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RESUMO 
 
Objetivo: investigar os fatores de sucesso do Festival de Cultura e Gastronomia de 
Tiradentes, pela perspectiva dos stakeholders, e suas contribuições para o 
desenvolvimento local. A formação de redes de cooperação indica ser esse o 
caminho mais promissor para criar a oferta de um produto turístico competitivo, 
completo, voltado para um mercado específico de consumo e, consequentemente, 
aumentar a empregabilidade e a renda da população. Relevância/originalidade: a 
atividade turística procura atender a necessidades de pessoas que buscam 
felicidade, status, descanso e lazer, portanto, esse é um segmento que apresenta 
diversos processos criativos e inovadores capazes de sustentar a economia dos 
negócios, como, por exemplo, a realização dos festivais gastronômicos, que são 
fortes indutores do desenvolvimento socioeconômico para os municípios que o 
fomentam, tornando-se potenciais fatores de desenvolvimento turístico local. 
Metodologia/abordagem: para que o objetivo fosse alcançado, foi realizada 
pesquisa do tipo descritiva, com abordagem qualitativa, por meio de um estudo de 
caso, contando com a participação de stakeholders que cooperam na organização 
do festival. Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental e 
entrevistas semiestruturadas. Principais resultados: a pesquisa indicou que a 
atividade turística, intitulada como o “maior festival de gastronomia brasileira”, 
associado ao “Festival Fartura” existente há 24 edições, teve grande influência no 
turismo da cidade, no desenvolvimento econômico e social, além de contribuir para o 
sucesso na divulgação da gastronomia local e por ter atraído grandes chefs 
renomados ao evento. Percebeu-se que o patrimônio arquitetônico e cultural 
também exerce influência no sucesso do festival, dado seus atributos e 
investimentos que ocorreram na cidade na década de 90. Notou-se que as parcerias 
entre poder público e privado são cruciais para o sucesso do evento e, mesmo que o 
setor público seja coadjuvante da atividade, é relevante para subsidiar as ações do 
festival. Os stakeholders, por sua vez, foram reconhecidos como fortes redes de 
cooperação do evento, aqueles que trazem inovação, parcerias, impulsionam os 
investimentos e o desenvolvimento socioeconômico do município e, por isso, 
exercem máxima influência no sucesso do festival. Contribuições gerenciais: este 
estudo foi fundamental para ampliar a visão de gestores públicos e/ou privados no 
tocante à realização de eventos como os festivais gastronômicos em cidades com 
potencialidade turística. Acredita-se no potencial dessas atividades para inovar e 
melhorar a vida da comunidade e entende-se como primordial garantir que evoluam 
e oportunizem por meio de boas práticas de gestão o desenvolvimento local. 
Aderência à linha de pesquisa: este trabalho atende aos requisitos de um 
mestrado profissional, cujo objetivo é aproximar a academia do ambiente de 
negócios com estudos aplicados. Está vinculado à linha de pesquisa de inovação e 
organizações, no Núcleo de Estudos em Gestão em Organizações do Mestrado 
Profissional em Administração da Faculdade Pedro Leopoldo.  
 
Palavras-chave: Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Arranjos 
Produtivos Locais. Stakeholders. Desenvolvimento Local. 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT   
 

