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RESUMO 

 
Jayme, Gabriela da Costa Ribeiro. Avaliação do processo de comunicação dos 
eventos gastronômicos do estado do Rio de Janeiro. 2015. 67 f. Monografia 
(Graduação) - Faculdade de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense. 
 
 
 
O Brasil possui uma gastronomia rica e diversificada em toda sua extensão 
territorial. No Rio de Janeiro, são realizados eventos gastronômicos que 
desenvolvem a cultura e a economia do estado. O presente trabalho tem por objetivo 
avaliar o processo de comunicação dos eventos gastronômicos que ocorrem no 
estado do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos compreendem entender o 
significado dos eventos gastronômicos na sociedade e no turismo, avaliam as 
informações que os meios de comunicação e os restaurantes fornecem aos seus 
clientes sobre os eventos gastronômicos e verificam o conhecimento dos alunos 
sobre o tema. Para o desenvolvimento do trabalho foi adotado o método da pesquisa 
bibliográfica e da pesquisa de campo. No método da pesquisa de campo utilizou-se 
a abordagem qualitativa e a quantitativa. Foram utilizados como objeto de pesquisa 
o portal Mapa de Cultura realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, como 
sujeitos de pesquisa, quatro garçons que trabalham na zona sul e na zona oeste e 
alunos da Universidade Federal Fluminense - UFF. Concluiu-se que há falhas na 
comunicação em todos os segmentos estudados. 
 
Palavras-chave: comunicação, cultura, eventos gastronômicos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
Jayme, Gabriela da Costa Ribeiro. Evaluation of gastronomic events of the 
communication process of the state of Rio de Janeiro. 2015. 67 f. Monograph 
(Undergraduate) - Faculty of Tourism and Hospitality, Federal Fluminense University. 
 
 
 
Brazil has a rich and varied gastronomy in all its territorial extension. In Rio de 
Janeiro, gastronomic events are held to develop the culture and the state's economy. 
This study aims to evaluate the communication process of gastronomic events that 
occur in the state of Rio de Janeiro. Specific objectives include the importance of 
gastronomic events in society and tourism, evaluate the information that the media 
and the restaurants provide their customers about the gastronomic events and check 
the students' knowledge of the subject. For the development work, it adopted the 
method of literature and field research. In the field research method we used the 
qualitative approach and the quantitative. They were used as research subjects the 
portal Culture Map held by the Ministry of Culture, four waiters who work in the south 
and in the west and the students of the Universidade Federal Fluminense - UFF. It 
was concluded that there is miscommunication in all studied segments. 
 
Keywords: communication, culture, gastronomic events. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os eventos gastronômicos estão cada vez mais populares no Brasil. Em 

todos os estados é possível encontrar festivais que tem a sua cultura representada 

através dos alimentos produzidos. É importante observar que a criação desses 

eventos na baixa temporada pode ser uma estratégia para movimentar a economia. 

Um exemplo de sucesso foi O Rio Gastronomia, que ocorreu no mês de 

agosto de 2014, alcançando o recorde de público. Foram 7 dias de evento e mais de 

40 mil pessoas compareceram no Jockey Club, na Gávea. A Mostra de Ensaios de 

Sabores Audivisuais (MESA) teve sua primeira edição no evento, com 77 inscritos 

de dez países. Esses dados nos permite observar a importância dos eventos 

gastronômicos na captação de turistas para a cidade. 

 

Realizados de forma adequada, os eventos podem ser uma grande 
emoção; ao contrário, se malfeitos, podem representar uma experiência 
desagradável para todos os envolvidos. Não se devem poupar esforços 
para garantir que tudo seja realizado de forma correta, o tempo todo 
(WATT, 2004, p.17). 

 

Para que os eventos alcancem o sucesso é necessário que haja uma boa 

comunicação, estabelecer os canais de mídia que alcancem o público alvo a fim de 

atrair visitantes para a cidade receptora, desenvolvendo assim a cultura local. Logo, 

como os participantes têm acesso às informações dos eventos gastronômicos? 

A relevância do trabalho de conclusão de curso é de cunho social, 

acadêmico e econômico. É social porque traz a relevância dos eventos 

gastronômicos que fazem parte da identidade da cultura e está associado às 

tradições e as crenças de uma sociedade. A pesquisa poderá estimular os leitores 

na busca por festivais gastronômicos no estado do Rio de Janeiro, proporcionando a 

troca de experiências entre diferentes culturas. É de cunho acadêmico porque há 

escassez de publicação  sobre o tema e não há trabalhos que abordem eventos 

gastronômicos no Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da UFF. As pesquisas 

que foram feitas são de elaboração própria, não havendo algo similar na faculdade. 

É de cunho econômico porque foram feitas pesquisas de campo que permitiram 
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identificar os problemas que se forem resolvidos, poderão tornar os eventos 

gastronômicos mais atrativos nas comunidades receptoras.  

O objetivo geral do trabalho é avaliar o processo de comunicação dos 

eventos gastronômicos no estado do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos são: 

compreender a importância dos eventos gastronômicos na sociedade e no turismo; 

verificar a qualidade das informações fornecidas sobre eventos gastronômicos pelos 

meios de comunicação; examinar as informações fornecidas aos clientes dos 

restaurantes que já participaram de eventos gastronômicos e averiguar as 

informações que os estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da 

Universidade Federal Fluminenses têm sobre eventos gastronômicos. 

Para a realização do estudo, foram feitas pesquisas bibliográficas no 

primeiro e no segundo capítulo para compreender a dimensão do tema abordado. 

Autores reconhecidos como Geraldo Castelli (2005), Ariovaldo Franco (1995), John. 

R. Walker (2002), Luiz Otavio de Lima Camargo (2004), Mario Carlos Beni (1997) e 

José Ruy Veloso Campos (2005), tiveram trechos das suas obras citadas. 

O primeiro capítulo do estudo relacionou a hospitalidade encontrada na 

alimentação feita em conjunto com a evolução da sociedade. O ato de se alimentar 

não é apenas entendida como uma necessidade fisiológica que precisa ser saciada, 

mas sim, a expressão cultural de um povo.  

O capítulo foi dividido em oito seções. A primeira seção abordou a influência 

da comunicação nas refeições que eram feitas em conjunto. A segunda seção 

apresentou a cultura da hospitalidade no período feudal que mesmo com a 

dificuldade de deslocamento, havia meios de hospedagem que acolhiam os 

peregrinos, viajantes e os necessitados. A terceira seção ressaltou a importância 

dos banquetes medievais que celebravam importantes acontecimentos. A quarta 

seção apresentou a inovação nos banquetes renascentistas, os cuidados com a 

preparação e apresentação dos alimentos. A quinta seção ressaltou a popularização 

das bebidas (café, chá e chocolate). A sexta seção apresentou o atrativo das 

cidades e o aumento das viagens que puncionou o surgimento de empreendimentos 

hoteleiros. A sétima seção abordou o surgimento dos restaurantes e a mudança de 

hábitos dos indivíduos. A oitava seção ressaltou a influência da globalização na 

identidade dos povos. 

O segundo capítulo apresenta a importância da indústria de eventos no 

desenvolvimento do turismo tendo a gastronomia como principal atrativo turístico. Os 
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eventos movimentam a economia das cidades e podem ser usados como estratégia 

para a captação de turistas. 

O estudo foi dividido em oito seções. A primeira seção ressaltou a 

importância da comunicação no desenvolvimento do turismo. A segunda seção 

apresentou os interesses dos órgãos governamentais na realização de eventos para 

desenvolver o turismo nas cidades. A terceira seção estabeleceu a relação dos 

meios de transporte com as viagens turísticas, que contribui para a expansão do 

turismo. A quarta seção ressaltou a relevância da captação de eventos para o 

desenvolvimento da economia. Na quinta seção foi abordada a importância dos 

eventos gastronômicos para as cidades. A sexta seção relacionou a criação de 

eventos com a diminuição da sazonalidade turística. A sétima seção apresentou a 

influência da tecnologia e da mídia nos eventos. A última seção abordou os cuidados 

na escolha de patrocinadores e o retorno dos resultados nos eventos realizados. 

O terceiro capítulo analisa e discute os resultados das três pesquisas de 

campo que foram realizadas. 

A primeira pesquisa foi no site do Mapa de Cultura que ajudou na 

elaboração de um calendário de eventos. As ferramentas do site foram avaliadas. A 

segunda pesquisa foi realizada através de entrevistas com os funcionários dos 

restaurantes que participaram de eventos gastronômicos, afim de, verificar as 

informações que estão sendo oferecidas aos clientes. No terceiro estudo foi aplicado 

um questionário que permitiu caracterizar os participantes e verificar as informações 

que os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da UFF possuem 

sobre festivais gastronômicos. 

A pesquisa de campo foi o meio de investigação escolhida para o 

desenvolvimento do estudo, permitindo a vinculação da parte teórica com a prática. 

 

Pesquisa de campo apresenta-se como investigação empírica, realizada no 
local onde ocorreu o fenômeno ou que dispõe de elemento para investiga-
los. O termo “pesquisa de campo” é normalmente empregado para 
descrever um tipo de pesquisa feito nos lugares da vida cotidiana, porém 
fora do laboratório ou da sala de entrevista. Nesse sentido, o pesquisador 
vai ao campo para coletar dados que serão depois analisados, utilizando 
uma variedade de métodos tanto para a coleta quanto para a análise 
(KAHLMEYER – MERTENS et al., 2007, p.53). 
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Esse tipo de estudo permite que o investigador vivencie novas experiências, 

que tenha uma visão mais clara do objeto estudado através de observações e 

estratégias adotadas. O primeiro e o segundo estudo da pesquisa de campo é de 

abordagem qualitativa.  

No mês de dezembro do ano de 2014, foram realizadas pesquisas no site de 

busca google, afim de, verificar as informações fornecidas sobre eventos 

gastronômicos. O site da Secretaria de Estado de Cultura1 foi escolhido, pois sua 

fonte é confiável e porque possui muitos festivais gastronômicos em seu calendário.  

No primeiro dia foram estudadas as ferramentas de navegação do site e no 

segundo dia foram realizadas pesquisas que auxiliaram na elaboração de um 

calendário de eventos gastronômicos. 

Sobre o site, o Mapa de Cultura é um projeto realizado pela Secretaria de 

Estado de Cultura e patrocinado pela Petrobras. O seu objetivo é apresentar a 

diversidade cultural de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro e não 

somente das regiões que são consideradas atrativos turísticos. O portal é bilíngue, 

contém 3,5 mil verbetes, 8 mil imagens e 120 vídeo-documentários sobre a cultura 

do estado. O site é atualizado periodicamente e o visitante tem acesso a essas 

informações através do aplicativo para telefones e mobiles. 

A seguinte pesquisa teve como finalidade verificar as informações fornecidas 

aos clientes dos restaurantes que participaram dos eventos gastronômicos. 

A pesquisa foi feita como cliente oculto duas semanas depois da 

participação dos estabelecimentos nos eventos gastronômicos no ano de 2014. Por 

serem profissionais da área da gastronomia e por estarem em contato direto com os 

clientes, a entrevista que continha 5 perguntas foi realizada com funcionários que 

ocupam o cargo de garçom. Foram visitados dois restaurantes situados em bairros 

nobres do Rio. O primeiro localizado na zona oeste que participou do Restaurante 

Week e o segundo na zona sul, que participou do Rio Gastronomia. 

As primeiras perguntas da entrevista são dissertativas, pois permitem que 

trabalhadores acrescentem com outras informações e a última pergunta é de caráter 

pessoal do funcionário.  

A última pesquisa possui abordagens qualitativa e quantitativa. Alunos e ex-

alunos do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da UFF participaram de um 

                                                           
1
 www.mapadecultura.rj.gov.br 
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questionário realizado através da ferramenta google docs no site de relacionamento 

facebook no mês de novembro do ano de 2014 e no mês de abril no ano de 2015. 

Esses estudantes foram escolhidos para ser o alvo da pesquisa porque são futuros 

profissionais qualificados que terão a capacidade de organizar eventos. Por 

residirem no Rio de Janeiro, são possíveis consumidores de produtos turísticos da 

região. No questionário adotado, apenas os estudantes do Curso Superior de 

Tecnologia em Hotelaria da UFF tiveram suas respostas consideradas. A pesquisa 

realizada avalia as informações que os estudantes possuem sobre eventos 

gastronômicos. Foram feitas 11 perguntas das quais nove são objetivas, pois 

permitem traçar o perfil dos participantes da pesquisa e uma pergunta dissertativa 

que avalia as informações dos estudantes sobre a relação entre turismo, hotelaria e 

eventos gastronômicos. 

