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RESUMO 

 

O trabalho de Conclusão de curso foi o relatório de pesquisa realizado sobre a Festa do Milho 
Verde, de Santo Amaro da Imperatriz, em Santo Amaro da Imperatriz – SC, que teve como 
objetivo geral analisar a Festa do Milho Verde de Santo Amaro da Imperatriz, visando 
auxiliar no desenvolvimento das edições futuras. Contextualizar a Festa do Milho Verde de 
Santo Amaro da Imperatriz-SC, nos anos de 2005 a 2008, possibilitou estabelecer, ainda que 
de forma inicial, dados relevantes ao nascimento e desenvolvimento deste evento. Os aspectos 
positivos foram apontados no capítulo três e os limitantes no capítulo quatro e, se for da 
vontade dos envolvidos na organização e operacionalização do evento, condições de 
desenvolver um resgate mais aprofundado, bem como reuniões de avaliação, visando à 
consolidação deste evento junto ao município. As contribuições para a Edição de 2009 da 
Festa são: Incluir na programação mais atividades voltadas para a cultura do milho; 
reestruturação física do parque; integração entre o setor público e privado. Ambos têm que 
querer o turismo e saber de sua importância, para que possam crescer juntos, pois o município 
ganha com o turismo através de investimentos nas áreas públicas desde acessibilidade, 
saneamento básico, melhorias na saúde e qualidade de vida; e a população local, valorizando 
sua auto-estima turística.   
 

Palavras Chaves: Evento. Resgate Cultural. Valorização Turística 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo aborda a história da Festa do Milho Verde de Santo Amaro da 

Imperatriz-SC, que é considerada muito importante para o município, visto sua influência 

social, econômica e cultural. A pesquisa pretende ainda, fornecer condições para a tomada de 

decisões sobre a realização das futuras edições da Festa.  

Atualmente, a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo de Santo Amaro da 

Imperatriz-SC se encontra no prédio da Prefeitura Municipal. Sua estrutura organizacional é 

formada por três colaboradores, sendo que o Secretário e o Diretor são especializados no 

turismo e a outra funcionária é emprestada do setor da saúde e fica no período fora do 

expediente do funcionamento, ou seja, no período da manhã.  

Dentre as diversas ações desenvolvidas pela Secretaria está a Festa do Milho Verde de 

Santo Amaro da Imperatriz. Esta festa teve seu inicio em 1993 com o objetivo para falar sobre 

o preço dos insumos utilizados na produção do milho, sendo que as primeiras edições foram 

organizadas pela prefeitura juntamente com a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo. A 

Festa é promovida atualmente pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais com apoio de 

entidades de caráter público e empresas privadas. 

O secretário de turismo de Santo Amaro da Imperatriz informou que o interesse desta 

festa atualmente é com fins lucrativos. Porém, possuía apenas caráter social, econômico e 

cultural nas primeiras edições, mas a partir do momento em que a Prefeitura começou a 

lucrar, a festa foi assumida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Atualmente, a prefeitura 

é somente apoiadora do evento. A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rural de Santo 

Amaro da Imperatriz afirmou que o lucro da festa é destinado para pagar contas passadas com 

a construção da sede do sindicato. 

Este cenário reforça a idéia de que o mercado de eventos vem crescendo de forma 

acelerada, sendo que o promotor de eventos tem que se especializar em um determinado 

campo, já que tem diversos nesta área do mercado, e o público está cada vez mais exigente.  

O conceito, segundo Gimenez (1997) foi mudando rapidamente de organizador para 

promotor de eventos, sendo que este deve ser o Relações Públicas, pois está envolvido em 

todas as partes do evento, desde a história até o motivo de se estar realizando, e como é 

importante manter a tradição de um evento.  

 



13 

 

 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar a Festa do Milho Verde de Santo 

Amaro da Imperatriz, visando auxiliar no desenvolvimento das edições futuras. E como 

objetivos específicos: 

 

• Estabelecer os fundamentos teóricos de eventos e seu mercado atual; 

• Contextualizar a Festa do Milho Verde de Santo Amaro da Imperatriz-SC; 

• Identificar os aspectos positivos e limitantes das edições de 2005 a 2008; 

• Descrever as possíveis contribuições para a edição de 2009. 

 

Quanto aos objetivos é um estudo exploratório, pois neste pode-se, de acordo com 

Denker (2000, p.128) “utilizar uma grande quantidade de dados de fontes secundárias. Os 

estudos exploratórios compreendem, além do levantamento das fontes secundárias, o estudo 

de casos selecionados e a observação informal”. 

Em relação ao procedimento de pesquisa, é um estudo de caso, que ainda, de acordo 

com a autora “possibilita grande flexibilidade, mas não permite a generalização dos resultados 

[...] pode envolver exame de registros, observação de ocorrência de fatos, entrevistas 

estruturadas e semi-estruturadas ou qualquer outra técnica de pesquisa”. (2000, p. 128). 

O universo da pesquisa é composto pelas instituições integrantes da comissão 

organizadora da Festa do Milho Verde das edições anteriores, juntamente com apoio de outras 

instituições, como por exemplo, a polícia, Associação de Comercial de Santo Amaro da 

Imperatriz. 

A técnica de coleta de dados da pesquisa foi tanto indireta como direta. A indireta 

utilizou-se de informações obtidas através da experiência de estágio da acadêmica no Setor de 

Eventos da Secretaria Municipal da Indústria Comércio e de Turismo de Santo Amaro da 

Imperatriz. A direta foi por meio de levantamento de dados nos jornais, material promocional, 

relatórios e documentos da festa nas edições anteriores.  

O presente trabalho compõe-se de quatro partes. A primeira relativa aos fundamentos 

teóricos e eventos e seu mercado atual. Sendo que esta parte nos mostra a noção entre estes 

dois paralelos que o mercado competitivo atualmente e as teorias que nos assessoria, para um 

embasamento mais preciso. No segundo trata da contextualização do Município de Santo 

Amaro da Imperatriz-SC, e da Festa do Milho Verde, onde contextualiza a cultura e tradição 

presente nesta localidade e os principais fatores que influenciam nas analises; na terceira há a 

identificação dos aspectos positivos e limitantes das edições de 2006 a 2008, em que esses 
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aspectos são predominantes nesta pesquisa realizada e para uma analise precisa; e no quarto 

capítulo descrevem-se as possíveis contribuições para a edição de 2009 e que essas 

contribuições sejam utilizadas nas próximas edições da Festa do Milho Verde. 

A importância dos objetivos do estudo está na compilação e análise dos dados que 

são fundamentais para que a tradição da festa continue durante edições futuras. Visando o 

resgate do principal foco da Festa do Milho Verde de Santo Amaro da Imperatriz, ou seja, é 

realmente importante saber do potencial do município, tanto na área agrícola como no 

turismo, através da realização de um evento cultural.  

A valorização destes dois setores, o turismo e a agricultura, é o resgate da cultura 

deste município próspero e promissor no setor de eventos, sendo que a cidade produz 550 

hectares do milho. Esta pesquisa mostra o lado cultural e sua valorização para que as 

próximas edições possam trabalhar estas melhorias as quais serão sugeridas. 

Esta pesquisa é de grande importância, pois o objeto de estudo que é a Festa do 

Milho Verde, não possui muitos dados históricos, visto que, foram perdidos. O resgate deste 

material foi difícil acesso, pois muitos não eram guardados ou em cada gestão eram aos 

poucos extraviados. Por isso percebeu-se a necessidade de fazer esta pesquisa exploratória da 

Festa do Milho Verde devido à falta de material sobre a mesma.  
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

         

A definição do turismo se dá divido a necessidade de realizar atividades fora da rotina, 

mas que esta atividade seja realizada durante o seu tempo livre. Atualmente, o tempo 

disponível de muitas pessoas tem sido cada vez menor devido a longa diária de trabalho, por 

isso que é importante de introduzir o turismo de eventos dentro do cotidiano nos centros 

urbanos mostrando a cultura de diversificada região. Trigo afirma nesta citação: 
Essas definições estão relacionadas com o tempo livre do indivíduo e surgem nas 
sociedades mais desenvolvidas, especialmente após o fim da segunda guerra 
mundial , quando alguns países capitalistas e socialista se estabeleceram e 
começaram a garantir, para consideráveis parcelas de suas populações a 
possibilidade pluralista e democrática de se dedicar as atividades de sua escolha.  
 

O turismo, segundo Oliveira (2005), desenvolveu-se devido aos primeiros Jogos 

Olímpicos que ocorreram em 776 a.C, na Grécia Antiga, havendo também a descoberta das 

propriedades de cura das fontes de águas termais com isso, intensificou-se o turismo na 

região. Para facilitar as viagens, os fenícios inventaram as moedas para que os viajantes não 

precisassem andar com ouro, prata e pedras preciosas para pagar suas contas durante a 

viagem. Isso mostra que o turismo de eventos culturais é o principal iniciador do turismo no 

mundo, e que os eventos estão dentro de qualquer atividade envolvida no turismo 

diferenciado nas suas tipologias.    

É importante destacar que os Romanos foram os povos que mais viajavam, e era 

considerado um povo que viajava por prazer, a lazer, a comércio ou para conquista de 

território no período 27 a.C a 476 d.C. Com este processo de muitas viagens foram 

desenvolvendo-se muitas estradas e hospedarias, que passaram a cobrar por seus serviços, 

com isso desenvolveu-se também as viagens dos romanos para as cidades litorâneas, para as 

casas de banhos termais, com intuito medicinal em busca da cura. 

Neste período desenvolveram os atrativos turísticos como as grandes casas de 

espetáculos circenses e lutas nas arenas, consideradas na época, as grandes atrações de 

entretenimento e lazer, estas informações foram comprovadas através de telas pintadas e 

encontradas séculos depois, e esta cultura é preservada em muitos templos existentes 

atualmente. 

Os peregrinos cristãos é outro povo que ajudou neste desenvolvimento entre Jerusalém 

e Roma através dos romeiros. O interesse em viajar em cunho religioso durante a idade média 

promoveu as viagens mais longas entre diferentes cidades e estados, a cidade de Santiago de 
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Compostela, foi para os cristãos da idade média a mais importante, e que atualmente é um dos 

percursos mais realizados por turistas do mundo todo. 