Objective: investigate the factors of success of Tiradentes’ culture and the 
Gastronomy Festival, from the perspective of the stakeholders, and their 
contributions to the local development. In Tiradentes, the formation of cooperation 
networks indicates that this is the most promising way to create the offer of a 
competitive (and) completed tourist product, aimed at a specific consumer market 
and, consequently, increases the employability and income of the population. 
Relevance/originality: The tourist activity seeks to meet the needs of people who 
seek happiness, status, rest and leisure, therefore, this is a segment that presents 
several creative and innovative processes capable of sustaining the business 
economy such as the realization of gastronomic festivals, which are strong inducers 
of socioeconomic development for the municipalities that promote it, becoming 
potential factors for local tourist development. Methodology/approach: In order to 
achieve the objective, a descriptive research was carried out, with a qualitative 
approach, through a case study, with the participation of stakeholders who 
cooperated in the organization of the festival. Data were collected through 
documentary research and semi-structured interviews. Main results: The research 
indicated that the tourist activity, entitled as the "largest festival of Brazilian 
gastronomy", associated with the Festival Fartura existing for 24 editions, had a great 
influence on the city's tourism, economic and social development, in addition to 
contributing to the success in promoting the local cuisine and for having attracted 
great renowned chefs to the event. It was noticed that the architectural and cultural 
heritage also influence the success of the festival, given its attributes and 
investments that took place in the city in the 90s. Even if the public sector is 
supporting the activity, it is relevant to subsidize the festival's actions. The 
stakeholders, in turn, were recognized as the event's strong cooperation networks, 
those who bring innovation, partnerships, drive investments and the municipality's 
socioeconomic development and, therefore, exert maximum influence on the 
festival's success. Management contributions: This study was essential to broaden 
the vision of the public and/or private managers regarding the realization of events 
such as gastronomic festivals in cities with tourist potential. We believe in the 
potential of these activities to innovate and improve the life of the community and it is 
considered essential to ensure that they evolve and create opportunities for local 
development through good management practices. Adherence to the Research 
Line: This work meets the requirements of a professional master's degree, whose 
objective is to bring academia closer to the business environment with applied 
studies. He is linked to the research line on innovation and organizations, at the 
Center for Studies in Management in Organizations of the Professional Master's 
Degree in Administration at Faculdade Pedro Leopoldo. 
 
Keywords: Tiradentes Culture and Gastronomy Festival. Local Productive 
Arrangements. Stakeholders. Local Development. 
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1 Introdução  

 

O turismo é uma atividade que pode emergir de forma natural ou induzida, com a 

finalidade de atender à demanda de indivíduos que buscam felicidade, lazer, paz e 

descanso em lugares, circuitos e roteiros. É uma atividade que integra a indústria do 

turismo, redes de colaboração, a comunidade e o desenvolvimento local 

(Kachniewska, 2013).  

 

Para muitos municípios que apresentam um viés turístico a atividade é uma 

importante fonte de renda e de empregos para a população. Contudo, com um 

cenário que se apresenta cada vez mais dinâmico, flexível e competitivo, buscar 

novas alternativas de mercado torna-se questão de sobrevivência para as 

organizações públicas e privadas (Motta, 2001; Wood, 2009). Dentre essas novas 

alternativas, surgem os festivais gastronômicos. Pertencente a cadeira do turismo, 

esse segmento apresenta ainda diversas inovações que agregam a sustentabilidade 

econômica dos negócios. 

 

Sabe-se que há inúmeros festivais ao redor do mundo, eventos que celebram a 

cultura e a diversidade do povo e que apresentam aos turistas seus melhores pratos, 

chefs e cozinheiros. Na busca por se diferenciar de seus concorrentes, muitas 

localidades, no exterior e no Brasil, voltaram-se para a exploração dos seus 

patrimônios culturais e, de forma específica, dos seus patrimônios gastronômicos, à 

procura de desenvolver novos produtos ou até mesmo uma marca reconhecível para 

seu consumidor (Panosso Netto & Gaeta, 2010).  

 

Os festivais gastronômicos são atraentes, principalmente, pelo crescimento do setor 

gastronômico. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos 

(ABIA, 2020), em 2017 o crescimento nominal da indústria de alimentação foi de 

4,6%, com ganho real no faturamento de 1,01%, atingindo a cifra de R$ 642 bilhões, 

significando uma correlação desse faturamento com o Produto Interno Bruto (PIB) 

do país da ordem de 9,8%. Em 2018 o setor de alimentos registrou crescimento de 

2,08% em faturamento, atingindo R$ 656 bilhões, o que representa 9,6% do PIB. Já 

em 2019, de acordo com a ABIA, a indústria de alimentos teve faturamento de R$ 

699,9 bilhões, 6,7% maior do que o do ano anterior. E manteve o Brasil como o 
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segundo maior exportador de alimentos industrializados do mundo, mesmo com 

queda de 2,3% nas exportações. Ainda segundo a ABIA, em 2020 o Brasil foi o 

segundo maior exportador de alimentos industrializados do mundo, responsável pelo 

fornecimento de produtos da cadeia alimentícia para mais de 180 países. Esse 

segmento, portanto, tem importância expressiva para o país, porque representa 

9,6% do PIB brasileiro e gera 1,6 milhão de empregos formais e diretos.  