 

1 HOSPITALIDADE: O SIGNIFICADO DAS REFEIÇÕES NA EVOLUÇÃO DA 

SOCIEDADE ATÉ OS DIAS ATUAIS 

 

A alimentação feita em conjunto, aproxima as pessoas não só fisicamente 

como ideologicamente, os alimentos são consumidos de formas diferentes e em 

situações distintas. O ato de hospedar e oferecer alimentos e bebidas remete o 

costume de uma sociedade, de um grupo.     

Para Sloan (2005, p.72), “em qualquer organização econômica da 

sociedade, seja ela agrária, feudal, capitalista ou comunitária, o alimento sempre faz 

parte de um sistema elaborado de símbolos que transmite mensagens culturais”. A 

forma como os alimentos são preparados e consumidos distinguem as diferentes 

classes de uma sociedade. 

Segundo Carneiro (2003, p.2), “dentre todos os aspectos da cultura material, 

a alimentação talvez seja um dos que mais se encontra subjacente a toda esfera da 

atividade humana”. Os hábitos alimentares são passados de geração para geração e 

modificadas de acordo com a evolução da sociedade que se pertence. De acordo 

com Campos (2005, p.103):  

 

A área de alimentos e bebidas, como uma prestação de serviços de 
alimentação, é relativamente nova no mundo da hospitalidade. As mais 
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diferentes formas de alimentação fora de casa são conhecidas e registradas 
na história desde os mais remotos tempos.  

 

A refeição feita em conjunto é realizada desde as antigas civilizações. A 

alimentação não é apenas uma necessidade fisiológica, é também a identidade de 

um povo, é a expressão da cultura local.  

Para Lashley e Morisson (2003, p.11), “os alimentos e bebidas, em 

particular, desempenham um papel importante na definição da identidade de grupos, 

comunidades e sociedades”. O compartilhamento de alimentos e bebidas desperta o 

vínculo social entre os indivíduos, a hospitalidade está associada a essa atividade.             

Lashley e Morrison (2003, p.10) acrescentam: 

 

Em primeiro lugar, quanto ao compromisso geral de proteger os viajantes, 
os necessitados e os desprotegidos, os alimentos são parte essencial do 
que eles necessitam. Em segundo lugar, a concessão e o recebimento dos 
alimentos têm importância simbólica, aludindo a um vínculo de confiança e 
proximidade entre o anfitrião e o hóspede. Em terceiro lugar, o ato de dar 
comida é um ato de cordialidade.  

 

Os viajantes eram recebidos pelos anfitriões que ofereciam refeições como 

forma de hospitalidade. Era tradição o acolhimento de pessoas que precisavam de 

algum tipo de ajuda, essa prática ajudava no desenvolvimento da economia local.  

Segundo Castelli (2005), a introdução de novos insumos nas refeições feitas 

em conjunto mudou os hábitos de alguns povos e passaram a fazer parte do 

cardápio dos restaurantes e nas refeições oferecidas nos banquetes. Os insumos 

estão associados a identidade cultural dos indivíduos. 

Em algumas situações, a sociabilidade pode não ocorrer mesmo que a 

refeição seja de grande importância. A companhia pode não ser agradável tanto 

para o anfitrião quanto para o hóspede. Para Franco (1995), não é o alimento que 

vai definir se a companhia é agradável ou não. Se os indivíduos que compõe a mesa 

se comportarem inadequadamente, a refeição mesmo que perfeita trará más 

recordações. Se a companhia for agradável, a refeição mesmo que preparada de 

forma simples resultará em boas recordações.  

Strong (2004, p.14), observa o comportamento de antigas civilizações: 

 

O convívio, tanto para gregos como para romanos, era visto como uma das 
pedras angulares da civilização, embora ambígua e complexa. A mesa e os 
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convidados que se reuniam em torno dela para partilhar seus prazeres 
podiam ser um veículo de agregação e unidade social; mas podiam também 
encorajar distinções sociais, separando as pessoas em categorias pela 
colocação dos lugares, ou, pior ainda, pela exclusão.  

 

As pessoas se reúnem em volta da mesa não só para se alimentar, mas 

também para aproximarem-se uma das outras, em alguns casos, é nesse momento 

que se trocam experiências e informações referentes ao dia. Compartilhar o alimento 

com indivíduos que não tem o mesmo vínculo social, pode ocasionar exclusão ou 

um desconforto.  

O consumo de alimentos além de suprir as necessidades fisiológicas do ser 

humano, também está ligado ao status social. Para Lashley e Morrison (2003, p.13):  

 

 Quando a produção de alimentos é fruto de trabalho intensivo e os 
alimentos são relativamente escassos, as elites dominantes muitas vezes 
exibem sua prosperidade sob a forma de obesidade, ou através do 
consumo de alimentos raros e exóticos e estabelecem as aspirações das 
classes inferiores.  

 

O consumo e a vestimenta são formas de demonstrar a qual grupo o 

indivíduo pertence. A vida das elites sempre foi desejada pelas classes mais baixas 

devido a maior facilidade de consumo. 

1.1 A RELAÇÃO ENTRE A COMUNICAÇÃO E AS REFEIÇÕES FEITAS EM 

CONJUNTO 

  

A comunicação se faz presente nos momentos em que as refeições são 

consumidas em conjunto. Os eventos organizados pelos anfitriões criam vínculo 

social entre os indivíduos, os alimentos que foram produzidos e postos para o 

consumo caracterizam a identidade de um grupo. Para Franco (1995, p.18), 

“momento privilegiado de intercâmbio e de comunicação, a refeição em comum pode 

marcar uma nova direção nas relações humanas”. A boa prática da comunicação 

pode ajudar a desenvolver a função social na refeição, fomentar a sociabilidade e a 

conviviabilidade entre os indivíduos.  

Alguns eventos realizados podem não corresponder às expectativas dos 

anfitriões ou dos convidados. Devido a isso, mesmo que as pessoas não comentem 

sobre determinado problema, estas podem sentir desconfortáveis diante da situação 
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que se encontram. Segundo Castelli (2005, p.154), “existem expressões faciais, 

gestos e movimentos corporais que traduzem o que as pessoas sentem em relação 

a si mesmas e em relação aos outros diante de uma situação”. A linguagem corporal 

varia de acordo com as diferentes culturas das sociedades. 

1.2 A CULTURA DA HOSPITALIDADE NO PERÍODO FEUDAL  

 

Para alguns estudiosos, acredita-se que os primeiros meios de hospedagem 

surgiram no período do feudalismo. Castelli (2005), no período feudal, o 

deslocamento das pessoas foi prejudicado e mesmo assim, há registros de meios de 

hospedagem principalmente os de ordem religiosa que acolhiam e atendiam as 

necessidades dos peregrinos que enfrentavam qualquer situação para chegar aos 

lugares considerados santos. 

Para Lashley e Morrisson (2003), a hospitalidade mantinha o relacionamento 

e a influência dos senhores feudais e da elite, que alimentavam vizinhos e ajudavam 

os necessitados. Esse costume fazia com que os mais necessitados sentissem a 

obrigação de retribuir. 

Conforme Campos (2005, p. 25), “um aspecto importante na formação da 

cultura da hospitalidade da Europa foi a criação dos aglomerados urbanos, os 

burgos, que foram surgindo ainda no período do feudalismo.” Nos burgos 

encontravam-se pessoas com diferentes habilidades  que constituiu na formação de 

um novo grupo social, a burguesia.  

1.3 A IMPORTÂNCIA DOS BANQUETES MEDIEVAIS  

  

Castelli (2005, p.25), apresenta a importância da realização dos banquetes:  

 

Os banquetes, eventos solenes, além de se constituírem em momentos 
agradáveis de conviviabilidade, de solidariedade, de camaradagem, de 
fortalecimento da amizade e do prazer das refeições em comum, eram 
ocasiões para celebrar inúmeros tipos de acontecimentos, como o louvor 
aos deuses, conquistas, vitórias, inaugurações de palácios, venda de bens 
imóveis, aquisição de terras e núpcias. Essa prática era exercida não 
somente pelas elites, mas também pelas classes mais populares; nesse 
caso, em ambientes menos sofisticados e por outros motivos, 
principalmente comerciais.  
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Os banquetes eram realizados para celebrar as conquistas das pessoas, 

podendo ter caráter social, político ou religioso. Essa prática aproximava as pessoas 

e seus interesses.        

Os banquetes foram um marco na noção de civilidade na sociedade. 

Segundo Visser (1998, p.138, apud CASTELLI, 2005, p.35), o ambiente onde é 

servida a refeição, os utensílios e os objetos utilizados na decoração, o prazer em 

comer e estar com as pessoas representam a felicidade, o estado de paz.   

Para Castelli (2005), na Idade Média, todas as refeições feitas em conjunto 

representavam momentos de alegria, de união, tanto para o anfitrião quanto para os 

convidados.  

1.4 A INOVAÇÃO NOS BANQUETES RENASCENTISTAS 

 

O surgimento do renascimento rompe com a cultura medieval. A valorização 

do homem ideal, a evolução da ciência, a expansão da economia e etc., mudou o 

cenário de uma sociedade laica. Para Franco (1995, p.123), “a antiga nobreza feudal 

e a nova grande burguesia formavam a elite do poder econômico e político. Nas 

cidades italianas delineavam-se as regras que marcarão a convivência entre a 

burguesia e nobreza na Europa”.  

Strong (2004, p.117), relata sobre a inovação dos banquetes: 

 

À medida que o Quattrocento se aproximava do Cinquecento, surgiam os 
elementos para que a corte de Este transformasse o banquete medieval no 
banquete renascentista: o ritual altamente organizado, a exaltação do 
governante, o papel dos músicos da corte e a presença do público com 
espectador. No entanto, a maior inovação foi o aparecimento de um novo 
importante funcionário da corte para supervisionar todos os aspectos de tais 
eventos - a escolha do lugar, a decoração do salão e da mesa, o cardápio, a 
mecânica de apresentação das iguarias e a seleção da música e outras 
formas de entretenimento para animar a refeição. Em Ferrara, esse homem 
era o scalco, ou mordomo. 

  

Nos banquetes renascentistas, além do surgimento do mordomo que 

organizava as festas, o preparo dos alimentos e a decoração tornaram-se mais 

sofisticados. A distância entre as classes mais pobres e a elite aumentou. 
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Conforme Franco (1995), no início da Renascença, os convidados tinham 

seus talheres desenhados para serem levados no bolso, pois alguns anfitriões não 

disponibilizavam desses utensílios. Foi no século XVII que surgiram os faqueiros 

contendo todos os utensílios necessários.   

Segundo Castelli (2005, p.67), “de fato, com a Renascença, houve uma 

quebra de paradigmas em relação aos padrões gastronômicos medievais, tornando 

as refeições, principalmente os banquetes, mais refinados”. O renascimento 

ocasionou mudanças culturais, científicas e ideológicas que afetaram os hábitos 

alimentares. 

Neste período, as sociedades presenciaram importantes mudanças em seus 

costumes e em suas culturas. Strong (2004), a descoberta do açúcar encantou a 

elite renascentista, que acreditava que tinha potencial terapêutico e que curava 

algumas doenças.  

Nos banquetes, as mulheres recatadas e as esposas dos anfitriões não 

participavam. Em sua obra, Castelli (2005), relata a importância de Catarina de 

Médicis, que incluiu as mulheres nos banquetes e levou para a França os 

cozinheiros italianos que mudaram a cozinha francesa tornando os pratos mais 

atrativos e refinados. 

1.5 A POPULARIZAÇÃO DAS BEBIDAS 

 

Walker (2002), acrescenta que durante o século XVI, na Europa Ocidental, o 

chá e o café eram produtos exóticos que influenciaram os hábitos alimentares 

refletidos nas sociedades até hoje. A popularização do chá foi mais lenta do que a 

do café.  

