desse modo, que o planejamento participativo reúne 

para discussão do planejamento os munícipes, o setor privado e o setor público, 

transformando-os em sujeitos políticos capazes de determinar as preferências e 

prioridades de ação no planejamento municipal (REZENDE ; CASTOR, 2006).  Este 

conceito, ainda permite entender que, no modelo de gestão participativa, a palavra 

atores perde significado, pois, ao se tornarem sujeitos políticos, os gestores locais 

privados e munícipes passam para a condição de agentes que trabalham em 

conjunto com o poder público para a melhoria do município.  

A gestão participativa está diretamente relacionada ao conceito de cidadania à 

medida que incentiva todos os sujeitos políticos locais a gozarem de seus direitos 

para definir o destino do próprio município. Assim, o modelo de gestão participativa 

contribui para:   

 

 

trabalhar não apenas em prol da integração entre as diversas esferas 
em que atuam os agentes decisores, mas na democratização da 
informação e de dados para permitir a construção de uma nova fórmula 
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de agir, fora dos velhos paradigmas do assistencialismo, do 
paternalismo, utilizando, em vez disso, um planejamento participativo, 
integrado e, mais importante, convergente com os anseios da 
população, sendo um multiplicador do conhecimento, de histórias e de 
identidades locais (BENI, 2006, p.63).  

 

 

As considerações de Beni contribuem significativamente para a gestão do turismo 

em municípios. O turismo é, por natureza, uma atividade multissetorial e produz 

significativos impactos positivos e negativos nas localidades. À medida que ele se 

estabelece e se desenvolve empiricamente, gera uma série de discordâncias entre 

seus agentes, sendo a mais evidente a que se dá entre gestores do turismo 

(privados e públicos) e a população das áreas receptoras. A gestão participativa do 

turismo contribui para o consenso de idéias para o progresso do turismo pela 

disseminação da informação sobre a atividade e suas técnicas de desenvolvimento a 

todos os públicos envolvidos direta e indiretamente com a atividade, além de 

transformar esses públicos em agentes do turismo, dividindo a responsabilidade do 

sucesso.  

Sob essa ótica, no que se refere ao desenvolvimento do turismo em escala 

municipal, é possível identificar que o papel do poder público não é restrito apenas a 

coordenar agentes, ele deve promover não só a mobilização de todos (comunidade e 

setor privado) para o reconhecimento da capacidade do potencial turístico no 

município, mas também, incentivar a discussão sobre como será realizado o 

desenvolvimento desta atividade. Assim, cabe ao poder público municipal orientar a 

discussão sobre o turismo para um modelo de desenvolvimento que realmente gere 

a participação da sociedade local nas resoluções e proposições do turismo no 

município que irão orientar a elaboração da política e do planejamento turístico.  

Na esfera municipal, as políticas públicas são “as regras gerais de administração 

local ou as orientações para a gestão do município” (REZENDE ; CASTOR, 2006, p. 

83), que têm “por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem estar de seus munícipes” (BRASIL, 1988, p. 38).  
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O turismo é um fenômeno social que precisa ser ordenado por parâmetros 

claramente definidos que orientam a gestão desta atividade, garantindo os reais 

benefícios aos seus habitantes. A política municipal de turismo surge sob a égide de 

determinar “os vetores de [desenvolvimento e] crescimento da atividade e as ações 

do setor privado” (BARBOSA ; ZAMOT, 2004, p. 93).   

De acordo com o documento Turismo Responsável - Manual Para Políticas Locais 

elaborado pela World Wildlife Fund (WWF) e pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) com organização de Salvati (2004, p. 88), a política municipal 

de turismo tem 11 objetivos básicos que, resumidamente, abrangem  

 

 

planejar, regulamentar e fiscalizar a atividade turística no município de 
forma a desenvolvê-la em harmonia com a legislação federal e estadual 
aplicável, com a conservação dos ecossistemas locais e regionais, o uso 
sustentável dos recursos naturais e a preservação do patrimônio 
histórico, cultural e local visando melhorar as condições de vida da 
população local. 

 

 

Observa-se, desse modo, que a política municipal de turismo é a definição de 

premissas para o setor, que visam auxiliar no processo de planejamento, através de 

um processo de negociação de interesses entre os diversos envolvidos na atividade 

turística, promovendo o desenvolvimento sustentável do sistema turístico.  

Uma importante questão que merece destaque, em relação à política municipal de 

turismo, é que, embora esta política esteja relacionada diretamente ao 

desenvolvimento específico de uma comunidade por ser a última instância da divisão 

governamental, ela deve “ser entendida como parte integrante da política nacional de 

turismo” (DIAS, 2003a, p. 144). O trabalho articulado dos órgãos e empresas 

públicas propicia melhores condições de desenvolvimento e investimento em 

programas, projetos e ações diversas que representam importante benefício para o 

turismo dos municípios. 



 44 

Entretanto, existem duas situações de grande relevância que podem prejudicar 

substancialmente a integração entre as organizações das esferas governamentais, 

conseqüentemente prejudicando o desenvolvimento de políticas de turismo. A 

primeira é aquela observada por Beni (2003, p. 195) ao identificar como um grande 

obstáculo que cerca a coordenação de políticas públicas no Brasil é a dificuldade na 

“intersetorialidade de ação conjunta e integrada”. Para ele, esta razão é a maior 

responsável pela inviabilização de uma “atuação eficaz dos órgãos públicos de 

turismo no Brasil” (BENI, 2003, p. 195). 

A segunda situação problemática é identificada como a crescente “importância dos 

subgovernos no turismo internacional e tem implicações significativas não apenas 

para as relações internacionais, mas também para as relações domésticas entre os 

governos centrais e regionais” (HALL, 2004, p.206). Hall esclarece que a atuação 

dos municípios e regiões na divulgação e no planejamento do turismo pode não 

apenas gerar tensões significativas entre as esferas governamentais, mas também 

“aumentar ainda mais as dificuldades existentes na coordenação das atividades 

governamentais, [pois] os objetivos dos governos locais podem diferir dos do 

governo central” (HALL, 2004, p.206), tornado ainda mais complexo o processo de 

elaboração de políticas de turismo.  

Para resolver estas questões, os governos têm procurado soluções que contemplem 

as necessidades de todos. No Brasil, a política de turismo sofreu um processo de 

descentralização a partir de 1994, que resultou na elaboração do Programa de 

Municipalização do Turismo. Este programa estabelecia que 

 

 

o município deve constituir sua política de turismo dentro da perspectiva 
do desenvolvimento sustentável, [cabendo ao] poder local e a 
comunidade estabelecer suas prioridades, construindo uma política 
municipal voltada para seus interesses, tendo como baliza a Política 
Nacional de Turismo (DIAS, 2003a, p. 146). 
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Dessa maneira, entende-se que a execução de políticas desconexas entre as 

três esferas governamentais permite a tomada de decisões arbitrárias que podem 

trazer graves danos e a perda / desperdício de recursos e de oportunidades ao 

turismo em um dado município, podendo até causar a falência desta atividade. 

Solucionar os obstáculos referentes à articulação e integração das políticas públicas 

municipais e as das demais esferas governamentais é estratégia de real importância 

para que a realização do planejamento consiga alcançar os objetivos definidos para 

o desenvolvimento sustentável. 

 

 

2.2.1 Desenvolvimento Sustentável e o Turismo nos Municípios 

 

 

O principal objetivo fixado no conceito de desenvolvimento sustentável é 

garantir o desenvolvimento econômico e sócio-cultural sem a degradação e 

destruição dos recursos que o tornam viável. O turismo, como é uma atividade 

geradora de significativos impactos na sociedade, na cultura e no ambiente do local 

que o desenvolve, necessita estar delimitado por parâmetros que garantam o 

controle e mecanismos de redução dos seus impactos negativos. Logo, a relação 

existente entre as políticas públicas de turismo e o conceito de desenvolvimento 

sustentável está no fato das políticas de turismo poderem estabelecer a 

sustentabilidade como parâmetro de desenvolvimento do turismo para conter e 

regular os seus efeitos negativos.  

O conceito de desenvolvimento sustentável é estabelecido pela União Mundial para a 

Conservação (IUCN) como  

 

 

um processo que permite o desenvolvimento sem degradar o ou esgotar 
os recursos que o tornam possível. Para tal, gerem-se os recursos de 
modo a que estes possam se regenerar ao mesmo ritmo em que são 
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utilizados, ou passando a utilizar, em vez de um recurso que se 
regenera lentamente, um recurso que se regenere mais rapidamente. 
Desta forma os recursos podem servir as gerações futuras. (IUCN7 apud 
EMBRATUR, 1994, p. 11)  

 

 

Tal conceito coloca no centro da questão do desenvolvimento a gerência de 

recursos, sejam eles naturais ou sócio-culturais. A gerência dos recursos, segundo 

este conceito, pode possibilitar a sua utilização racional e controlada, evitando a 

degradação ou mesmo, a destruição destes recursos. Assim, é possível estender a 

vida útil dos recursos naturais e/ou sócio-culturais de tal forma a garantir a sua 

utilização para as próximas gerações.   

Outro relevante conceito de desenvolvimento sustentável é estabelecido pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD). Ele expressa 

que o desenvolvimento sustentável é um processo de mudanças estruturais da 

sociedade parar garantir o futuro dos recursos para as próximas gerações. Esta 

comissão conceitua desenvolvimento sustentável como  

 

 

um processo de transformação, no qual a exploração dos recursos, a 
direção dos investimentos, a orientação da evolução tecnológica e a 
mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e 
futuro, afim de atender às necessidades e aspirações humanas 
(CMMAD8, 1987 apud RUSCHMANN, 1997, p. 109)  

 

 

Ambos os conceitos apresentados estabelecem que, para o desenvolvimento de uma 

localidade ser considerado sustentável, deve garantir a preservação dos recursos 

naturais e sócio-culturais para as gerações futuras, pelo equilíbrio entre a 

preservação dos recursos mencionados, a viabilidade econômica e a equidade 

social.  Assim, observa-se a complexidade de administrar o desenvolvimento 

sustentável nas localidades.  

                                                 
7 Sem referência da bibliografia no original 
8 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Our common future. Oxford 
University Press, 1987 
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Além disso, os dois conceitos apresentados se complementam em seus enfoques. O 

primeiro discorre sobre a gestão de recursos, enquanto o segundo aborda o assunto 

pelo viés das mudanças estruturais necessárias na sociedade para a real 

implementação de desenvolvimento sustentável. O que permite entender que não 

existe uma definição ou um conceito fechado sobre o assunto, mas variáveis básicas 

devem constituir essa abordagem como a preservação dos recursos naturais e sócio-

culturais e a utilização racional dos recursos para que as gerações futuras possam 

usufruir deles tanto quanto a geração atual.  

No que se refere ao turismo, este conceito deve merecer especial atenção, pois o 

meio ambiente e a cultura de um município constituem a base para instalação da 

atividade turística. A partir do diferencial de uma paisagem e da peculiaridade de 

uma cultura, pode surgir uma demanda de visitantes que busca conhecê-los. A 

atividade turística pode possibilitar instrumentos necessários para que isso seja 

realizado de forma segura, transformando a visitação a locais exóticos em hábito de 

consumo de lazer. Por isso, garantir o desenvolvimento sustentável da atividade 

turística faz-se necessário à medida em que estará garantindo o equilíbrio do sistema 

turístico.  

Para Swarbrooke (2000, p. 19), o desenvolvimento turístico sustentável pode ser 

definido como “formas de turismo que satisfaçam hoje as necessidades dos turistas, 

da indústria do turismo e das comunidades locais, sem comprometer a capacidade 

das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades”. Embora sucinta, 

esta definição estabelece que este tipo de desenvolvimento deve promover o 

equilíbrio entre as necessidades dos envolvidos diretamente na realização da 

atividade turística. Em sua definição simplista, Swarbrooke aborda um aspecto muito 

complexo para a gestão do turismo, pois, em geral, os interesses e as necessidades 

dos turistas, do trade turístico e da comunidade são completamente diferentes.    

No conceito de desenvolvimento turístico sustentável da OMT, é enfatizada a gestão 

dos recursos turísticos como instrumento capaz de trabalhar e estabelecer um 

método viável de exploração equilibrada dos recursos naturais e sócio culturais, que 

obedeça ao consenso dos interesses dos turistas, da comunidade e dos empresários 
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e gestores públicos e privados da atividade turística. Assim, o desenvolvimento 

turístico sustentável é conceituado, pela OMT, como aquele que  

 

 

atende às necessidades dos turistas atuais e das regiões receptoras e 
ao mesmo tempo protege e fomenta as oportunidades para o turismo 
futuro. Concebe-se como um caminho para a gestão de todos os 
recursos de forma que possam satisfazer as necessidades econômicas, 
sociais e estéticas, respeitando ao mesmo tempo a integridade cultural, 
os processos ecológicos essenciais, a diversidade biológica e os 
sistemas que sustentam a vida (OMT9, 1993, apud DIAS, 2003b, p. 68), 

 

 

Logo, o desenvolvimento sustentável do turismo é uma alternativa para  

 

 

um processo de mudança qualitativo, produto da vontade política que se 
expressa mediante planejamento e gestão, com a participação 
imprescindível da população local; assim, se obterá um desenvolvimento 
turístico baseado em equilíbrio entre a preservação do patrimônio 
natural e cultural, a viabilidade econômica do turismo e a equidade 
social do desenvolvimento (DIAS, 2003b, p. 69). 

 

 

 Cabe ao poder público municipal gerenciar esta mudança como defensor do 

interesse público capaz de estabelecer o consenso entre as necessidades dos 

turistas, gestores locais e munícipes, por meio de um planejamento que assegure a 

participação destes agentes. Neste contexto, a política de turismo exerce a função de 

normatizar os caminhos democraticamente escolhidos e orientar o planejamento do 

turismo sustentável, que aparece como ferramenta capaz de evitar danos 

irreversíveis nas comunidades turísticas, reduzir os impactos sociais e ambientais 

negativos que afetam os munícipes e otimizar os benefícios oriundos da atividade 

turística.  

                                                 
9 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT). Desarrollo turístico sostenible: guia para planificadores 
locales.Madrid: OMT, 1993. 
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Entretanto, alguns pesquisadores como Ruschmann (1997), Swarbrooke (2000), 

Rodrigues (1999) e a própria OMT (2001) ressaltam os desafios enfrentados para a 

implementação do planejamento do turismo sustentável. Os principais desafios 

encontrados são: 

• a dificuldade de medir a capacidade de carga de uma localidade turística e 

técnicas de zoneamento ambiental frágeis;  

• o controle dos efeitos da sazonalidade; 

• o planejamento turístico sustentável estabelece políticas de desenvolvimento 

a longo prazo, enquanto o setor privado deseja políticas de desenvolvimento 

a curto prazo para garantirem a sobrevivência de seus empreendimentos;   

• o transporte privado versus transporte urbano público: o primeiro é 

ambientalmente criticado por seus males ao ambiente físico, enquanto o 

segundo é desconfortável ao turista por ser um serviço de má qualidade, em 

muitos casos, obriga o turista se adequar a horários nem sempre 

satisfatórios;  

• em relação a participação da comunidade, há grande dificuldade em conciliar 

os interesses dos variados grupos sociais que representam a comunidade.  

• dificuldade dos governos e grupos de pressão em persuadir o setor privado 

de que os recursos para o desenvolvimento sustentável são o interesse 

chave da indústria  turística; 

• o ponto de dependência total do turismo a que chegaram muitas localidades 

turísticas, tornando necessário o turismo de massa para manter a viabilidade 

econômica do local; 

• alto custo dos projetos turísticos que envolvem a proteção ambiental; 

• propostas para conter os impactos negativos do turismo que estão na moda 

dificilmente são implementadas na prática real desta atividade;  

• ausência de indicadores de desempenho padronizados e oficialmente 

aceitos. 

Dessa forma, o planejamento municipal para o desenvolvimento do turismo 

sustentável não pode ignorar tais desafios, nem, tampouco deve considerá-los 

obstáculos intransponíveis. Pelo contrário, deve buscar alternativas criativas para 
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solucioná-los. Os gestores municipais, por conhecerem a realidade diária dos 

agentes sociais e dos aspectos físicos e territoriais que fazem parte do município, 

podem estabelecer, com mais facilidade, mecanismos para administrar os desafios 

relatados e quaisquer outros que se façam presentes na sua realidade.  