 

Com tanto potencial, os festivais gastronômicos têm como principal objetivo mostrar 

as tradições, culturas e manifestações típicas de uma região ou localidade por meio 

da comida, ressaltando o prazer e não somente a satisfação de se alimentar 

(Schlüter, 2003). O desenvolvimento desse setor coopera para reter os gastos dos 

turistas, assim como a comercialização de alimentos locais, quer seja por meio de 

restaurantes, diretamente de produtores ou ainda por outras experiências 

gastronômicas que contribuem para menor importação de alimentos, favorecendo o 

crescimento do capital gerado pela atividade do mercado interno (Hall, 2011). 

 

Em Minas Gerais, o festival mais reconhecido e bem-sucedido no país, é o Festival 

Cultura e Gastronomia de Tiradentes que acontece na cidade desde 1998 e tem por 

objetivo incentivar os restaurantes e chefes de cozinha a apresentarem seus pratos 

e receitas como forma de conquistar o público, possibilitar o turismo de experiência 

por meio da beleza arquitetônica da cidade, propiciar o acesso à cultura e à 

educação pelos cursos e workshops oferecidos e apresentar o que há de melhor da 

gastronomia mineira. Com o objetivo de atrair turistas para a região, o Festival 

Cultura e Gastronomia de Tiradentes é considerado o “maior festival de gastronomia 

brasileira”, associado ao “Festival Fartura”, que também é um grande executor de 

eventos com a mesma característica no país (Fartura, 2021).  

 

O Fartura – Comidas do Brasil é uma plataforma nacional de gastronomia que foi 

criada no ano de 2012. O projeto busca, por meio de expedições gastronômicas e 

festivais pelas regiões do Brasil, acompanhar os caminhos dos alimentos, desde sua 

origem até a sua utilização nos pratos servidos nos diversos bares e restaurantes. 

Visa ainda criar parcerias e atrair colaboradores do setor público e privado que 

tenham o mesmo objetivo: fomentar a cultura, o turismo, a memória, os folclores, os 

costumes regionais e os alimentos. Dessa forma, tem por objetivo democratizar o 
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acesso a produções locais, aos pratos, à cultura mineira e ao conhecimento dos 

melhores chefs. De acordo com os dados do próprio Fartura Brasil (2021), o evento 

em Tiradentes reúne anualmente mais de 50 mil pessoas, com mais de 150 mil 

pratos servidos, 6 mil garrafas de vinho, 200 atividades gastronômicas, 320 

profissionais da gastronomia e 48 toneladas de comida preparada. Há mais de 20 

anos, atrai turistas do Brasil e do mundo, empreendedores, participantes e 

investidos de grandes mercados e, com o passar dos anos, tornou-se uma franquia 

e uma importante vitrine para outras cidades que desejam atuar nessa área de 

entretenimento e desenvolvimento econômico. 

 

Os festivais gastronômicos com potencial como o Festival Gastronômico de 

Tiradentes se cercam de elementos ou pilares circunstanciais que, apesar de 

complexos, atuam no mapeamento e na construção de uma articulação sustentável 

entre eles que são capitais para a evolução do turismo. São eventos turísticos que 

compreendem um conjunto de atividades com base no conhecimento que produz, 

sejam bens tangíveis e intangíveis, com cunho intelectual, cultural, artístico e valor 

econômico agregado.  

 

Na visão de alguns autores os festivais se popularizam na medida em que os 

cidadãos consomem e vivenciam a cultura, e por isso, têm se tornado uma maneira 

economicamente atraente para vender produtos culturais e favorecer o turismo 

(Bennett & Lemoine, 2014). Há quem busque contrapor essa teoria, porém, com 

conceitos e modelos que suscitam o entendimento da complexidade dos desafios 

dos negócios atuais (Freeman, 2001). O conceito mais reconhecido para a defesa 

de estudos dessa natureza é o de stakeholders, desenvolvido por Edward 

Freemanem, em 1984 (Delgado, 2011). Ainda no turismo, a visão sistêmica é 

habitualmente usada por Beni (2003), Hall (2002) e Leiper (2003), tendo clara a 

evidência de interação entre os diversos atores e elementos geográficos que 

caracterizam o fenômeno denominado terminologicamente como clusters, Arranjos 

Produtivos Locais (APLs) ou Sistemas Produtivos Locais.  

 

A expectativa dos municípios com características turísticas é utilizar-se de eventos 

gastronômicos como fonte para melhorar a renda e oportunizar mais 

empregabilidade à população. Todavia, mesmo que esses eventos visem o sucesso 
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da oferta turística por muitas cidades, especialmente as interioranas, é importante 

reconhecer que alguns atores são imprescindíveis na construção desse movimento. 