Segundo Franco (1995, p.140), “graças aos cafés, o chá, o café e o 

chocolate tornaram-se bebidas de consumo frequente. Ao mesmo tempo, o hábito 

de tomá-los, no final da tarde, transformou-se num ritual social”. Em reuniões, o 

consumo de bebidas mesmo não estando associados aos alimentos, cria vínculos 

sociais entre os indivíduos presentes. 
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1.6 O ATRATIVO DAS CIDADES E O AUMENTO DE VIAGENS       

 

Na Idade Contemporânea, houve um expressivo aumento de viagens que 

impulsionou a expansão de meios de hospedagens. A gastronomia se expandiu e o 

modo de preparo das refeições sofreu mudanças. Dentre os estudiosos, Strong 

(2004, p.227), observa: 

 

A busca de um novo estilo de comer mais informal é visto claramente nas 
inúmeras telas do século XVIII mostrando piqueniques realizados em geral 
durante as caçadas, da autoria de artistas como Nicolas Lancret, Carel van 
Loo e Jean François de Troy.  

 

Muitas obras de arte do século XVIII, demostram que as refeições tornaram-

se cerimônias mais simples que passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas. 

Segundo Castelli (2005), em meados do século XVIII, as refeições em 

conjunto passaram a ser realizadas em salas específicas que continham cadeiras, 

mesas e alguns móveis para auxiliar nos serviços, tudo para atender as 

necessidades dos viajantes. Essas salas trouxeram mais conforto para os anfitriões 

e os convidados. 

Com o aumento do fluxo de viagens na Europa, as cidades tornaram-se 

mais hospitaleiras. Campos (2005, p.28), acrescenta: 

 

Outro aspecto da maior relevância para a indústria da hospitalidade na 
Europa são as cidades e monumentos históricos; a importância de suas 
capitais traz um grande fluxo de turista a cada ano para aquelas cidades. 
Em todas as capitais da Europa, é possível encontrar hotéis com construção 
e/ou arquitetura dos séculos XVIII, XIX ou início do século XX.  

 

A conservação de monumentos históricos protege a identidade cultural de 

um povo. A arquitetura das cidades atrai turistas, pois esses edifícios e monumentos 

são obras únicas que estão inseridos em um contexto histórico de uma sociedade. 

Alguns países possuem monumentos que são facilmente reconhecidos, como a 

Estátua da Liberdade e o Cristo Redentor. 

Para Grinover (2006), o que torna as cidades mais bonitas e hospitaleiras 

são as diferentes construções e seu modelo arquitetônico que são símbolos da 
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história de uma sociedade. A importância não está somente nos edifícios, mas 

também de quem o fez e na população local.   

1.7 O SURGIMENTO DOS RESTAURANTES E A MUDANÇA DE HÁBITOS DOS 

INDIVÍDUOS 

 

A expansão da gastronomia mudou a prática da consumação dos alimentos 

existentes, surgem então os restaurantes. Através de seus estudos, Strong (2004, 

p.243) relata: 

 

Embora as tabernas e casas de pasto existissem há séculos, elas não 
ofereciam pratos variados à escolha do freguês. O restaurante seria uma 
experiência inteiramente diferente, pois rompeu o monopólio da elite do que 
dizia respeito à comida fina, tornando-a acessível a qualquer um que 
pudesse pagar.  

 

O ramo da restauração atende as necessidades dos mais variados públicos 

e seu surgimento possibilitou maior aproximação entre as pessoas. 

Para Trefzer (2009), na Revolução Francesa em 1789, houve mudanças 

políticas e sociais em toda França. A proclamação da República tirou a monarquia 

do poder. A saída da monarquia afetou também a gastronomia. Há indícios que o 

restaurante surgiu com a revolução, ou pelo menos sua disseminação está 

interligada a essa transformação. Para Medeiros e Santos (2009, p.85): 

 

A evolução dos hábitos alimentares é fruto de sua interação com outras 
culturas, assimilação de ingredientes e formas de preparo, condições 
climáticas e econômicas. Isto explica as grandes diferenças na alimentação 
ao redor do mundo, dentro de um país e até dentro de um mesmo Estado. 
Essas diferenças fazem com que seja interessante conhecer a culinária 
local, pois elas refletem a cultura de um lugar e poderão apresentar novas 
experiências para os visitantes. 

 

Os restaurantes são estabelecimentos que oferecem alimentos e bebidas de 

acordo com as tradições culinárias de sua localidade, ou, podem referir a uma 

cultura diferente da região onde o restaurante se localiza. Castelli (2005, p.80), 

analisa o surgimento dos restaurantes: 
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Ao analisar-se a história dos restaurantes, que só começaram a ganhar 
esse nome a partir do século XVIII, mais precisamente no século XIX, 
verifica-se que, desde os tempos mais remotos, sempre foram locais 
propícios não só para restaurar necessidades fisiológicas, mas também 
para restaurar necessidades de segurança, sociais e de estima.  

 

Os restaurantes são locais onde as pessoas se reúnem em volta das mesas 

para conversar, celebrar alguma data especial ou para experimentar um prato que 

tenham se interessado e não apenas pra suprir suas necessidades fisiológicas. 

Segundo Campos (2005), quando entrou no século XX, os restaurantes já 

haviam adquirido respeitabilidade e eram um lugar onde os homens podiam levar 

suas senhoras para um almoço ou jantar.  

 

1.8 A INFLUÊNCIA DA GLOBALIZAÇÃO NA IDENTIDADE DOS POVOS 

 

O século XX foi marcado com grandes avanços tecnológicos, que ocasionou 

a globalização, aproximando os diferentes povos como nunca visto antes. Para 

Freixa e Chaves (2009), no final do século XIX e no início do século XX, com o 

avanço da tecnologia e da indústria, com o surgimento da energia elétrica e do 

motor de explosão que se tornaram comuns nas cidades, mudaram-se os hábitos e 

o cotidiano das pessoas.  

Com a globalização, também se pôde perceber a homogeneização dos 

costumes. A sociedade, atualmente, presencia mudanças em seus hábitos 

alimentares, cada vez mais há o consumo de enlatados e comidas consideradas 

“rápidas”. Para Camargo (2004, p.38), “existe a preocupação com a progressiva 

homogeneização de hábitos e costumes, com o consequente esvaziamento dos 

rituais que regem o vínculo social e marcam a identidade dos povos”.  

Nos dias atuais, devido a globalização, os costumes que eram a identidade 

de um povo estão sendo perdidas. Segundo Grinover (2006, p.45):  

 

Mas no discurso do “consumo” global, que é permanente no contexto atual, 
as diferenças culturais, que até então definiam a “identidade”, veem-se 
reduzidas a uma linguagem internacional, em cujos termos todas as 
tradições específicas e todas as diferentes identidades podem ser 
traduzidas. Este fenômeno é conhecido como “homogeneização cultural”.  
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A homogeneização cultural é mais perceptível nos dias atuais devido ao 

surgimento da globalização. As pessoas que vivenciam os diferentes costumes de 

uma sociedade em outro país, por exemplo, carregam experiências e lembranças da 

cultura local. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA DE EVENTOS NO DESENVOLVIMENTO 

DO TURISMO: A GASTRONOMIA COMO ATRATIVO TURÍSTICO 

 

Nos dias atuais, é possível observar que o desenvolvimento da economia de 

uma determinada localidade está interligado com o surgimento de eventos para a 

captação do turismo. Para o Ministério do Turismo (Brasil), a participação em 

eventos ocorre desde as antigas civilizações, e foi na Revolução Industrial que os 

eventos tornaram-se comuns, devido ao aumento da realização de viagens.  

Segundo Allen et al. (2008, p.264), o crescimento da indústria de eventos 

teve uma maior propensão na última década. “Emergindo como uma indústria 

própria nos anos 90, o setor de eventos continua a crescer, motivado pelo 

desenvolvimento econômico e pelo aumento de gastos com lazer na maioria dos 

países ocidentais.” A indústria de eventos foi beneficiada pelo fenômeno da 

globalização que permitiu a integração de diferentes culturas e povos. 

O turismo é considerado como a principal atividade econômica no mundo, 

nos próximos anos, a tendência é que o turismo cresça cada vez mais (DIAS; 

CASSAR, 2005).  

A indústria de eventos cresce todo o ano devido ao desenvolvimento político 

e econômico. Os eventos que são voltados para o público, precisam de autorização 

de entidades governamentais para serem realizados.  

 

Os organismos oficiais envolvidos com o turismo de um município que são 
as Secretarias de Turismo ou Secretarias de Esporte e Cultura, ambas 
representando a prefeitura; o Conselho Municipal de Turismo representa a 
comunidade. Esses organismos atuam em conjunto para o desenvolvimento 
turístico de um município e/ou localidade, e quando se faz necessário, 
trabalham com outras prefeituras ou mesmo com Secretarias Estaduais de 
Turismo, Esporte e Cultura dos Estados que representam (BRITTO; 
FONTES, 2006, p.83). 
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A definição sobre o turismo de eventos e eventos em turismo ainda é muito 

discutida, e não há uma definição precisa. O Ministério do Turismo (Brasil, p.46) em 

sua cartilha, define turismo de negócios e de eventos como: 

 

o turismo de negócio e eventos em sua definição compreende o conjunto de 
atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, 
associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, 
científico e social.  

 

Entretanto, Britto e Fontes (2006, p.54) afirmam: 

 

A linha demarcatória diferencial entre os dois conceitos - eventos em 
turismo e turismo de eventos - ainda não é plenamente aceita e 
frequentemente confundida. Diferentemente do turismo de eventos, o 
evento em turismo é todo e qualquer evento realizado nessa área. 

 

Alguns autores defendem o conceito de que a o turismo de negócio e de 

eventos possui o mesmo significado, outros acreditam que ambos possuem 

características próprias. Segundo Zanella (2008, p.1):  

 

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

 

Os eventos são realizados para celebrar algo que seja considerado 

importante para quem o realiza em uma data e um local adequado, podendo ser 

celebrado de muitas formas diferentes, dependendo do perfil do cliente. 

2.1 A COMUNICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

 

O crescimento da indústria de eventos está interligado a comunicação que é 

essencial para o desenvolvimento do turismo. Todos os tipos de eventos reúnem 

grupos com os mesmos interesses, permitindo que relações sociais, políticas e 

religiosas aconteçam.  
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Toda a comunicação de uma organização que atua no setor de turismo 
deve estar dirigida a dois tipos de públicos: Público interno - funcionários, 
colaboradores, prestadores de serviços e outros públicos que suprem a 
organização de recursos humanos ou materiais. Público externo - a 
comunidade de clientes, fornecedores, consumidores, governo e 
comunidade em geral (COBRA, 2005, p. 248).  

 

Uma boa comunicação entre todos os envolvidos reduz erros que poderiam 

gerar conflitos e evita que a imagem da organização que atua em eventos seja 

prejudicada.  

Para Santos e Kadota (2012, p.105) “o desenvolvimento de novas 

tecnologias da informação nas últimas décadas foi responsável por uma redução 

generalizada dos custos de comunicação, causando um aumento da oferta de 

serviços turísticos.” Os meios de comunicação quando bem utilizados, fidelizam os 

clientes já existentes e conquistam novos nichos de mercado.    

2.2 OS INTERESSES DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NA REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS 

 

Para Britto e Fontes (2006), o evento beneficia todas as esferas da 

localidade e não só os empreendedores. Por isso, é considerado como uma 

atividade econômica e social que gera lucro para a comunidade. Conforme Allen et 

al. (2008, p.272):  

 

 À medida que o envolvimento do governo em eventos aumentou durante os 
anos 90, a necessidade de apoio e investimento financeiro tornou-se cada 
vez mais óbvia. Como resultados, muitos governos em todas as esferas 
possuem programas de financiamento para eventos.   

 

O governo ao longo dos anos vem percebendo a importância da realização 

de eventos para promover o turismo nas cidades, investindo e patrocinando esses 

eventos.      

Segundo Allen et al. (2008), o aumento de emprego nas cidades pode ser 

motivado por uma maior necessidade de mão-de-obra para trabalhar em eventos 

que atraem turistas e visitantes, gerando benefícios para a comunidade. Os eventos 

favorecem a imagem do governo e também das cidades.  
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O papel da administração municipal turística é disponibilizar material 

informativo, sinalizar a cidade, colocar em pontos estratégicos postos de 

informações turísticas, e interagir com outros órgãos da prefeitura para promover a 

realização de eventos (BOITEUX; WERNER, 2009).  