Sob esta ótica, a busca de soluções para contornar as dificuldades de implantação 

de um planejamento turístico sustentável tem direcionado os gestores turísticos 

locais a trabalhar com a uma gestão turística responsável. A incorporação deste 

novo conceito ao planejamento turístico possibilitou uma gestão mais consciente dos 

recursos naturais, econômicos e socioculturais.  

O conceito de turismo responsável, segundo a WWF10 (2001, apud SALVATI, 2004, 

p. 16) é “aquele que mantém e, onde possível, valoriza as características dos 

recursos naturais e culturais nos destinos, sustentando-as para as futuras gerações 

de comunidades, visitantes e empresários”. Assim, observa-se que este conceito se 

encontra alinhado com o objetivo central do conceito de desenvolvimento 

sustentável, entretanto a expressão “onde possível” demonstra a capacidade de 

avaliação do gestor turístico em relação aos locais que podem ser desenvolvidos a 

atividade turística e como deve ser desenvolvido para que o turismo não traga danos 

irreversíveis para a comunidade.    

Fica claro, então, que o desenvolvimento do turismo responsável contribui para o 

alinhamento do conceito de desenvolvimento turístico sustentável aplicado a 

realidade ambiental, sociocultural e econômica do município que pretende 

desenvolver a atividade turística de maneira consciente.  

Neste contexto, o planejamento turístico responsável na esfera municipal  deve se 

preocupar em ser um processo dinâmico e interativo para a determinação dos 

objetivos, estratégias e ações do município, sendo elaborado pelos diferentes e 

complementares agentes sociais. Além disso, estando articulado com as políticas 

federais deve objetivar “produzir resultados satisfatórios no município e gerar 

qualidade de vida adequada aos seus munícipes” (REZENDE ; CASTOR, 2006, 

p36). 

                                                 
10 Sem referencia da bibliografia no original. 
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Diante de todo o exposto neste capítulo, identifica-se o turismo como uma 

atividade complexa que se relaciona com muitos setores e agentes do município. Por 

essa razão, pode impactar positiva e negativamente não apenas o espaço, mas 

também a sociedade, promovendo profundas mudanças na estrutura da cidade. Logo, 

seu desenvolvimento está diretamente influenciado pelo desenvolvimento de outros 

setores da economia e ao estabelecimento e integração das políticas de turismo 

nacionais e estaduais. Neste sentido, a participação dos agentes sociais na discussão 

das políticas públicas e do planejamento do modelo de desenvolvimento desejado 

constitui-se em uma peça, cada vez mais importante, no estabelecimento de políticas e 

planejamento sustentável de um município que pretende desenvolver a atividade 

turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 CALENDÁRIO DE EVENTOS: UMA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PARA  

   O TURISMO NOS MUNICÍPIOS 
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No Brasil, o turismo é uma atividade econômica recente que, de um modo geral, 

tem sido utilizado pelos gestores públicos, principalmente municipais, como panacéia 

contra a falência de algumas localidades e até mesmo de regiões. Embora se saiba que 

o turismo sozinho não é capaz de sanar os problemas econômicos de uma localidade, 

essa atribuição surgiu em função dos seus possíveis efeitos multiplicadores na 

economia das localidades turísticas.  

Entretanto, tais efeitos multiplicadores de turismo não se dão apenas no aspecto 

econômico, o mais visível e representativo de todos. A atividade turística impacta 

também o território, a sociedade e a cultura do local, revelando a importância do 

planejamento do seu desenvolvimento, já que seus impactos gerados necessitam ser 

estudados e avaliados.   

Para desenvolver o turismo é necessário que se tenha conhecimento sobre a 

existência de qual ou quais segmentos de mercado são possíveis de serem trabalhados 

na localidade. Além disso, outro aspecto que merece atenção quando se trata de 

turismo é a questão da sazonalidade. Nas últimas décadas, os eventos vêm se 

revelando uma ferramenta eficaz no tratamento dessa questão. 

O Dicionário Brasileiro Globo (1991) define evento como um “acontecimento”. 

Esta definição esclarece o seu caráter único e temporal, associando-o à idéia de um 

fato ocorrido com local e horário estabelecidos. Embora a definição seja simplista e 

genérica, ela guarda as características básicas presentes na maioria das definições de 

eventos.  

Canton (2004, p. 308) estabelece que o evento é “a soma de ações previamente 

planejadas com objetivos de alcançar resultados definidos junto a um público alvo”. Por 

esta definição, é possível compreender que o evento é um resultado de uma estratégia 

seja de comunicação, educação, marketing, incremento do turismo ou 

resgate/demonstração de uma cultura. O citado autor ainda assinala que o evento não 

é um acontecimento no acaso, mas sim fruto de “ações previamente planejadas”.  

Harrison e McDonald (2006) oferecem um conceito de eventos mais prático e 

focado na sua realização em si, no que ele deve provocar no público-alvo e quais as 
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possibilidades econômicas para a sua efetivação. Assim, o conceito que esses 

pesquisadores estabelecem para evento   

 

 

envolve levar a platéia a uma jornada que cativa, diverte, informa, 
desafia, inspira, educa, mostra e estimula os sentidos, ao mesmo tempo 
em que equilibra os objetivos financeiros por meio de venda de 
produtos, captação de patrocínio, angariação de fundos e criação e 
manutenção de clientes e contratos (HARRISON ; MCDONALD, 2006  p. 
257) 

 

 

Observa-se que o conceito e as definições apresentadas não são excludentes 

em suas percepções do que vem a ser evento. Também permitem o entendimento do 

evento em toda a sua abrangência, pois as definições abordam as principais 

características relacionadas ao evento, como ser programado, ser planejado, fazer 

parte de uma estratégia de comunicação, educação, marketing, desenvolvimento 

turístico ou cultural, econômico, além fornecer ao participante uma experiência única.  

 Desse modo, a realização de eventos no turismo ganhou importância estratégica no 

tratamento da sazonalidade, fazendo com que muitos municípios começassem a 

trabalhá-lo como estratégia central de desenvolvimento do turismo e não apenas 

durante o período de baixa temporada, mas também ao longo de um ano em 

calendário estabelecendo uma agenda bem definida.   

Assim, este assunto será trabalhado neste capítulo em duas etapas: a primeira 

abordará os temas referentes à segmentação de mercado, sazonalidade e turismo de 

eventos e a relação existente entre estes assuntos. A segunda etapa tratará de como o 

calendário de eventos pode se tornar uma política de desenvolvimento do turismo. 
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3.1 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO, SAZONALIDADE E TURISMO DE EVENTOS 

 

 

O desenvolvimento turístico sustentável surge como resposta à oposição dos turistas 

às viagens massificadas com uma postura de maior consciência da sustentabilidade 

ambiental, tanto natural quanto urbana. Isso reflete uma nova tendência do mercado 

turístico que exige dos destinos novas soluções para o seu desenvolvimento. Um dos 

recursos encontrados para garantir a sustentabilidade e viabilidade dos municípios 

turísticos que tem sido amplamente utilizado é a segmentação do mercado. 

  De acordo com esta nova tendência, a oposição ao turismo massificado ocorre 

porque os turistas estão buscando experiências turísticas mais autênticas, maior 

flexibilidade das atividades e equipamentos qualitativamente estruturados – tanto nos 

serviços prestados como em seu ambiente físico (RUSCHMANN, 1997). Podem-se 

identificar os motivos que explicam a aversão ao turismo massificado como fatores 

subjetivos. Cada pessoa tem um entendimento próprio de experiência autêntica, 

flexibilidade e qualidade, entretanto é possível agrupar pessoas que compartilham de 

mesma ideologia a cerca dos fatores tratados. O mesmo acontece com as 

motivações, os hábitos, os desejos e as necessidades dos turistas, que podem ser 

reunidos em segmentos de mercado. 

A segmentação de mercado é definida, pelo Ministério do Turismo (2008),  no 

documento Segmentação do Turismo: marcos conceituais como  

 

 

a identificação de certos grupos de consumidores caracterizados a partir 
das suas especificidades em relação a alguns fatores que determinam 
suas decisões, preferências e motivações, ou seja, a partir das 
características e das variáveis da demanda.  

 

 

Ao contextualizar esta definição no universo do turismo, pode-se perceber que a 

segmentação do mercado turístico estará relacionada, primeiramente, com os 
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estudos de motivações turísticas, em seguida, com as análises estatísticas que 

determinarão dados demográficos e do modo de vida do turista (PETROCCHI, 2004).  

O turismo como atividade que se desenvolve a partir de características endógenas 

das comunidades tanto ambientais quanto sócio-culturais permite a valorização das 

diferenças existentes em cada lugar (CUNHA, 1997). Conseqüentemente, a 

transformação dessas diferenças em produtos exige que os destinos turísticos 

possuam significativo conhecimento dos segmentos de mercado que podem atingir 

com base em suas características próprias, servindo de auxílio no direcionamento ou 

adaptação do planejamento e nos esforços de marketing turísticos do município.  

Neste contexto, as características intrínsecas dos municípios devem ser entendidas 

como o conjunto formado pelos atrativos efetivos e potenciais e pelos equipamentos 

técnicos do turismo, pois a segmentação do mercado turístico também ocorre em 

função dos elementos de identidade da oferta turística (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2008).  

De acordo com Cunha (1997, p. 54), “a ligação entre os tipos de turistas e os tipos de 

destinos fornece um método para prever o comportamento das viagens”. Isso revela 

que a segmentação do mercado não é algo estático. O surgimento e o 

desaparecimento de tipos de turismo estão relacionados com a instabilidade dos 

desejos humanos. Dessa forma, os gestores municipais do turismo devem monitorar 

constantemente os dados de segmentação do mercado turístico para adaptar o seu 

município às constantes mudanças do mercado.  Além disso, devem observar que os 

componentes de determinado segmento podem compor outros segmentos também, 

assim como os destinos turísticos podem atender a mais de um segmento devido às 

suas características intrínsecas que atendem os vários deles. 

O pleno entendimento da segmentação de mercado pelos gestores municipais 

permite que, em geral, o município trabalhe com mais de um segmento para evitar a 

vulnerabilidade do sistema turístico gerada pelos efeitos negativos da sazonalidade.  

O conceito de sazonalidade é entendido por muitos pesquisadores como Mota 

(2001), Petrocchi (2004) e Cunha (1997) como a flutuação da demanda turística em 

locais e em períodos específicos durante o ano – alta e baixa temporada. 
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Os estudos desses pesquisadores revelam que as principais causas da sazonalidade 

são, dentre outras, o período livre dos trabalhadores e estudantes, caracterizado 

pelas férias e condições climáticas como inverno e verão. Além disso, esses estudos 

observam que a sazonalidade é um obstáculo a ser gerido pelos gestores 

municipais, ou seja, não existe solução que elimine este problema.  

Os principais efeitos da sazonalidade nos municípios turísticos são apresentados por 

Cunha (1997) como a falta de garantia de estabilidade no emprego, uma vez que 

muitos empregos são temporários em função do aumento da demanda turística na 

alta temporada; dificuldade de preparação e qualificação profissional, pois a 

contratação temporária impede que os profissionais tenham renda suficiente para 

investirem na sua qualificação profissional (cursos técnicos, graduação ou pós-

graduação) ao longo do ano. 

Para Mota (2001), esses efeitos manifestam-se na instabilidade na qualidade dos 

serviços prestados devido a rotatividade da equipe de trabalho que em uns anos 

pode ser uma boa equipe e em outros não e no desequilíbrio na preservação e 

conservação da infra-estrutura turística e urbana, pois a concentração da demanda 

no período de alta temporada ocasiona a sobrecarga na utilização da infra-estrutura 

urbana, dos atrativos e dos equipamentos turísticos. 

No entender de Petrocchi (2004), é possível perceber as conseqüências da 

sazonalidade na instabilidade de rendimentos e alterações na tabela de preços, uma 

vez que há concentração da demanda no tempo.  

Contornar estes efeitos pode ser tarefa difícil para seus gestores, mas existem 

soluções que atenuam esses efeitos. Uma delas, que tem sido amplamente usada 

pelos gestores municipais do turismo, é a captação de visitantes para os quais o 

clima e as férias não são fatores determinantes para a decisão de empreender a 

viagem. Esses visitantes são os turistas ligados aos segmentos de saúde, terceira 

idade, negócios – que abrangem as viagens de incentivo, treinamentos e reuniões de 

empresas – e eventos – tanto técnico-científicos como esportivos e culturais 

(CUNHA, 1997).  
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Dessa forma, observa-se que o conhecimento sobre a segmentação do mercado 

turístico é fundamental, para os gestores municipais visualizarem com maior clareza 

quais segmentos podem atrair na baixa temporada em função do perfil do município 

e da oferta turística que possuem, adequando-os à realidade dessa nova demanda 

que será captada. Identifica-se, desse modo, que o estabelecimento dos segmentos 

de mercado a serem trabalhados concentra os esforços de marketing e captação de 

fluxos turísticos em grupos específicos, evitando, assim, a sobrecarga da infra-

estrutura urbana e turística do município.  

Um dos segmentos do mercado turístico com significativa repercussão na diminuição 

dos efeitos da sazonalidade é o de eventos (HOELLER, 1999), pois sua demanda se 

desloca em função de um acontecimento previamente programado como, por 

exemplo, um congresso, uma feira, um torneio esportivo, um festival gastronômico ou 

cultural. Assim, o turismo de eventos pode ser estrategicamente desenvolvido no 

período de baixa temporada no qual as empresas turísticas sofrem sérios problemas 

oriundos dos efeitos da sazonalidade (NERI, 2003). 

O turismo de eventos pode ser entendido pelo enfoque de Britto e Fontes (2002, p. 

52) como “o segmento de turismo que cuida dos vários tipos de eventos que se 

realizam nas mais diversas áreas”. O estudo destas pesquisadoras demonstra que 

este segmento engloba desde eventos de repercussão internacional até os de escala 

local que permeiam as áreas cultural, esportiva, negócios e técnico-científicas. Ainda 

que a definição de Britto e Fontes apresente uma lógica simples e óbvia, ela revela a 

abrangência deste segmento ao mesmo tempo em que indica as possibilidades de 

atuação do destino dentro deste segmento de mercado.     

O estudo de segmentação do mercado turístico de Beni (2003), embora não 

esclareça o que seja o turismo de eventos, apresenta definições para três categorias 

de turismo que compõem o segmento de eventos: turismo congressual, turismo de 

eventos fixos, sazonais, de oportunidade e monotemáticos e turismo de 

megaeventos.  Esse entendimento proposto por Beni traz o inconveniente de não 

apresentar categorias bem definidas e ao mesmo tempo de fechar as possibilidades 
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de inserção de eventos de outras naturezas que possam surgir, pois esse campo é 

fértil em criatividade e na proposição de novidades. 

No entender de Getz, turismo de eventos pode ser definido de duas formas:  

 

 

1.O planejamento, o desenvolvimento e o marketing sistemático de 
eventos como atrações turísticas que, por sua vez, estimulam outros 
desdobramentos, como o aparecimento de criadores de imagens, 
animadores de atrações e locais de destino as estratégias turísticas de 
eventos também deveriam abarcar o gerenciamento de notícias e de 
eventos negativos. 

2.Segmento de mercado consistido naquelas pessoas que viajam para 
participar de eventos ou que podem ser motivadas para assistir  a 
eventos enquanto estão longe de casa (GETZ11, 1997 apud ALLEN et al, 
2003, p. 17). 

 

 

De acordo com as definições apresentadas, observa-se que essa modalidade de 

turismo pode alcançar um valor estratégico inestimável para o município turístico que 

decidir trabalhá-lo de maneira produtiva. Os eventos são "fatos que despertam 

atenção [na mídia local, regional e/ou nacional] podendo ser notícia e, com isso, 

divulgar o organizador” (CESCA, 1997, p. 14). Assim, eles despertam grande 

interesse nos gestores municipais do turismo que buscam novas estratégias de 

marketing para promoção do seu destino.  

