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Resumo: 
Os eventos são importantes para o Turismo, por trazerem 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 busca 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 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. Tratando-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. Na primeira etapa
da pesquisa em 2018, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em teses e dissertações
produzidas no país (entre 2014 e 2018) e o levantamento junto a Classificação Brasileira de
Ocupações para identificar as ocupações no mercado de trabalho de eventos. Em continuidade
à pesquisa a coleta de dados em fontes secundárias resultou, até o momento, no levantamento
das entidades associativas (associações comerciais, industriais, agropecuárias e de serviços e
câmara dos dirigentes lojistas), que mapeou até o presente momento nove entidades atuantes
na região. Por fim, foi realizada a identificação das empresas organizadoras de eventos com
cadastro regular no Cadastur instaladas no Litoral Norte Gaúcho, localizando duas empresas
registradas. Está em andamento o levantamento das empresas registradas nas cidades do
Litoral Norte Gaúcho que tenham como Cadastro Nacional de Atividades Empresariais principal
e secundários as atividades relacionadas a Cadeia Produtiva 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.
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