Para Allen et al. (2008, p.40), os benefícios gerados pelos eventos explicam 

o motivo pelo qual o governo investe no crescimento desse setor. “Alguns 

departamentos de governos têm uma sinopse de eventos como parte de sua 

apresentação de serviços, como, por exemplo, as corporações estatais de eventos.” 

Britto e Fontes (2006, p.82), destacam um trecho do artigo da Revista dos 

Eventos (2004) sobre o tamanho da indústria brasileira de eventos e o lucro gerado.  

 

Indústria brasileira de eventos é uma das que mais crescem, com um 
faturamento de R$45 bilhões, gerando 2,9 milhões de empregos e 
realizando 320 mil eventos por ano, 26.50º por mês, 900 por dia e 37 por 
hora, os quais contaram com mais de 80 milhões de participantes. 
Pesquisas indicam que esse mercado atinge mais de uma centena de 
categorias econômicas. 

 

A criação de eventos nas cidades atrai visitantes dispostos a conhecer a 

cultura e os costumes da comunidade receptora. Esses eventos aproximam os 

interesses dos organizadores de eventos ao público que se deseja atingir. 

2.3 A RELAÇÃO DOS MEIOS DE TRANSPORTE COM AS VIAGENS 

TURÍSTICAS 

 

Para Castelli (2005), no final do século XX, o mundo transformou-se em uma 

aldeia global ocasionado pelo surgimento dos transportes modernos, com a 

internacionalização das empresas, desenvolvimento da economia e das tecnologias 

de informação e comunicação.  

Segundo Beni (2004), a mobilidade urbana é uma característica dos dias 

atuais, e a distância geográfica não é mais um motivo para que as relações pessoais 

não aconteçam.  

Os meios de transporte são os que permitem a locomoção dos indivíduos 

pelas cidades, e o carro é o meio de transporte mais utilizado devido o conforto 

proporcionado. Porém, não é o meio de transporte mais seguro que existe. Para 

Dias e Cassar (2005, p.63):  
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No início do século XX cresceu e muito a utilização do automóvel como 
importante meio de locomoção, que atualmente predomina como meio de 
transporte, sendo também o mais utilizado no turismo. Até depois da 
Segunda Guerra Mundial, o automóvel ainda era um meio de transporte 
reservado para as classes mais abastadas. Durante este período, as 
estradas de ferro é que permitiam a viagem de um número maior de 
pessoas pelo seu baixo custo.   

              

O espaço escolhido para a realização de um evento pode não ser atrativo 

por estar localizado em um lugar de difícil acesso. Conforme Rabahy (1990), a 

modernização dos transportes foi fundamental na expansão do turismo. As viagens 

tornaram-se mais seguras e confortáveis, o tempo de deslocamento de um lugar 

para outro diminui drasticamente e o custo das viagens foi reduzido.     

 

O fluxo de pessoas em busca de novas vivências, experiências, e 
conhecimentos continua a crescer, incentivando o desenvolvimento do 
turismo em diversas regiões. As pessoas não conseguem produzir tudo que 
desejam consumir, e no mercado turístico esta relação não poderia ser 
diferente. Cada região apresenta particularidades, gerando produtos que 
não são encontrados em outros lugares, e sempre existem pessoas, em 
diferentes regiões, interessadas nestes produtos (DIAS, 2005 apud BRASIL 
2010, p.14). 

 

Com a aceleração da economia mundial e avanços tecnológicos dos meios 

de comunicação e dos meios de transporte, houve o aumento do fluxo turístico nas 

cidades. 

2.4 A CAPTAÇÃO DE EVENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

ECONOMIA 

 

Conforme Brito e Fontes (2006), através dos eventos, as cidades são 

divulgadas, atraindo assim visitantes de várias localidades, para o turista, é um 

momento festivo, e tudo o que for produzido e organizado é principalmente voltado a 

ele. O evento precisa distribuir os fluxos turísticos para movimentar a economia do 

turismo. 

 

Para garantir o equilíbrio do mercado turístico, os organismos responsáveis 
pelo setor buscam conquistar ou atrair eventos para a cidade ou região sob 



27 
 

sua administração. Essa prática chama-se captação de eventos (BRITTO; 
FONTES 2006, p.90). 

 

É importante que haja uma boa comunicação entre os organizadores de 

eventos e comunidade receptora, para que alcancem o sucesso.  

“Para a cidade destino, os eventos são poderosas ferramentas para 

alavancar recursos que contribuem para desenvolver e melhorar a qualidade de vida 

local” (BRITTO; FONTES 2006, p.60).   

Para Allen et al. (2008, p.20), os eventos especiais e festivais estão sendo 

cada vez mais realizados no mundo todo, é uma tendência econômica.  “As 

comunidades e os governos organizam eventos para seus próprios benefícios 

sociais, culturais e /ou esportivos.” 

A realização de eventos não só promove o turismo como também torna as 

cidades mais competitivas. Para Acerenza (1991, p.9), “quando a um lugar, que já 

constitui um destino turístico, se lhe adiciona o evento, incrementa-se assim seu 

poder de atração no mercado”.  

Bolteux e Werner (2009) observam que um problema comum nas cidades é 

a falta de investimentos no desenvolvimento do turismo, tornando os destinos menos 

competitivos em comparação a outros destinos que investiram na especialização 

dos serviços, se adequando as exigências do consumidor.   

É importante destacar que o mercado está em constante mudança. Os 

eventos precisam acompanhar as tendências do mercado e as exigências do 

consumidor. Conforme MTUR (2010), os turistas, fornecedores e parceiros, mudam 

os seus interesses conforme o passar do tempo. O mercado é dinâmico, e a 

rotatividade de parceiros e fornecedores é grande.  Para as empresas se manterem 

competitivas, é necessário acompanhar as oscilações do mercado.  

Para Cruz e Edmée (2008, p.2), “construir novos produtos dentro da oferta 

do turismo que sejam capazes de satisfazer os mais variados desejos dos 

consumidores é uma das metas dos gestores da atividade turística”. 

O mercado sempre deve estar desenvolvendo produtos que sejam atrativos 

para o consumidor. Com essa prática, as empresas se tornam referências no 

mercado.   

Com o segmento de mercado já definido, para seu público alvo, é essencial 

que se ofereça produtos de qualidade que tenha o perfil do consumidor, a fim de 
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satisfazê-lo. Por existir diversos produtos que atendam suas necessidades, os 

consumidores se tornaram mais críticos em suas escolhas (HOLLANDA, 2003). 

Segundo Dias e Cassar (2005, p.121), “o comportamento do turista como 

consumidor de um serviço, não difere muito de outros consumidores, pois se trata de 

optar por adquirir ou utilizar um produto ou serviço”. 

2.5 A IMPORTÂNCIA DOS EVENTOS GASTRONÔMICOS 

 

Os eventos podem ter várias característica de acordo com o perfil do cliente 

e do público–alvo. A localidade, segurança e a qualificação dos serviços prestados 

são exemplos que definem o tipo do evento.  

Caso o turista visite uma localidade devido a um acontecimento como: feiras, 

exposições, congresso, convenções e acontecimentos especiais, são chamados 

pelo autor de atrativos de eventos (ACERENZA, 1991). 

Nos dias atuais, é possível identificar o aumento pela procura de eventos 

gastronômicos. Cada vez mais o governo está realizando eventos com esse 

segmento pra divulgar a cidade, introduzindo o visitante na cultura através da 

culinária local.         

 

Atualmente, nota-se uma valorização da culinária como oferta turística 
principal, através dos eventos, das rotas e roteiros gastronômicos. Os 
eventos gastronômicos vêm cada vez mais sendo utilizados como forma de 
atrair turistas em épocas de menor ocupação. São festivais, feiras, mostras, 
etc., que assumem características de festas tradicionais com grande 
variedade de preparações, ou eventos relacionados a ingredientes ou 
produtos específicos (MEDEIROS; SANTOS, 2009, p.86). 

 

As cidades usufruem de uma ampla oferta de produtos turísticos, e a 

gastronomia além de ser a identidade de uma sociedade, pode também ser utilizada 

como uma grande fonte de atração turística. Fagliari (2005, p.16, apud MEDEIROS; 

SANTOS, 2009, p.86), acrescenta: 

 

Turismo e alimentação podem e devem caminhar lado a lado. Esse 
aproveitamento de elementos gastronômicos de diferentes localidades 
turísticas pode ser feito de forma vantajosa para todas as partes envolvidas: 
turistas, gestores, planejadores e comunidade. Ao mesmo tempo em que se 
trabalha a questão de valorização da cultura, por meio de valorização de 
culinárias tradicionais e da criação de novos empregos, também se 
disponibiliza oferta maior e diferenciada de atrativos turísticos para os 
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visitantes.  
 

A criação de eventos gastronômicos pode influenciar no surgimento de 

meios de hospedagem e de outras atividades turísticas na região, gerando 

empregos e movimentando a economia.  

Para Cruz e Edmée (2008, p.22) “as rotas culturais ou especificamente 

gastronômicas podem se desenvolver dando destaque a aspectos variados da 

cultura local como as danças, as músicas, os trajes típicos, o artesanato”. Um 

exemplo são as festas religiosas que ocorrem no mês de junho no Brasil. Esses 

eventos são caracterizados por danças, trajes, comidas e bebidas típicas. 

Segundo Zanella (2008, p.181), o evento gastronômico pode acelerar o 

desenvolvimento regional, podendo atingir esses objetivos:  

 

- promover e divulgar a localidade ou região; 

-revigorar a imagem da empresa promotora; 

-atrair novos clientes, estimulando o mercado potencial; 

-apresentar pratos, serviços e instalações; 

-aumentar receitas de vendas; 

-absorver novas técnicas de serviço pela participação dos 
estabelecimentos; 

-aumentar os índices de ocupação na baixa temporada. 

 

A criação de eventos gastronômicos são oportunidades para as cidades se 

tornarem mais competitivas até mesmo na baixa temporada.  

Conforme Beni (2008), a demanda gerada por eventos temáticos como a 

gastronomia, está relacionada com as novidades recentes e com o que a mídia 

expõe.  

Para Zitta (2009), festas temáticas são abertas ao público e sua grande 

maioria é realizada ao ar livre, e por isso, é necessário que se tenha aprovação dos 

órgãos públicos como a Secretaria de Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros, a 

Secretaria de Saúde, a Polícia Militar e a Civil que não precisam estar 

necessariamente presente ao evento. Além da empresa organizadora do evento 

estará presente todos as empresas responsáveis pelo desenvolvimento do evento, 

como produtores de mega eventos, patrocinadores, apoiadores e promotores. 
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Pode-se considerar que o turismo gastronômico além de fazer parte da 

identidade de um povo, também está sendo utilizado para aumentar a economia de 

regiões na baixa temporada. Divulgando assim, a região e os seus hábitos. 

 A realização de eventos de qualquer característica, quando planejados, 

pode aumentar o fluxo turístico nas baixas temporadas.  Para o turista, essa prática 

é boa, ele não ficará restrito a viajar somente nas épocas de alta temporada para um 

destino turístico. E o custo é mais acessível do que em épocas de maior fluxo 

turístico (FERNANDES; COELHO, 2011).  

2.6 CRIAÇÃO DE EVENTOS NA BAIXA TEMPORADA 

 

Nos meses de menor fluxo turístico, a sazonalidade pode ser resolvida com 

a criação de eventos. Britto e Fontes (2006, p.81), listam estratégias para a redução 

de erros e uma melhor gestão na temporada da baixa estação, destacando: 

 

- criação e captação de eventos adequados a essa época; 

-a prática de política de preços diferenciada nas estações; 

-o desenvolvimento de novos mercados para aumento do fluxo de turistas 
numa localidade, como o próprio mercado de turismo de negócios; 

-a utilização de produtos e serviços alinhados com as novas tecnologias; 

 

É necessário conhecer as necessidades e desejos do público- alvo antes da 

criação de um evento. O evento deve corresponder às expectativas dos 

consumidores, para que estes não saiam insatisfeitos.  

Para Fernandes e Coelho (2011, p.74), “quem planeja turismo, quem vive 

dele, não pode virar as costas para os fenômenos cíclicos da demanda turística, as 

chamadas altas e baixas temporadas.” A criação de eventos na baixa temporada 

reduz a sazonalidade e pode gerar empregos e recursos para a comunidade 

receptora. Todos os envolvidos são beneficiados.  