 A partir do enfoque oportunizado por Mules (2001, p. 268; 270), identifica-se outra 

razão pela qual, os governos, principalmente municipais, sentem-se atraídos pela 

captação e realização de eventos. O estudo apresentado por este pesquisador 

aponta que os eventos movimentam a economia do núcleo receptor, gerando a 

redistribuição de renda, entrada de divisas ou ambos simultaneamente segundo a 

escala de abrangência do evento – internacional, nacional ou regional.   

Embora o turismo de eventos se mostre como uma boa estratégia para fugir dos 

efeitos negativos da sazonalidade, não se pode esquecer dos impactos gerados por 

                                                 
11 GETZ, Donald. Evente Management and Event Tourism. Cognizant Communication Corporation, Nova York, 
1997. 
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esta modalidade de turismo. Como foi analisado por Allen et al. (2003, p. 10), “os 

eventos não acontecem no vazio – eles afetam praticamente todos os aspectos de 

nossas vidas, sejam eles sociais, culturais, econômicos, ambientais ou políticos”. A 

tabela 2 resume os principais impactos positivos e negativos identificados no estudo 

de Allen et al. (2003). 

O segmento de eventos, de fato, pode contribuir para o equilíbrio do sistema turístico 

municipal, garantindo sua sustentabilidade por ser uma modalidade de turismo na 

qual seus participantes não dependem do período de férias, tampouco são 

motivados por condições climáticas (verão e inverno) para realizar seus 

deslocamentos, ou seja, os participantes dos eventos viajarão independentemente 

da época do ano. Assim, o município turístico pode trabalhar com este segmento de 

duas formas: apenas no período de baixa de temporada ou ao longo do ano por meio 

da criação e manutenção de um calendário de eventos permanentes.  
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Tabela 2: Os Impactos dos eventos 

 

Fonte: Allen et al. (2003, p.11) 
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3.2 DESENVOLVENDO O TURISMO MUNICIPAL A PARTIR DE UM CALENDÁRIO 

      DE EVENTOS 

 

 

O calendário de eventos é uma estratégia de desenvolvimento turístico adotado 

por muitos municípios que sofrem com a ociosidade da oferta turística, que se revela 

uma estratégia adequada para a sua minimização. No entanto, para que se consiga 

atingir resultados satisfatórios com esta estratégia é necessário que o calendário de 

eventos esteja no centro da política e do planejamento do turismo municipal. 

O universo de eventos é muito amplo e criativo. Capaz de abranger uma 

infinidade de modalidades de eventos desde esportivos e festivais culturais até reuniões 

de negócios e congressos, este universo também permite espaço para o surgimento de 

novas modalidades de eventos.  

Entretanto, não existe um consenso sobre a nomenclatura utilizada para eventos 

capazes de atrair uma demanda turística e cada pesquisador aborda um aspecto 

relacionado a este assunto. Alguns pesquisadores como Getz (1997, apud ALLEN et al, 

2003) chamam de eventos especiais aquele que possuem caráter de singularidade 

como, por exemplo, os festivais culturais. Por sua vez, Mules (2001) os define como 

eventos emblemáticos ressaltando a abrangência, a repercussão na mídia e a 

movimentação econômica gerada a partir do evento, como as Olimpíadas; Wilkinson12 

(1988, apud WATT, 2004, p.15), embora também considere a definição de eventos 

especiais em seus estudos, apresenta ainda a definição de eventos de comunidade, 

assinalando a natureza social que envolve as relações da comunidade anfitriã de um 

evento capaz de atrair visitantes ao local, como o Carnaval no Rio de Janeiro. 

Diante deste contexto, neste trabalho será adotada a nomenclatura de eventos 

previamente planejados. Tal nomenclatura foi inspirada na definição de eventos de 

Canton (2004, p. 308) na qual estes são resultado da “soma de ações previamente 

planejadas com objetivos de alcançar resultados definidos junto a um público alvo”. 

Dessa forma, a nomenclatura adotada se refere a eventos planejados e organizados 

                                                 
12 WILKINSON, D. The event management & marketing institute 1, IBD, Ontario, 1988. 
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com o objetivo de compor uma estratégia de captação de visitantes presente no 

planejamento turístico. 

Pesquisadores como Martin (2003), Mules (2001), Brito e Fontes (2002), Allen et 

al (2003), Robertson e Guerrier (2001) e Derrett (2006) revelam que os eventos 

previamente planejados são capazes de gerar uma sucessão de conseqüências 

positivas nos cenários político, econômico, sociocultural e ambiental do local sede que 

atraem o interesse dos gestores públicos municipais.    

No que se refere ao aspecto político, Mules (2001) destaca que a realização de 

eventos pode mudar a atratividade turística de um destino, conseqüentemente, 

refletindo no reposicionamento do local no cenário turístico nacional, e até internacional, 

dependendo da abrangência do evento. Mules (2001) exemplifica o caso de Melbourne 

na Austrália, que “está deliberadamente se posicionado como a ‘capital esportiva da 

Austrália’ [já que possui] menos atratividade turística em termos de clima e atrações 

que [...] Sidney, Gold Coast ou o Território Setentrional!” (MULES, 2001, p. 271). 

Segundo este pesquisador, Melbourne está conseguindo atrair um fluxo turístico a partir 

da realização de eventos esportivos como os Grandes Prêmios de Fórmula Um e de 

Motociclismo, os Jogos Abertos de Tênis Australiano, além de outros eventos 

esportivos (MULES, 2001).  

Dessa forma, o aumento de atratividade turística oriundo da realização de 

eventos previamente planejados pode gerar a promoção de investimentos no local sede 

do evento. Isso expressa a relação direta entre o cenário político e o econômico, pois a 

mudança positiva no posicionamento do destino turístico propicia benefícios 

econômicos, tais como gasto de visitantes e atração de investimentos.   

Os pesquisadores Martin (2003), Mulles (2001) e Allen et al (2003) argumentam 

que a redistribuição e a geração de renda que ocorre em função dos gastos dos 

visitantes no comércio local e o aumento de sua média de permanência, implicando não 

apenas no aumento da arrecadação de impostos, mas também aquecendo e 

impulsionando os negócios e a economia local.  

Os eventos previamente planejados ainda podem atuar como “catalisadores para 

o desenvolvimento [urbano]” (ALLEN et al, 2003, p.19) por meio de investimentos em 

melhoria da infra-estrutura urbana e turística. Tais considerações podem ser 
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observadas principalmente nos destinos que buscam sediar eventos de repercussão 

internacional, como as Olimpíadas.  

A preparação de Barcelona para as Olimpíadas de 1996 exemplifica bem estas 

afirmações. A cidade iniciou os preparativos para o evento dez anos antes de sua 

realização, “e as instalações esportivas foram apenas uma pequena parte da 

revitalização física” (ROBERTSON e GUERRIER, 2001, p.301). Dentre todas a 

melhorias urbanas executadas durante a reforma da cidade, as mais significativas 

foram a construção de um novo terminal de aeroporto, a renovação na área das praias, 

a restauração das docas, a construção de uma vila olímpica para atletas e um novo 

centro de convenções, além da melhoria do sistema de telecomunicações 

(ROBERTSON ; GUERRIER, 2001).   

Entretanto, conforme já foi observado no item anterior, não se pode esquecer  

que uma das principais contribuições dos eventos, inclusive os previamente planejados, 

é a redução de dois principais efeitos da sazonalidade: a ociosidade da oferta turística 

no período de baixa temporada e a redução do desemprego por meio da fixação de 

mão-de-obra especializada no setor (BRITO ; FONTES, 2002). 

No cenário sociocultural, os benefícios percebidos da realização de eventos 

previamente planejados são o estabelecimento ou estreitamento de tradições e valores 

dos residentes, a geração ou o aumento do orgulho cívico e do espírito do local, maior 

conscientização de “participação na prática de esportes ou artes” (DERRETT, 2006, p. 

52), resultando na ampliação dos horizontes culturais do povo.  

No entanto, para que um evento previamente planejado alcance estes resultados 

positivos, é necessário que a comunidade perceba as vantagens e desvantagens 

oriundas da realização do evento e seja envolvida na organização e realização.  

Segundo Derrett (2006, p. 37), “quanto mais um evento for visto por sua comunidade 

anfitriã como surgido em seu âmago, e não uma imposição a ela, maior será a 

aceitação da comunidade ao evento”.  Dessa forma, é possível a redução dos conflitos 

entre a comunidade, os gestores do evento e os visitantes.  

 A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) mostra-se um exemplo bem 

sucedido de diálogo entre organizadores do turismo, que observaram na realização de 

atividades culturais uma maneira de dialogar com a comunidade local.  De acordo com 
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Raquel Bertol (2008), o surgimento da Flip criou o cenário apropriado para a 

aproximação dos organizadores com a comunidade, o que resultou no seu 

envolvimento na realização do evento. Porém, os resultados deste diálogo ganharam 

uma abrangência tal que possibilitou a revitalização dos espaços públicos em 

concordância com os desejos da comunidade e ampliou a informação e a consciência 

da comunidade sobre os benefícios do evento como um produto de uma política de 

turismo cultural.          

No panorama ambiental, os benefícios percebidos com a realização de eventos 

previamente planejados ainda são muito discretos em relação aos impactos negativos. 

No entanto, estes benefícios não são imperceptíveis. Convém relembrar os benefícios 

enumerados na tabela de Alen et al (2003, p11): “a exposição do meio ambiente, o 

fornecimento de exemplos para melhores hábitos, aumento da consciência ambiental, 

legado de infra-estrutura, melhoria dos transportes e comunicações e transformação e 

renovação urbana”. Para estes pesquisadores, os benefícios para o meio ambiente 

somente são percebidos pelos participantes e pela comunidade anfitriã do evento 

quando os seus gestores possuem uma preocupação com o meio ambiente e 

implementam um planejamento de redução dos impactos negativos. 

Ao analisar todos os benefícios citados acima, é possível identificar uma 

infinidade de agentes da cadeia produtiva não só do turismo que trabalham para 

alcançar estes resultados de modo satisfatório. Os principais agentes são: os 

planejadores do turismo, os organizadores do evento, os agentes de receptivo local, os 

empresários dos hotéis e restaurantes, gestores dos atrativos turísticos, agentes de 

viagens, empresários de transportadoras, representante do governo municipal de meio 

ambiente e do comércio local, moradores do município sede do evento e os visitantes 

do evento. 

  Neste contexto, observa-se que para os eventos previamente planejados serem 

trabalhados de forma eficaz pelos destinos turísticos, necessitam de “um modelo 

estratégico, integrado e sistemático” (DERRETT, 2006, p.39).  

Conforme já foi observado no capítulo anterior, sistema turístico é entendido 

como o conjunto de subsistemas com relações interdependentes que tem seu 

desempenho subordinado ao desempenho dos subsistemas que o compõem. Sob esta 
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ótica, é necessário que a análise sistêmica dos eventos previamente planejados aprecie 

todas as interfaces e relacionamentos com as quais esta modalidade de turismo se 

relaciona. Dessa forma, se garante o entendimento da realidade de forma mais 

abrangente, sendo capaz de medir o seu desempenho e planejar o desenvolvimento 

desta atividade. 

Uma sugestão oferecida pelo Ministério do Turismo (2008, p.37) para 

desenvolver os eventos previamente planejados de forma estratégica, planejada e 

sistematizada é “organizar e divulgar o calendário de eventos do município e região”. 

Entende-se o calendário de eventos como “uma listagem dos eventos, fatos, 

costumes e/ou atrativos que estão previamente planejados para acontecer em 

determinado local ou região, que cobre determinado período de tempo” (MARTIN, 2003, 

p. 170).  

Cada evento se relaciona com as esferas sociais, políticas, ambientais e 

econômicas, de tal forma específica que, em alguns casos, ultrapassa os limites dos 

serviços turísticos. Devido ao número de relações que se estabelecem na realização de 

cada evento previamente planejado e a infinidade de possibilidades criativas de 

temáticas e maneiras de realizá-lo, a organização de um calendário de eventos 

necessita de um planejamento que permita a sua integração e  interação com os outros 

planos de desenvolvimento do turismo e do município. Dessa forma, é possível 

perceber o valor estratégico que esta ferramenta adquire dentro do planejamento 

turístico de um município.  

Segundo Kotler e Keller (2006), estratégia é o plano para atingir as metas 

estabelecidas por uma empresa. Partindo desse pressuposto, as estratégias de um 

município turístico se constituem nas “decisões antecipadas de o que fazer, o que não 

fazer, de quando fazer, de quem deve fazer, de que recursos são necessários para 

atingir ativos num tempo predefinido” (OLIVEIRA13, 1999 apud REZENDE e CASTOR, 

2006, p. 88).   

As principais estratégias gerais adequadas a um sistema turístico são 

apresentadas por Petrocchi (2001) como: 

 

                                                 
13 OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento estratégico: conceito, metodologia e práticas. 14 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
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Estratégica básica: 

• Observar os preceitos do Código Mundial de Ética do Turismo, da 
OMT. Contemplar, em especial, os conceitos do turismo sustentável, 
buscando-se a sustentabilidade ecológica, sustentabilidade 
sociocultural e a sustentabilidade econômica.  

Estratégias derivadas: 

• Buscar a elevação da qualidade da oferta turística da maneira mais 
abrangente possível, por meio da ordenação das ações, da alocação 
de recursos e de instrumentos técnicos, a fim de motivar e capacitar o 
atendimento das necessidades e desejos de consumo e de lazer. 

• Estudar e propor modelos de ocupação territorial que correspondam 
às expectativas e ao desenvolvimento sustentável do turismo.  

• Buscar de forma permanente a conscientização da população para a 
importância do turismo e a observância de seus requisitos básicos. 

• Procurar alcançar níveis elevados de produtividade e de 
competitividade por meio de sinergia entre os diversos subsistemas 
existentes, mobilizando as organizações que os integram em prol de 
um processo de gestão participativa do turismo, via adoção de uma 
metodologia de pólo turístico. (p. 199). 

 

 

Sob esta ótica, observa-se que a realização de eventos previamente planejados, 

se organizados em um calendário de eventos permanente, constitui-se em uma 

estratégia no planejamento do turismo que define as bases do caminho a ser utilizado, 

principalmente, na captação de visitantes para o destino turístico e promoção do 

município.  

Brito e Fontes (2002, p.55) destacam que os eventos que compõem um  

calendário de eventos possuem a característica de “promover, divulgar e comercializar 

o núcleo ou são partes inerentes aos seus atrativos”. A partir desta informação, 

percebem-se duas possibilidades de trabalhar estrategicamente o calendário de 

eventos. Na primeira, ele é utilizado como fator de desenvolvimento do destino, pois 

para “promover, divulgar e comercializar” um município é necessário que este tenha se 

estruturado para tal. Para isso, o calendário de eventos precisa ser colocado no centro 

do planejamento da atividade turística. 

A segunda opção posiciona o calendário de eventos como uma estratégia 

agregada aos atrativos turísticos. Neste caso, cada atrativo turístico desenvolveria seu 

próprio calendário de eventos. Esta forma de trabalhar com o calendário de eventos 
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pode se tornar uma estratégia perigosa. Isso pode representar para os visitantes do 

destino desorganização do planejamento municipal de turismo, já que os atrativos 

podem promover eventos de temáticas conflitantes, além de competirem entre si na 

captação de público.  

Por conseguinte, nota-se que a melhor maneira de desenvolver um calendário de 

eventos, que possibilite a promoção e captação de visitantes ao município turístico de 

forma satisfatória, é por meio de um planejamento estratégico e integrado capaz de 

envolver todos os agentes e demais setores com os quais se relaciona.   

De acordo com o capítulo anterior, o planejamento turístico, para se desenvolver 

eficazmente, precisa ser estabelecido por parâmetros que propiciem o planejamento 

participativo e a gestão responsável dos recursos ambientais, sócio-culturais e 

econômicos do município. Assim, para o desenvolvimento do turismo de eventos por 

meio de um calendário é necessária a elaboração de um planejamento que atenda 

essas premissas.  