No período de 1271, Marco Polo, foi o grande promissor em viajar, que durante muito 

tempo na Ásia e ao retornar para a Europa publicou um livro em francês com informações e 

relatos deste destino tão pouco conhecido pelos europeus da época, esta publicação foi o 

marco do século assim desenvolvendo o turismo para o conhecimento. A partir desde evento 

houve em 1453 o surgimento dos barcos como meio de transporte, desde então o comércio 

entre a Europa e o Oriente se desenvolveu-se e com isto houve a necessidade da instalação do 

primeiro hotel do mundo, Wekalet-Al-Ghury, com o objetivo de abrigar os comerciantes. Já na 

Europa houve a implantação de 12 spas com entretenimentos para os pobres e doentes, com 

isso os ricos começaram a freqüentar estes spas e se misturavam com os pobres e doentes, 

tendo em vista que os ricos queriam somente usufruir deste serviço para relaxar, a partir daí 

foram criados spas exclusivos para ricos. 

Na Revolução Industrial, com base em Oliveira, deu-se início ao capitalismo 

organizado. No campo das viagens, as mesmas tiveram uma visão mais humanista e passaram 

a ter cunho educacional e cultural. Neste período, os filhos de famílias com o poder aquisitivo 

mais alto faziam grandes viagens e por um período de maior duração para ter uma boa 

educação. Este legado de viajar para estudar era a base fundamental dos nobres com a 

finalidade de obter conhecimento de outras culturas e aprender outras línguas, sendo que 

assim foi surgindo este tipo de deslocamento, principalmente de jovens, na época 

influenciados pelos atrativos e patrimônio cultural da região escolhida. 

O conceito de turismo definido pela Sancho (2001) relata como o deslocamento do 

turista de uma região para outra fora da sua rotina comum e por um determinado período; e 

que este turista não trabalhe no local visitado. Segundo Oliveira o seu relato está contra versa 

entre ser uma viagem a cunho profissional e com remuneração que:  
Por ser o turismo uma atividade própria de sociedade de consumo, atividade que 
combina ações públicas e privadas, ele exige grandes investimentos financeiros e 
tecnológico no fornecimento de bens e serviços aos turistas. Além disso, visa 
alcançar resultados que permitam o desenvolvimento econômico, político, social e 
cultural da sociedade envolvida. (2005, p.36) 

 

Esta situação, atualmente, na área de turismo, é o que tem sido a grande movimentação 

no mercado, ou seja, o turismo de negócios. Este cenário se dá, principalmente, devido à 

globalização, pois faz com que o turista de negócios viaje cada vez para longe da sua 

localidade devido à rapidez dos meios de transporte.  
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Cooper (2001) relaciona o turismo como uma atividade jovem, porém, com grandes 

influenciadores que deram um alavanque na atividade. E devido à importância do retorno da 

economia da indústria turística criaram oportunidades para grandes investidores, 

conseqüentemente, este ramo que tem influência mundial.   

Neste sentido a demanda definida pelo autor considera como a quantidade de qualquer 

produto ou serviço que os turistas queiram usufruir do produto turístico. Esta definição fala do 

ponto principal, a motivação que leva o turista para determinado local, como exemplo, o 

público de massa procura os lugares com preços sugestivos e o público elitizado lugares que 

dão status devido à super valorização.  

A cultura foi o principal influenciador no crescimento do turismo devido ao grande 

número de jovens com o interesse em se aprofundarem, Barretto (2000) afirma que o 

surgimento do turismo de massa e a cultura gerenalizada podem influenciar na economia 

local, fazendo que transforme o turismo em atividade de exploração com a degradação das 

localidades envolvidas, mas por meio deste legado cultural e histórico, muitos patrimônios 

foram resgatados através da atividade exercida na localidade, que é o turismo. Segundo 

Barretto (2000, p.44) “A recriação dos espaços revitalizados, se bem realizada, apóia-se na 

memória coletiva e, ao mesmo tempo, estimula-a, já que ela é o motor fundamental para 

desencadear o processo de identificação do cidadão com sua história e sua cultura”.  

Nesta última citação afirma que a necessidade de revitalização de patrimônio cultural e 

histórico é tão importante, como se a localidade tivesse resgatado seus antepassados, e que 

essa importância de resgate para a preservação e manter a história viva na presença de cada 

morador da sua localidade. E que essa necessidade em meio à globalização a várias maneiras 

em demonstrar suas etnias desde formas mais drásticas, como as guerras, a grupo 

tradicionalista especifico de cada região. Barretto (2000) afirma que, existe o turismo da 

cultura imaterial que é conhecido simbolicamente pela antropologia, como as danças, a 

culinária, o vestuário, a música, a literatura popular e a medicina caseira, que atraem o 

interesse de turistas não institucionalizados. 

O mercado turístico é uma atividade própria do consumista, este mercado está inserido 

tanto o setor público como o privado, de um lado a infra-estrutura básica e do outro lado o 

privado com seus atrativos que chamam o turista para a localidade. Outro ponto os acessos 

aos atrativos turísticos facilitando a locomoção devido à falta de tempo, considerando o tempo 

de férias do turista na localidade. Ignarra reforça esta tendência quando diz que: 
A evolução das comunicações tem influência ponderável na explicação desse 
crescimento. A evolução tecnológica das comunicações tem dupla influência no 
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crescimento da demanda turística. Em primeiro lugar fez com que os consumidores 
passassem a tomar conhecimento de outras regiões, países e culturas despertando 
assim o desejo de viajar. (1999, p.34)  

 

Com esta situação surge o mercado de eventos que cresceu; e hoje faz parte do turismo 

de lazer, isto tudo se deu devido a um público cada vez mais exigente na localidade visitada. 

O turista não somente quer um hotel bem estruturado ou uma área de lazer bem qualificada, 

quer também ter opções do que fazer no local visitado, por isso a importância de um evento 

regional, apresentando a história e a cultura da região.  

Neste sentido, Andrade (2002, p. 41) confirma que “Os eventos constituem parte 

significativa na composição do produto turístico, atendendo intrinsecamente às exigências de 

mercado em matéria de entretenimento, lazer, conhecimento, descanso e tantas outras 

motivações”. Afirma Martin (2003) que a redução da sazonalidade na localidade devidamente 

direcionados fora da temporada para movimentação e captação de recursos trazidos pelos 

turistas é de grande importância principalmente para localidade que sobrevive somente do 

turismo, assim fazendo por si só a quebra da sazonalidade.  

O turista quer qualidade de vida na localidade visitada, mesmo porque é ruim uma 

imagem negativa antes de ir ao local definido como, por exemplo, um hotel ou um evento. 

Isso mostra a relevância que o turismo tem com a localidade local. Os eventos têm o potencial 

de gerar e movimentar vários segmentos não somente no mercado turístico, como também 

outros setores, como por exemplo o serviço terceirizado. Mas segundo Barretto (2000, p.30) 

“A observação comum a respeito dos impactos culturais é que o turismo reduz os povos e sua 

cultura a objetivos de consumo e ocasiona desajustes na sociedade receptora”. Por isso faz-se 

necessário que a localidade esteja preparada para receber o turista não somente com infra 

estrutura, mas psicologicamente para que o turismo não influencie em costumes e tradições 

preservadas na localidade.  

Andrade complementa (2002, p.41). “Dessa maneira, no contexto dessa obra, pode-se 

definir como evento o fenômeno multiplicador de negócios, pelo seu potencial de gerar novos 

fluxos de visitante, ou ainda, evento é todo fenômeno capaz de alterar determinada dinâmica 

da economia.” 

O evento não é um acontecimento rotineiro, por isso que tem um público específico, 

mas nem todo evento não tem cunho de negócio é o caso de estudantes ou eventos culturais. 

As características do evento cultural é promover a troca de informação sobre um determinado 

povo ou tradição e a repercussão que ela faz em cada movimento de turistas que interagem 

com a troca desta cultura transmitida nos eventos. 
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O turismo cultural segundo Barretto (2000, p.19), “todo turismo em que o principal 

atrativo não seja a natureza, mas algum aspecto da cultura humana. Esse aspecto pode ser a 

história, o cotidiano, o artesanato ou quaisquer outros inúmeros aspectos que o conceito de 

cultura abrange.” Isso faz-se a importância do resgate cultural para a região local. Em grandes 

centros na Europa, onde sua principal característica é o turismo cultural. A França recebe o 

maior número de visitação do mundo, seu principal atrativo é o turismo cultural, histórico, e 

de arte. O principal foco é o turismo cultural, onde está definida as origens de cada região 

através da preservação de sua cultura. A gastronomia é o que se mantém mais preservado nos 

dias de hoje, a dança de cada região resgata outro ponto forte no turismo cultural. Barreto 

coloca que: 
Em última instancia, deixadas de lado todas as implicações econômicas comerciais, 
financeiras e ambientais, que fazem do turismo um fenômeno social total, pode-se 
dizer que o turista é essencialmente uma pessoa que procura conhecer, passear, 
desfrutar de outro lugar diferente daquele em que mora. (2000, p.23)  

 

Segundo a colocação de Oliveira (2005), nos aponta que os principais interessados 

nestas tipologias são praticados por conhecedores do ramo estudado, e que e a atração 

relacionada a cultura passa a ser a principal motivação para se realizar o turismo cultural. 

Onde o turismo cultural interage com o turismo de evento, esta motivação dendê a fazer que 

muitos adeptos a valorização da cultura apreciem o evento com a visão de resgate cultural 

ocorrido durante o período do evento realizado.  

A busca das características do turismo cultural agregado ao turismo de evento procura 

atingir grande número de público segundo Oliveira (2005), que nos aponta por objetivo atrair 

massa de público caracterizado como turismo cultural. Logo o turismo cultural tem seu foco 

em um público seleto para o evento cultural. 

O principal foco de qualquer tipologia é o planejamento deste segmento para que todas 

as metas sejam alcançadas e superadas. Fazendo-se necessário o desenvolvimento da 

localidade através de investimentos para que o turismo não ultrapasse a capacidade de carga, 

assim deste modo não prejudicando o desenvolvimento turístico local.  