Nos períodos de alta e baixa temporada, há um desequilíbrio na demanda e 

na oferta. Na alta temporada, as cidades turísticas sofrem saturação na sua 

infraestrutura, pois recebem uma quantidade maior de pessoas que vão precisar 

usufruir dos recursos disponíveis. Na baixa temporada, a demanda diminui e a oferta 
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aumenta. Por o fluxo turístico ser menor, as necessidades específicas dos 

consumidores são atendidas com maior precaução (DIAS; CASSAR, 2005, p.110).  

Os eventos devem ser realizados na baixa temporada para aumentar o fluxo 

turístico. Para Britto e Fontes (2006), os eventos devem ser realizados na baixa 

temporada turística, devido à carência de demanda e não na alta temporada e em 

feriados prolongados. Não é aconselhável realizar eventos de grande importância no 

mesmo período, pode gerar problemas para a comunidade receptora e na 

comercialização do produto.  

2.7 A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA E DA MÍDIA NOS EVENTOS 

 

A tecnologia de informação está presente no nosso cotidiano, e por isso, o 

consumidor/turista está mais exigente com o que lhe é oferecido. As empresas 

precisam se adaptar a essas mudanças para entender e satisfazer as necessidades 

dos clientes (HOLLANDA, 2003, p.44).  

 

Dentre as forças correntes mais importantes que atuam sobre a 
comunidade, temos a globalização e a tecnologia, que estão se unindo pra 
fazer o mundo parecer não só menor como mais complexo. Essas forças 
influenciam quase todos os aspectos de nossas vidas (ALLEN et al., 2008, 
p.42).   

 

A globalização e o avanço da tecnologia mudaram os nossos hábitos e as 

relações interpessoais. Tornamo-nos dependentes de equipamentos, aparelhos 

eletrônicos, de tudo o que foi gerado e que hoje não conseguimos nos imaginar sem. 

São essas forças que nos diferenciam de gerações passadas. 

A comunicação no turismo é essencial. Conhecer os hábitos, costumes e os 

meios de comunicação que o público alvo utiliza, é fundamental para que os 

destinos turísticos possam criar estratégias para atrair os turistas para as cidades e 

que possam oferecer os melhores produtos turísticos aos seus consumidores. 

(DIAS; CASSAR, 2005). 

Uma marca se torna desejável e referência no mercado quando consegue 

alcançar as expectativas e atender as necessidades dos seus consumidores. 

Clientes satisfeitos fazem o marketing “boca-a-boca” que é importantíssimo para o 
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mercado turístico, despertando a curiosidade de possíveis futuros clientes (BRASIL, 

2010). 

A revolução na mídia mudou a característica dos eventos, sua presença no 

ambiente virtual e na mídia é um dos responsáveis pela captação de clientes 

potenciais. Os eventos precisam se adaptar as novas tendências das ferramentas de 

comunicação (ALLEN et al., 2008).     

Para Dias e Cassar (2005, p.229), a internet é fundamental para a promoção 

de um destino turístico:  

  

Á uma tendência cada vez maior de os consumidores escolherem seus 
locais de destino após consulta à internet, visualizando os recursos naturais 
e culturais existentes, os locais de hospedagem, suas condições e uma 
gama de informações fornecidas por vários agentes que podem convergir 
ou não. Nesse sentido, principalmente as localidades que têm no turismo 
sua principal atividade econômica, devem providenciar sites integrados que 
congreguem os interesses do setor público e do setor privado, objetivando 
uma promoção conjunta do lugar.  

 

Os sites oficiais dos governos, dos estabelecimentos, dos eventos ou até os 

dos moradores da região são ferramentas que promovem o turismo. Segundo 

Camargo (2005), a hospitalidade dos destinos turísticos também pode estar 

presente cada vez mais nas redes sociais de habitantes locais, nos sites dos 

governos e das empresas de turismo.  

Para Allen et al. (2008), um evento bem planejado possui estratégias para 

contornar os imprevistos que se não forem resolvidos podem gerar publicidade 

negativa, prejudicando a imagem da comunidade receptora, da política local e ainda 

inviabilizar futuramente a realização desse evento.  

 

2.8 CUIDADOS NA ESCOLHA DE PATROCINADORES E O RETORNO DOS 

RESULTADOS 

 

Muitos dos organizadores de eventos não compreendem o papel dos 

patrocinadores e os veem como fonte de renda, por isso não adotam critérios em 

suas escolhas. Na escolha de um patrocinador que não tenha boas referências no 
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mercado, a imagem do evento e de futuras parcerias pode ser prejudicada (ALLEN 

et al., 2008). 

 

Muitos gerentes de eventos não informam os resultados obtidos aos seus 
patrocinadores, e isso prejudica a imagem da empresa.  Oferecer, como 
parte dos benefícios do patrocínio, o resultado da avaliação do evento com 
diversas análises de participantes ou do evento como um todo, é vantajoso 
para a negociação (GIACAGLIA, 2006, p.51).  

 

Os resultados obtidos do evento devem ser disponibilizados aos 

patrocinadores, apoiadores e as entidades públicas, para que possam analisar se é 

vantajoso ou não o vínculo com a empresa organizadora de eventos.  

Para Allen et al. (2008), os organizadores de eventos devem analisar se os 

seus objetivos coincidem com os objetivos dos patrocinadores para que não haja 

conflito nos interesses e para que a comunidade anfitriã não seja prejudicada. 

 

3 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS 

GASTRONÔMICOS 

 

Nesse capítulo são apresentados os resultados da pesquisa realizada no 

site Mapa de Cultura, na entrevista feita com os funcionários que ocupavam o cargo 

de garçom nos restaurantes que participaram dos eventos gastronômicos e o 

resultado do questionário aplicado a alunos e ex-alunos do Curso Superior de 

Tecnologia em Hotelaria da UFF. 

3.1 DESCRIÇÃO DO SITE MAPA DE CULTURA 

 

Para facilitar a navegação pelo site, o visitante através da opção 

“municípios” na página principal do mapa, tem acesso às cidades do Rio de Janeiro, 

contendo breve informação sobre as localidades, como, região, extensão, população 

e fundação. Através dessa ferramenta apresentada na Figura 1, o visitante tem 

acesso aos eventos que são realizados no município escolhido. 
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Figura 1: O site Mapa de Cultura apresentando as principais janelas que dão acesso às informações. 
Fonte: http://mapadecultura.rj.gov.br/ 
  

O portal apresenta os espaços culturais, contendo em cada um o resumo de 

sua história, algumas fotos, os horários de funcionamento, o telefone, o site 

disponível para acesso e um mapa integrado ao google maps. O visitante não 

precisa procurar em outras ferramentas de pesquisa para ter acesso a essas 

informações. 

Na opção “agenda fixa”, pode ser encontrada os eventos que ocorrem no 

estado do Rio de Janeiro, contendo as descrições, a localização no google maps, o 

período que ocorrem, o endereço, o e-mail e o telefone. 

A opção “gente” no site traz indivíduos que colaboram com o 

desenvolvimento da cultural local dos diferentes municípios. São pessoas influentes 

que fizeram história, como Lilian Felix, a primeira atriz de Rio Bonito, Maria Izabel 

que é conhecida pela criação da cachaça artesanal e Wannya Sales que é dona de 

um ateliê de porcelanas desde 1988, em Miracema.  

No site, há uma divisão entre patrimônio material que são construções, 

espaços, que contribuíram para a história do Rio de Janeiro, como por exemplo, a 

Capela de São Sebastião, Igreja Nossa Senhora de Bonsucesso, Ponte Feliciano 

Sodré, Confeitaria D’ Angelo, Copacabana Palace, Praça Getúlio Vargas e Estátua 

de Martinho da Vila. Em patrimônio imaterial contem as manifestações culturais, 

religiosas, folclóricas, que expressão a identidade de um povo, de cada município, 

como por exemplo, Sociedade Musical Lyra de Arion, Associação Cultural Boi 

Bumbá, Chuvisco (doce português), Funk Carioca e Centro Xangô Caô do Oriente. 

Tanto o patrimônio material quanto o imaterial, possuem textos que resumem a 

história e auxiliam o leitor em suas pesquisas. Para facilitar a visualização, a 

localização desses espaços estão integrados ao google maps. 
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A opção “destaques” mostra grupos, por exemplo, de dança, teatro, cinema 

de diversas regiões do Rio de Janeiro. Ao clicar nos ícones é possível encontrar um 

texto que descreve o projeto, galeria de imagens, localização no google maps e 

vídeo.  

Na parte superior do portal tem um link de acesso ao site da Secretaria de 

Cultura, a baixo do link observa-se as redes sociais e os aplicativos que o Mapa se 

encontra. 

Ao lado, “fotos e vídeos” apresentam as últimas atualizações de imagens e 

vídeos que foram publicados. A parte “outras atrações” apresenta atrações de 

bairros do Rio de Janeiro através de imagens com ou se descrição e vídeos. No “o 

que é” encontra-se a história, a proposta, e as metas a serem alcançadas. Com o 

intuito de incentivar a cultura, caso o visitante não encontre no site um festival, 

artista, espaço cultural, bandas e grupos de teatros influentes no estado do Rio, na 

opção “colabore”, ele poderá cadastrar esses indivíduos contribuindo para a 

ampliação do cenário cultural no site.   

No canto inferior do site encontram-se as palavras-chave. Ao clicar em uma 

dessas palavras o visitante é direcionado a tudo que está relacionado ao seu 

significado. Ao lado, encontra-se uma lista dos conteúdos mais visitados 

apresentados na Figura 2.   

 

 

Figura 2: O acesso às informações na parte inferior do site Mapa de Cultura. 
Fonte: http://mapadecultura.rj.gov.br/ 
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3.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS NO SITE 

 

Ao visitar o site, foram encontrados problemas que dificultaram o acesso às 

informações.  

Para levantar dados referentes à elaboração do calendário de eventos 

gastronômicos, foi preciso realizar uma busca em cada página da opção “agenda 

fixa”. São 618 páginas, contendo diferentes perfis de eventos. Não há subgrupos 

que facilitem a navegação e a identificação desses eventos. 

Ao clicar a opção “gastronomia” nas “palavras-chave”, poucas atrações 

apareceram relacionadas ao seu significado e também foi possível encontrar 

eventos que não possuíam a característica escolhida. 

É essencial que as ferramentas que se encontram nos sites oficiais do 

governo facilitem, não só as pesquisas, mas também que tenham cuidado em 

fornecer informações seguras aos visitantes da página. Conforme já mencionado no 

segundo capítulo por Camargo (2005), os sites oficiais do governo e as redes sociais 

das pessoas que residem na região, podem promover o turismo através da 

hospitalidade, do cuidado em fornecer informações detalhadas da localidade.   

Alguns dos eventos pesquisados são mais detalhados do que outros, 

contendo foto, diferentes formas de contato, localização no google maps e o período 

que ocorre, como por exemplo, o Festival do Quibe. Em contrapartida, há eventos 

que não possuíam todas essas informações, contendo uma descrição bastante 

resumida, como por exemplo, Festival da Truta e o Festival do Chocolate. A 

ferramenta google maps, não funcionou no evento da Festa do Aipim e não foi 

disponibilizado nos eventos Bauernfest e Piraí Fest. Diferente da maioria, o evento 

Festival Vale do Café e a Festa da Goiaba não possuíam contato telefônico. Um 

problema também foi encontrado no Festival de Pescado, que não obtinha o seu 

período de realização. 

No portal nem todos os eventos gastronômicos tinham datas predefinidas e 

sim apenas o mês que ocorriam. Por isso os visitantes são conduzidos a buscar em 

outros sites a data exata do evento. Para uma melhor visualização dos problemas 

encontrados, foi estruturado um calendário de eventos com base nas informações 

fornecidas pelo site Mapa de Cultura que pode ser encontrado no apêndice C. 
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Se a exigência do consumidor não for atendida, os destinos se tornam 

menos competitivos que outros destinos que tiveram as informações apresentadas 

com mais detalhes. Algumas pessoas escolhem o destino da viagem após várias 

consultas feitas na internet. São influenciadas por fotos, descrição dos lugares, 

experiências de pessoas que já visitaram o local desejado e preço. 

Para Cobra e Franceschini (2009, p.29) “não adianta identificar o mercado, 

mapeá-lo e não se comunicar com ele; a comunicação é muito importante e deve 

estar em consonância com o público-alvo.” Os visitantes da página são potencias 

consumidores que possuem necessidades e desejos que precisam ser 

compreendidos pelos gestores.   