Constata-se que as definições de planejamento turístico e de estratégias gerais 

desenvolvidas por Petrocchi (2001) concordam na garantia do desenvolvimento 

responsável dos recursos municipais. Além disso, elas ainda se complementam, pois, 

para conseguir alcançar as “estratégias derivadas” descritas pelo autor, é 

imprescindível o estabelecimento do planejamento participativo. Desse modo, o 

planejamento estratégico do turismo será aquele capaz de transformar estratégias em 

planos de ação capazes de implementar as estratégias gerais fixadas por Petrocchi 

(2001). 

Entretanto, as estratégias gerais para sistemas turísticos definidas por Petrocchi 

(2001), como o próprio nome sugere, são aquelas que todos os sistemas turísticos 

direta ou indiretamente estabelecem no seu planejamento. Identifica-se, então, a 

necessidade dos destinos turísticos criarem estratégias de posicionamento competitivo 

no mercado que lhes concedam diferenciação, em razão da “saturação da oferta em 

destinos combinada com o crescimento irregular da demanda” (OMT, 2001, p. 196).  

Fica claro, portanto, que o turismo de eventos é uma estratégia de diferenciação 

e posicionamento competitivo que confere ao município turístico a característica de 
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produto em um mercado saturado, sendo o calendário de eventos a estratégia de 

desenvolvimento deste produto de forma sistematizada. 

Para que a estratégia calendário de eventos realmente aja como fator de 

desenvolvimento turístico, os eventos precisam possibilitar a vivência de uma 

experiência única e autêntica no destino, que se constrói com o suporte dos seus 

elementos culturais e ambientais. A vivência de tal experiência precisa despertar o olhar 

do turista, que Urry (1996, p.96) identifica ser “estruturado por noções culturalmente 

específicas daquilo que é extraordinário e, portanto, digno de ser visto”. Assim, os 

gestores encarregados da elaboração do calendário de eventos necessitam identificar 

quais os eventos que criam uma atmosfera de encantamento e realce dos aspectos 

positivos da  cultura e ambiente local para conseguir despertar o olhar do turista para 

seu destino.  

Essa abordagem permite entender que o olhar do turista valoriza a realidade dos 

residentes do destino turístico. O calendário de eventos precisa conciliar a vivência 

autêntica do visitante com a vida dos residentes e a rotina do destino turístico, evitando 

a “comoditização do estilo de vida” (DERRETT, 2006, p. 46) da comunidade. Dessa 

forma, os eventos precisam possibilitar ao visitante a sua “entrada na forma de vida de 

um local específico” (DERRETT, 2006, p. 43) sem que este seja uma representação 

artificial do seu cotidiano. 

Por outro lado, a realização de tais eventos necessita da preparação da 

comunidade anfitriã para compartilhar sua cultura com os visitantes dos eventos, 

fazendo-os perceber a oportunidade de desenvolvimento da própria comunidade a 

partir da elaboração de eventos, que geram atratividade turística, por meio do 

compartilhamento de seu estilo de vida, sua cultura e da demonstração das atividades 

desenvolvidas dentro do município (DERRET, 2006).  Além disso, tais eventos ainda 

podem atuar na união da comunidade por meio do esforço empregado por grande 

número de trabalhadores, em alguns casos até voluntários, para a realização do evento 

(DERRETT, 2006).   

Neste sentido, o calendário de eventos se constitui em um “canal de informação 

que expressa fatos e costumes diferenciados, difundindo conhecimento mais profundo 

de valores – atrativos” (BRITO e FONTES, 2002, p.55). Assim, o calendário de eventos 
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possui o papel não só de organizar a realização dos eventos, mas também informar 

sobre os acontecimentos previamente planejados, traduzindo-os em valores atrativos 

para um público-alvo. 

Para entender como um calendário de eventos pode ser traduzido em valores, 

necessário se faz, primeiramente, esclarecer como se constrói um valor de mercado. 

No entender de Kotler e Keller (2006, p. 40), a construção de um valor de mercado 

implica nos gestores entenderem “as necessidades, os desejos e as preocupações dos 

clientes”.  Apesar desta definição ser do marketing, pode-se ampliá-la para o estudo do 

turismo e do tema em questão, calendário de eventos.  

No que se refere ao desenvolvimento de calendário de eventos, a criação de 

valor deve estar alinhada a estratégia de segmentação de mercado, pois esta já define 

os mercados-alvo que o destino atinge ou pretende atingir. Dessa forma, os gestores do 

turismo, por já saberem “as necessidades, os desejos e as preocupações” de sua 

demanda turística, podem promover eventos que agreguem valor ao destino e 

satisfaçam a demanda turística que se propõem a trabalhar no destino. 

Para Petrocchi (2004, p.85), a criação de valor para um destino turístico “resulta 

de um sistema estruturado para a hospitalidade”. Para este pesquisador, todos os 

envolvidos no destino turístico devem “buscar um encadeamento da qualidade” 

(PETROCCHI, 2004, p.85) para a construção de valor do destino turístico, pois o valor 

turístico é “a avaliação subjetiva de um turista dos benefícios recebido em relação aos 

custos destes benefícios” (PETROCCHI, 2004, p.82).  

Ainda que o enfoque oportunizado por Petrocchi (2004) pareça economicista, ele 

traz uma outra forma de entender o valor de um destino. Este pesquisador observa o 

valor de um destino como produto que precisa ter qualidade para se estabelecer e 

manter no mercado. Conseqüentemente, ao se adaptar esta visão para o 

desenvolvimento de um calendário de eventos, este tem que ser percebido com um 

produto que gera expectativas e custo para seus consumidores. Assim, o calendário de 

eventos precisa transparecer que possui eventos de qualidade para o seu mercado 

alvo, a fim de lhe garantir que os benefícios justificam o custo de participar do evento. 

Identifica-se, portanto, a complementaridade das definições apresentadas. O 

valor de um calendário se tornará atrativo para a sua demanda, seja esta qual for, se 
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conseguir transparecer qualidade nos eventos que o compõe. Entretanto ele só 

consegue alcançar este resultado por meio do estudo das necessidades, desejos e 

preocupações dos consumidores do calendário de eventos. Neste sentido, o 

alinhamento do calendário de eventos com a estratégia de segmentação de mercado é 

de grande utilidade, pois permite o conhecimento da fatia de mercado que se pretende 

alcançar, isto é, da demanda turística do destino.  

Diante deste contexto, observa-se que a captação e aumento da permanência 

média do visitante no município turístico dependem dele perceber o calendário de 

evento como conjunto de valores atrativos capazes de possibilitar uma experiência 

autêntica e inigualável. 

  

 

 

 

 

 

3.2.1 Calendário de Eventos e Desenvolvimento Sustentável  

 

 

Cabe ressaltar que desenvolver um município turístico não pode ser apenas 

identificar um segmento de mercado, articular os agentes envolvidos na atividade 

turística e montar um produto por meio de um planejamento estratégico.  

Conforme abordado no capítulo anterior, o meio ambiente e a cultura se 

constituem na base para o desenvolvimento do turismo. Por esta razão, é necessário 

que estes recursos sejam utilizados de forma responsável para garantir a sobrevivência 

do sistema turístico.  

 À medida que este estudo se desenvolveu, pode-se perceber que os eventos 

previamente planejados estabelecem uma série de relações com a comunidade local e 

com o meio ambiente. Quando organizados em um calendário de eventos seus efeitos 

positivos são potencializados, podendo se tornar negativos sem uma gestão que 

garanta a sustentabilidade dos eventos. 
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A gestão sustentável do calendário de eventos implica na análise criteriosa da 

capacidade de saturação de visitantes no destino turístico, pois os eventos previamente 

planejados proporcionam um aumento significativo da demanda turística em pequeno 

intervalo de tempo. Neste caso, é necessário ”promover o crescimento dos fluxos de 

visitantes, preservando-se o ambiente, os aspectos econômicos e socioculturais” 

(PETROCCHI, 2004, p. 220).  

O limite de desenvolvimento turístico através de um calendário de eventos é 

estabelecido quando os impactos negativos gerados pela realização de eventos 

previamente planejados se tornam mais evidentes que os positivos (BORG, 2001).  

Os principais impactos negativos ressaltados por pesquisadores deste tema 

como Allen et al  (2003), Derrett (2006) e Mason e Kerridge (2006) são a perda de 

identidade da comunidade, o aumento do vandalismo e da criminalidade, aumento da 

poluição, saturação das instalações urbanas e serviços para a comunidade, além do 

aumento da inflação.  

Derrett (2006) identifica que a perda da identidade da comunidade ocorre à 

medida que os eventos são transformados em commodities. Para este pesquisador, a 

transformação em mercadoria dos eventos previamente planejados contidos em um 

calendário, ao se tornar parte das mensagens de marketing de um destino, cria “uma 

marca, representando os valores comunitários fundamentais” (DERRETT, 2006, p. 47). 

Este fato pode levar a estigmatização dos valores e da cultura de uma comunidade, 

tornado-a artificial e distanciando-a do estilo de vida da comunidade.  

No que se refere ao aumento do vandalismo e da criminalidade, Allen et al 

(2003) apontam que estas conseqüências são “não-intencionais” (p. 12). Entretanto,  

Mason e Kerridge (2006) relacionam a existência de tais problemas com a realização de 

eventos que levam a comportamentos inadequados. Embora estes autores não tenham 

especificado quais são os tipos eventos que geram esse comportamento, eles 

evidenciam que estas conseqüências não são tão “não-intencionais” como propõem 

Allen et alI (2003).   

De acordo com estas premissas, nota-se que os impactos socioculturais 

negativos apresentados derivam de uma estratégia de desenvolvimento de um 
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calendário de eventos que, em seu planejamento estratégico, tiveram as conseqüências 

socioculturais negativas para o destino negligenciadas. 

Segundo Mason e Kerridge (2006), essa postura é comum quando se analisa os 

resultados negativos do desenvolvimento de eventos previamente planejados, pois os 

“impactos socioculturais são mais difíceis de serem quantificados” (p. 344), além do 

“fato de as pesquisas serem financiadas por organizadores ou conselhos de eventos e, 

por isso, precisam ter um foco particular nos benefícios econômicos” (p.344).  

Convém relembrar que os eventos previamente planejados causam 

conseqüências positivas na economia do destino turístico de um modo geral, já que, 

além do setor turístico, o comercial também  é atingido. Estas conseqüências  positivas, 

com freqüência, são usadas nas declarações e programas políticos justificando a 

realização dos eventos previamente planejados (MASON e KERRIDGE, 2006). Por 

essa razão, poucos estudos abordam os impactos negativos destes eventos na 

economia do município turístico.  

Entretanto, mesmo superficialmente, na tabela “Impactos dos eventos” 

apresentado por Allen et al (2003, p.11) são observados os itens aumento da inflação, 

exploração e prejuízo da reputação do destino como nocivos a economia do município 

turístico. Observa-se que tais problemas estão interligados. O estabelecimento de 

preços inflacionados durante a realização dos eventos pode ser percebido pelos 

visitantes e população local como exploração, ocasionando uma má reputação do 

destino turístico.  

Estes impactos negativos refletem falta de planejamento sustentável. A adoção de 

política de preços inflacionados aumenta os lucros no curto prazo, entretanto 

prejudica a estabilidade econômica do município turístico. Com a percepção da 

exploração o visitante acaba não retornando, possibilitando prejuízos no longo prazo, 

como falências de empresas e  desempregos.  

No que se refere aos aspectos ambientais, o aumento da poluição do meio 

ambiente gerada pelos eventos previamente planejados se constitui um obstáculo à 

sustentabilidade dos destinos turísticos. Esta poluição deve ser entendida como o 

aumento na produção de barulho, lixo e de gazes tóxicos lançados na atmosfera.  
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Tanto Mason e Kerridge (2006) quanto Allen et al (2003) tratam os impactos ao 

meio ambiente de forma superficial apenas identificando de modo pontual os impactos 

gerados pelos eventos previamente planejados.  

Assim os pesquisadores identificam que a perturbação do sossego da localidade, 

em razão da elevação dos níveis de barulho e dos congestionamentos próximo aos 

locais de eventos, pode ser um problema causador de conflito e gerador de antipatia à 

realização de eventos previamente planejados.  

Além disso, eles destacam o tratamento do lixo como item de maior visibilidade 

ao se tratar de impactos negativos no meio ambiente. Entretanto, ambas as pesquisas, 

informam que este problema se revela uma oportunidade de “demonstrar melhores 

exemplos de comportamento no manuseio do lixo e para mudar atitudes e hábitos dos 

cidadãos” (ALLEN et al, 2003, p. 14). 

Desse modo, tais impactos negativos fornecem uma ampla percepção da 

complexidade que envolve a gestão de eventos previamente planejados. O controle e a 

circulação de um número elevado de pessoas durante a realização dos eventos é um 

aspecto que merece bastante atenção na gestão da sustentabilidade dos eventos 

previamente planejados, pois conforme observado, pode gerar conseqüências 

irreversíveis para a localidade turística.   

 

 



 75 

3.3 POÍTICA DE DESENVOLVIMENTO A PARTIR DE UM CALENDÁRIO DE  

      EVENTOS 

 

 

O desenvolvimento, principalmente sustentável, dos municípios turísticos, que 

optam por se desenvolver baseados num calendário de eventos, precisa estar 

assegurado por diretrizes capazes de organizar e normatizar a atividade turística de 

maneira que consiga abranger e integrar todos os setores e agentes com os quais  esta 

atividade se relaciona.  

No capítulo anterior, política pública de turismo foi definida como o conjunto de 

intenções e diretrizes elaboradas pelos agentes governamentais, sociais e econômicos 

que orientam o setor (órgãos/empresas públicas e privadas) para o alcance dos 

objetivos globais para o turismo em um dado território, pelo estabelecimento das 

prioridades nas ações do governo (federal, estadual e/ou municipal) e que determinam 

regras de operacionalização das empresas no mercado, facilitando o planejamento de 

suas ações.  

Sob esta ótica, é importante ressaltar que, para conseguir alcançar os aspectos 

positivos e a redução dos impactos negativos gerados na realização de eventos 

previamente programados, a política de turismo precisa tencionar a realização destes 

eventos e organizá-los num calendário de eventos. Assim, pode-se estabelecer quais 

serão as regras de operacionalização para as empresas deste ramo de atividade.  

Dessa forma, o calendário de eventos como política pública de turismo precisa 

ser entendido como uma prioridade de ação no desenvolvimento desta atividade 

“porque o turismo, de eventos, antes de mais nada, tem ligações concretas com os 

outros setores [ou modalidades] do turismo” (CANTON, 2004, p. 310).  

A vontade de desenvolver a atividade turística por meio de uma política que fixe 

o calendário de eventos na base para programas e ações de progresso deste setor 

necessita estar articulada com todos os desejos dos agentes público, privados e 

munícipes. Para isso, formas de organização social devem ser criadas para assegurar a 

participação de todos neste processo.  
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A compreensão sobre quem são estas organizações e como elas se relacionam 

é de significativa relevância para a compreensão de como a sociedade  municipal se 

articula para a discussão, estabelecimento e implantação das políticas públicas de 

turismo, principalmente as relativas ao calendário de eventos. Tais organismos são o 

órgão governamental e o conselho municipal de turismo e o convention & visitor bureau. 

A primeira entidade, o órgão municipal de turismo, é um órgão institucional 

público que deverá ter a função específica de “determinação de prioridades, a criação 

de normas e a administração de recursos e estímulos” (BENI, 2003, p. 102).  Desse 

modo, percebe-se que o órgão municipal de turismo é a responsável institucional por 

garantir o desenvolvimento e funcionamento deste setor. 

Os conselhos municipais, segundo Rezende e Castor (2006, p. 44), “são órgãos 

colegiados, dos quais participam representantes do poder público e da sociedade civil, 

que acompanham, controlam e fiscalizam a implementação do planejamento territorial”. 

Logo, os conselhos municipais de turismo se constituem em organizações democráticas 

que possibilitam a participação dos agentes envolvidos na atividade turística na 

discussão e avaliação da implementação do planejamento municipal desta atividade.   

Os conventions & visitors bureau, no entender de Montes e Coriolano (2003, p. 