Dessa forma, entende-se, portanto que a formação de um Arranjo Produtivo Local 

(APL) turístico e os stakeholders (termo que refere-se a um grupo que possui 

interesse em determinada atividade e que pode afetar ou ser afetado por ela),  

podem ser o percurso mais estratégico para se objetivar o turismo como produto 

completo, previamente concebido para um mercado básico já que a “cooperação 

pode realçar as oportunidades individuais das firmas, adequando à oportunidade 

produtiva da economia” (Kachniewska, 2013, p. 36).  

 

Portanto, pode-se considerar que a estratégia de engrenagem dessa ferramenta não 

está baseada somente na integração da cadeia produtiva do mercado onde os APLs 

ou o stakeholderes estão inseridos, mas, acima de tudo, sobre os aspectos das 

questões políticas, sociais e culturais. Já que o desenvolvimento econômico e social 

é de extrema importância para qualquer região ou local, estudos sobre o tema são 

fundamentais para se compreender as ações dos agentes de cooperação que, 

quando bem planejadas, exercem papel crucial na melhoria da qualidade de vida 

das pessoas em diversas áreas, independentemente se são planejados por 

instituições públicas ou privadas. Afinal, a cooperação público-privada pode diminuir 

as lacunas que ambas apresentam e, por isso, pode resultar na sustentabilidade do 

desenvolvimento turístico (Kachniewska, 2013).  

 

O sucesso do evento Festival de Cultura e Gastronomia em Tiradentes pressupõe a 

construção de relações entre diferentes agentes, como a organização, o marketing, 

a colaboração de parceiros, dos bares/restaurantes, consumidores, mídias e 

empresas patrocinadoras, o que evidencia a contínua colaboração para a criação de 

valores, compartilhamento organizacional e de benefícios concorrendo para sua 

longevidade (Furtado, 2016). Isso porque, a indústria do turismo gastronômico 

influencia a cultura de uma região na medida em que busca aliar capital cultural e 

econômico atraindo parceiros, comunidade local e turistas (Hall, 2011). Por fim, os 

envolvidos na cooperação, quando trabalham com o marketing colaborativo, 

especialmente em casos de pequenos negócios e suas operações, que têm 

recursos limitados de marketing, tornam-se indispensáveis (Gardiner, 2014).  
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Entendendo a complexidade desse ambiente e cenário, além dos crescentes 

desafios enfrentados pelas cidades interioranas de pequenos produtores e 

fornecedores, propõe-se um estudo para compreender qual a relevância da 

cooperação dos arranjos produtivos locais, stakeholders e do marketing como fator 

de sucesso no festival gastronômico de Tiradentes-MG. 

 

O estudo do mercado de festivais gastronômicos como potencial turístico, cultural e 

econômico tem aparecido como uma necessidade de se descobrir e identificar de 

que forma esse setor influencia no processo de desenvolvimento de uma cidade e 

como donos de restaurantes, assim como profissionais do setor público e privado, 

colaboram em seus papéis. Baseia-se na premissa de que é possível competir e 

cooperar, possibilitando diversos benefícios que potencializem as forças 

competitivas de ambos (Resende, 2018).  

 

Buscando compreender e analisar o processo da cooperação e as contribuições do 

marketing em eventos gastronômicos, especificamente no festival em Tiradentes, 

pretende-se, com esta pesquisa, responder à seguinte pergunta: qual a relevância 

da cooperação dos arranjos produtivos locais, os stakeholders e o marketing 

turístico no sucesso do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes?  

 

Para responder essa pergunta são analisados os agentes locais envolvidos na 

produção e organização do evento, buscando compreender sua relevância e 

cooperação para o sucesso do festival.  

 

Portanto, é importante entender como todos esses fatores contribuem para o 

sucesso desse festival que acontece desde 1998 em Tiradentes e que forma o 

mercado gastronômico de maior abrangência na região e talvez no estado de Minas 

Gerais. Assim, este estudo teve como objetivo geral identificar qual a relevância da 

cooperação dos arranjos produtivos locais, os stakeholders e o marketing turístico 

no sucesso do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. 