O turismo de eventos tem capacidade de movimentar cidades inteiras através de seu 

potencial em vários segmentos, em uma área de eventos pode ocorrer desde feiras, 

congressos, show, simpósio, entre outras, movimentando o ramo hoteleiro de diversos setores 

de serviços terceirizados.  

Atualmente, o mercado de turismo gira em torno do terceiro setor, especificamente na 

área de serviços prestados, e é o que movimenta este mercado que cresce a cada dia. É visto 
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também, como gerador de muitos empregos nos últimos anos, e são estes investimentos que 

tem que ser realizados para que o mercado tenha um crescimento no país. Segundo Britto e 

Fontes (2002, p.31) “o segmento de turismo de eventos é a solução para a crescente 

necessidade de ampliação dos setores de agenciamento, hoteleiro, catering, e transporte, 

frente à expansão do volume de negócios desenvolvidos no mix de eventos.” 

Os eventos têm capacidade de captar mais renda que o turista de lazer, e a média de 

gasto deste turista é de 200% maior do que o turista de lazer. Segundo Andrade (2002) esta 

sazonalidade tende a diminuir com os eventos constantemente realizados nas localidades, 

especialmente em regiões litorâneas que dependem principalmente do período de férias. E 

reafirma “Há uma distinção marcante para os eventos, que é a sua capacidade de atração 

constante, em qualquer época, enquanto o turismo tradicional é mais acentuado nos períodos 

de férias e de feriados, incorporado fatores significativos de modismos” (2002, p.41). 

A realização de um evento, o próprio nome já diz ‘uma eventualidade’ algo realizado 

esporadicamente para promover uma empresa, fazer um lançamento de um produto seja ele 

qual for. Isso quer dizer que a empresa tende a se promover por meio de um evento que é o 

meio mais realizado atualmente. Gimenez afirma que:  
Evento é um fato que desperte a atenção, podendo ser noticia e, com isso, divulgar o 
organizador. Para as relações públicas, evento é a execução do projeto devidamente 
planejado de um acontecimento, com o objetivo de manter, elevar ou recuperas o 
conceito de uma organização junto ao seu público de interesse. (1997, p. 14) 

 

Britto e Fontes (2002) afirmam que o evento busca atingir seus objetivos através de um 

público seleto através de seus acontecimentos, isto é, que visa um evento realmente seja ele 

qual for o motivo comercial, social ou cultural. E complementam: 
Eventos são todos os acontecimentos previamente planejados, organizados e 
coordenados de forma a contemplar o maior número de pessoas em um mesmo 
espaço físico e temporal, com informações, medidas e projetos sobre uma idéia, 
ação ou produto, apresentado os diagnósticos de resultados e os meios mais eficazes 
para atingir determinado objetivo. (2002, p. 66) 

 

Cada evento, por si só, tende a ser atraente, sua exclusividade é o ponto forte, pois é isto 

que faz que o turista se desloque para seu evento independente de qual for. Em um congresso, 

o conferencista deve ter um ótimo currículo para que os participantes tenham interesse em se 

deslocar. E o mesmo acontece em eventos regionais, devem ter uma boa recepção no evento, 

qualidade em seus serviços, variedade e diferenciação em seus produtos, isso faz que seu 

evento destaca-se entre tantos. Deste modo Britto e Fontes afirmam que: 
O processo advindo da promoção de eventos irá contribuir, de forma significativa 
dos equipamentos e serviços turísticos das regiões promotoras dos mesmos, bem 
como para a divulgação de seus diversos atrativos. Essas estratégias 
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comunicacionais estarão, por sua vez, implementando o crescimento da visitação e 
gerando a demanda especifica. (2002, p.30 ) 
 

Nas instituições públicas, antes mesmo de organizar e planejar um evento ocorre todo 

um desenvolvimento integrado com todos os setores públicos, mesmo porque não ocorre o 

turismo se a infra-estrutura não for de qualidade, desde ao acesso com placas indicativas, rede 

de esgoto, energia elétrica entre outros elementos básicos de uma localidade não somente 

turística mais para que a cidade esteja preparada para receber o turista. Mesmo porque quando 

ocorre um aumento significativo de público a capacidade de carga pode não suportar e sim 

saturar a localidade e os serviços ficarem de sem qualidade. Afirma Ignarra: 
O turismo é uma atividade econômica de prestação de serviços, que tem nos 
recursos humanos seu principal elemento. O bom atendimento ao turista é o 
principal fator de avaliação do produto e existem localidades com enormes potencial 
turísticos que não conseguem decolar seu desenvolvimento pela ausência de 
investimentos em capacitação de recursos humanos. (1999, p34) 

 

Este processo de fazer que o turista além de vir somente para o evento verifique os 

outros meios turísticos disponíveis na localidade. Hoje o turista visita a cidade para um evento 

amanhã poderá retornar com a família e amigos para uma viagem de lazer.  

Cada evento tem sua característica, neste momento falaremos dos eventos públicos 

dentre uma gama do turismo de eventos. O evento público tende a ter uma visão social e 

participativa da população, ainda mais quando a instituição é pública. As instituições públicas 

não visam o lucro, e sim o lado social de cada evento e quais serão seus benefícios para todos 

os envolvidos. 

A tipologia deste evento se encaixa no evento cultural, onde relata Martin (2003); pode 

ser definido como uma reunião formal de participantes de um mesmo grupo profissional, ou 

de uma associativa que os agrega.  

Segundo oliveira (2005) relata que o planejamento de um evento é o mesmo ser um 

sucesso, pois ele não depende do clima para acontecer, mas sim de equipamentos de 

qualidade e mão-de-obra especializada. E para que todo evento tenha sucesso é preciso 

planejar cada passo da execução para que não venha a falhar devido à falta de planejamento e 

não tenhamos prejuízo no futuro. 
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3 FESTA DO MILHO VERDE DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 

 

3.1 Santo Amaro da Imperatriz - Contextualização1 

  

Santo Amaro da Imperatriz está situada na grande Florianópolis, no Estado de Santa 

Catarina, possui área total de 338 Km², de área territorial, dos quais 72% situados em área de 

preservação permanente, o município apresenta uma altitude de 30 metros, uma de latitude de 

27°41'04" e longitude de 48°37'32", a 30 km à Leste da Capital do Estado de Santa Catarina. 

O município está situado em posição geográfica privilegiada, (Figura 1)  ligada ao 

planalto e ao litoral catarinense pela BR 282. O acesso principal ao município de Santo 

Amaro da Imperatriz dá-se no trevo da BR-101, na altura do Km 217 no município de 

Palhoça. Outra opção é através da BR-282, com pavimentação asfáltica, que liga o Planalto 

Serrano à capital Catarinense e que atravessa o município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Mapa de Localização 
Fonte: Guia Santo Amaro (2008)  

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2007 a 

população não teve grande números crescente nos últimos anos ficou entre esses números de 

19.980. Devido que a cidade possui características do interior, muitos munícipes saem da 

cidade para ficar mais perto do trabalho e a população da capital e a população da capital 

                                                 
1 Dados extraídos do site Guia Santo Amaro e adaptado pela autora deste estudo exploratório. 
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muda para o interior devido a violência ou a vida mais calma no interior, já que o município é 

pequeno na sua infra-estrutura.  

O município desenvolveu muito nos últimos anos, principalmente, na área do turismo e 

na indústria. Sua economia é baseada em duas fontes: A agricultura, o turismo e recentemente 

na indústria. O município é considerado, por exemplo, um dos principais municípios com 

grandes áreas verde da grande Florianópolis.  

No turismo, Santo Amaro condiz com uma boa infra-estrutura, desde a área natural com 

lindas paisagens de cachoeiras através das práticas de esportes em rios e cachoeira da região, 

a vôo livre no alto do Morro Queimado, onde a vista da cidade é deslumbrante. Além de a 

cidade oferecer infra-estrutura na hotelaria, apresenta: Hotel Caldas da Imperatriz, Hotel Plaza 

Caldas da Imperatriz, Hotel Imperador, todos possuindo água termal, e mais Fischer Hotel, 

Fazenda Jomar, Hotel Santo Amaro, Pesque-Pague do Alceu, e mais uma extensa área para 

camping.  

A cidade também está presente o turismo religioso com Gruta de Nossa Senhora de 

Lourdes, situada na comunidade da Vila de Nossa Senhora de Lourdes considerada uma das 

mais bonitas da região da grande Florianópolis. Outro ponto é a igreja Matriz de Santo Amaro 

da Imperatriz (Figura 2) é considerado um modelo Neo Gótico do século XIV vindo da 

Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Igreja Matriz 
Fonte: Guia Santo Amaro (2008)  
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O Conventinho do Espírito Santo onde se localiza o atendimento do Frei Hugolino Back 

(Figura 3) natural de Angelina trabalha com a cura pela imposição das mãos, atualmente passa 

pelo Conventinho do Espírito Santo cerca de 30 mil visitantes em busca da cura através da fé. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3: Conventinho Frei Hugolino 
Fonte: Guia Santo Amaro (2008)  

 

A cidade possui um grande atrativo e potencial no turismo, o desenvolvimento na área 

de ecoturismo, com o turismo de Rio Cubatão com Rafting (Figura 4), Canoagem e Rappel, 

em diversos níveis de dificuldade, onde o município é o único a oferecer este tipo de esporte 

na grande Florianópolis. A cidade é a capital do Estado e sua principal renda é o Turismo, 

muito turistas se deslocam para Santo Amaro para praticar o esporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Rafting 
Fonte: Guia Santo Amaro (2008)  
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Outro potencial que o município apresenta é a grande quantidade de cachoeiras com 

infra-estrutura básica para receber o turista, o Balneário de Caldas da Imperatriz, localizada na 

comunidade de Caldas da Imperatriz, Cobrinha de Ouro, localizada na comunidade do Braço 

São João. Outras cachoeiras bem conhecidas são a do Salto localizada na Varginha, Recanto 

no Braço São João porem não explorados para o uso do turista na região. 