47), “são entidades sem fins lucrativos cujo objetivo principal é a captação de eventos 

para as cidades-sede”, facilitando o acesso a “informações atualizadas sobre a infra-

estrutura e os serviços que uma cidade dispõe para organizar eventos” (p. 47). Estas 

entidades são constituídas por empresários do setor turístico ou por parcerias entre 

empresários e setores públicos. Dessa forma, nota-se que esta entidade atua de forma 

estratégica na promoção do destino turístico, não para o público leigo, mas para 

gestores de eventos que têm a capacidade de decidir sobre o futuro do seu evento.  

Ao apresentar cada uma das organizações acima destacadas, pode-se perceber 

que elas se articulam por meio de seus representantes, pois um secretário de turismo 

pode, simultaneamente, atuar no estabelecimento da política pública e no controle e 

fiscalização desta política expressa no planejamento, já que ele também pode integrar o 

conselho municipal de turismo.  
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O convention & visitors bureau de um município, além de discutir política de 

turismo por integrar o conselho municipal, também atua no planejamento por se 

caracterizar uma relevante ferramenta de desenvolvimento do município por meio da 

captação dos eventos previamente planejados. 

Na concepção do planejamento participativo, a reunião destas entidades para 

discussão das políticas públicas do setor turístico se apresenta como uma solução para 

o combate a exclusão social, permitindo que a identidade do local seja reconquistada 

ou preservada (BENI, 2006).  

Contudo, a discussão da política pública de turismo na instituição de um 

calendário de eventos precisa que estas entidades observem alguns elementos como a 

duração do calendário, quais são os eventos locais que possuem potencial para atrair 

visitantes e quais são os tipos de eventos que podem ser captados de acordo com a 

oferta turística do município. 

Observa-se que, normalmente, no turismo, os calendários de eventos são 

anuais. Embora se originem da necessidade de conter os efeitos negativos da 

sazonalidade na baixa estação, também podem ser utilizados para aumentar a média 

de permanência do visitante. Dessa forma, o calendário de eventos precisa conter um 

número significativo de atividades que garantam a capacidade de atração de visitantes.  

No que diz respeito ao posicionamento dos gestores municipais de turismo em 

relação à política e ao planejamento do calendário de eventos, Petrocchi (2004,  p. 309) 

comenta que “a reação natural das pessoas do local é recorrer aos festejos e 

comemorações tradicionais da comunidade” . No entanto, o pesquisador enfatiza que 

somente estes festejos e comemorações não são suficientes para garantir a atração de 

visitantes durante um ano inteiro.  

Percebe-se, pois que o calendário de eventos deve estar respaldado por uma 

política pública capaz de assegurá-lo não apenas como ferramenta de desenvolvimento 

do produto turístico de um município, mas também assegurar o funcionamento deste 

em um ciclo de vida capaz de manter a sustentabilidade do destino no longo prazo.  

O ciclo de vida de um produto turístico, segundo Cunha (1997), é composto 

pelas fases de introdução (penetração no mercado), crescimento (aceitação dos 
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consumidores; aumento de vendas), maturidade (estagnação do produto), saturação 

(maior grau de penetração no mercado) e declínio (redução de procura pelo produto). 

Este pesquisador ressaltou que, as fases de introdução e saturação, são as que melhor 

permitem trabalhar o fator inovação. Nestas fases, a inovação é utilizada para colocar 

um novo produto no mercado ou para estender ou renovar um destino turístico.  

Neste contexto, a implantação de uma política de calendário de eventos pode ser 

responsável pela inovação tanto na introdução quanto na renovação de um destino no 

mercado turístico. Ainda que um destino turístico possa se lançar no mercado através 

de um calendário de eventos bem elaborado e criativo, observa-se que, em geral, o 

calendário de eventos pode ter seu caráter inovador melhor aproveitado em destinos 

estagnados ou em declínio que, devido a sua capacidade trabalhar de forma criativa a 

atratividade do destino, pode ter sua imagem reposicionada no mercado.  

Entretanto, como salientam Robertson e Wardrop (2006, p. 131), “a imagem de 

um destino não pode mudar instantaneamente”. Para estes pesquisadores, a gestão 

estratégica dos eventos previamente planejados deve ocorrer de tal forma que impeça 

a saturação do destino e uma imagem mutante que não seja capaz de identificar qual 

segmento de mercado pretende atingir. Desse modo, a política de calendário de 

eventos, quando bem discutida entre as entidades da sociedade civil e governamental, 

deve ser capaz de impedir os efeitos negativos citados e minimizar os impactos 

negativos – já comentados neste capítulo – originados de má gestão dos eventos 

previamente planejados. 

No entanto, apenas a discussão da política pública de calendário de eventos em 

turismo não é responsável por assegurar um planejamento estratégico para esta 

atividade. Logo, percebe-se a política de calendário de eventos necessita de uma 

representação palpável para que se possa traduzi-la em planejamento. Os programas 

de governo são uma das formas mais usuais de se traduzir políticas em ações 

planejadas.  

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2000, p. 8) definiu programa 

de governo como “uma ação concreta que tem resultados para o cidadão”. Este órgão 

ainda esclarece que uma ação do governo “procura resolver um problema na sociedade 
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ou promover uma oportunidade de desenvolvimento” (p. 9). Conforme o que tem sido 

abordado neste capítulo, o calendário de eventos previamente planejado caracteriza-se, 

de acordo com a definição do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como 

uma oportunidade de desenvolvimento do turismo municipal. Assim, o calendário de 

eventos precisa de programas de governo municipais em turismo que se encarreguem 

de garantir o seu desenvolvimento.  

Para o desenvolvimento de programas capazes de garantir o desenvolvimento 

de calendários municipais de eventos, Hall e Rusher (2006, p. 241) esclarecem que tais 

programas poderiam ser distinguidos entre “programas de governo de eventos e para 

eventos”. 

 

 

O primeiro termo refere-se aos programas estabelecidos para permitir 
que os eventos ocorram de forma eficiente e eficaz. (...) O último termo, 
ao contrário, refere-se aos meios pelos os quais o governo estabelece 
os programas, bem como as suas estruturas institucionais associadas, 
as quais permitem que o evento seja realizado. (HALL ; RUSHER, 2006, 
p. 241).    

 

 

Assim, os programas de governo voltados para o estabelecimento de um 

calendário de eventos municipal precisam simbolizar os parâmetros para a sua 

instituição, expresso na política de calendário de eventos municipal. Além disso, esses 

programas também precisam conter ações que incentivem a promoção dos eventos 

previamente planejados e, no caso do Brasil, a instituição dos conventions & visitors 

bureau municipais para viabilizar uma melhor estruturação do calendário de eventos 

como fator de desenvolvimento do turismo municipal.       

Em suma, neste capítulo, a partir da análise de como o calendário de eventos 

pode ser uma ferramenta estratégica no desenvolvimento do turismo de um município, 

verificou-se que seu estabelecimento como política pública de desenvolvimento deste 

setor necessita ser discutido e avaliado pelas entidades que representam o governo, o 

setor privado e a comunidade. Assim, pode-se assegurar o desenvolvimento de 

políticas de calendário de eventos capazes de originar programas de governo e 
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planejamento turístico municipal, cada vez mais alinhados com os propósitos 

estabelecidos pelo conceito de desenvolvimento sustentável.  
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4 O EXEMPLO DE NOVA FRIBURGO 
 
 

Este capítulo pretende demonstrar a experiência de Nova Friburgo, município da 

região serrana do Rio de Janeiro, na elaboração de um calendário de eventos anual, 

uma vez que este se encontra em fase de estruturação, cujo objetivo principal é reduzir 

os impactos da sazonalidade.  

Para isto, foi realizada uma pesquisa de campo de caráter exploratória que se 

limitou a identificar o posicionamento do município no cenário do turismo do estado do 

Rio de Janeiro e  como o calendário de eventos está se estruturando no município a fim 

de alcançar o objetivo de reduzir os impactos da sazonalidade. 

Para alcançar os fins propostos, a pesquisa foi desenvolvida mediante pesquisa 

nos sites e em documentos oficiais da Prefeitura de Nova Friburgo, plano diretor do 

município, do órgão de turismo e do convention & visitors bureau municipal. Além disso, 

foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com representantes locais da secretaria 

e conselho municipal de turismo, do Nova Friburgo Convention & Visitors Bureau 

(C&VB), Associação das Colônias de Nova Friburgo (ASCOFRI, entidade cultural), a 

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (ACIANF), Sindicato de 

Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Nova Friburgo (SHRBSNF) e com a única 

agencia de turismo receptivo do município. 

Assim, este capítulo está organizado em breve histórico e situação atual do 

município em questão, suas peculiaridades, características e ações relativas ao turismo; 

análise dos dados obtidos nas pesquisas de opinião com pessoas ligadas ao setor; e, 

por fim, a observação fundamentada sobre o calendário de eventos como uma política 

de desenvolvimento do turismo municipal. 
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4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DE NOVA FRIBURGO 
 
 
 Situada na região centro-fluminense do estado do Rio de Janeiro, com área de 

aproximadamente 933 km2, Nova Friburgo fica a uma altitude de 847 metros do nível 

do mar. Por esta razão, o clima úmido, típico de cidades de regiões serranas, apresenta 

temperatura media de 18°C, entretanto, há registros  históricos de temperaturas que 

alcançaram índices abaixo de zero (PMNF, 2008). 

 Ligada pelas rodovias BR-101 e RJ-116, é de 136 km a distância que  separa 

Nova Friburgo da capital do estado, cujo trajeto perpassa pelo município de Cachoeiras 

de Macacu, que, junto com Carmo, Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Santa 

Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Trajano de Moraes e  Duas Barras, 

compõe tal região (PMNF, 2008). 

 
Figura 1:  Mapa de localização de Nova Friburgo 
Fonte:  Prefeitura Municipal de Nova Friburgo (2008).  
    

O ultimo censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatístico (IBGE), em 2000, registra população de 173.428 habitantes, dos quais a 

grande maioria (87,6%) vive em áreas urbanas. Possuidora da maior densidade 
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demográfica da região, em torno de 184,7 hab/km2, excetuando-se o município de 

Cordeiro (165,3 hab/km2), todas as outras cidades da região apresentam índices abaixo 

60 hab/km2. 

 No que se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), medida que 

considera os aspectos relacionados à riqueza, educação, expectativa de vida e outros 

fatores relativos à qualidade da vivência humana, de acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), Nova Friburgo apresentou na pesquisa realizada em 

2000, índice de 0,81, o mais alto entre as cidades turísticas do estado do Rio de 

Janeiro. 

 O mesmo resultado positivo se observa no Índice de Qualidade Municipal1 (IQM) 

desenvolvido pela Fundação Centro de Informações e Dados (2008), no qual Nova 

Friburgo, em 2005, obteve o índice de 0,3637, sendo o 1º lugar entre as cidades do 

centro-norte fluminense e 21º na classificação geral do estado que vai até o 92º lugar . 

 Um dos fatores que contribuiu para estes satisfatórios resultados pode ser 

atribuído à estrutura educacional do município que conta com mais de 330 instituições 

regulares de ensino, que atendem desde a creche até o ensino médio. Além disso, a 

população friburguense dispõe também de 5 instituições de ensino superior, das quais 

uma é pública. 

 Assim sendo, este é o cenário que permeia Nova Friburgo, que reflete, 

sobretudo, na hospitalidade do povo e nos apelos turísticos que ela apresenta, e faz 

desta cidade, por encantar a todos que a visitam, uma das mais atraentes do Brasil. 

 
 
4.2 A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 

 
 
Dados coletados no site da prefeitura (2008), no plano de marketing (FORTE e 

RAMALHO, 2004) e no site do inventário turístico de Nova Friburgo (TURISRIO ; 

IDÉIAS, 2008) revelam que embora seja possível encontrar divergências entre os 

relatos de historiadores da região serrana, há consenso para a grande maioria deles 

                                                 
1 O IQM foi elaborado em 2001 pela Fundação Centro de Informações e Dados (Fundação CIDE), 
considerando: dinamismo, centralidade e vantagem locacional, riqueza e potencial de consumo, 
qualificação de mão-de-obra, facilidades para negócios, infra-estrutura para grandes empreendimentos e 
cidadania. 
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que a chegada dos imigrantes suíços, autorizada por Dom João VI, é o marco inicial da 

história de Nova Friburgo. 

A partir da vinda da família real, em 1818, para o Brasil, país que havia, então, se 

tornado sede da coroa portuguesa, foi estabelecido o objetivo de trazer novos costumes 

ao que consideravam um povo “pouco civilizado” (FORTE ; RAMALHO, 2004).  

Com esta perspectiva, o governo português autorizou a constituição de uma 

colônia com 100 famílias suíças, na região que hoje é identificada como  Cantagalo 

(ARTIGO I, 1818). Tal autorização objetivava a formação de uma força militar e, 

portanto, representavam segurança ao governo (ARTIGO XVIII, 1818). No entanto, as 

inúmeras dificuldades enfrentadas que assolaram estes imigrantes, dentre elas, 

doenças e pragas, má qualidade da terra e falta de ferramentas adequadas às 

condições do solo brasileiro, fizeram com que muitos colonos abandonassem a cidade. 

Tal período caracteriza o 1º ciclo socioeconômico da região (PMNF, 2008). 

Por volta de 1824, imigrantes alemães que fugiam da crise econômica que o seu 

país enfrentava insistem na difícil tentativa de investir esforços nas atividades agrícolas 

da cidade, cuja produção é voltada para o sustento das próprias famílias e para um 

acanhado comércio regional (TURISRIO; IDÉIAS, 2008). 

De acordo com Forte e Ramalho (2004) e dados da prefeitura (PMNF, 2008), 

entre 1843 e 1850, as instalações de uma ferrovia de 80 km, da Companhia de 

Eletricidade e de uma rede telegráfica que interligavam as nove fazendas de café da 

região atraem investimentos industriais para o município, estabelecendo, assim, o 2º 

ciclo socioeconômico da região. A partir disto, o crescimento do comércio, aliado à 

oferta de instituições educacionais, corroborou para que um grande número de jovens 

fosse atraído para a região em busca do clima frio e seco típico da região serrana, mais 

próximo da realidade climática européia. 

Pelo desenvolvimento propiciado pela construção de diversos trechos de linha 

férrea, a fim de facilitar o escoamento da produção cafeeira, em 1890, Nova Friburgo é 

elevada à categoria de cidade, tornando-a independente do município de Cantagalo, 

mais de 70 anos após a chegada dos primeiros imigrantes (TURISRIO; IDÉIAS, 2008). 

Tal fato favorece ao desenvolvimento do comércio, uma vez que houve redução 

do tempo de viagem para a capital do estado de quatro dias para quatro horas, 
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aumentando a circulação de pessoas e beneficiando a chegada de vários imigrantes 

europeus, norte-americanos, além de brasileiros vindos de diversos outros estados. 

Este cenário se configurou apropriado aos investimentos de muitos empresários, 

sobretudo alemães, que trouxeram fábricas que se instalaram na cidade. 

A movimentação de pessoas também foi favorável ao desenvolvimento turístico 

da cidade, pois devido ao clima de temperatura agradável e aos apelos naturais que ela 

dispõe, não foi preciso muito esforço para ser reconhecida como um local Ideal para 

repouso e tratamento das epidemias que assolavam as grandes cidades (PMNF, 2008). 

Em 1980, devido à crise econômica pela qual passava todo o país que culminou 

no enfraquecimento das atividades industriais, Nova Friburgo se reestrutura e se 

consagra como pólo de confecção de roupa íntima, título que conserva até a atualidade. 

Com isso, a indústria têxtil aos poucos se fortalece e, portanto, fica estabelecido o 3º 

ciclo socioeconômico friburguense (PNMF, 2008). 

Por outro lado, a abertura comercial, as políticas de importações, a instabilidade 

econômica e a inflação crescente impediram que as indústrias têxtis nacionais 

competissem com o mercado estrangeiro, principalmente por estas não disporem de 

recursos tecnológicos que permitissem uma disputa comercial mais concorrida. Tal 

crise ocasiona desemprego devido ao fechamento de muitas fábricas que não resistem 

às condições impostas pela realidade comercial (PMNF, 2008). 