As opções patrimônio material e imaterial não esclareceram ao visitante da 

página o critério de seleção que foi utilizado para tal adesão. Pessoas que não 

possuem o conhecimento desses termos têm dificuldade em entender a importância 

dessas opções. O não entendimento de determinadas palavras ou expressões, 

podem dificultar na escolha do destino.  

Há eventos gastronômicos muito populares que não puderam ser 

encontrados no site, como por exemplo, Petrópolis Gourmet (em sua 13º edição), 

Restaurante Week (em sua 11º edição), Rio Gastronomia (4º edição) e Belgian 

Week (em sua 1º edição). A falta dessas informações no portal torna o calendário de 

eventos incompleto. Não fica esclarecido o critério para a não adesão de 

importantes festivais em seu calendário. Se o visitante tiver interesse em colher 

informações sobre algum desses festivais ou outros que não são contemplados pela 

página eletrônica não haverá motivação por parte do visitante do site na escolha do 

destino.  

Segundo Santos e Kadota (2012, p.26) “a compra de um serviço turístico 

ocorre necessariamente antes de sua produção. Logo, o turista conta apenas com 

informações indiretas sobre o produto que está adquirindo, mas não o pode avaliar 

diretamente antes de comprá-lo.” É preciso que os produtos turísticos acompanhem 

as necessidades do público-alvo, caso contrário, haverá uma perda de mercado.  

O Mapa de Cultura apresenta fragilidades que prejudicam a promoção da 

imagem do Rio de Janeiro. Nos dias atuais, o Rio é o cenário de eventos conhecidos 

internacionalmente que promovem não só a cidade, mas também o país. Os 

organizadores da página eletrônica poderiam atualizar as informações sobre os 
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eventos, inserir importantes festivais em seu calendário e criar ferramentas no site 

que auxiliem os visitantes em suas pesquisas.   

3.3 RESTAURANTES VISITADOS 

 

A qualidade das informações foi analisada após a realização das entrevistas. 

Foram verificadas as respostas e identificados os problemas. 

No restaurante localizado na zona sul, o garçom A que trabalha há oito anos, 

não sabia o que era evento gastronômico e por isso a pesquisa não prosseguiu. O 

garçom B que trabalha há doze anos na empresa, sugeriu que eu olhasse para a 

parede em que se encontrava as premiações do restaurante como resposta para a 

pergunta. Quando foi perguntado se o Rio Gastronomia era um evento 

gastronômico, o funcionário não tinha certeza se era ou não. 

Os resultados poderiam ter sido mais favoráveis, pois a falta de 

conhecimento e postura profissional dos funcionários é prejudicial às empresas. O 

restaurante participante do Rio Gastronomia já foi vencedor diversas vezes da 

mesma competição e mesmo assim, a qualidade das respostas foi precária.  

No evento, o restaurante localizado na zona sul participante do Rio 

Gastronomia, disponibilizou amostras da sua cozinha em um dos quiosques 

espalhados pelo Jockey Club da Gávea por preços promocionais. A programação 

ocorreu do dia 15 a 24 de agosto, com espaços destinados a oficinas, cinema, 

shows e feiras.  

Observou-se uma grande diferença nas informações disponibilizadas sobre 

os eventos gastronômicos entre os funcionários da zona sul e o da zona oeste.  

No restaurante da zona oeste, o garçom C entrevistado, tem três anos que 

trabalha na empresa. Informou que o Restaurante Week ocorreu em setembro e em 

média, acontece duas vezes ao ano. Através de sua percepção, não houve a 

presença de turistas estrangeiros. Porém, o fluxo de clientes triplicou em 

comparação ao movimento do dia que foi feita a entrevista, pois poucas mesas 

tinham sido ocupadas. As mudanças encontradas por ele durante a participação no 

evento foram os valores reduzidos de alguns pratos e algumas alterações no 

cardápio. 
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O garçom D faz parte da empresa há um ano e dois meses. Sobre o dia que 

ocorreu o evento, sua resposta foi mais precisa. Informou que do dia 14 à 28 de 

setembro o restaurante participou do evento e que teve duas edições, uma em abril 

e a outra em setembro desse ano. Para ele, não houve a presença de turistas 

estrangeiros durante o evento. Nos eventos anteriores, o fluxo de clientes no 

restaurante foi maior em comparação a essa edição. Além das promoções, 

ocorreram mudanças nas duas semanas que seguiram o evento. Segundo o 

funcionário, a MasterCard é a empresa patrocinadora, por isso, do dia 14 a 21 de 

setembro, a empresa restringiu o evento só para quem obtivesse o cartão 

MasterCard Platinum. Já na segunda semana do dia 21 a 28, todas as pessoas que 

possuíssem qualquer cartão MasterCard poderiam participar do evento.   

Sobre as informações fornecidas do evento Restaurante Week, o patrocínio 

foi realizado pela MasterCard, e quem possuísse o cartão MasterCard Platinum e 

MasterCard Black poderia ter acesso aos pratos na semana anterior do evento, do 

dia 8 a 14 de setembro. O evento ocorreu do dia 15 a 28 de setembro e teve como 

tema “gastronomia fusion”, a proposta era unir técnicas e ingredientes de diferentes 

partes do mundo. 

O segundo funcionário do restaurante da zona oeste, mesmo com alguns 

erros em suas informações, foi o que conseguiu se aproximar mais da realidade e 

disponibilizou mais informações do que o primeiro entrevistado.   

Notou-se uma grande diferença nas informações que foram fornecidas aos 

clientes pelos garçons. O primeiro contato gera uma boa impressão caso os clientes 

tenham suas necessidades atendidas por funcionários qualificados e dispostos a 

ajudar.  

 

A inexistência da comunicação entre os indivíduos em ambientes de 
trabalho é um fator negativo que influencia diretamente na organização de 
pessoas e consequentemente na má qualidade do processo produtivo, seja 
ele, por motivo de horário (os funcionários não são devidamente avisados 
de reuniões importantes), desenvolvimento das ações, falta de afinidade 
entre os grupos e a precária liderança do gestor (MANSILHA, 2012, p.184). 

 

A falta de comunicação nas organizações pode gerar conflitos e causar 

transtornos a aqueles que não foram devidamente informados sobre as novas 

mudanças.  
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Os garçons são profissionais da área de alimentos e bebidas que estão em 

constante contato com os clientes, por isso é importante que eles saibam informar 

sobre questões além do cardápio. Quando os funcionários não compreendem os 

questionamentos dos clientes em relação ao seu ambiente de trabalho, pode indicar 

a falta de treinamento e distanciamento destes com as ações tomadas pelo 

restaurante.  

É possível notar que os eventos que foram realizados nos restaurantes são 

para fins econômicos e não para promover a cultura.  Os eventos gastronômicos são 

oportunidades para movimentar a economia e desenvolver a cultura local. Se a 

proposta dos eventos não for seguida pelos estabelecimentos, os clientes podem 

perder a credibilidade no restaurante e no evento. Por isso, é importante que haja 

uma sintonia nos objetivos dos parceiros e dos organizadores de eventos, conforme 

visto no capítulo dois por Allen et al. (2008, p. 44). 

 

A credibilidade não se conquista apenas com a abertura da organização no 
sentindo de informar aos públicos de interesse suas políticas, filosofias e 
atitudes. Ela provém, principalmente, da manutenção de um diálogo 
verdadeiro, baseado na autêntica interação entre as partes. (VIEIRA, 2004, 
p.33). 

 

É também prejudicial que as ações tomadas pelos organizadores dos 

eventos sejam apenas para o próprio benefício. É preciso que haja um bom 

planejamento e uma boa comunicação entre todos os envolvidos para que o 

sucesso seja alcançado. A falta dessas ações pode ocasionar o rompimento de 

importantes empresas ligadas a organização do evento.  

3.4 QUESTIONÁRIO REALIZADO COM OS ALUNOS DA UFF 

 

Alunos e ex-alunos do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da UFF 

participaram da pesquisa, dentre os 30 participantes, 22 eram estudantes do sexo 

feminino e 8 eram do sexo masculino (Figura 3). 
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         Figura 3: Sexo dos participantes 
        Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme a Figura 4, do total de participantes, dezessete tinham idade entre 

17 a 22 anos. Sete tinham idade entre 23 a 28 anos. Quatro alunos tinham idade 

entre 29 a 34 anos. Dois alunos tinham mais de 40 anos e uma tem idade entre 35 a 

40 anos. 

 

 

          Figura 4: Idade dos participantes 
            Fonte: Elaboração própria 
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Conforme a Figura 5, das 30 respostas obtidas sobre o estado civil, 28 eram 

solteiros. Um participante era casado e outro divorciado.  

 

 

        Figura 5: Estado civil dos participantes 
          Fonte: Elaboração própria 

 

Dezoito dos participantes consideraram-se brancos, nove eram pardos e três 

eram negros. As outras duas opções não tiveram representação (Tabela 1).   

 

Tabela 1: Distribuição percentual da cor ou raça dos participantes da pesquisa, 

Niterói, 2015.  

Cor ou raça Porcentagem (%) 

Branca 60 

Parda 30 

Preta 10 

Amarela 0 

Indígena 0 

Total 100 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

94% 

3% 3% 

Estado civil 

Solteiro Casado Divorciado
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No questionário aplicado, os participantes que residiam em Niterói foram 

representados por 34%, seguidos por 30% os que moravam em São Gonçalo, 27% 

os que residiam no Rio de Janeiro e os demais lugares citados tiveram 3% da sua 

representatividade (Tabela 2).   

 

Tabela 2: Distribuição dos participantes da pesquisa segundo a sua residência, 

Niterói, 2015.  

Residência Número de participantes Porcentagem (%) 

Niterói 10 33 

São Gonçalo 9 30 

Rio de Janeiro 8 27 

Itaboraí 1 3 

Tanguá 1 3 

Sem residência fixa 1 3 

Total 30 100 

Fonte: Elaboração própria 

 
No questionário aplicado, foi perguntado aos participantes se eles 

conheciam algum evento gastronômico no estado do Rio de Janeiro e se a resposta 

fosse afirmativa, os eventos deveriam ser citados. Os alunos que tinham 

conhecimento sobre eventos gastronômicos representaram 54%, outros 43% não 

tinham conhecimento e o aluno que respondeu “sim”, representou 3% das respostas 

(Tabela 3).   

 

Tabela 3: Respostas dos participantes sobre o conhecimento de eventos 

gastronômicos no estado do Rio de Janeiro, Niterói, 2015.  

Eventos gastronômicos Número de respostas 

Restaurante Week 1 

Festival de Food Truck 5 

Mondial de La Bière 1 

Circuito Rio Gastronomia 7 

Festival de Crustáceos 2 
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Festival de Camarões 1 

Expo Food 1 

Festival Gastronômico de Búzios 3 

Petrópolis Goumert 3 

Comida Di Buteco 8 

Festival de Gastronomia do Mar (Niterói) 2 

Chef Mix 1 

Prazeres da Mesa 1 

Festival gastronômico do polo de Botafogo 1 

Festa do tomate de Paty dos Alferes 1 

Festival Orla Gastronomia (Niterói) 1 

Não conhecem 13 

Apenas “sim” 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após citarem os eventos, os alunos foram questionados se já haviam 

participado de algum evento por eles descrito. Dos dezesseis alunos que citaram os 

eventos gastronômicos, apenas oito participaram. 

Dezesseis eventos gastronômicos foram citados pelos participantes, mas 

apenas dez destes eventos foram frequentados pelos estudantes (Tabela 4). 

 
Tabela 4: A participação dos alunos nos eventos gastronômicos por eles citados, 

Niterói, 2015. 

Eventos gastronômicos Número de participantes 

Food Truck Festival 2 

Rio Gastronomia 4 

Festival de Gastronomia do Mar (Niterói) 2 

Chef Mix 1 

Comida Di Buteco 2 

Festival Orla Gastronomia (Niterói) 1 

Rio Expofood 1 

Festival Gastronômico do Polo de Botafogo 1 

Festival Gastronômico de Búzios 1 
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Festa do Tomate (Paty do Alferes) 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Duas respostas de dois participantes foram excluídas dos resultados 

apresentados nas Tabelas 3 e 5. Um deles afirmou conhecer e ter ido ao “Festival 

Gastronômico de Rio das Ostras” e ao “Festival Gastronômico de Arraial do Cabo”. 