 

Para atingir esse objetivo, propuseram-se os seguintes objetivos específicos: 
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a) Identificar quais são os arranjos produtivos locais e os stakeholders presentes 

no festival em Tiradentes.  

b) Descrever o perfil e a forma de cooperação dos agentes envolvidos no 

evento. 

c) Identificar a influência das estratégias de marketing para o sucesso do evento.  

d) Mapear quais são os fatores de sucesso na organização do Festival de 

Cultura e Gastronomia de Tiradentes. 

 

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizado um estudo de caso de caráter 

descritivo e qualitativo. A coleta de dados foi feita por meio de análise documental e 

de entrevistas semiestruturadas com os atores envolvidos, visitantes, moradores, 

empresas públicas e privadas que participam do evento.  

 

Os eventos são estratégias que surgem para melhorar a movimentação dos 

municípios, atraindo benefícios econômicos, culturais e sociais. Na cidade de 

Tiradentes, o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes em Minas Gerais é 

um dos maiores eventos do setor no país (Furtado, 2016). Para Beni (2006), o 

turismo é um sofisticado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, 

como e a que preço. Nesse sentido, os festivais têm oferecido vantagens 

competitivas para o desenvolvimento do turismo, sendo utilizadas como um 

diferencial passível de proporcionar experiências únicas aos visitantes. Esse novo 

segmento do mercado turístico tem se apresentado como turismo gastronômico, 

sendo “uma vertente do turismo cultural no qual o deslocamento de visitantes se dá 

por motivos vinculados às práticas gastronômicas de uma determinada localidade” 

(Gândara, Gimenes & Mascarenhas, 2009). 

 

Este estudo em especial buscou compreender como o tema tem sido tratado no 

âmbito das ciências sociais aplicadas, além de conhecer os avanços da área da 

inovação no desenho dos APLs e stakeholders como estratégias de geração de 

emprego e renda. O turismo é uma atividade muito particular, pelo fato de ser um 

segmento fragmentado, onde submergem diversos negócios, e não somente um 

único produto que seja competitivo em um mercado isolado (Beni, 2006). Como uma 

atividade econômica, o setor exige que os gestores públicos e privados abordem 

planos e ações que fomentem a receptividade da comunidade assistida. Assim, se 
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justifica a importância desta pesquisa como forma de mapear as redes de 

colaboração e do marketing entre outras referências que exponham os elementos de 

sucesso do festival em Tiradentes. O intuito é esclarecer os fatores mais relevantes 

e sensíveis desse modelo competitivo, que possam ser replicados ou 

implementados em outros municípios ou ainda servir de “case estratégico” para 

gestores públicos municipais ou privados que queiram potencializar o turismo e a 

economia de determinada região ou local.  

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro corresponde a esta 

introdução, que contempla o tema, a contextualização, a problemática, os objetivos e 

as justificativas da pesquisa. O segundo capítulo, o referencial teórico, abrange os 

principais conceitos do turismo e o desenvolvimento regional. Discute ainda as 

principais teorias sobre APLs, stakeholders e as parcerias entre o poder público e 

privado para esse tipo de evento, além de compreender como a cooperação e 

marketing podem contribuir como fatores de sucesso em um festival gastronômico. 

No terceiro descreve-se a metodologia, com a caracterização da pesquisa, o quadro 

de referências construído, a análise e observação e a técnica de coleta e de análise 

de dados. Já no quarto capítulo discutem-se os resultados obtidos por meio da 

pesquisa e entrevistas. E como último e quinto capítulo, tecem-se as considerações 

finais que apresentam as limitações encontradas, sugestões para futuras pesquisas 

e as contribuições que a pesquisa trouxe ao campo gerencial.  
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo divide-se em três seções, em que são apresentadas as teorias que dão 

sustentação à pesquisa. A primeira seção explora o termo turismo e o 

desenvolvimento regional, incluindo a contextualização do tema, dos principais 

conceitos, tipos e modelos que se apresentam dentro do fenômeno turístico, 

utilizando conceitos do campo da Administração. A segunda seção busca 

reconhecer a importância das redes de cooperação que colaboram com o turismo, 

bem como os APL e os stakeholders. E há ainda uma terceira seção, que apresenta 

a relevância das estratégias de marketing e da organização dos festivais 

gastronômicos, por meio do place attachment, eventos e o patrimônio gastronômico 

e histórico, como propulsores de vantagem competitiva e, consequentemente, suas 

contribuições para o sucesso do Festival de Cultura e Gastronomia em Tiradentes.  

