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Resumo: 
Os eventos são importantes para o Turismo, pois trazem inúmeros benefícios, destacando-se:
melhoria da imagem da cidade sede, despertar do interesse de entidades promotoras em
realizar futuros eventos no mesmo local; criam oportunidades de viagens; possibilitam a
ampliação de bens e serviços, pelo consumo dos seus participantes, gastando mais que um
turista comum e gerando lucro para o núcleo receptor. Deste modo, a pesquisa parte para o
estudo do mercado de eventos no Litoral Norte Gaúcho. Parte-se para a pergunta: como está
estruturado o mercado de eventos na região (espaços disponíveis para a realização de eventos
e empresas organizadoras) que atenda as necessidades para corroborar no desenvolvimento
turístico regional? O objetivo é analisar o mercado de eventos no Litoral Norte Gaúcho, através
do mapeamento dos espaços e empresas organizadoras de eventos, em cinco municípios:
Santo Antônio da Patrulha, Osório, Capão da Canoa, Tramandaí e Torres. Trata-se de uma
pesquisa de natureza aplicada, de abordagem quanti/qualitativa. Está estruturada em etapas
exploratória e descritiva. Como delineamento, as estratégias adotadas são: pesquisa
bibliográfica, documental e levantamento. Até o presente momento, está em andamento a
pesquisa bibliográfica, para identificação dos estudos realizados considerando as palavras-
chave eleitas em conformidade com o Tesauro Brasileiro de Turismo: eventos turísticos,
empresas de eventos e espaços para eventos, organizadora de eventos e organizadora de
feiras e exposições (REJOWSKI, 2018). A coleta de dados em fontes secundárias resultou, até
o momento, no levantamento das teses e dissertações disponíveis no Banco de Teses e
Dissertações da CAPES (quatro dissertações) e no banco de dados da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (16 dissertações e sete teses), totalizando 20 dissertações e
sete teses, no período entre 2014 e 2018. Além disso, foi efetuado o levantamento junto a
Classificação Brasileira de Ocupações para identificar as ocupações no mercado de trabalho de
eventos no país, detectando duas famílias de ocupações: apresentadores de eventos,



programas e espetáculos e técnicos em serviços de turismo e organização de eventos. Ao final
dos estudos, pretende-se analisar o mercado de eventos no Litoral Norte Gaúcho, apresentando
o cenário atual e também, identificando oportunidades de novos negócios.

Disponível em https://moexp-2018.osorio.ifrs.edu.br/uploads/anai/2018/Anais MoExP
2018.1453.pdf

Anais da 8ª Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório 25 e 26 de setembro de 2018. 
https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais/2018

https://moexp-2018.osorio.ifrs.edu.br/uploads/anai/2018/Anais MoExP 2018.1453.pdf
https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais/2018

	ISSN: 2526-3250
	Análise do mercado de eventos no Litoral Norte Gaúcho: o mapeamento dos espaços e das empresas organizadoras de eventos
	Anais da 8ª Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório 25 e 26 de setembro de 2018.  https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais/2018