Esta parcela da população que se vê diante do problema da falta de 

oportunidades no mercado de trabalho enxerga nos negócios familiares uma 

possibilidade de sobreviver a partir do trabalho que, embora seja em menor proporção, 

é uma prática cujo conhecimento já era dominado (PMNF, 2008). Surgem, então, as 

pequenas confecções de moda que, sem apoio governamental, reestruturam-se e 

passam de “4 mil trabalhadores em 1980 para 22 mil em 1998” (PMNF, 2008). 

De tal modo, Nova Friburgo vive o período voltado à produção do conhecimento, 

caracterizando o 4º ciclo socioeconômico (PMNF, 2008). Os aspectos apresentados 

anteriormente e os recursos turísticos da cidade transpõem os problemas sociais 

históricos que já enfrentou e justifica o alcance de impressionantes índices na 

comparação com outras cidades turísticas do estado do Rio de Janeiro. 
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4.3 O TURISMO NO MUNICIPIO DE  NOVA FRIBURGO 
 
 

No contexto do turismo estadual, o município de Nova Friburgo está inserido na 

região turística Serra Verde Imperial que foi instituída pela Companhia de Turismo do 

Estado do Rio de Janeiro (TURISRIO) em 2001 no Plano Diretor de Turismo do Estado 

do Rio de Janeiro (TURISRIO, 2008).  

Os outros municípios que integram esta região junto com Nova Friburgo  são 

Petrópolis, Teresópolis, Cachoeiras de Macacu e Guapimirim. Destacam-se como 

potencialidades regionais: clima de temperaturas amenas, o distanciamento da agitação 

urbana, uma gastronomia variada, a tradição cultural e o aspecto paisagístico, que 

abrange tanto relevo e vegetação remanescente da mata atlântica quanto o manguezal 

de Guapimirim (TURISRIO, 2008).  

Ainda segundo a TURISRIO (2008), a região oferece oportunidades para se 

desenvolver trabalhando os segmentos cultural, ecológico, de aventura, lazer, compras, 

negócios e rural. 

Diante deste panorama regional, pode-se observar que Nova Friburgo, tem um 

posicionamento diferenciado dos outros municípios, apresentando um contexto 

favorável ao desenvolvimento do turismo para todos os segmentos propostos pela 

TURISRIO (2008). Este município possui desempenho positivo   nacionalmente 

reconhecido ligado ao segmento de moda íntima, segundo dados da Associação 

Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção (2007), o que privilegia o desenvolvimento 

do turismo de negócios e compras. Além disso, suas condições naturais propiciam 

trabalhar, não apenas o segmento de lazer e ecoturismo a partir da  a fuga de pessoas 

moradoras das grandes metrópoles – Rio de Janeiro e Niterói – que buscam paz e 

tranqüilidade perto da natureza, mas também o de turismo de aventura.  

Os outros segmentos turísticos, cultural e rural, também podem ser explorados 

pelo município. Do ponto de vista cultural, a história de Nova Friburgo arraigada ao 

desenvolvimento das 10 colônias de imigrantes que se instalaram no município, 

proporcionou o surgimento de uma cultura típica de interesse ao setor turístico, 

especialmente no que se refere à arquitetura e gastronomia. Da mesma forma, o 

turismo rural aparenta uma interessante estratégia de incremento de receitas e 
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valorização dos empreendimentos rurais de olericultura e caprinocultura presentes no 

município.   

Para que o turismo possa realmente atuar no município como fator de 

desenvolvimento sócio-econômico, há a necessidade de se estabelecer políticas 

públicas de turismo que norteiem o plano de desenvolvimento turístico de Nova 

Friburgo. Assim, em 2004, por solicitação do Conselho Municipal de Turismo (CMT), foi 

elaborado o Plano de Marketing para o turismo de Nova Friburgo. 

 
 
4.3.1 Plano de Marketing Turístico 

 
 
O Plano de Marketing Turístico de Nova Friburgo toma por base o conceito de 

desenvolvimento sustentável definido pela Organização das Nações Unidas, que o 

compreende como sendo a única forma capaz de satisfazer as necessidades das atuais 

gerações sem comprometer as gerações futuras. Além disso, o turismo deve ser 

considerado como uma atividade privada que se caracteriza pela oferta de produtos e 

serviços remunerados e, portanto, deve ter capacidade própria de implantação e 

sustentação como atividade econômica. Desta forma, o plano exibe dados do turismo 

de Nova Friburgo bastante relevantes para a análise da situação deste setor (FORTE e 

RAMALHO, 2004).  

O propósito de apresentar uma proposta de planejamento de marketing turístico 

para Nova Friburgo objetivou nortear as ações do setor, uma vez que a atividade 

turística é considerada como uma boa alternativa para o desenvolvimento sustentável 

do município (FORTE ; RAMALHO, 2004).  

Em 2004, o município carecia de dados detalhados sobre sua oferta turística 

como as capacidades de carga dos atrativos, as taxas de ocupação, o 

dimensionamento dos espaços para eventos, a infra-estrutura receptiva, o calendário 

de eventos, atividades culturais, história, roteiros existentes entre outras informações. 

Na maioria dos casos, os dados existentes eram provenientes de um cadastro simples 

dos empreendimentos. Mesmo assim, foi possível mapear os empreendimentos 

turísticos como mostra a tabela 3 abaixo.  
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Tabela 3: Tipos de empreendimentos cadastrados na Secretaria Municipal de   
                 Turismo 

 

Fonte: Plano Turístico de Marketing de Nova Friburgo (Forte; Ramalho, 2004). 
 
O plano também apresenta análises da opinião do próprio setor turístico do 

município sobre o desempenho desta atividade. Para tal, foram realizadas entrevistas, 

em setembro de 2004, com 93 pessoas da cidade que são representativas do turismo, 

ou cuja atuação pudesse influenciar os resultados que se obteve ou se pretendia obter 

com a atividade. A tabela 4 a seguir demonstra a opinião dos informantes que atuam no 

setor. 

 
Tabela 4:  Opinião do setor sobre Nova Friburgo como se fossem turistas e o que valorizam em 

outras cidades 

 
Fonte: Plano Turístico de Marketing de Nova Friburgo (Forte; Ramalho, 2004). 
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Pode-se observar, então, que quatro dos seis itens avaliados, considerando as 

condições da cidade, alcançam satisfação para mais da metade entrevistados, 

excetuando-se os itens “acesso e informações” e “atividades e eventos”. Por outro lado, 

os resultados demonstram que a cidade está aquém das expectativas dos entrevistados 

como consumidores, uma vez que, excluindo-se o item “serviços de alimentação”, todos 

os demais pontos avaliados obtiveram percentual superior de importância, à medida 

que comparados aos serviços oferecidos em Nova Friburgo. 

No que se refere ao visitante, a pesquisa mostra o perfil deste público pode ser 

distribuído: 

• Quanto ao perfil social: 55,02% são mulheres e 44,98% são homens; 62,69% 

são casados, 25,16% são solteiros, 7,04% são separados ou divorciados e 

4,90% são viúvos; 76,33% têm mais de 31 anos, sendo que o maior 

agrupamento encontrava-se na faixa acima de 51 anos (29,85%); 

• Quanto à renda pessoal: 29,42% informaram receber mais de 12 salários 

mínimos por mês; 10,02%, de 10 a 12 salários; 6,61%, de 8 a 10 salários; 

9,81%, de 6 a 8 salários mínimos, ficando a faixa de até 2 salários mínimos 

por mês com 10,23% do total de informantes; 

• Quanto ao meio de transporte utilizado: 66,95% informaram terem vindo de 

carro próprio, 21,96% de ônibus de linha regular, 3,84% de van e o restante 

por outros meios; 

• Quanto aos seus acompanhantes: 72,71% acompanhados de pessoas da 

família, 13,86% com amigos, 10,45% viajam sozinhos, 1,28% com guias de 

turismo cadastrados na Embratur e 1,66% em excursões organizadas por 

igrejas e associações; 

• Quanto ao motivo da viagem: 60,77% para descanso ou lazer, 17,6% para 

compras, 13,22% para visita a parentes e amigos, 4,90% para negócios. 

• Quanto à média de permanência: de acordo com a tabela 5, verificou-se que 

o turista de lazer e que praticas atividades na natureza são os que têm a 

menor média de permanência entre 2 e 4 dias, enquanto o de negócios 
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mantém uma porcentagem equilibrada de 4,3% e 13% para o período de 1 a 

mais de 31 dias, com ápice de 30% para meio dia de permanência. 
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A pesquisa também informa que quase metade da população não vê o turista de 

forma positiva: 27,12% informaram não ter opinião a respeito, 8,47% consideram que o 

turista não ajuda, nem atrapalha e 3,39% revelaram que os turistas são um “mal 

necessário”. Portanto, pouco mais da metade (apenas 61,02%) considera que os 

turistas são bem vindos e trazem benefícios para a cidade. 

No que tange aos atrativos turísticos da cidade, as belezas naturais lideram 

(30,26)%, seguidas do clima (15,79%), do Cão sentado (21%), das atividades de 

turismo ecológico (6,58%) e da tranqüilidade (3,95%). Outros itens foram apontados, 

mas não alcançaram substancial índice. 

Por outro lado, como pontos fracos foram apontados: transporte urbano 

(10,78%), eventos e atividades (9,80%), política de turismo (8,82%), conservação da 

cidade (8,82%), divulgação (7,84%), sinalização turística (6,86%) e a informação 

turística (3,92%). Da mesma forma, outros itens foram indicados, porém não 

alcançaram relevância na pesquisa. 

Os circuitos têm se tornado a grande atração da cidade e alvo dos investimentos 

turísticos das iniciativas públicas e privadas. Além do Tere-Fri, cabe destacar os 

seguintes circuitos: Cão Sentado, Caledônia, Truta, Ponte Branca, Caminhadas do 

Centro, entre outros. Os dirigentes dos circuitos fazem solicitações e têm direito a duas 

vagas no Conselho Municipal de Turismo. 

Há também expectativas que envolvem o seguimento de turismo de eventos 

profissionais, que por suas características, exige maior capacidade de instalação de 

pessoas em cada empreendimento. Todavia o Plano mostra relevante carência quanto 

aos recursos necessários para deslocamento e espaços para atividades de grupo. 

Ressalta-se a importância de se reavaliar estes aspectos, principalmente por este ser 

um público exigente que, sob insatisfação, pode comprometer a imagem da cidade. 

Ainda que a Secretaria Municipal de Turismo esteja incentivando e promovendo 

os recursos, é salutar que o setor privado esteja envolvido com a manutenção desta 

proposta. Para tanto, é necessário que o planejamento inclua a definição dos objetivos, 

o estabelecimento do calendário previsto, a estruturação de informações e de receptivo, 

entre outras condições que precisam estar claramente definidas. 
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Outro aspecto importante observado na pesquisa se refere à informalidade de 

alguns estabelecimentos, o que ocasiona concorrência desleal com aqueles que se 

esforçam para cumprir as obrigações legais, comprometendo o futuro do setor turístico 

a médio e longo prazo. 

Em síntese, o plano de marketing apresenta o panorama do turismo friburguense 

e recomendações que pretendem aumentar e o fluxo de visitantes e o seu tempo de 

permanência no município a partir de ações fidelização que, no longo prazo, visam 

promover a sustentabilidade da cidade. 

 
 

4.4 A GESTÃO PÚBLICA DO TURISMO NO MUNICIPIO DE  NOVA  
      FRIBURGO 
 
 

A gestão pública do turismo, para que ocorra de modo que propicie o 

desenvolvimento econômico-social ordenado e com resultados satisfatórios, precisa 

estar assegurada por dispositivos legais que estabeleçam um clima favorável a 

implantação da atividade turística.  

Além disso, é necessário que o município possua órgão administrativo capaz 

estabelecer o equilíbrio deste sistema por meio da instituição de normas e diretrizes 

para esta atividade, promovendo a integração do turismo com os outros setores 

econômicos e administrando os diferentes interesses dos agentes público, privado e 

civil a fim de evitar conflitos que prejudiquem o desenvolvimento do turismo no 

município.    

Diante de todo o exposto, a gestão pública do turismo de Nova Friburgo será 

analisada não apenas por seus dispositivos legais que possuem relação direta com o 

funcionamento da sua atividade turística, mas também as estruturas organizacionais 

público, privada e civil que estão diretamente envolvidas na gestão do turismo. 

 
 
4.4.1 O Turismo sob a Legislação do Município 
 
  

A análise da gestão pública do turismo de Nova Friburgo sob a legislação 

municipal foi realizada considerando as leis que regem a administração deste 
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município. Tais leis compreendem a Lei municipal nº 2249 (Lei de uso do solo), Lei 

municipal nº 2343 (Lei orgânica do município de Nova Friburgo) e Lei Complementar nº 

24 (Plano Diretor Participativo). 

A escolha destas leis para a análise não ocorreu de forma aleatória. O turismo, 

por ser uma atividade de abrangência multisetorial, permeia por dispositivos legais de 

âmbito econômico, social e ambiental. Assim, a seleção de tais documentos para 

análise foi oportuna, pois tratam genericamente dos assuntos relativos à administração 

e organização de todos os setores do município.  

A Lei municipal nº 2249 (Lei de uso do solo) objetiva conduzir o desenvolvimento 

urbano e rural por meio de um  processo de crescimento do município de forma 

racional, respeitando a política de proteção de meio ambiente, além de compatibilizar a 

ocupação do solo com o desenvolvimento socioeconômico, sem prejuízo da qualidade 

de vida.  

Dessa forma, a principal relação que se estabelece entre esta lei e o 

funcionamento da atividade turística, diz respeito à defesa, a preservação, restauração 

e conservação dos bens culturais, históricos e paisagísticos. Esta lei ainda estabelece 

que cabe ao município realizar tombamento de bens imóveis, locais culturais ou 

naturais que, por seu valor histórico, artístico ou cultural representem a memória da 

cidade. Assim, assegura a conservação e preservação das características histórico-

culturais e sócio-ambientais que compõem a identidade do município, conferindo-lhe a 

singularidade que o diferenciará dos outros destinos turísticos.  

A Lei municipal nº 2343 (Lei orgânica do município de Nova Friburgo) estabelece 

a organização do município com as suas competências e obrigações, visando, 

sobretudo, o povo como sujeito da vida política e histórica da cidade. Para tal, estão 

previstas na lei consultas populares com a intenção de decidir sobre assuntos de 

interesse especifico do município, de bairro ou de distrito, cujas medidas deverão ser 

tomadas diretamente pela administração municipal. Portanto, esta lei torna-se um 

instrumento de gestão que incentiva a participação comunitária nas decisões sobre o 

desenvolvimento do município. 

Da mesma forma que na Lei nº 2249 (Lei de uso do solo), esta também dispõe 

sobre a valorização e preservação do patrimônio cultural e natural, cuidando para que 
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sejam respeitadas as peculiaridades locais, assegurado sempre respeito ao meio 

ambiente e à cultura das localidades onde venha a ser explorado.  

Ao município também compete, segundo esta lei: planejar o orçamento; gerir os 

serviços municipais e os serviços públicos locais, bens municipais e transportes 

coletivos; manter e executar programas de educação pré-escolar, de ensino 

fundamental e outros projetos que propiciem a acesso à cultura, à educação e à 

ciência; prover sobre a limpeza das vias publicas, administrar as licenças para 

funcionamento de estabelecimentos; e regulamentar jogos, espetáculos e divertimentos 

públicos..  

Em síntese, no que tange ao turismo, a Lei municipal nº 2343 (Lei orgânica do 

município de Nova Friburgo) auxilia no desenvolvimento desta atividade por meio da 

implantação do modelo participativo de gestão, que possibilita redução dos conflitos de 

interesses que cercam o desenvolvimento do turismo. Ela também auxilia na 

implantação de políticas comercial e de serviços para este setor e organiza econômica, 

administrativa e logisticamente o município, facilitando a operacionalização dos serviços 

turísticos. 

Contudo, esta lei ainda prevê o incentivo e promoção do turismo, como fator de 

desenvolvimento econômico e social cujas ações, regidas em um plano diretor de 

turismo, estejam voltadas para a geração de empregos, elevação dos níveis de renda e 

da qualidade de vida e redução das desigualdades regionais. 