 

2.1 O turismo e o desenvolvimento regional 

 

O turismo tem se destacado por oferecer novos caminhos e possibilidades, e por 

isso há interesse de gestores públicos pela atividade desse segmento que já ocupa 

importante lugar na economia. Mazaro (2017) lembra que o papel da gestão como 

responsável pelas decisões impacta diretamente o turismo e de certa forma também 

influencia o desempenho competitivo em curto prazo sendo vetor de 

desenvolvimento futuro. E Benner (2017) observa a relevância das abordagens de 

APL, afirmando que estas colaboram para as estratégias de desenvolvimento local 

no turismo.  

 

Como um dos principais propulsores da economia global, o turismo é um fenômeno 

que atrai milhões de pessoas no mundo inteiro (Sousa, 2016). Esse é um dos 

motivos que o tornam uma interessante fonte de renda e emprego, em que os 

empresários precisam investir em capacitação para atuar no segmento. 

Consequentemente, o poder público necessita investir em infraestrutura que abrigue 

a atividade turística. Para proporcionar satisfação ao turista, as companhias de 

turismo devem estabelecer relacionamentos efetivos com entes e principalmente 

com seus fornecedores, definindo a forma como as entidades atuarão com o 
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ambiente externo, já que são responsáveis pela providência da oferta de 

componentes para a um produto turístico eficiente (Kachniewska, 2013). 

 

Criar valor turístico é o que diferencia um determinado lugar de outros. No turismo, 

muitos destinos reúnem condições que, ao serem compartilhadas, são capazes de 

gerar um imaginário coletivo criando espaços de valores públicos comuns que 

oferecem melhores oportunidades de desenvolvimento humano. Essa valoração 

está diretamente relacionada à capacidade de gerar alegria, satisfação ou prazer, e 

por isso inúmeras conveniências se abrem a partir de determinados serviços 

oferecidos (Medina, 2017). 

 

Beni (1998) postula que o elemento objetivo do fenômeno turístico pode ser 

traduzido pelo receptivo e fornecimentos dos serviços para a satisfação das 

necessidades do turista, a que se denomina Empresa Turística. Essa mesma 

empresa é complexa, e na maior parte, responsável pela produção, preparação e 

distribuição dos bens e serviços ligados ao turismo.  

 

Para reforçar essa concepção, Beni (1998) acentua a importância de se estabelecer 

grupos ou conjuntos de entes que virão a atuar no segmento turístico, 

desenvolvendo o Sistema de Turismo (SISTUR), composto do conjunto das relações 

ambientais, do conjunto da organização estrutural e do conjunto das ações  

operacionais, como se pode observar na Figura 1. 
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Figura 1 
Sistema de Turismo (SISTUR) de Beni.  
Fonte: Beni, M. C. (1998). Análise estrutural do turismo. São Paulo: SENAC.. 

 

O Sistur proposto pelo autor é composto de três conjuntos: conjunto das relações 

ambientais (CRA); conjunto da organização estrutural (COE); e conjunto das ações 

operacionais (CAO). Cada um desses possui seus subsistemas, como pode ser 

observado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 
Conjuntos que compõem o Sistur 
 Abordagem Exemplos de participantes ou que 

interagem com o fenômeno 

Conjunto das relações 
Ambientais (CRA) 

Influência que o ambiente 
econômico, social, ecológico e 
cultural tem sobre o turismo e suas 
atividades.  

Grupos que procuram turismo 
humanizado, organização da 
comunidade que recebe. 

Conjunto das 
organizações 
estruturais (COE) 

Políticas públicas e privadas que 
por meio de diretrizes regulam o 
desenvolvimento da atividade 
turística, bem como se relacionam 
com o funcionamento do turismo e 
infraestrutura em geral. 

Organizações que atendem as 
necessidades dos turistas, e da 
segunda camada da cadeia 
produtiva. 

Conjuntos das ações 
Operacionais (CAO) 

É o conjunto que expressa os 
aspectos mercadológicos do 
turismo. Isso significa que tem 
relação direta ou indireta com a 
oferta/produção (bens e serviços) 
e/ou demanda/consumo.  

Subsistema de mercado, oferta, 
produção, distribuição, demanda e 
consumo. 