Outra área bem desenvolvida na região é o Vôo Livre no alto do Morro Queimado 

(Figura 5) e seu cume está à 648m de altura ao nível do mar, um dos lados do Morro 

Queimado tendo a vista total do município de Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, 

Palhoça e Florianópolis, e para outro lado a vista da Serra do Tabuleiro.  Outro potencial da 

cidade é as Trilhas Ecológicas, realizada no Parque da Serra do Tabuleiro com diversos níveis 

de percursos e intensidades. Onde a cidade realiza campeonatos nacionais e estaduais de vôo 

livre. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Vôo Livre 
Fonte: Guia Santo Amaro (2008)  
 
3.2 Festa do Milho Verde de Santo Amaro da Imperatriz2 

 

A Festa teve início no ano de 1993, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rural de 

Santo Amaro da Imperatriz. Em uma reunião, juntamente, com os associados e toda a 

diretoria do Sindicato, teve como objetivo discutir o valor do milho e os insumos utilizados na 

produção, que naquela época teve um grande aumento, foi sugerida a realização de um evento 

com o milho verde. A partir desta situação deu-se inicio a Festa do Milho Verde em Santo 

Amaro da Imperatriz.  

                                                 
2 Os dados foram obtidos segundo relato do Atual Prefeito José Rodolfo Turnes e Prefeito na época em uma 
entrevista formal no dia 08 de maio de 2008, e em conversa com o presidente do Sindicato Rural Odir Solano 
Foster no dia 18 de março de 2008. 
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O município procura buscar sua marca como grande produtor de milho verde que é 

destaque na agricultura da região da grande Florianópolis, e do Estado é considerado o maior 

produtor. Através do evento é promovida a cultura regional e tradição do município. Os 

associados ou agricultores, que já tem sua sede fundada desde 05 de março de 1972, em Santo 

Amaro da Imperatriz como podem ser chamados os principais responsáveis pelo feito deste 

evento, pois são eles que fazem que o município seja grande produtor de milho verde do 

Estado de Santa Catarina, pois são eles que produzem a matéria prima.  Atualmente o Brasil é 

o grande quintal do mundo devido a sua grande produção de produtos de qualidade e que é 

exportado para todo o mundo em grande escala.     

A festa teve inicio com a organização da Prefeitura Municipal de Santo Amaro da 

Imperatriz sem fins lucrativos. O evento tinha objetivo de integrar toda a população e as 

instituições filantrópicas que necessitavam de ajuda financeira, creche, Apae, grupos jovens, 

movimento familiar cristão, entre outras instituições do Município para que todos lucrassem 

com o evento e os agricultores fossem valorizados pelo seu trabalho.  

A coordenação nas primeiras cinco edições do evento era a cargo da Prefeitura com o 

apoio total do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e seu objetivo era resgatar a cultura local e 

ajudar a instituições. Mas com o passar dos anos, o evento foi ganhando proporção e o 

Município teve que passar o evento para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais visto que 

passou a gerar lucro; e o objetivo principal era motivar os agricultores e a população local da 

sua cultura. Que é valorizada através da sua gastronomia a base do milho verde que é rica 

devido a sua fartura da matéria prima ser local.  

Os associados do Sindicato passaram a decidir sobre o evento, a partir do momento em 

que a organização ficou ao seu encargo, juntamente com a diretoria que é composta por doze 

componentes; e, a Prefeitura ficou somente como apoiadora.  

Neste momento houve uma inversão antes o Sindicato dos Trabalhadores Rurais era 

apoiador hoje é organizadora e o município era organizador hoje é apoiador do evento, 

juntamente com diversas empresas privadas, mais de 38 empresas apoiadoras direta ou 

indiretamente neste evento.  

A Festa do Milho Verde em Santo Amaro da Imperatriz, hoje é o maior evento do 

município. Na sua última edição que ocorreu no mês de março de 2008 seu público foi 

recorde devido a seu planejamento a escolha de suas atividades culturais para o evento.  

 

a) Programações: 
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As programações da Festa do Milho Verde de Santo Amaro da Imperatriz nos anos de 

2006 a 2008 estão apresentadas no Quadro 1. E que o folder com a divulgação do evento 

também não tendo alterações Anexo A. 
Ano Data Dia Horário Atividade 

Abertura Oficial 20h 

Abertura dos Stands para visitantes 

21h Desfile das Candidatas a Rainha da Festa do Milho Verde 

10/março Sexta-feira 

23h30min Show com a Banda Kauana 

Almoço Típico de Milho Verde 11h30 

Feira de Artesanato 

21h Show com a Banda John Bala Jones 

11/março Sábado 

23h Show Banda Zaragata 

10h Missa Campal, com a presença de toda a Comunidade 

12h Almoço típico de milho verde 

14h Grandiosa Domingueira com a Banda Fogo de Chão 

15h Apresentação e distribuição da maior pamonha do Estado de Santa 

Catarina 

18h30min Show com a Banda Mister-Jocker 

Sorteio de uma Moto Ok 

12/março 

 

Domingo 

22h 

Encerramento do Evento 

2006 

Obs.:Durante as festividades Serviços de Bar e Cozinha em todos os anos citados acima 

Abertura Oficial da Festa 

Obs.: Os primeiros 500 ingressos ganharão uma pamonha 

gratuitamente 

20h 

Abertura dos Stands para Visitantes 

21h Desfile das Candidatas a Rainha da Festa do Milho Verde 

23h Show Banda Nós na Aldeia 

09/março Sexta-feira 

01h30min Show Banda Iriê 

11h30 Almoço Típico de Milho Verde 

16h Serão distribuídos 500 ingressos para as crianças brincarem no 

parque Flops Center Park 

22h Show Banda Swing Maneiro 

10/março Sábado 

01h Show Banda Nenhum de Nós 

10h Missa Campal 

12h Almoço típico de milho verde 

15h Apresentação e distribuição da Maior Pamonha do Mundo 

16h  Show com Ivonir Machado e Novos Garotos 

20h Show com Rui Biriva 

22h30 Show com Mayk e Rey. 

2007 

11/março Domingo 

 Sorteio de R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00. 

2008 07/março Sexta-feira 9h Seminário técnico sobre cultura do Milho Verde 
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Ano Data Dia Horário Atividade 

9h às 16h Abertura dos Stands para Visitantes 

12h Almoço para os visitantes. 

20h30 Lançamento do Livro de Receitas Santo Amaro da Imperatriz  

Delícias – Milho Verde. 

21h Desfile das Candidatas a Rainha da Festa do Milho Verde 

23h30 Show com Ivonir Machado e Novos Garotos 

10h Treino do Campeonato Sul Brasileiro de Super Cross 

11h30 Almoço colonial a base de milho verde 

14h às 16h Serão distribuídos ingressos para as crianças brincarem no parque 

Flops Center Park 

22h Show banda Explosão Musical 

08/março Sábado 

24h Show nacional Armandinho 

10h Missa campal, com a presença de toda a Comunidade 

11h Campeonato Sul Brasileiro de Super Cross 

12h Almoço típico de milho verde 

15h Apresentação e distribuição da Pamonha Gigante 
09/março Domingo 

16h às 24h Mega Baile com os Grupos Fronteiras, Junior e Alessandra e 

Garotos de Ouro 

Quadro 1: Programações da Festa do Milho Verde 
Fonte: Sindicato de Trabalhadores Rurais (2008) 

 

Na análise do quadro acima, as programações não sofreram modificações significativas, 

em todas as edições acontecem: missa, escolha da rainha, apresentação da pamonha,  shows, 

bailes, almoço e a feira. Em 2006, a programação foi focada nas atrações regionais com um 

custo mais baixo, com destaque para a premiação realizada no final do evento no domingo, na 

qual obrigatoriamente, o sorteado deveria estar presente no local, atraído assim um número 

maior de participantes. 

Em 2007 teve a alteração com participação de show com banda nacional. No ano de 

2008 manteve-se a condição de participação de shows nacionais, como grande atrativo. 

Este evento tem sua data definida sempre no segundo final de semana do mês março, 

em função que seus munícipes, na grande maioria, são assalariados e o recebimento acontece 

até o quinto dia útil de cada mês.  

Em relação às questões culturais percebe-se que não existe uma identidade nas 

atividades que sejam ligadas à cultura desenvolvida pelo cultivo do milho verde. O que 

acontece é somente uma variação do produto pamonha. 

 

b) Gastronomia 
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A gastronomia apresentada durante o evento é a base do milho com sua diversificação 

para o público degustar um dos principais pratos que é a pamonha de milho verde. Em todas 

as edições ocorreu a fabricação de uma pamonha gigante servida na sexta após a escolha da 

rainha da festa. E em 2008, após ocorreu o lançamento de um livro de receita a base de milho 

verde. Este cenário da festa está apresentado nas Fotos 1 e 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1: Gastronomia Típica 
Fonte: Arquivo Silvio Knabben (2008) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2: Gastronomia Típica 
Fonte: Arquivo Silvio Knabben (2008) 

 

Cardápios da Festa do Milho Verde de Santo Amaro da Imperatriz são: 
 

• Arroz Temperado a Base de Milho; 

• Broa de Milho Verde; 

• Pamonha doce e Salgada; 
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• Pastel de Milho; 

• Polenta de Milho Verde; 

• Polenta Frita; 

• Milho Verde Cozido; 

• Beijinho de Leite Condensado; 

• Bolo Creme de Milho Verde; 

• Bolo de Milho;  

• Bombocado de Milho; 

• Mousse de Milho Verde; 

• Sorvete de Milho Verde; 

• Esfiha de Milho Verde; 

• Croquete de Milho Verde; 

• Frango com Milho Verde; 

• Salpicão de Milho ; 

• Sopa de Milho Verde. 

 

 

No item da gastronomia percebe-se uma variedade de opções, obviamente com o 

produto principal, que é o milho verde. Neste sentido, os itens oferecidos pelos organizadores 

do evento em relação à gastronomia mantêm uma identidade clara quanto ao objetivo do 

mesmo. 

 

c) Número de Participantes 

 

Quando o assunto é festa regional, o público principal é a família a ser valorizada, pois é 

este público que dá mais retorno positivo para o evento. Normalmente, este público não vai 

para se embriagar, pois leva os filhos e utiliza todos os serviços que o evento oferece, e está 

disposto a conhecer tudo em relação ao que envolve o evento desde atividades culturais, 

gastronômicas ou relacionadas ao município visitado. O número de participantes por edição 

está descrito na Tabela 1 
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Tabela 1: Participantes da Festa do Milho Verde 

Ano Pagantes Visitantes Total 

2006 9.800 4.500 14.300 

2007 7.500 3.500 11.800 

2008 12.000 5.500 17.500 

Total 29.300 13.500 43.600 
Fonte: Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

 

Na análise de números de participantes dos últimos três anos de evento, percebeu-se  

um aumento nesta última edição, na qual foi constatado número recorde de público. Este 

aumento deu-se devido na grande divulgação na mídia ocorrida antes do evento, não ficando 

somente em cartazes e folders distribuídos pelo município.  