O Plano Diretor Participativo do município de Nova Friburgo é regido pela Lei 

Complementar nº 24, o qual dispõe sobre a política de desenvolvimento e gestão 

urbana e territorial em consonância com a Lei Orgânica, integrando o processo de 

planejamento municipal. Abrange todo o território, incluindo as áreas urbanas e as 

rurais, com especial atenção ao tratamento das singularidades das bacias hidrográficas 

dos rios Bengalas, Grande e Macaé. 

 Um de seus princípios se refere ao direito à cidade sustentável, entendido como 

a garantia das condições para que o desenvolvimento municipal seja socialmente justo, 

ambientalmente equilibrado e economicamente viável, visando à qualidade de vida para 

a presente e futura gerações. 
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Outro principio do plano está relacionado à gestão democrática e participativa, 

cujo objetivo é garantir a participação da sociedade na implementação da política 

urbana, desde a concepção de planos, programas e projetos até a sua execução e 

acompanhamento.  

No que tange aos objetivos, sua implementação pretende garantir a participação 

da sociedade nos processos de planejamento e de gestão urbana e territorial e instituir 

mecanismos de controle social para o acompanhamento da execução da política 

urbana. Além disso, propõe integrar as políticas públicas setoriais, considerando as 

diferenças internas do município e sua inserção na região 

O Plano Diretor Participativo de Nova Friburgo estabelece algumas diretrizes para 

a integração das políticas setoriais que, de acordo com o seu enfoque, privilegiam as 

perspectivas ambientais, a gestão urbana, o turismo e a cultura. 

Deste modo, superar conflitos ambientais gerados pelo atual padrão de uso e 

ocupação do solo, reorientar a expansão urbana com reserva de áreas para a moradia 

de forma socialmente justa e ambientalmente sustentável, compatibilizar a expansão 

das áreas urbanas com o desenvolvimento sustentável das áreas rurais e, sobretudo,  

preservar o patrimônio ambiental e cultural da cidade são os princípios políticos  

relativos às questões ambientais. 

Da mesma maneira, a gestão urbana possui diversos objetivos, dentre eles, estão: 

garantir o acesso à moradia digna e inclusão territorial e promover o re-assentamento 

de populações que ocupam áreas de risco, áreas de preservação permanente e demais 

áreas inadequadas à moradia; integrar o território através da promoção da mobilidade 

urbana e do transporte acessível, com qualidade e segurança; valorizar as 

singularidades que caracterizam a ocupação do território e favorecem a diversificação 

de atividades econômicas; aperfeiçoar o planejamento e a gestão urbana e territorial 

para melhor integração das políticas setoriais.  

Além disso, também é desígnio desta política promover a implantação de infra-

estrutura capaz de estimular o desenvolvimento da indústria diversificada e 

complementar. 

Dos pontos de vista turístico e cultural, está previsto reforçar a posição da cidade 

como pólo regional de comércio e prestação de serviços, de forma especial nas áreas 
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de educação, saúde, cultura e lazer, incluindo a retomada da participação nos circuitos 

e rotas do turismo rural, ecológico, cultural, de entretenimento, de negócios, de esporte 

e de aventura. 

Diante do exposto, pôde-se perceber que as diretrizes descritas na legislação 

friburguense foram pensadas com o intuito de garantir o planejamento e a gestão 

democrática e participativa, o desenvolvimento socioeconômico e a geração de 

emprego e renda, a qualidade de vida e o saneamento ambiental, a moradia digna e a 

inclusão territorial, o território integrado e acessível e a preservação do patrimônio 

ambiental e cultural. 

Neste sentido, o turismo em Nova Friburgo possui um ambiente propício para que 

a sua implementação ocorra de acordo com os pressupostos da gestão participativa e 

do desenvolvimento sustentável. Entretanto, a transformação deste ambiente em 

cenário real de concretização das diretrizes expostas na legislação friburguense 

depende da maneira como o turismo do município se estrutura para implementar esta 

atividade.    

 
 
4.4.2 A Estruturação do Turismo no Município 
 
 

O turismo no município de Nova Friburgo é uma atividade recente, que foi 

organizada de forma estratégica a partir da elaboração do Pano Diretor de Turismo do 

Estado do Rio de Janeiro, divulgado em 2001 (GIOLITO, 2006). Nesta ocasião, o 

município se estruturou por meio da instituição de uma secretaria de turismo e do 

conselho municipal de turismo. 

Atualmente, além destas entidades, o município conta com o Nova Friburgo 

Convention & Visitors Bureau (C&VB) desde 2004. Esta entidade, além de incentivar a 

captação e promoção de eventos, a tem a finalidade de  

 
 

representar os empresários do mercado turístico da cidade junto a 
entidades e órgãos públicos, propondo iniciativas e acompanhamento à 
sanção de leis, decretos e resoluções que se destinem a normatizar a 
atividade turística voltada a captação de eventos, consolidar um cidade 
ou região como destino ideal para a realização de eventos[...] prestar 
cooperação e assistência técnica às entidades promotoras de eventos 
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(...) promover a integração das atividades econômicas circunstanciais na 
atividade turística (NOVA FRIBURGO C&VB, 2008, p.). 
 
 

A atuação integrada destas três entidades parceiras facilita a gestão pública para 

este setor, assim como a implementação de programas, projetos e ações públicas para 

o turismo no município. Entretanto, por esta atividade ser incipiente no município, 

apresenta dificuldades para sua gestão.   

De acordo com o estudo de Giolito (2006), mesmo o município possuindo uma 

organização da secretaria de turismo “superior a maioria das cidades turísticas do 

Estado do Rio e Janeiro” (p.90), sua atuação ainda é ineficiente. 

 
 

a Secretaria de Turismo não possui Inventário de Oferta 
Turística e utiliza-se de relações simplificadas de atrativos e 
de infraestrutura e nem realiza estudos de pesquisas sobre a 
demanda turística no município, assim como não possui 
controles formais de taxa de ocupação e outros indicadores 
de consumo que permitam acompanhar e planejar 
adequadamente as atividades e os resultados do setor 
(GIOLITO, 2006, p.90). 

 
  

No entanto deve-se observar que Nova Friburgo é um município de tradição 

industrial. Segundo Dalva Brust, a vice-presidente da ASCOFRI – entidade cultural que 

agregas as colônias de imigrantes –, “nós não tínhamos tradição turística, isto é 

recente” (APÊNDICE A).  

O presidente da ACIANF, Cláudio Verbicário, corrobora esta opinião ao afirmar, 

durante a entrevista, que  

 
 
“O turismo em Nova Friburgo está em desenvolvimento. [...] O turismo 
profissional nós estamos começando, engatinhando. Ele veio com a 
criação do Conselho Municipal de Turismo e com, principalmente, o 
Convention atuando na cidade” (APÊNDICE D)  
 
       

Ainda é relevante observar que foi realizado um plano de marketing em 2004 

para o município a pedido do Conselho Municipal de Turismo, que possui a secretaria 
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de turismo como parceira e integrante deste conselho. Isso indica a preocupação em 

trabalhar o turismo de maneira organizada e planejada por parte da desta secretaria. 

Diante deste contexto, a ineficiência da secretaria de turismo pode não ser fruto 

de negligência com o turismo do município, mas sim por este ser uma atividade recente 

ainda em fase de estruturação que se reflete na estrutura da secretaria municipal de 

turismo e na realização das suas atividades.  

No que tange ao Conselho Municipal de Turismo Nova Friburgo, sua instituição, 

em 2001, seguiu a orientação do Programa Nacional de Municipalização do Turismo do 

Instituto Brasileiro de Turismo de 1994 e “trata-se de uma entidade que busca organizar 

o setor de forma que o desenvolvimento aconteça ordenadamente” (CMT DE NOVA 

FRIBURGO, 2008).  Esta organização do setor, a que se propõe este conselho, deve 

ser entendida como articulação e a organização dos empresários locais em comissões 

que possibilitem a discussão, avaliação e determinação da política pública de turismo 

(APÊNDICE C).  

De acordo com o estudo de Giolito (2006), sua análise do estatuto deste 

conselho, demonstra que as palavras propor, promover, analisar e acompanhar são 

mencionadas no texto, em alguns casos, mais de uma vez, enquanto as palavras 

aprovar, rejeitar ou deliberar não estão presentes no texto. Assim, Giolito (2006) 

compreende que o Conselho Municipal de Turismo de Nova Friburgo foi estabelecido 

em caráter consultivo às políticas e ações públicas, apresentando um cenário de 

“enquadramento ou subordinação das representações sociais” (GIOLITO, 2006, p. 95) e 

sem poder real de decisão sobre o presente e o futuro da atividade turística do 

município.  

Entretanto, pôde-se perceber, na ocasião da aplicação das entrevistas,  que a 

análise de Giolito (2006) oferece limites para interpretação da atuação do Conselho 

Municipal de Nova Friburgo, já que um documento não é capaz de traduzir a real 

atuação de uma organização. Nas entrevistas realizadas com os representantes locais 

da secretaria e do conselho municipal de turismo e do convention & visitors bureau, foi 

possível perceber que esta entidade exerce uma ação participativa na gestão do 

turismo.     
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  Em entrevista com Renato Bravo, presidente do CMT (APÊNDICE C), embora 

tenha sido confirmado o caráter consultivo da instituição, observou-se que o conselho 

possui forte atuação como órgão integrador dos agentes envolvidos na atividade 

turística e na discussão das diretrizes para o turismo, sendo muito influente no 

direcionamento da política de turismo municipal.  

Com relação ao Nova Friburgo C&VB, esta organização surgiu após o plano de 

marketing do município em 2004, no qual foi identificado a necessidade de ter uma 

entidade que representasse a iniciativa privada. Sua atuação no cenário do turismo de 

Nova Friburgo ocorre por meio de parceria com a secretaria e o conselho de turismo e 

corresponde à comercialização do destino. (APÊNDICE E).  

Logo, a articulação e integração das três entidades que tratam do turismo em 

Nova Friburgo possibilitam a participação dos agentes públicos e privados no processo 

de elaboração e direcionamento da política pública de turismo que norteará o 

planejamento dos programas e ações para este setor.  

A estrutura de gestão do turismo de Nova Friburgo reflete a preocupação do 

município com o desenvolvimento sustentável por meio de um processo participativo de 

gestão, como observado na análise da legislação municipal friburguense. Tal enfoque 

para gestão municipal é de grande utilidade para a gestão do turismo já que minimiza 

os conflitos de interesse entre os sujeitos envolvidos neste sistema. 

 
 
4.5 O CALENDÁRIO  DE EVENTOS DE  NOVA FRIBURGO  
 
 

O turismo de eventos em Nova Friburgo foi observado, no Plano de Marketing 

Turístico de Nova Friburgo, como potencial a ser desenvolvido por meio da 

consolidação de um calendário de eventos permanentes (FORTE; RAMALHO, 2004).  

O calendário de eventos, segundo este plano, é recomendado como 

“complemento necessário e estratégico” (FORTE ; RAMALHO, 2004) para minimizar os 

efeitos da sazonalidade, além de, também, poder agregar valor ao turismo cultural por 

meio da promoção de eventos diferenciados que valorize os produtos e festas típicas e 

o resgate das tradições de Nova Friburgo. Assim, a partir deste plano, o município vem 

procurando estruturar um calendário de eventos que atenda às propostas deste plano.   
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Para estudar a implementação deste calendário de eventos, foram realizadas 

entrevistas com os representantes locais das principais instituições ligadas ao setor 

turístico. Tais entrevistas forneceram importantes informações sobre o desenvolvimento 

do calendário de eventos do município e, mesmo apresentando formas variadas de 

questionamentos, seus assuntos abrangem os seguintes temas: 

• o surgimento do calendário de eventos;  

• sua análise e importância; 

• o modo como o turismo foi afetado a partir de sua implantação;  

• os critérios para captação e realização de eventos;   

• a incorporação das manifestações culturais do município; 

• a preparação do município para receber o fluxo de visitantes dos eventos 

realizados; 

• a existência de alguma dificuldade na operacionalização do sistema.  

Assim, por meio da análise das informações coletadas nas entrevistas, pôde-se 

perceber que o calendário de eventos surgiu no governo da prefeita Saudade Braga, 

em razão da percepção de que o calendário de eventos aumenta do fluxo de visitantes 

e agrega valor ao município (APÊNDICE F).  Neste contexto, o Conselho Municipal de 

Turismo identificou a necessidade de criação de um calendário de eventos. Dessa 

forma, criou-se um grupo de trabalho do conselho com conhecimento no setor que se 

encarregou da criação de um calendário de eventos baseado nos eventos já existentes 

no município e buscando outros que pudessem agregar valor ao turismo do município 

(APÊNDICE D). 

Ao analisar o calendário de eventos do município, Cláudio Verbicário, presidente 

da ACIANF (APÊNDICE D) observa que o calendário de eventos para ter sucesso na 

sua implantação depende de uma gestão do turismo profissionalizada. Em sua 

percepção, este representante entende que o calendário de eventos não satisfaz as 

necessidades do turismo de Nova Friburgo, mas sim a necessidade dos seus 

munícipes, por falta de profissionalização que o torne uma ferramenta de auxílio no 

desenvolvimento do turismo. 

Entretanto, todos os entrevistados reconhecem a importância de existir um 

calendário de eventos no município, pois entendem que os eventos, quando 



 103 

organizados em um calendário permanente, agregam valor ao turismo do município. 

Além disso, também é unânime o entendimento de que o  aumento no fluxo de 

visitantes ocasionado pela realização de eventos possibilita o aquecimento do comércio 

local e desenvolvimento do turismo a partir de ações prévias de estruturação do setor.  

Tais ações prévias podem ser compreendidas não apenas como as ações que o 

setor adota para melhor adequar seus serviços às necessidades e desejos de sua 

demanda a fim de alcançar as expectativas do visitante sobre os serviços prestados, 

mas também como as mudanças e melhorias implementadas para o município para o 

funcionamento integrado do turismo com os outros setores.  

Neste sentido, quando questionada sobre a preparação do município para 

absorver essa demanda dos visitantes dos eventos, a secretária de turismo de Nova 

Friburgo, Cristina Bravo (APÊNDICE F), informou que o município não tem um 

planejamento específico que prepare o município para a absorção da demanda gerada 

pelos eventos. Ela entende que tanto turismo de eventos quanto o de lazer têm que ser 

recebidos por uma infra-estrutura adequada. Para isso, ela admite que o papel da 

secretaria de turismo é garantir a qualificação profissional, enquanto o Nova Friburgo 

Convention & Visitors Bureau “trabalha a parte da hotelaria das pousadas” (APÊNDICE 

F) .  

Para o Renato Bravo presidente do CMT (APÊNDICE C), a construção de um 

centro de convenções em Nova Friburgo seria uma das ações mais importantes no 

estabelecimento de um equipamento próprio para atender este segmento de mercado. 

Além disso, ele afirma que a rede hoteleira de Nova Friburgo está preparada para 

receber “eventos de grande porte” (APÊNDICE C).  

No entanto, dos 124 meios de hospedagem que o município possui, apenas 62 

estão localizados nas rotas temáticas e destes apenas 10 estão localizados no Centro 

de Nova Friburgo, enquanto as maiores concentrações de empreendimentos de 

hospedagem estão nos circuitos Sabor Mury e Lumiar e São Pedro – distritos 

periféricos – com 14 e 22 empreendimentos respectivamente  (FORTE ; RAMALHO, 

2004). Este fato propicia dois questionamentos, o primeiro se refere ao significado da 

expressão “eventos de grande porte”, pois o entrevistado não esclarece o seu 

entendimento sobre a escala de abrangência desta expressão. O segundo 
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questionamento diz respeito à preparação da rede hoteleira em absorver o público de 

eventos de grande porte, pois, como afirma o Cláudio Verbicário, presidente da ACIANF 

(APÊNDICE D), Nova Friburgo “não tem grande número de unidades habitacionais”.  

 Ainda sobre este assunto, não se pode esquecer que o turismo de eventos é um 

segmento complexo. Ele precisa de outros subsídios para se desenvolver, como 

atrativos turísticos bem estruturados, restaurantes, espaços para festas e espetáculos, 

empresas organizadoras e promotoras de eventos, comércio em geral, entre outros. 