Fonte: adaptado de Beni, M. C. (1998). Análise estrutural do turismo. São Paulo: SENAC. 
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O ponto marco para que os municípios transformem o turismo em uma fonte de 

renda e, consequentemente, de empregabilidade à população, perpassa pela 

capacitação das empresas na atuação do segmento. Conjuntamente, o poder 

público necessita investir em infraestrutura adequada para receber a atividade 

turística. Na busca por conceber a satisfação do turista, as companhias de turismo 

precisam estabelecer relacionamentos efetivos com outras entidades, e 

principalmente com seus fornecedores, de forma a definir como os entes operarão 

com o ambiente externo, já que são responsáveis por prover a oferta de 

componentes para um produto turístico integral (Kachniewska, 2013). 

 

Assim como em todo o mundo, no Brasil as ações de liderança individual ou 

institucional ganham notoriedade no setor do turismo regional. A partir dos anos de 

1990, o Brasil iniciou uma gama de políticas sociais, reformas políticas e 

institucionais para modernizar a atividade econômica no país e, dessa maneira, 

favorecer o progresso social (Beni, 2006). 

 

Nesse sentido, entre os municípios de Minas Gerais que se destacam como roteiro 

turístico, alguns estão localizados na mesorregião do Campo das Vertentes, sendo 

um deles Tiradentes, que compõe em sua atividade turística uma significativa fonte 

de renda e ocupação. Vale ressaltar que Tiradentes é considerada como indutor 

nacional do turismo, seguido por São João Del Rei e Prados, sendo os três 

municípios limítrofes que compõem a Região do Campo das Vertentes (Neves e 

Carneiro, 2014) 

 

Percebe-se que os municípios supracitados são indutores porque exibem um 

cenário turístico de transformação nas bases econômicas e na organização social 

em âmbito regional. Essa transformação é resultante da mobilização social que 

explora as potencialidades e competências específicas existentes na região. 

Identifica-se, ainda, na região, que outros municípios iniciaram um processo para 

desenvolver atrativos turísticos ou empreendimento relacionados, tomando como 

exemplo positivo os municípios citados, que possuem maior desenvolvimento da 

atividade turística, sobretudo Tiradentes. Vale salientar que, para ser um processo 

sólido e sustentável, o turismo deve elevar as oportunidades sociais e a viabilidade 
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da economia local, aumentando a renda e as formas de riqueza, desde que não 

impacte demasiadamente a natureza (Cirino & Lima, 2008; Santos, 2011). 

 

Alguns autores, como Beni (2019), fortalecem a ideia de que sistemas colaborativos 

ou “economias compartilhadas” são mais produtivos, uma vez que empresas 

individuais estão limitadas à sua atividade particular. Os membros de um APL 

trabalhando o marketing colaborativo, principalmente em casos de empresários de 

pequenos negócios e suas operações, que têm recursos limitados de marketing, 

tornam-se basilares (Gardiner, 2014). 

 

Enfim, é fundamental que os atores envolvidos no desenvolvimento da atividade 

turística estejam comprometidos com o planejamento, a implementação, o 

desenvolvimento, a gestão e o controle da operação de forma estratégica e 

sustentável. Contudo, dá-se importância à descentralização do processo turístico, 

implicando a necessidade de se estabelecerem estruturas capazes de articular os 

stakeholders em prol de um desenvolvimento responsável (Gândara e Torres, 2003).  

 

A próxima seção apresenta a inovação, o desenvolvimento econômico e a 

competitividade no setor turístico.  

 

2.1.1 Inovação e competividade para o desenvolvimento turístico  

 

As pesquisas sobre inovação no setor da indústria foram baseadas em ensaios para 

o desenvolvimento de estudos sobre inovação no setor de serviços, ainda em um 

estágio inicial de adequação de um campo referencial próprio (Mazaro, 2017).  

 

A emergente economia de serviços, impulsionada em grande parte pelo 
desenvolvimento do software, teve sua extraordinária expansão no final do último 
milênio que, por sua vez, mudou radicalmente a concepção de inovação, 
incorporando ao conceito atributos imateriais e elementos intangíveis em sua 

definição e aplicação (Mazaro, 2017, p. 2). 
 

Apesar disso, se no mundo das organizações a inovação está na maioria das vezes 

relacionada a novos produtos, melhoria de produtos existentes, tecnologia e 

processos de gestão, no plano macroeconômico a inovação está intrinsecamente 
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entrelaçada ao desenvolvimento dos locais e ao bem-estar de sua população. Isso 

significa, que a inovação é atualmente o eixo central de estratégia competitiva não 

só para negócios e empresas, mas também para países e regiões, principalmente, 

os destinos turísticos (Mazaro, 2017).  