Entretanto, ambos os eventos não existem. Em Rio das Ostras ocorre o Festival do 

Pão e o Festival de Frutos do Mar. Em Arraial do Cabo ocorre o Festival do Aipim e 

Festival da Lula de Arraial do Cabo. 

O outro participante afirmou ter conhecido e visitado ao “Festival 

Gastronômico da Orla” em Niterói. No entanto, pela busca, há dois eventos que 

ocorrem na orla, o Festival de Gastronomia do Mar em sua 4ª edição e o Festival 

Orla Gastronomia em sua 2ª edição.  

Os participantes foram questionados se algum canal de mídia havia 

influenciado em suas decisões em participar dos eventos gastronômicos por eles 

citados e caso a resposta fosse afirmativa, quais eram esses canais. O canal de 

mídia que mais influenciou a decisão dos participantes (Tabela 5) foi a internet, 

seguida pelo jornal e depois pela televisão. Um aluno apenas respondeu “sim”, não 

citando o canal que o havia influenciado. 

 

Tabela 5: Distribuição do canal de mídia que influenciou na participação dos eventos 

gastronômicos, Niterói, 2015.  

 

 

 

    

   

Fonte: Elaboração própria 

  
 

Na última pergunta, os alunos participantes explicaram a relação entre 

turismo, hotelaria e eventos gastronômicos. Apenas vinte e cinco alunos 

compreenderam essa relação e concordaram que os eventos gastronômicos atraem 

mais turistas para cidade, por isso, há um aumento na taxa de ocupação dos hotéis.  

Canal de Mídia Quantidade em números 

Internet 9 

Jornal 2 

Televisão 1 
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A resposta que mais contribui com a pesquisa foi de um aluno que atribuiu os 

benefícios dos eventos gastronômicos a cultura e a economia: “Turismo e hotelaria 

são intimamente ligados a gastronomia, podendo esta, contribuir para a valorização 

da cultura/tradições culinárias local. Os eventos gastronômicos podem se tornar 

"atração turística", já que se sabe que a gastronomia é uma das várias motivações 

existentes entre os motivos para se conhecer um lugar. Assim, investir em eventos 

gastronômicos e associar ou ter parcerias com empresas de turismo ou hotéis é 

muito benéfico, já que ambos podem promover o evento para seus clientes.”  

Em contrapartida, houve um estudante que apenas considerou a importância 

da gastronomia: “Porque a gastronomia também é uma forma de expressão local 

além da cultura e do artesanato.” Dois dos estudantes não souberam responder, um 

aluno não opinou e outro participante respondeu apenas com “sim”. 

Na pesquisa, observou-se que os estudantes possuíam pouco conhecimento 

sobre a realização de festivais gastronômicos no Rio de Janeiro. A maioria dos 

participantes nunca foi a nenhum evento descrito por eles no questionário. 

Os eventos devem estar sempre acompanhando o mercado para seguir ou 

criar tendências, para fornecer o melhor produto aos seus consumidores. É 

necessário criar estratégias para atrair o público alvo, conforme visto no capítulo 

dois por Dias e Cassar (2005). Se os futuros profissionais da área desconhecem 

esses eventos, o marketing adotado por esses organizadores não é eficiente. Os 

alunos são consumidores que possuem diferentes necessidades e representam uma 

parcela dos cidadãos que residem no Rio de Janeiro.    

Os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria na Universidade 

Federal Fluminense podem ter dificuldades em compreender a importância dos 

eventos gastronômicos para a sua grade curricular devido às falhas encontradas em 

algumas leis. O Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria na Universidade Federal 

Fluminense não possui uma disciplina que seja voltada a eventos gastronômicos. Na 

Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002 apresenta as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para os cursos superiores de tecnologia. Não há leis 

específicas para o Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria que apresente as 

habilidades e competências que os profissionais da área devem ter. Os cursos de 

bacharelado e licenciatura possuem leis próprias que beneficiam cada curso. A 

diretriz considera que as leis podem ser generalizadas a todos os cursos 

tecnológicos.  
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No Catálogo Nacional de Cursos Superiores em Tecnologia é apresentado 

um guia que contém os cursos tecnológicos. No capítulo Hospitalidade e Lazer, os 

cursos relacionados a essas áreas são eventos, gastronomia, gestão desportiva e 

de lazer, gestão de turismo e hotelaria. No intuito de melhorar e consolidar os cursos 

tecnológicos de acordo com o Decreto nº 5.773/06, o Curso Superior de Tecnologia 

em Hotelaria apresenta apenas o resumo do que é o curso, a carga horária mínima 

e a infraestrutura recomendada. 

 

O planejamento e a operacionalização de espaços, equipes e atividades 
nos diversos departamentos de hotéis, resorts, flats, spas, estâncias e 
complexos turísticos são as atividades do tecnólogo em Hotelaria. Ele 
coordena desde serviços de limpeza, arrumação e ornamentação das 
unidades habitacionais, salão de refeições, áreas externas e internas, 
cozinha, até aspectos de gerenciamento, como contratação, orientação e 
supervisão de funcionários, organização da infraestrutura e instalações do 
estabelecimento. Este profissional pode ainda auxiliar na montagem de 
novos empreendimentos hoteleiros, definindo planos de marketing e 
estabelecendo relações com empresários e autoridades locais. (BRASIL, 
2010, p.22). 

 

Esse trecho não compreende que os hoteleiros possuem competência para 

criar e administrar eventos de qualquer natureza. Não apresenta uma relação direta 

com o turismo, a hotelaria e eventos gastronômicos. 

 Porém, o Ministério da Educação - MEC divulgou o Parecer CNE/CES nº 

277/2006, aprovado em 7 de dezembro de 2006 que compreende a importância dos 

profissionais da área de hospitalidade e lazer para a cultura e economia. 

 

Compreende tecnologias relacionadas aos processos de recepção, 
entretenimento e interação. Abrange os processos tecnológicos de 
planejamento, organização, operação e avaliação de produtos e serviços 
inerentes à hospitalidade e ao lazer. As atividades compreendidas nesse 
eixo referem-se ao lazer, relações sociais, turismo, eventos e gastronomia, 
integradas ao contexto das relações humanas em diferentes espaços 
geográficos e dimensões socioculturais, econômicas e ambientais. A 
pesquisa, disseminação e consolidação da cultura, ética, relações 
interpessoais, domínio de línguas estrangeiras, prospecção mercadológica, 
marketing e coordenação de equipes são elementos comuns desse eixo. 
(BRASIL, 2006, p.6). 

 

O parecer não restringe que as atividades sejam realizadas em um único 

espaço específico. Essas atividades podem ocorrer em diferentes espaços 

destinados a interações sociais. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces277_06.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces277_06.pdf
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As leis que definem o Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria possuem 

necessidades que não podem ser igualadas aos outros cursos de graduação. As 

mudanças nas leis podem contribuir para que os eventos gastronômicos sejam mais 

debatidos em salas de aula, permitindo a retomada de temas envolvidos, mas não 

discutidos em classe. 

O cidadão pode não ter conhecimento sobre eventos gastronômicos, mas os 

alunos do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da UFF devem ter 

competência para gerir e conduzir esses festivais, pois os empreendimentos 

hoteleiros, órgãos públicos e privados necessitam de profissionais qualificados para 

atuar nos espaços destinados a realização de eventos que vão movimentar a 

economia da região. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que no estudo teórico realizado, a refeição feita em conjunto era uma 

oportunidade para os anfitriões se comunicarem com o público, conforme seus 

interesses que poderiam ser social, político ou religioso. A popularidade dos eventos 

está interligada ao desenvolvimento econômico que possibilitou o deslocamento de 

pessoas. Os eventos gastronômicos são umas das práticas mais eficazes de 

promover o turismo de uma região, pois o alimento é a identidade cultural das 

diferentes sociedades e tem a capacidade de movimentar a economia das 

comunidades receptoras.  

Observou-se durante a pesquisa que a qualidade das informações fornecidas 

sobre eventos gastronômicos no site da Secretaria de Cultura precisam ser 

melhoradas, pois a comunicação é essencial para o crescimento do turismo em uma 

região. Cabe destacar que os erros encontrados podem ser facilmente resolvidos 

pelos organizadores que beneficiará a todos os visitantes que acessarem a página 

em busca de eventos gastronômicos. Por outro lado, o site é o que mais 

disponibiliza informações sobre eventos gastronômicos no estado do Rio de Janeiro.   

Sobre as informações fornecidas aos clientes dos restaurantes que já 

participaram de eventos gastronômicos, o estudo aponta que através das entrevistas 

que foram aplicadas aos garçons, os interesses dos restaurantes não são os 

mesmos dos organizadores dos eventos. Os clientes não são devidamente 

informados pelos funcionários e os estabelecimentos não seguem a proposta do 

evento. A falha na comunicação é prejudicial a todos os envolvidos. 

Concluiu-se que as informações que os estudantes do Curso Superior de 

Tecnologia em Hotelaria da UFF têm sobre eventos gastronômicos são regulares, 

pois não houve variedade nas respostas dos participantes ao citarem os eventos 

gastronômicos e uma parcela considerável dos estudantes desconhecem os 

eventos. Observou-se que os eventos mais comentados no questionário aplicado 

foram aqueles que estão associados a potenciais parceiros e que estão evidentes na 

mídia. Entretanto, ressalta-se que os estudantes da UFF são futuros profissionais 

que possuem habilidades e competências para criar e administrar qualquer 

segmento de eventos.   
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A importância social, econômica e acadêmica pode ser observada ao longo 

do estudo pelo leitor. Compreende-se que o trabalho de conclusão de curso pode ter 

continuidade e servir de base para outras pesquisas. Observou-se que os eventos 

gastronômicos no site do Mapa de Cultura precisam ser mais caracterizados e 

detalhados para que possam se tornar mais atrativos e competitivos no mercado. Os 

restaurantes devem respeitar o acordo que foi realizado com os organizadores dos 

eventos para que não haja conflito de interesses e é importante que os funcionários 

sejam avisados sobre qualquer tipo de mudança. Recomenda-se que para o melhor 

entendimento do tema proposto, sejam realizados projetos de extensão, de pesquisa 

ou visitas técnicas com os estudantes em eventos gastronômicos. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA REALIZADA COM OS GARÇONS 

 

1. O restaurante já participou de algum evento gastronômico? Quando? 

2. Houve a presença de turistas estrangeiros? 

3. Durante esse evento, houve um aumento no fluxo do restaurante? 

4. O que mudou no restaurante ao participar desse evento? 

5. Quanto tempo o senhor trabalha na empresa? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DA 

HOTELARIA DA UFF 

 

A pesquisa tem como objetivo levantar dados do conhecimento dos alunos 

da Universidade Federal Fluminense sobre eventos gastronômicos que ocorrem no 

estado do Rio de Janeiro. 

Agradecemos a sua participação em fornecer os dados.  

1. Você é aluno do curso de hotelaria da UFF?  

(  ) Sim 
(  )Não 
 

2. Sexo 

(  ) Feminino   
(  ) Masculino 
 
3. Qual é a sua idade? 

(  ) De 17 a 22 
(  ) De 23 a 28 
(  ) De 29 a 34 
(  ) De 35 a 45 
(  ) Mais de 40 anos 

4. Qual é o seu estado civil? 

(  ) Solteiro 
(  ) Casado 
(  ) Divorciado 

5. Assinale a alternativa que identifica sua cor ou raça: 

(  ) Branca 
(  ) Preta 
(  ) Parda 
(  ) Amarela 
(  ) Indígena 
 
 
6. Em qual município do estado do Rio de Janeiro você mora? 
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7. Você conhece algum evento gastronômico no estado do Rio de Janeiro? 

Se sim, quais? 

8. Você já participou de algum desses eventos? 

(  ) Sim  
(  ) Não 
 

9. Caso a resposta seja positiva, quais foram esses eventos? 

 

10. Algum canal de mídia influenciou na sua decisão em participar dos 

eventos que foram citados? Quais? 