Dessa forma, somente a existência de um centro de convenções e de 

empreendimentos de hospedagem na quantidade adequada é insuficiente para o 

acolhimento do público participante dos eventos.    

Assim, conforme observado no capítulo anterior, o turismo de eventos se 

relaciona com todos os outros segmentos de mercado e permeia as atividades 

econômicas do município. No caso do município de Nova Friburgo, o turismo de 

eventos pode ser desenvolvido por três principais vertentes turísticas: aventura, cultura 

e negócios. Considerando-se este fato, foi necessário investigar como o turismo de 

eventos afetou o município a partir do estabelecimento do calendário de eventos.  

Neste ponto das entrevistas, ficou claro que o calendário de eventos afeta 

positivamente o município, pois esta foi outra resposta unânime entre os entrevistados. 

De acordo com suas respostas, o principal benefício identificado no turismo decorrente 

da implantação do calendário de eventos foi a realização de ações planejadas de 

conscientização da população e integração entre outros agentes e destinos. 

Com efeito, os setores comercial e cultural também reconheceram sofrer 

benefícios provenientes da instalação do calendário de eventos. As conseqüências 

mais importantes para o comércio local, segundo o presidente da ACIANF (APÊNDICE 

D), sem dúvida, foram o aquecimento desta atividade e a geração de riquezas extras 

advindas do público participante dos eventos.    

Para o setor cultural de Nova Friburgo, a principal contribuição do calendário de 

eventos se deve ao resgate da cultura friburguense. Em entrevista com Dalva Brust, 

vice-presidente da ASCOFRI (APÊNDICE A), foi esclarecido que, por razões históricas, 

econômicas, políticas e sociais, Nova Friburgo perdeu sua identidade. Na percepção 
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desta entrevistada, o turismo pode auxiliar no processo de resgate da cultura peculiar 

de Nova Friburgo, porém a cultura ainda está em fase de vinculação com turismo.  

A recente compreensão de que a desarticulação entre a cultura e o turismo é 

prejudicial ao desenvolvimento desta segunda atividade possibilitou a realização de 

parcerias entre as secretarias de cultura e de turismo e o desenvolvimento, por parte de 

algumas etnias representadas na ASCOFRI, de trabalhos sociais de resgate da 

identidade cultural nas escolas (APÊNDICE A).  

Convém assinalar que a união entre o turismo e a cultura no município será de 

grande utilidade na criação de valor capaz de garantir uma experiência única aos seus 

visitantes. Neste sentido, a incorporação dos eventos culturais no calendário de eventos 

poderá realmente agregar valor ao turismo do município a fim de garantir a vinda ou o 

aumento permanência dos visitantes em Nova Friburgo, como se espera pelos 

representantes locais entrevistados.  

Atualmente, algumas manifestações culturais são apoiadas pelo Nova Friburgo 

C&VB, como, por exemplo, a October Free Fest, que representa a colônia alemã. Além 

disso, o município ainda conta com a Praça das Colônias, espaço reservado a 

divulgação cultural das 10 colônias presentes em Nova Friburgo no qual ocorrem 

eventos relacionados às tradições e ao folclore destes imigrantes.  

Por outro lado, os eventos de negócios também encontram o clima propício para 

seu desenvolvimento no município, já que este é reconhecida pela indústria de moda 

íntima, e, segundo o diretor do conselho municipal de turismo, pela produção de flores 

de corte no estado do Rio de Janeiro.   

De acordo com a entrevista realizada com a secretária de turismo, Cristina 

Bravo, o município não possui uma estratégia definida de captação de eventos 

(APÊNDICE F). Em todo caso, quando a secretaria é procurada por organizadores de 

eventos, estes passam por uma avaliação conjunta das secretarias de turismo, cultura e 

desenvolvimento econômico.  

A falta de captação de eventos externos para complementar o calendário de 

eventos de Nova Friburgo também foi confirmada pelo diretor do conselho de turismo, 

que em seu depoimento deixa claro que os eventos realizados são relacionados com as 

atividades do município tanto culturais quanto econômicas. 
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Todavia, este cenário apresenta-se em transformação. Em entrevista com José 

Alexandre Almeida, presidente do Nova Friburgo C&VB (APÊNDICE E), foi revelado 

que em janeiro de 2008, esta organização começará o trabalho de captação de eventos 

coorporativos e culturais. Os critérios adotados para a captação destes eventos, ainda 

segundo este entrevistado, são a compatibilidade do evento com a infra-estrutura do 

município e a vocação, não só turística, mas também econômica e cultural. 

É oportuno para compreensão abrangente do posicionamento do calendário de 

eventos em Nova Friburgo, a observação das suas atuais dificuldades de 

operacionalização. Dessa forma, foram identificadas as seguintes dificuldades:  

• o risco da não ocorrência de eventos que constam no calendário; 

•  o número de exigências e prazos estabelecidos por outras autoridades 

públicas; 

• o calendário de eventos ainda não satisfaz as necessidades do turismo do 

município, mas sim as dos munícipes.  

• o calendário não é elaborado e entregue para o mercado com a 

antecedência devida para que se de prosseguimento correto às atividades 

de promoção. 

Observa-se que as dificuldades operacionais encontradas no calendário de 

eventos de Nova Friburgo estão relacionadas à falta de planejamento estratégico no 

tratamento do segmento de eventos no turismo do município.  

De todo o exposto, pode-se inferir que, pelo fato do turismo ser uma atividade em 

fase de estruturação no município, o calendário de eventos ainda não é tratado como 

política estratégica de desenvolvimento do turismo, embora seja reconhecido como de 

grande importância para o seu desenvolvimento.  

Todavia, a cultura de gestão participativa presente no município, ao facilitar o 

diálogo entre os agentes envolvidos na elaboração das políticas públicas e 

planejamento do turismo, contribui para a discussão da melhoria do calendário de 

eventos como atrativo turístico e ferramenta de auxílio no desenvolvimento do turismo 

neste destino. Assim, algumas medidas já foram tomadas neste sentido, como a própria 

instalação de um convention & visitors bureau que vem estruturando o calendário de 

eventos e trabalhando a iniciativa privada em parceria com a secretaria de turismo para 
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consolidar Nova Friburgo por meio de um calendário de eventos expressivo no mercado 

turístico estadual.  
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5 CONCLUSÃO 
 
 

Com as discussões apresentadas nesta pesquisa, pôde-se observar que a 

utilização do calendário de eventos pelos municípios para alavancar seu 

desenvolvimento turístico possui mais eficácia quando influenciado por uma política 

capaz de assegurar o seu desenvolvimento em consonância com os princípios de 

sustentabilidade ambiental, sociocultural e econômica. 

Pelos conceitos e definições apresentadas no segundo capítulo, a política de 

turismo deve ser o parâmetro que norteia as ações de planejamento deste setor. Para 

tanto, ela estabelece o conjunto de intenções e diretrizes elaboradas pelos agentes 

governamentais, sociais e econômicos que orientam o setor para o alcance dos 

objetivos globais para o turismo em um dado território através, do estabelecimento das 

prioridades nas ações do governo, além de determinar as regras de operacionalização 

das empresas no mercado, facilitando o planejamento de suas ações.  

 Neste sentido, é imprescindível a implantação de um planejamento turístico 

eficaz, cujo desenvolvimento deve concatenar a política pública de turismo de um dado 

local com a análise do seu perfil atual e das suas reais necessidades, de maneira a 

oferecer subsídios para o estabelecimento de objetivos e metodologias que conduzirão 

os seus planos táticos.  Assim, é possível ordenar o desencadeamento das atividades 

turísticas consoante com as perspectivas da administração pública. 

Outro aspecto importante apresentado neste estudo está relacionado ao 

desenvolvimento sustentável, que engloba não só a promoção do setor turístico, mas 

também a preservação dos patrimônios cultural e natural da região, a fim de garantir o 

prosseguimento dos processos dinâmicos que interagem na determinação do 

planejamento das ações a serem desenvolvidas continuamente.  

Cabe salientar também que estes princípios macros adaptam-se à esfera 

municipal. Para que isso ocorra, torna-se indispensável a articulação entre o setor 

público e o privado, além de estímulo a mobilização de toda a comunidade em prol do 

turismo, de forma que o reconheçam como uma forte oportunidade de desenvolvimento 

econômico, cuja falência pode causar danos irreparáveis à sociedade local.  
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Cabe à gestão municipal, portanto, em concordância com as diretrizes políticas 

regionais e nacionais, direcionar as ações e criar condições para que tal integração 

ocorra, atendendo as expectativas das políticas públicas de âmbito social e econômico. 

Por conseguinte, recomenda-se que o ponto de partida para um eficaz 

planejamento turístico tome por base uma análise mercadológica da situação atual do 

município, visando desencadear medidas que solucionem os problemas oriundos de 

ações descentralizadas e descompassadas. 

Considerando que a segmentação do mercado turístico compreende a relação 

entre o turista e as condições peculiares de cada região, é mister assegurar que o 

problema da sazonalidade é um dos principais fatores que interfere na realidade 

econômica e social não só do turismo, todavia de toda a gestão do município. 

Com base neste pressuposto, embora não seja possível eliminar tais problemas, 

é tangível minimizar seus impactos, desde que se identifiquem, com clareza, quais 

segmentos apresentam maior possibilidade de crescimento e, então, investir esforços e 

dispor recursos que permitam alavancar a oferta turística disponível. 

Alinhado a esta proposta, o calendário de eventos se coloca como uma opção 

eficiente para desenvolvimento do turismo municipal. Ele propicia relevantes benefícios 

ao setor, à medida que atua como fonte de divulgação da cidade, capta visitantes que 

são atraídos por novos valores, amplia o prazo de permanência dos turistas, estimula a 

iniciativa privada a realizar maiores investimentos na estrutura receptiva e envolve toda 

a comunidade na idealização das propostas, entre outras vantagens. 

Cabe ressaltar que o sucesso no alcance de tais vantagens está diretamente 

relacionado com o  a capacidade de alinhar a gestão dos eventos previamente 

planejados aos parâmetros de desenvolvimento sustentável do meio ambiente, dos 

aspectos socioculturais e econômicos, a fim de gerenciar a redução dos impactos 

negativos, que podem levar a degradação desses elementos vitais para a realização do 

turismo, por meio do aumento do fluxo de visitantes no destino turístico.  

Sob esta ótica, a política de turismo precisa tencionar a elaboração de calendário 

de eventos e estabelecer quais serão as regras de operacionalização para as empresas 

turísticas e as diretamente ligadas a este segmento com a intenção de organizar ações 

e prioridades de desenvolvimento do turismo.  
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De tal modo, é coerente concluir que a implantação de um calendário de eventos 

é, sem dúvida, uma valiosa ferramenta do turismo, principalmente quando se pretende 

utilizá-lo como disseminador de ações que provocam e exigem que se revisem todos os 

aspectos, conceituais e práticos, que estão relacionados à gestão turística. 

Neste sentido, a experiência observada em Nova Friburgo comprovaria tal 

assertiva, uma vez que as condições da cidade são favoráveis à aplicação de tal 

calendário como uma ferramenta da política pública de turismo para desenvolvimento 

deste, por auxiliar na resolução dos principais problemas que o turismo enfrenta. 

No entanto, a falta de tradição na prática do turismo permitiu a recente 

incorporação deste setor na gestão municipal, que se reflete em uma confusa estratégia 

de elaboração de calendário de eventos.  

Como observado no terceiro capítulo, o desenvolvimento de um calendário de 

eventos capazes de gerar atratividade turística precisa conter eventos que façam parte 

da cultura de uma população. Sob esta ótica, os representantes do setor turístico de 

Nova Friburgo ainda não conseguem alcançar que os eventos do calendário municipal 

somente conseguirão atrair a demanda de visitantes esperada, se a população de ova 

Friburgo estiver inserida nesta vivência.   

Como observado no terceiro capítulo, o desenvolvimento de um calendário de 

eventos capazes de gerar atratividade turística precisa conter eventos que façam parte 

da cultura de uma população. Sob esta ótica, os representantes do setor turístico de 

Nova Friburgo ainda não conseguem alcançar que os eventos do calendário municipal 

somente conseguirão atrair a demanda de visitantes esperada, se o visitante conseguir 

se inserir na forma de vida do local através dos eventos, sem que estes sejam uma 

representação artificial do seu cotidiano. 

Desta forma, a observação de que os eventos ainda privilegiam mais os munícipes 

friburguenses que propriamente o turismo como aspecto negativo, demonstra que os 

representantes das principais entidades turísticas e ligadas ao setor estão 

equivocados sobre a motivação dos participantes dos eventos previamente 

planejados.  

Outro posicionamento confuso é  percebido nos gestores locais em relação à 

estratégia de elaboração de um calendário de eventos. Alguns gestores locais tratam 
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da construção de um centro de convenções como elemento capaz de alavancar o 

turismo de eventos do município. No entanto, também a ressaltado a capacidade de 

resgate da cultura friburguense por meio da realização dos eventos. Logo, não se 

observa um posicionamento claro sobre o verdadeiro foco de desenvolvimento do 

calendário de eventos friburguense. 

Embora um posicionamento não invalide o outro, pois, conforme observado no 

capítulo 3, o turismo de eventos se relaciona com todos os segmentos de turismo 

trabalhados por um município. É necessário que a política de calendário de eventos 

estabeleça parâmetros para a sua elaboração. No caso de Nova Friburgo, é necessário 

que os gestores locais delimitem qual será a principal vertente de atuação dos eventos 

do calendário anual, negócios ou cultural.  

Por conseguinte, o calendário de eventos ainda não é tratado como política de 

desenvolvimento do turismo deste município. Embora os gestores públicos e privados 

do turismo e atividades correlatas já percebam que o calendário de eventos é 

importante para o município, ainda possuem uma visão limitada de seus benefícios, 

atrelando-o basicamente ao aumento do fluxo de visitantes.   

Cabe salientar que para gerar o aumento do fluxo de visitantes esperado, é 

necessário que o município realize um planejamento, que vise estabelecer, 

antecipadamente, a estrutura dos eventos, os atrativos, o período de realização e 

outros aspectos que induzem todo o setor turístico a se preparar para atender da 

melhor forma os visitantes atraídos por esta estratégia. Por outro lado, aos visitantes, a 

divulgação prévia do calendário de eventos é de fundamental relevância, pois a partir 

de suas informações, podem se programar e fazer com que o município que adote este 

perfil, seja a opção eleita entre tantas outras.  

Neste sentido, verificou-se que as dificuldades operacionais encontradas no 

calendário de eventos de Nova Friburgo estão relacionadas à falta de planejamento 

estratégico no tratamento do segmento de eventos no turismo do município. Em 

especial,  pelo risco da não ocorrência de eventos que constam no calendário; pelo 

número de exigências e prazos estabelecidos por outras autoridades públicas; e pelo 

calendário não ser elaborado e entregue para o mercado com a antecedência devida 

para que se dê prosseguimento correto às atividades de promoção.  
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Todavia, a cultura de gestão participativa presente no município, ao facilitar o 

diálogo entre os agentes envolvidos na elaboração das políticas públicas e 

planejamento do turismo, contribui para a discussão da melhoria do calendário de 

eventos como atrativo turístico e ferramenta de auxílio no desenvolvimento do turismo 

neste destino.  

Assim, algumas medidas foram tomadas neste sentido, como a própria 

instalação de um convention & visitors bureau que vem estruturando o calendário de 

eventos e trabalhando a iniciativa privada em parceria com a secretaria de turismo para 

consolidar Nova Friburgo por meio de um calendário de eventos expressivo no mercado 

turístico estadual. 

Em suma, o calendário de eventos, fundamentado de acordo com as estratégias 

apresentadas nesta pesquisa, permite uma gestão racional dos recursos públicos, 

possibilitando o desenvolvimento do turismo inclusive com relevante margem para 

investimentos em outros setores da gestão pública. Espera-se, sobretudo, que os 

conceitos aqui discutidos sirvam de norteadores aos diversos setores ligados ao turismo 

e estimulem outras pesquisas relativas ao tema em questão. 
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