Esta divulgação foi realizada na Rádio Regional, que abrange toda a grande 

Florianópolis, para isso ocorreu uma união entre a organização do evento e a radio na qual, 

cada ingresso vendido, a emissora ganharia R$1,00 de faturamento. Esta promoção favoreceu 

a venda de ingressos antecipados. 

A análise pode ser feita também, devido ao mau tempo ocorrido em 2007 que ocasionou 

em uma queda significativa.  

 

d) Resultados Financeiros 

 

A Festa do Milho Verde em suas edições não teve a preocupação de arquivar suas 

informações, ou na elaboração de um relatório final com a devida descrição de todos os itens 

que compõem a organização, realização e fechamento de um evento deste porte. Neste 

trabalho a título de informação consta que na edição 2007 ocorreram perdas devido à chuva 

que atrapalhou o evento, e o Parque de Exposição Orlando Becker não tem um pavilhão 

coberto, acarretou prejuízo. Decidiram que os ingressos de 2008 seriam vendidos 

antecipadamente no valor de R$15,00 e, isto garantiu o pagamento antecipado para 

investimentos. Estes investimentos foram em banda, material de divulgação, sonorização e 

bandas. No Anexo C mostra o documento com este conteúdo discutido na reunião. 
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Contou com a parceria da Rádio Regional, que a cada ingresso vendido, ganharia R$ 

1,00 para a divulgação do evento na grande Florianópolis, já que o público desta rádio é o 

mesmo do evento. Além da divulgação do show com o cantor Armandinho, já conhecido 

nacionalmente e que, certamente, atrairia o jovem para o evento. A Tabela 2 demonstra os 

resultados aproximados das edições de 2006 a 2008. (Anexo B) 

 

Tabela 2: Resultados Financeiros da Festa do Milho Verde 

Ano Receita Despesas Lucro Liquido 

2006 162.419,50 101.632,24 60.787,26 

2007 170.008,00 138.618,81 31.389,69 

2008 305.797,00 221.748,12 108.048,88 

Total 638.224,50 461.999,17 200.225,83 
Fonte: Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

 

A Festa do Milho Verde vem sofrendo transformações principalmente em relação ao 

público atualmente que o foco em jovens, que descaracteriza o evento principalmente quando 

se refere a evento regional, onde muitos jovens não valorização a cultura local.  

Quando se iniciou a Festa a entrada era gratuita, e seu público alvo era a população 

local do município, nos anos seguintes começou a cobrar a entrada com o valor de R$ 2,50 

para a colaboração e organização do evento. Com o aumento do valor da entrada nos anos 

seguintes sorteavam no término da festa desde moto OK à premiação em dinheiro. Onde o 

público ficava até o final do evento para a realização do sorteio. Atualmente, não acontecem  

mais sorteios de prêmios. 
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 4 RESTULDADO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no município de Santo Amaro da Imperatriz no Estado de 

Santa Catarina e foi desenvolvida em três partes. Na primeira parte foram feitos os 

levantamentos de todos os dados históricos da festa apresentados no capítulo anterior. Analise 

dos dados levantados na segunda parte desenvolvida para verificação dos pontos positivos e 

limitantes da festa do milho verde. A terceira parte desenvolvida são as sugestões para as 

edições futuras deste evento que tem grande importância para o município. 

Visando identificar os aspectos positivos e limitantes pesquisou-se junto aos seguintes 

órgãos (pessoa física e jurídica) que fazem parte da comissão organizadora do evento. 

- Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz – Prefeito José Rodolfo Turnes; 

- Secretário da Indústria, Comércio e Turismo – Luiz Gonzaga dos Santos; 

- Patrimônio – Jane Cândida Diniz;  

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais – Presidente Fabiana Schimtz; (Ata em Anexo C) 

- Morador do Bairro – Silvio Knabben; 

- CDL – Odilon Tadeu Probst. 

 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de entrevista com o público acima citado, porém, 

em muitos casos os dados não foram repassados, ora por que não os tinham, ora por não terem 

interesse na participação e ainda, por entenderem que a autora, por ser colaboradora da 

Prefeitura, implicou em questões político partidárias. Percebeu-se também a falta de tempo 

dos respondentes em participar da entrevista. Em uma das entrevistas a autora foi recebida de 

forma não muito cordata. 

As entrevistas foram coletadas no período de abril a junho de 2008. Sendo que as 

entrevistas foram informais. Apresentam-se então neste trabalho as principais informações 

obtidas com o público pesquisado.  

 

a) Local 

 

No Parque de Exposição Orlando Becker (Figura 8), local de realização da Festa do 

Milho Verde de Santo Amaro da Imperatriz, a administração é de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal; e, necessita sérias alterações em sua infra-estrutura organizacional e 

 



34 

 

 

física, devido a sua falta de normas a serem seguidas. Pois se estas reformas não ocorrerem o 

evento sofre grande risco futuramente.  

Na organizacional, devido o parque pertencer ao município, quem faz mais uso deste 

espaço é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e, neste sentido deveria, também, ficar 

responsável por melhorias necessárias, pois estas só trariam benefícios em curto, médio e 

longo prazo, para ambas as instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Estrutura do Parque de Exposição Orlando Becker 
Fonte: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 2008. 
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Em relação à estrutura física, o parque possui problemas devido a sua capacidade de 

carga, visto que o evento Festa do Milho Verde cresceu muito e não comporta a todos que o 

visitam tendo sua capacidade de carga saturada. Principalmente, em questões básicas como: 

higiene, limpeza e segurança.  

No aspecto de limpeza e higiene o parque não tem uma cozinha adequada, pois a parede 

é de salpico onde acumulam ácaros e bactérias, e com furos onde roedores percorrem por 

dentro da cozinha trazendo doenças e perigo para os alimentos ali produzidos. Os banheiros 

são insuficientes e depredados onde tem cinco sanitários femininos para atender a todas. Na 

última edição em 2008 teve um público de 13 mil pessoas onde metade eram mulheres dando 

filas enormes para ir ao banheiro. Já o banheiro masculino, por uma questão cultural é 

utilizado além do sanitário e no final da festa o mau cheiro torna-se insuportável, bem como 

cria uma atmosfera de degradação.  

Em relação segurança que é outro ponto delicado, pois é necessário um número muito 

grande de seguranças contratados. Este aspecto é necessário, pois o parque não é totalmente 

cercado com muros mais sim com cercas, inapropriadas pela sua localização, oferecendo 

assim um cenário de insegurança.  

Existe um documento apresentado e comprovado, no qual informa que o município já 

possui verba de R$ 100.000,00 do Estado para a construção e melhorias no parque. Sendo que 

uma parte é do município e outra a parte ainda não divulgada do orçamento do ano de 2009 

para a construção e melhorias do Parque de Exposição Orlando Becker. Isto mostra que os 

órgãos públicos vêem que os eventos ficam prejudicados com a falta de estrutura que o parque 

apresenta atualmente.   

 

b) Gastronomia 

 

Os entrevistados destacaram a perda da cultura gastronômica que vem ocorrendo, 

devido a pouca variação dos pratos. Isto também é perceptível, se tomarmos como base de 

pesquisa apresentado no capítulo anterior, além do cardápio não ter uma variação, a própria 

programação, na qual o destaque é sempre o mesmo. 

Os restaurantes não conseguem se organizar corretamente, para atender ao público 

devido a sua falta de estrutura. Existe um grande problema que é a distribuição destes no local 

da festa, ou seja, eles não encontram somente em um lugar. As dificuldades estão presentes 

em pequenos detalhes, ou seja, muitas vezes o público quer comer, as mesas estão em um lado 
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do pavilhão e a comida está em outro. E os pratos típicos com o milho verde estão em outro 

pavilhão, assim dificultando a visualização para o público. 

O grande atrativo desde evento é a gastronomia e o comerciante quer que seu produto 

fique exposto para dar “água na boca” e, é assim que se vendem, principalmente, produtos 

caseiros. O público compra “com os olhos” devido a sua apresentação.   

 

c) Programação versus Valor do Ingresso 

 

A Festa do Milho Verde, em sua essência, buscou trazer a família do município como 

grande público alvo. Mas este evento perdeu este público, devido às programações 

apresentadas e o elevado valor do ingresso, pois muitas famílias em média de dois a três para 

a entrada. Um cenário clássico desta situação, nesta última edição em 2008 o ingresso estava 

no valor de R$ 15,00 ficando inviável para uma família de dois filhos irem ao evento, pois 

somente de entradas gastariam R$ 60,00.  

O público está cada vez mais exigente e criterioso em as suas escolhas. E, quanto mais 

eventos ocorrerem em sua região, certamente, vai fazer sua seleção, ou seja, escolher os que 

realmente compensam ir devido à segurança e divertimento e o principal que é o custo 

benefício, se realmente compensa sair de casa para ir ao evento.  

 

d) Desistência de Participação 

 

Nas últimas edições, as instituições começaram a desistir de participar do evento, em 

virtude do retorno não ser o esperado. Os grupos de não participam mais são: Movimento 

Familiar Cristão, Associação da Creche de Santo Amaro e Grupos Jovens e escolas municipal 

e estadual. Mas segundo o presidente e organizador do evento, estas instituições não deveriam 

ter prejuízo já que os locais eram cedidos, gratuitamente, pela diretoria organizadora da Festa 

do Milho Verde. 

 

e) Estrutura Municipal 

 

Já no setor de restauração o aumento é de 50% em relação aos outros períodos. No setor 

de hospedagem o número é inexpressivo, pois este evento é considerado regional, e grande 

número dos visitantes é da região da grande Florianópolis, assim não faz necessário o uso da 
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hospedagem no município, ou ainda hospedam-se em casa de parentes e amigos. A utilização 

do meio de hospedagem neste evento é feita somente por pessoas que vem de fora para 

trabalhar no evento e procuram hospedagem mais simples. 