 

11. Você saberia explicar a relação entre o turismo, a hotelaria e os eventos 

gastronômicos? 
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APÊNDICE C – EVENTOS GASTRONÔMICOS REALIZADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 
Eventos 

 
Cidade 

 
Período 

 
Edição 

 
Endereço 

 
Telefone 

 
E-mail / sites 

 
Bauernfest 

 
Petrópolis 

RJ 

 
Junho 

e/ou Julho 

  
Rua Alfredo 

Pachá, 
Centro, 

(Palácio de 
Cristal) 

 

 
0800-

0241516 
(disque-
turismo) 

 
disqueturismo@petropoli

s.rj.gov.br 

 
Brasil Sabor 

 
Rio de 
Janeiro 

 
Abril e 
Maio 

  
Vários 

restaurantes 
participam do 

evento 
 

  
 http://www.brasilsabor.c
om.br 

 
Caipirão na 

Praça 

 
Natividade 

 
Junho 

  

Avenida 
Amaral 

Peixoto – 
Natividade 

 

  

 

 

 

mailto:disqueturismo@petropolis.rj.gov.br
mailto:disqueturismo@petropolis.rj.gov.br
http://www.brasilsabor.com.br/
http://www.brasilsabor.com.br/
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Comida di 

Buteco 
 

 
Rio de 
Janeiro 

 

    
(31) 3209 

3900 
 
 

cacau.araujo@gmail.com

contato@freeprojetos.co

m.br 

 

 
Feijoada da tia 

Surica 

 
Rio de 
Janeiro 

 
Último 

sábado do 
mês 

  
Teatro Rival 

BR - Rua 
Álvaro Alvim, 

33, Centro 

 
(21) 2240-

4469 
(Teatro 
Rival) 

 

 

 
Feira das 

Yabás 

 
Madureira 

RJ 

 
2ª 

domingo 
de cada 

mês 

 
Todos os 

meses 
desde 
2009 

 
Praça Paulo 
da Portela, 

em Oswaldo 
Cruz, 

Madureira 
 

  
http://www.feiradasyabas
.com.br 
https://www.facebook.co
m/feira.yabas 
feiradasyabas@gmail.co
m 
 

 
Festa da 
Cocada 

 
Magé 

RJ 

 
15 de 

setembro 

  
Avenida 
Padre 

Anchieta, 
Piedade 

 

  
http://www.mage.rj.gov.b

r/ 
 

 
Festa da 
Goiaba 

 
Cachoe 
iras de 
Macacu 

RJ 
 

 
Abril 

  
Praça dos 
Colonos 

  
cultura@cachoeirasdem

acacu.rj.gov.br 

mailto:cacau.araujo@gmail.com
mailto:cacau.araujo@gmail.com
mailto:contato@freeprojetos.com.br
mailto:contato@freeprojetos.com.br
http://www.feiradasyabas.com.br/
http://www.feiradasyabas.com.br/
https://www.facebook.com/feira.yabas
https://www.facebook.com/feira.yabas
mailto:feiradasyabas@gmail.com
mailto:feiradasyabas@gmail.com
http://www.mage.rj.gov.br/
http://www.mage.rj.gov.br/
mailto:cultura@cachoeirasdemacacu.rj.gov.br
mailto:cultura@cachoeirasdemacacu.rj.gov.br
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Festa de São 

Cosme e 
Damião 

 
São João 
da Barra 

RJ 

 
27 de 

setembro 
 

  
Ruas do 

Centro da 
cidade 

 
(22) 2741 

7878, ramal 
285 

(Secretaria 
de Turismo) 

 

 

 
Festa do Aipim 

 
Nova 

Iguaçu 
RJ 

 
Julho /  
Agosto 

  
A festa 

acontece em 
vários pontos 

de Tinguá 

 
(21) 3244-

0645 - 
organização 
do evento 

 

  
www.facebook.com/festa
doaipim 

 
Festa do Doce 

 
Paty dos 
Alferes 

RJ 

 
Entre 

março e 
abril, 

durante a 
Semana 
Santa 

 

  
Praça 

George 
Jacob Abdue, 

Centro 

 
(24) 2485-

2384 
(Secretaria 
de Turismo 
e Cultura) 

 
 

turismo@patydoalferes.rj
.gov.br 

 
Festa do Peixe 

 
Angra dos 

Reis 
RJ 

 
Sem 

período 
específico 

 
4ª 

 
Praça Zumbi 

dos 
Palmares, 

Centro 
 

 
(21) 8668-
7883 (21) 
9547-7852 

 

 
contato@festadopeixede

angra.com.br 

 
Festa 

Portuguesa de 
Cabo Frio 

 
Cabo Frio 

RJ 

 
De 27 a 
30 de 

Setembro 

 
8ª 

(2012) 

  
(22) 

26467313 

 
tropicprod@hotmail.com 

 

http://www.facebook.com/festadoaipim
http://www.facebook.com/festadoaipim
mailto:turismo@patydoalferes.rj.gov.br
mailto:turismo@patydoalferes.rj.gov.br
mailto:contato@festadopeixedeangra.com.br
mailto:contato@festadopeixedeangra.com.br
mailto:tropicprod@hotmail.com
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Festão Caipira 

 
Cardoso 
Moreira 

RJ 

 
Junho 

  
 Rua Nestor 

Marins, 
Cardoso 

Moreira - Rio 
de Janeiro 

 
(22) 2785 

1147 / (22) 
9871-3932 

(Lúcia 
Ferreira 
Privatti) 

 

 
luprivatti@hotmail.com  
 ritagts@gmail.com 

 
Festival Café, 

Cachaça e 
Chorinho 

 
Engenheiro 

Paulo de 
Frontin 

 
Abril 

  
 Praça Roger 
Malhardes e 

na antiga 
estação de 

trem 
 

 
 
 

 
 http://www.cafecachaca

echorinho.com 

 
Festival Café, 

Cachaça e 
Chorinho 

 
Vassouras 

RJ 

 
Julho 

 
 

   
(24) 2471 

7007 

 
http://www.cafecachacae

chorinho.com.br 
 

 
Festival da 

Truta 

 
Nova 

Friburgo 
RJ 

 
Novembro 

  
O Festival da 

Truta 
acontece em 
hoteis, bares 

e 
restaurantes 

 

 
(22) 

25211558 

 
circuito@pmnf.rj.gov.br 

 

 
Festival de 
Chocolate 

 
Nova 

Friburgo 
RJ 

 
Abril 

(duração 
de um 
mês) 

  
Distrito de 

Mury 

 
(22) 2521-

1558 

 

mailto:luprivatti@hotmail.com
mailto:ritagts@gmail.com
http://www.cafecachacaechorinho.com/
http://www.cafecachacaechorinho.com/
http://www.cafecachacaechorinho.com.br/
http://www.cafecachacaechorinho.com.br/
mailto:circuito@pmnf.rj.gov.br
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Festival de 
Crustáceos 

e Frutos do Mar 

 
Casimiro de 

Abreu 
RJ 

 
Segundo 
final de 
semana 
de Julho 

 

 
22ª 

 
R. Bernardo 

Gomes 

 
(22) 2778-

1571 

 
turismo@casimirodeabre

u.rj.gov.br 

 
Festival de 
Culinária da 

Pesca 

 
Cabo Frio 

RJ 

 
Agosto 

   
(022) 2643-

2784 / 
9202-8321 

 
cultura@cabofrio.rj.gov.b

r 

 
Festival de 
Cultura e 

Gastronomia 
 

 
Piraí 
RJ 

 

 
Outubro 

 
14ª 

 
Centro de 

Eventos (Vila 
das 

Palmeiras), 
Praça da 
Preguiça 

 

 
(24) 2431-

9978 
 

 

 
Festival de Lula 

 
Arraial do 

Cabo 
RJ 

 
Abril 

 
16ª 

  
(22) 2622-

1650 

 
turismo@arraial.rj.gov.br 

 

 
Festival de  

Marisco 

 
Cabo Frio 

RJ 

  
6ª 

 
Praça 

Moinho Peró 

 
(22) 2643-
2784  (22) 
9202-8321 

 

 
cultura@cabofrio.rj.gov.b

r 

      

 

mailto:turismo@casimirodeabreu.rj.gov.br
mailto:turismo@casimirodeabreu.rj.gov.br
mailto:cultura@cabofrio.rj.gov.br
mailto:cultura@cabofrio.rj.gov.br
mailto:turismo@arraial.rj.gov.br
mailto:cultura@cabofrio.rj.gov.br
mailto:cultura@cabofrio.rj.gov.br
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Festival de 
Queijos e 

Vinhos 

 
Nova 

Friburgo 
RJ 

 
Julho 

  
Nova 

Friburgo 
Country 

Clube , Av. 
Cons Julius 

 

 
(22) 2522-

9552 

 

 
Festival do 
Camarão 

 
Cabo Frio 

RJ 

 
Entre 

Junho e 
Julho 

 
7ª 

 
Praia 

Siqueira, 
Cabo Frio 

 
(022) 2643-

2784 / 
9202-8321 

 
 cultura@cabofrio.rj.gov.

br 

 
Festival do 
Maracujá 

 
São 

Francisco 
de 

Itabapoana 
 

 
Julho 

  
Travessão da 

Barra 

 
(22) 9815-

0824 
(Leandro) 

 

 

 
Festival do 
Pescado 

 
Iguaba 
Grande 

RJ 

   
Casa da 
Cultura 

Simonides 
Guimarães, 
Estrada do 
Sopotó, 36, 

Centro 
 

 
(22) 

26243275 

 
semec@iguaba.rj.gov.br 

 

 

 

 

mailto:cultura@cabofrio.rj.gov.br
mailto:cultura@cabofrio.rj.gov.br
mailto:semec@iguaba.rj.gov.br
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Festival do 

Tomate 

 
Paty dos 
Alferes 

RJ 

 
Feriado de 

Corpus 
Christi, 

entre maio 
e junho 

 
27ª 

 
Parque de 
Exposição 

Amaury 
Monteiro 
Pulling - 
Avenida 

Antônio da 
Luz 

Fernandes, 
s/nº, Avelar 

 

 
(24) 2485 

2384 
(Secretaria 
de Turismo 
e Cultura) 

 
turismo@patydoalferes.rj

.gov.br 

 
Festival 

Gastronômico 

 
Búzios 

RJ 

 
Julho 

 
12ª 

 
Circuito das 
ruas Ruas 

das Pedras, 
Rua Manoel 
Turíbio de 

Farias e Orla 
Bardot 

 
(22) 

26336200 
Gil Castelo 

Branco 
(22) 

981575454 
(21) 

78519311 
 

 
turismo@buzios.rj.gov.br 

 
Festival 

Gastronômico 

 
Três Rios 

RJ 
 

 
Setembro 

 
3ª 

 
CAER - 
Avenida 

Duque de 
Caxias, s/n, 

Centro 
 

 
(24) 2255-

1729 

 

 
Festival Vale do 

Café 

 
Vassouras  

RJ 

 
Julho 

    
rtfestivalvaledocafe@terr
a.com.br 
 

 

mailto:turismo@patydoalferes.rj.gov.br
mailto:turismo@patydoalferes.rj.gov.br
mailto:turismo@buzios.rj.gov.br
mailto:rtfestivalvaledocafe@terra.com.br
mailto:rtfestivalvaledocafe@terra.com.br
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Pagode e 

Feijoada da 
Família 

Mangueirense 

 
Rio de 
Janeiro 

 
Segundo 

sábado do 
mês 

  
Rua 

Visconde de 
Niterói, 1072, 

Mangueira 

 
(21) 3872-

6786 
(Secretaria 

da 
Mangueira) 

 

 

 
Piraí Fest 

 
Piraí 
RJ 

 
Outubro 

  
Centro de 

Eventos (Vila 
das 

Palmeiras), 
Praça da 
Preguiça, 
Praça de 

Santana e 
Praça 

Getúlio  
 

 
Tel: (24) 

2431-9978 

 

 
Polo 

Gastronômico 
de Grussaí 

 
São João 
da Barra 

RJ 

 
Finais de 
semana 

  
Avenida 
Atlântica, 
Praia de 
Grussaí 

 

  

 
Serra Serrata 

 
Petrópolis 

RJ 

 
Na 

semana 
do dia 7 

de 
setembro, 
durante 

cinco dias 
 
 

  
Serra Serrata 

 
0800-

0241516 
(disque-
turismo) 

 

 
disqueturismo@petropoli

s.rj.gov.br 

mailto:disqueturismo@petropolis.rj.gov.br
mailto:disqueturismo@petropolis.rj.gov.br
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