 

f) Divulgação 

 

A divulgação até então era feita através de folders e cartazes espalhados pelos bairros de 

Santo Amaro da Imperatriz, e propaganda na mídia era utilizada, mas com poucas chamadas. 

Já no ano de 2008 foram investidos mais em mídia na Rádio Regional com maior número de 

chamadas. Esta empresa por ter grande penetração de mercado, possibilitou o aumento do 

número de participantes no evento.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar a Festa do Milho Verde de Santo Amaro da Imperatriz foi de grande 

importância, principalmente para obter dados visando à descrição da situação atual do evento. 

A busca de dados para o levantamento reverteu em conhecimento da sua verdadeira cultura e 

história.   

O presente projeto teve como objetivo analisar a Festa do Milho Verde de Santo Amaro 

da Imperatriz, visando auxiliar o desenvolvimento das edições futuras. Este objetivo foi 

atingido de forma parcial em virtude da falta de dados do referido evento. Este obstáculo é 

inerente à situação político-histórica do município, que até então não teve a preocupação de 

manter atualizado, em seus arquivos públicos, dados relativos a este evento que é considerado 

o mais expressivo no município. 

Os fundamentos teóricos de eventos e seu mercado atual possibilitaram uma avaliação 

mais crítica sobre a valorização da cultura, o quanto é fundamental em manter a nossa 

tradição e cultura presentes em nosso cotidiano. O mercado é competitivo e tende a extinguir 

o produto ou serviço quando o público não o procura mais, e avaliando pelo lado cultural que 

também pode ser extinto. Apesar disso este mercado analisando tende a crescer, e esta razão 

está é a hora de mudanças para o crescimento e fixação deste evento no mercado atual. No 

mundo globalizado, as informações tende a sempre estar em constante renovação, 

principalmente quando se referem a descontrair o público em sua hora de lazer. 

Contextualizar a Festa do Milho Verde de Santo Amaro da Imperatriz-SC possibilitou 

estabelecer, ainda que de forma inicial, dados relevantes ao nascimento e desenvolvimento 

deste evento.  

Os aspectos positivos apontados no capítulo três deste estudo e os limitantes apontados 

no capítulo quatro, das edições de 2005 a 2008, possibilitaram, se for da vontade dos 

envolvidos na organização e operacionalização do evento, condições de desenvolver um 

resgate mais aprofundado, bem como reuniões de avaliação, visando à consolidação deste 

evento junto ao município. 

As contribuições para a Edição de 2009 da Festa do Milho Verde de Santo Amaro da 

Imperatriz, que o presente estudo possibilita apresentar são: 

Incluir na programação mais atividades voltadas para a cultura do milho. Este evento é 

caracterizado como sendo um evento cultural, mais analisando a programação não se encontra 

atividades culturais através da matéria prima cultivada na região, ou seja, o milho e seus 

 



39 

 

 

derivados. O milho os seus derivados tem que estar mais presente durante o evento não, 

somente em sua gastronomia, mais com este produto tem o artesanato, apresentar o cultivo do 

milho e seus cuidados. 

Outra contribuição a ser realizada é a reestruturação do parque que é de grande 

necessidade em função da qualidade do evento. O parque já não comporta mais os visitantes 

devido sua falta de manutenção e revitalização. 

O turista quer inovações, mais quer que a localidade visitada permaneça sem perder 

suas raízes culturais, ser diferente, porém com suas raízes e tradições. Se cada localidade 

percebesse que a sua cultura é tão importante como tantas que possuem em sua volta, não 

teríamos muitos povos extinguidos em nosso planeta. 

O município de Santo Amaro é promissor no setor de turismo. Porém, não tem sua total 

desenvoltura no setor, faltam-lhe muitos detalhes a serem corrigidos. Como por exemplo, o  

plano diretor e fazer uso deste documento para que muitos crimes ambientais não ocorram e 

que o crescimento seja ordenado, este é o principal foco de qualquer município para que a 

cidade tenha um crescimento controlado e desenvolvido.  

Outro ponto que deve existir é a integração entre o setor público e privado. Ambos têm 

que querer o turismo e saber de sua importância, para que possam crescer juntos, pois o 

município ganha com o turismo através de investimentos nas áreas públicas desde 

acessibilidade, saneamento básico, melhorias na saúde e qualidade de vida; e a população 

local, valorizando sua auto-estima turística.  E com isso o turista se encanta e, o morador vai 

ter orgulho em dizer que mora no local visitado. 

Espero que este trabalho seja de grande importância, principalmente, para os 

responsáveis e organizadores do evento, pois a preservação da cultura aqui encontrada é de 

grande importância para o município.  

O presente estudo não pretende esgotar o tema, mas vislumbrar uma continuidade em 

nível de pós-graduação. Espera-se com isso aprofundar este tema implantando um canal de 

comunicação direta com os envolvidos direta e indiretamente com o evento. É necessário 

ouvir a comunidade e buscar as suas opiniões em um evento, que na sua essência foi criado e 

desenvolvido para ela. 
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ANEXO B 

Relatório Financeiro – 2006/ 2007 / 2008 
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Ata da Reunião do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – pg 1 
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Ata da Reunião do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – pg 2 
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1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1 Identificação da Empresa 

 

Razão Social: Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz 

CGC / CNPJ: 82.892.324/0001-56 

Inscrição Estadual: Isento 

Registro na EMBRATUR: Registrada como Município Turístico. 

Nome Fantasia: Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz; 

Endereço: Caixa Postal 306, Bairro Centro, Rua Praça Governador Ivo Silveira, CEP 88140-

000, Santo Amaro da Imperatriz. 

Telefone: (048) 32454300 / (048) 32454313 

Proprietários: Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz é um Órgão Público, e 

representado pelo Gestor José Rodolfo Turnes, onde a Secretaria da Indústria, Comércio e 

Turismo está subordinada, sendo representado pelo Luiz Gonzaga dos Santos. 

Supervisor do Estágio: Luiz Gonzaga dos Santos 

Home page: http://www.santoamaro.sc.gov.br 

Email: sec_turismo@santoamaro.sc.gov.br 

 

 

1.2 Identificação do Acadêmico 

 

Nome: Ana Paula do Nascimento 

RG: 4.272.200-4 

CPF: 038.168.89-90 

Endereço: Rua Anélio Silva, nº217, Sul do Rio, Santo Amaro da Imperatriz, SC. 

Telefone: (048) 32452061 / (048) 99630162 

Email: paula.tur@hotmail.com 
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2 JUSTIFICATIVA 

As atividades de Estágio Supervisionado estão fundamentadas na Lei nº 6.494, de 07/12/1997, 

regulamentada pelo Decreto nº 87.497, de 18/08/1982, Pareceres Normativos CST nº 326, de 

06/05/1971, Resolução nº 127/CONSUN-CaEn/07, da Universidade do Vale do Itajaí e pelas 

normas administrativas aprovadas pela coordenação do curso de Turismo e Hotelaria. 

A escolha da área de estágio se deu pelo fato que o setor no município encontrasse com 

dificuldade devido ao saturamento, já que o mesmo não tem alterações em suas festividades, 

devido à falta de profissionais na área atualmente, analisando este campo potencial resolvi 

aprofundar mais nesta área e grande futuro no mercado atual. Segundo Andrade (2002), a 

atividade turística com seus valores envolvidos deveria estar em primeiro lugar para a 

economia mundial. Por isso esta escolha o evento esta em grande parte desta atividade 

turística. E por tanto que em São Paulo o turismo de Eventos e Negócios apresenta taxa de 

ocupação acima de 70% e um valor médio de diária mais alta do mundo. 

O setor escolhido devido à amplitude em que este setor tem a capacidade em diversificar 

os eventos, e estar satisfazendo a necessidade em melhorar a qualidade de vida em relação ao 

horário de lazer da população, o setor público não visa lucrar com os eventos mais sim o bem 

estar delas, por isso o interesse em trabalhar esta área, e estar ligado com o contato com a 

população local e o órgão público. E motivar a população a comparecer aos eventos, que de 

qualquer modo isto significa que a população esta incentivando o seu próprio município no 

crescimento em relação à cultura local.  

A área pública é que necessita mais atenção na área de eventos, pois muitos municípios 

têm prioridades no turismo e não resgatam os eventos típicos regionais. Mais segundo 

Andrade os eventos constituem parte significativa na composição turística, atendendo 

intrinsecamente às exigências de mercado em matéria de entretenimento, lazer, conhecimento, 

descanso e tantas outras motivações.  

Isso quer dizer que falta entrosamento entre eventos públicos com o turismo regional.  

Troca de informações pelo lado do profissional atuante no mercado como pelo 

acadêmico pela sua formação acadêmica. E a capacidade em trabalhar diversos campos não 

somente em eventos, mais em todo setor onde há uma hierarquia dentro de um órgão público.
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver atitudes e hábitos profissionais, bem como adquirir, exercitar e aprimorar 

conhecimentos técnicos nos campos do Turismo e da Hotelaria. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar na literatura especializada os fundamentos teóricos de eventos; 

• Identificar/reconhecer a estrutura administrativa e organizacional da Secretaria Municipal 

da Indústria, Comércio e Turismo; 

• Empregar os conhecimentos teóricos nos diferentes setores a serem percorridos durante a 

realização do Estágio; 

• Reunir as informações observadas e vivenciadas no campo de Estágio para fins de 

relatório e compreensão; 

• Processar relatório de estágio; 

• Identificar uma situação com potencial de mudança ou melhoria a se planejada no Projeto 

de Ação, exigência parcial para obtenção do título de bacharel em Turismo e Hotelaria. 
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4 DESCRIÇÃO DA EMPRESA  
 

4.1 Evolução Histórica 

  

 O serviço de Assistência ao Turismo foi criado em 1968 juntamente com a educação e 

cultura, segundo a lei nº 101 de 02 de setembro de 1968, no ano de 1992 fica criada a 

Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo Lei nº 924 de 30 de outubro de 1992, formada 

por dois setores indústria e comércio e o setor de turismo. Sendo que o turismo vem sendo 

trabalhado somente há 16 anos e este município é considerado pela EMBRATUR como sendo 

município turístico, isto é decorrente de anos de trabalho na secretaria de turismo de Santo 

Amaro da Imperatriz. O setor já passou por quatro gestões, sendo nomeado três secretários. 

 

4.2 Infra-estrutura física atual 

 

A Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo localizam-se na sede da Prefeitura 

Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, na Rua Governador Ivo Silveira, nº 309 centro. A 

Secretaria possui uma ante-sala que onde tem três mesas duas para os computadores com 

acesso a internet com uma linha telefônica e uma para o atendimento ao público e turistas, 

sendo que possui uma bancada com matérias turísticos da região de Santo Amaro da 

Imperatriz.  

Na outra sala do secretário da Indústria, Comércio e Turismo, onde possui uma mesa 

para computador com acesso à internet e uma mesa para reuniões, uma linha telefônica, 

possui um armário com documentações e material de expediente uma televisão com vídeo 

cassete para visualização de imagens.      

 

4.3 Infra-estrutura Administrativa 

  

Tendo em vista que o gestor majoritário da Prefeitura Municipal de Santo Amaro da 

Imperatriz representado pelo Prefeito, gerenciando juntamente com os subordinados e 

secretarias, ela é formado seguindo o organograma da prefeitura, que os cargos são ocupados 

por indicações políticas (cargo comissionados) ou concursos públicos (efetivo).  

O cargo de secretário da indústria, comércio e turismo são indicados pelo gestor 

majoritário através de indicações políticas. 
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4.4 Recursos Humanos Segundo o Organograma 

 

A Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo é coordenada pelo Secretário Luiz 

Gonzaga dos Santos que assumiu interinamente pelo afastamento do secretário devido ao ano 

político, que sai do cargo para candidatar-se a vereador. Segundo o organograma na figura 9 

mostra que a secretaria está dividida pelo setor da Indústria e Comércio com a coordena de 

Ana Paula Silva, e a outra parte e o setor de Turismo coordenada por Ana Paula do 

Nascimento.  Dentro da secretaria da indústria, comércio e turismo esta a auxiliar 

administrativo auxiliando o setor no controle de gastos e disponibilização financeira 

coordenada por Lucimara Inácio.  
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Figura 9: Organograma Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz 

                                                                                            Fonte: Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz 
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4.5 Serviços Prestados aos Clientes 

 

Os serviços prestados pela Secretaria são informações ao turista que passa na Secretaria 

da Indústria, Comércio e Turismo, onde possui uma bancada com folders das atividades 

realizadas na cidade desde atividades como praticas de esportes radicais, restaurantes na 

região e hotéis na cidade.   

Na área de turismo são atendidas empresas turísticas que tenham interesse em instalar 

no município, ou qualquer problema que as empresas já instadas venham apresentar devido a 

área publica referido ao nosso setor, onde temos que apresentar aos nossos empresários que 

investem em nosso município uma qualidade em infra-estrutura básica, para que o turismo 

possa desenvolver-se com sucesso. 
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5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS 

 

Na Secretaria do Turismo, os setores estão interligados, principalmente relacionadas aos 

setores de eventos, planejamento turístico e marketing onde um depende do outro para seu 

funcionamento. Em relação à estrutura física todos os setores estão interligados por isso que o 

material e equipamentos utilizados na secretaria não estão definidos em cada setor sendo que 

é de acesso a todos os funcionários da Secretaria, a estrutura física inicialmente é: 

• Duas salas na parte térrea da Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz; 

• Três computadores e um notebook com acesso a Internet; 

• Dois telefones; 

• Dois armários para arquivos; 

• Uma televisão e vídeo cassete; 

• Um balcão com materiais de expediente; 

• Cinco mesas e doze cadeiras; 

• Uma Van para o transporte de equipamento e matérias da secretaria. 

 

5.1 Setor: Eventos  

Responsável pelo setor: Luiz Gonzaga dos Santos 

Período: 10 de março a 28 de maio 

Nº de horas: 300 horas 

 

5.1.1 Funções do setor 

 

Cada função de um setor tem sua importância, principalmente, na área de eventos. 

• Planejamento: elaborar o projeto em todos os pontos positivos e negativos e analisa a 

viabilidade: 

• Organização: Verifica todas as atividades e suas maneiras de viabilizarem do melhor modo; 

• Execução: Realiza as atividades planejadas, em seu período pré-determinado na elaboração do 

projeto; 

• Analise do pós evento: Analisa todos os pontos negativos e positivos em todos os quesitos 

citados acima. 
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Planejamento do evento (Anexo 3) comemorativo aos Cinqüenta Anos do Município de 

Santo Amaro da Imperatriz que acontecerá no dia 10 de julho de 2008. O evento foi planejado 

por uma comissão devido ao ano político e o evento acontece uma data que não pode aparecer 

nomes de candidatos e nem divulgarem o evento na festividade, pois a Lei Eleitoral não 

permite esse tipo de evento para se auto promoverem. Esta comissão foi definida por varias 

entidades do município para que nenhuma instituição se sentisse prejudicada. Essa comissão 

pode apresentar uma programação de atividades e selecionar outras atividades que não 

prejudicassem o evento.  

A organização deste projeto visa à elaboração de todas as atividades desenvolvidas nas 

festividades alusivas ao cinqüentenário da Emancipação Politico-Administrativa de Santo 

Amaro da Imperatriz, a organização verifica os orçamentos sendo que aprovação do projeto 

tem que ser passado à Administração e pelo Prefeito para que possa ser aprovado e liberado 

para a execução.  

No Setor de Execução apresenta-se o projeto para a comissão organizadora do evento, 

para o lançamento do folder com a programação das festividades ao cinqüentenário do 

município com toda a programação do evento. Sendo que algumas atividades acontecerão 

antes da data do aniversário do município. Sendo que este setor acontece às atividades já 

definidas pela comissão organizadora. 

O pós evento avalia todas as etapas citadas acima fazendo suas sugestões de 

melhoramento, e analisa cada atividade desenvolvida fazendo uma avaliação no seu contexto 

positivo e negativo, para melhoramento no futuro.   

 

5.1.2 Infra-estrutura administrativa 

 

O Setor possui um bom relacionamento com os demais, não só dentro da Secretaria, 

mas com todos os departamentos públicos do Município. O principal foco da Secretaria são os 

eventos que são captadores de turistas. A infra-estrutura do Setor de Eventos está definida no 

primeiro tópico deste capítulo.  

 

 

5.1.3 Atividades envolvidas no setor 
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As atividades desenvolvidas foram: 

 

As atividades neste setor se consistiram basicamente na elaboração, planejamento, 

organização, execução e análise do pós evento comemorativo aos cinqüenta anos do 

município.  Juntamente com uma comissão organizadora, a presidência desta comissão.  

Referente a este setor pode-se praticar todas as etapas de um evento de diversas 

classificações, visualizando os diferentes tipos. Trabalhando com a área de eventos em minha 

análise, consegui atingir as expectativas com a realização de diversos eventos não em 

grandeza mais sim em qualidade.  

 

5.1.4 Conhecimentos técnicos adquirido 

 

A experiência de elaborar uma programação a ser realizada no município, visualizada 

no Anexo D, e que todos os munícipes aprovem, a realização deste evento é um grande ganho 

profissional em minha carreira. 

Mais que o planejamento de eventos, o principal de tudo é que, se a execução cumprir 

suas metas e datas certas, não teremos problemas no futuro. E na área pública tem que ter 

antecedência devido a sua burocracia.   

  

5.1.5 Aspectos positivos, limitantes e sugestões administrativas. 

 

Como ponto positivo destaca-se a acessibilidade às empresas que apóiam com o 

fornecimento do material utilizado no Setor de Eventos. Isto mostra a credibilidade entre 

órgão público e privado.   

Aspectos limitantes apresentam-se: a dependência de autorização de verbas para sua 

operacionalização; a falta de planejamento de eventos futuros; e falta de banco de dados dos 

eventos passados. 

Sendo que as sugestões para o setor são: as autorizações de empenhos para solicitação 

de verbas para a Secretaria devem constar em um planejamento anual antecipado. Visto que 

no Setor de Eventos é utilizado mais da metade do orçamento destinado à Secretaria. 

 Outro ponto limitante é a falta de informações ou o não repasse das mesmas 

internamente no órgão público, mesmo quando as informações competem ao setores 

pertinentes. 
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Referente às sugestões este setor tem dividir mais as tarefas sobrecarregando somente 

uma pessoa, para que ocorram falhas. 

Outra sugestão é fazer o balanço de verba a ser gastos todos os anos antecipados para 

que nenhum evento seja prejudicado decorrente a falta de verba.  

A criação de um banco de dados de todas as informações e arquivos fotográficos do 

município pertinentes ao turismo para pesquisas futuras. 

 

5.2 Setor: Planejamento Turístico 

 

Responsável pelo setor: Luiz Gonzaga dos Santos 

Período: 29 de maio a 13 de junho 

Nº de horas: 72 horas 

 

5.2.1 Funções do setor 

O setor visa buscar o planejamento adequado para sua tipologia turística a qual se 

encontra atualmente, através de elaboração de projeto que visam preservar o meio ambiente 

em nosso município. 

• Análise de problemas turísticos: através do trade turístico. 

• Elaborar projetos: criação de projetos que visam o retorno positivo para o turismo e no 

município e o melhoramento do setor turístico. 

• Viabilizar: Analisa o melhor modo de execução do projeto, assim o como investimento e 

retorno que o município receberá no futuro. 

• Execução: Coloca em prática o projeto em seu tempo determinado pelo cronograma indicado 

pela viabilização.  

 

5.2.2 Atividades envolvidas no setor de planejamento turístico 

 

As atividades neste setor estão no contexto do desenvolvimento turístico no município, 

com o principal foco de trabalho realizado, foi a elaboração do projeto para a reconstrução da 

praça situada na Prefeitura, a atividade realizada pela acadêmica no setor de planejamento, 

superou as expectativas dos funcionários atuantes no mesmo. Onde juntamente com os 

responsáveis do planejamento pode fazer avaliações e sugestões.  
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5.2.3 Conhecimentos técnicos adquirido 

 

A importância da elaboração para que seja aprovado pelo Gestor Majoritário. Isso faz 

com que o planejamento e elaboração de projeto torna-se uma ferramenta básica de trabalho. 

Visando atingir sua meta para o crescimento sem danos ao meio ambiente e a preservação da 

cultura local.  

  

5.2.4 Aspectos positivos, limitantes e sugestões administrativas. 

 

O aspecto positivo desta elaboração de projeto visa sempre o melhoramento para a 

população e turistas, a qual recebe atualmente em seu município. Outro aspecto positivo é este 

setor dar-se bem com as demais secretarias do município, mesmo porque o turismo está 

atrelado aos outros setores com ralações à infra-estrutura básica e turística do município. 

A possibilidade de estar melhorando e viabilizando os pontos fracos do turismo no 

município.  

Nesta área de planejamento turístico falta a divulgação entre os meios competentes, 

responsáveis em apoiar e aprovarem o projeto. Esta falta de apoio gera um atraso maior, o 

planejamento turístico é um projeto mais elaborado e está tem que ser bem avaliada para que 

não prejudique o turismo no futuro. Este projeto tem um retorno mais demorado devido aos 

trâmites legais em relação à preservação de todo em seu entorno no âmbito turístico. 

Como sugestão, o envolvimento de mais pessoas neste setor onde somente uma pessoa 

faz este trabalho a elaboração e aprovação destes projetos a desenvolver. 

 

 

5.3 Setor Marketing 

 

Responsável pelo setor: Luiz Gonzaga dos Santos 

Período: 16 de junho a 2 de julho 

Nº de horas: 78 horas 

 

5.3.1 Funções do Setor 
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Sua principal função no marketing é fazer a divulgação do município como atrativo 

turístico. O principal feito neste setor é a elaboração do folder do município para divulgação 

do mesmo. 

• Planejamento: Visa de qual plano de marketing adaptara a divulgação. 

• Estratégias: Utilizara de suas estratégias para atingir suas metas. 

• Divulgação: Atrair a atenção de todos através destes meios. 

• Vendas: Que o público procure o município para desfrutar os atrativos turísticos. 

 

5.3.2 Atividades envolvidas no setor de marketing 

 

A principal atividade desenvolvida pela acadêmica neste setor foi a elaboração do folder 

turístico com a divulgação do município, juntamente com o Secretário do Turismo e com o 

conselho municipal de turismo o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). 

 

5.3.3 Conhecimentos técnicos adquirido 

 

O setor público em relação a marketing tem que trabalhar para todos os atrativos 

turísticos do município, não somente de uma infra-estrutura turística, mais sim de um 

conjunto destas atividades mostrando o potencial. Dando ênfase à beleza do município a qual 

o turismo está inserido.  

  

5.3.4 Aspectos positivos, limitantes e sugestões administrativas. 

 

O marketing tem a possibilidade de mostrar somente o lado positivo da cidade e 

oferecendo seus atrativos turísticos, fazendo uma ferramenta básica de trabalho no turismo. 

O marketing trabalhado atualmente na secretaria é somente em curto prazo ou o 

marketing corretivo a grosso modo, sem investimentos para o futuro do município, 

prejudicando o potencial turístico que pode ser trabalhado no setor. 

O setor de marketing não está adequado, devidamente, às questões de mobilidade 

turística da região. 

A sugestão a este setor é a colocação de placas turísticas e mapas turísticos com mais 

ênfase aos atrativos turísticos. O mapa utilizado na Secretaria é o mesmo utilizado pelo Setor 
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de Trânsito tornando mais complicado para o turista devido ao grande número de ruas 

atreladas a este mapa. 
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6 ANÁLISE DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS 

 

Todas as atividades desenvolvidas durante o período de estágio foram de grandes 

conhecimentos, para a vida profissional, com a possibilidade de desenvolver minhas teorias 

juntamente com as experiências dos profissionais atuantes neste setor. E o estágio deu-se no 

período de 10 de março a 02 de julho de 2008, completando uma carga horária de 450 horas 

de estágio, com 75 dias trabalhados sempre com a supervisão do responsável do estágio, 

dando a responsabilidade de responder pela secretaria durante sua ausência. 

A realização deste estágio e elaboração desta pesquisa deu-se decorrente ao estágio 

obrigatório durante a décima fase do curso de turismo e hotelaria da UNIVALI, em São José 

que proporciona ao aluno a vivência e experiência profissional.   
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7 CONCLUSÃO TÉCNICA COM REFERÊNCIA AO ALCANCE DOS 

INDICADORES 

 

O turismo vem se destacando no mundo globalizado, segundo o conceito de Oliveira 

(2005) e o Setor de Eventos cresceu vertiginosamente, o turista quer inovações qualidade e 

variação em seu destino escolhido para o lazer. 

Isso tende a desenvolver principalmente as cidades que tem vocação para o turismo e 

capacidade e planejamento de crescimento em longo prazo, sem prejudicar  sua cultura local 

para agradar o turistas. Fazendo a miscigenação da cultura local com o conforto do turista 

visto que essa tem que ser preservada  com todas as suas características típicas. 
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Quadro de Atividades 

Data Hora Local Atividade 
1º de abril a 29 de 

setembro 

10h Bares da Cidade Campeonato de dominó 

1º de junho a 8 de 

julho - 

14h Escolas do Município Palestras sobre o tema—”Aspectos Históricos do 

Município” 

 

1º de junho a 30 de 

junho - 

 Escolas do Município Palestra sobre Primeiros Socorros nas Escolas do 

Município 

9 de junho a  9 de 

julho - 

 Bairros da Município Alerta Vermelho Bombeiros 

 

14 de junho a 15 

de junho 

14h às 18h Ginásio de Esporte 

Nereu Rmos 

Gincana Interescolar alusiva ao Cinqüentenário 

do Município. 

28 de junho 9h às 17h Praça Governador Ivo 

Silveira 

Integra Santo Amaro 50 anos de alegria (Sesc) 

 

28 de junho  11h CGT Boca da Serra 5ª Feijoada da APAE 

28 de junho  20h Hotel Plaza Caldas da 

Imperatriz 

Festival Junino 

30 de junho  7h Ginásio de Esporte 

Nereu Ramos 

Juramento à Bandeira  

 

1º de julho a 10 de 

julho  

8h às 10h Escolas do Município Nossa Escola, Nossa História 

 

1º a 4 de julho e 7 

a 10 de julho 

14h às 17h Praça Governador Ivo 

Silveira 

Feira de Artesanato 

 

2 de julho -   9h às 17h Ginásio de Esporte 

Estefano Becker 

Tornei de Xadrez 

2 de julho  19h Câmara de Vereadores Palestra “A História de Santo Amaro da 

Imperatriz”. 

3 de julho  19h Câmara de Vereadores Noite da Poesia, com temas Santoamarenses. 

4 de julho  9h Praça Governador Ivo 

Silveira 

2ª Copa de Taekwondo Intercolégios entre os 

núcleos do Projeto Social.  

4 de julho  9h às 17h Praça Governador Ivo 

Silveira 

Apresentação do Canil da Polícia Militar 

 

4 de julho 9h às 17h Praça Governador Ivo 

Silveira 

Exposição de equipamentos e armas utilizadas 

pelos caçadores. 

 

4 de julho 9h às 17h Praça Governador Ivo 

Silveira 

Mostra de equipamentos utilizados em operações 

de trânsito. 
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Data Hora Local Atividade 
4 de julho 9h às 17h Praça Governador Ivo 

Silveira 

Disponibilização do Policiamento Montado de 

Cavalaria para contato básico de montaria e 

fotografia. 

4 de julho 9h às 17h Praça Governador Ivo 

Silveira 

Estande do PROERD com panfletos sobre o 

Programa Educacional de Resistência às Drogas. 

4 de julho  19h Câmara de Vereadores Panegírico (Homenageado Pe. Frei Fidêncio 

Feldmann). 

5 Julho 8h Praça Governador Ivo 

Silveira 

Simulado e Mostra de Matérias dos Bombeiros  

 

6 de julho  9h Ruas da Cidade Corrida Rústica.  

7 a 19 de julho  20h Ginásio de Esporte 

Estefano Becker 

Campeonato Municipal Empresarial de Futsal 

7 de julho  20h Sede da Banda Santo 

Amaro 

Sessão Solene da Academia Santoamarense de 

Letras em homenagem ao Município. 

 

8 de julho  9h Beira Rio Plantio de árvores. 

 

8 de julho  20h30 Sede da Banda de 

Música 

Reunião Festiva de Posse do Conselho-Diretor 

para o Ano Rotário 2008/2009 e Homenagem aos 

50 Anos do Município. 

9 de julho 14h Salão Frei Dalvino Baile da Melhor Idade. 

 

9 de julho  19h Salão São Francisco Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Santo 

Amaro da Imperatriz. 

10 de julho  14h Ruas da Cidade Passeio Ciclístico. 

 

10 de julho - 17h Praça Governador Ivo 

Silveira 

Apresentação e Corte do Bolo de Aniversário do 

Município. 

10 de julho  15h Praça Governador Ivo 

Silveira 

Apresentação do Grupo Folclórico Grupo Vida 

Ativa da 3ª Idade - Dança Açoriana. (ACESA) 

 

10 de julho 18h Praça Governador Ivo 

Silveira 
Apresentação das Bandas Graves e Agudos, 

Banda Explosão Músical e Grupo Fronteiras  

10 de julho - 19h Igreja Católica Matriz Missa Solene com Apresentação do Coral São 

Sebastião. 

12 de julho  20h Salão da Igreja do 

Bairro São Francisco 

Bingo Beneficente. 

12 e 13 de julho 10h Morro da Asa Delta Campeonato do Vôo Livre.  
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Data Hora Local Atividade 
 

12 e 13 de julho   Parque de Exposição 

Orlando Becker 

Festa do Colono 

 

16 de julho 13h30 Salão São Francisco. Seminário do Meio Ambiente “A Bacia 

Hidrográfica do Rio Cubatão”. 

16 de julho 13h30 Ginásio Estefano 

Becker 

Torneio de Jogos Adaptados e Basquetebol. 

8, 9 e 10 de agosto   Parque de Exposição 

Orlando Becker. 

Motaço –Ed. Especial 50 anos 

 

 

7 de Setembro  14h Avenida Frei Fidêncio 

Feldmann 

Desfile Cívico-Escolar com o tema dos 50 Anos 

do Município.  

 

 