 

Alguns estudos destacam o papel da gestão como a responsável pelas decisões que 

vão impactar o turismo nos destinos, que, por sua vez, vai servir de influência para o 

desempenho competitivo em curto prazo e, ao mesmo tempo, determinar o vetor de 

desenvolvimento para o futuro (Dwyer & Kim, 2003). Isso porque a inovação tem 

sido o principal desafio competitivo na contemporaneidade e continuará sendo 

futuramente. É um fenômeno que interessa e afeta todos os segmentos sociais. O 

sinal de alerta acerca da inovação ganha importância à medida que as pressões da 

competitividade crescem na economia globalizada, é quando as cadeias de valor 

vão sendo transpostas para economias com condições de produtividade mais 

atraentes às vistas do capital econômico (Azevedo & Barros Neto, 2017). 

 

Alguns estudos apresentam a relevância e competitividade como viés da inovação 

em turismo, que tem se tornado tema de interesse para instituições nacionais e 

internacionais de pesquisa e desenvolvimento, além de governantes, investidores e, 

também, o próprio turista (Hjalager, 2010). Os estudos de Hjalager (2010), trazem 

uma revisão das pesquisas sobre a inovação no turismo, categorizando os principais 

aspectos da inovação que diante da crescente competitividade no mercado do lazer 

e dos negócios decorrentes das viagens precisam atender as demandas dos novos 

perfis de consumidores. Assim, a inovação foi subdividida, como: 

 

a. Inovações de produtos ou serviços: se referem às mudanças observadas 

diretamente pelo cliente e consideradas como novas, tanto no sentido de 

nunca terem sido vistas antes ou novas para a empresa particular ou de 

destino. 

 

b. Inovações de processo: se referem normalmente às iniciativas de bastidores 

que visam à eficiência, produtividade e fluxo. Os investimentos em tecnologia 

são a âncora do processo de inovação, às vezes em combinação com layouts 

regenerados para operações de trabalho manual. 
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c. Inovações de gestão: mudanças na maneira como a comunicação global da 

organização com os clientes é feita, e como os relacionamentos entre 

prestador do serviço e cliente são construídos e mantidos. 

 

d. Inovações institucionais: constituição de novas competências ou combinação 

daquelas já estabelecidas entre organizações para colaboração 

interinstitucional, efetivado por meio de acordos bilaterais para a formação de 

alianças e redes. 

 

Pode-se dizer que a gestão de destinos é sempre orientada para a participação e 

cooperação interinstitucional e tem em sua essência a combinação de variadas 

competências, sendo uma delas a indução do turismo (Mazaro, 2017). Além disso, 

pela sua multiplicidade de cenários, as mudanças no turismo acontecem de maneira 

contínua e agrupada. Dessa maneira, as ações evolutivas e as tendências de 

inovação impactam diversos setores que de maneira sinérgica se apropriam de 

valores complementários, agregados e diferenciados para se manter atrativo, 

competitivo e inovador no mercado turístico (Azevedo & Barros Neto, 2017). 

 

No que tange à inovação no turismo, os caminhos que surgem paralelos à evolução 

da sociedade podem ser direcionados pelas novas tendências globais que aos 

poucos moldam os padrões de consumo, e, consequentemente as formas de ofertar 

o turismo para atender as expectativas e necessidades de turistas. A diversidade, 

portanto, vem a ser o principal atributo de orientação aos gestores, ou organizadores 

que trabalham para potencializar as características endógenas de cada destino, 

agregando valor às atividades e aos negócios em turismo quando associados a 

prática de ações de caráter inovador (Mazaro & Panosso Netto, 2012). 

 

Há, no entanto, que se compreender que o importante nesses constructos são os 

esforços tangíveis para viabilizar conceitos tão complexos e difusos, como o de 

inovação, sendo este um processo sistêmico, dinâmico e interrelacional. Esses 

elementos combinados em um espaço geográfico específico podem constituir um 

sistema regional favorável à inovação (Mazaro, 2017).  
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Estes conceitos justificariam as concepções de Hall e Williams (2008), que 

compreendem o turismo como um facilitador estratégico da mobilidade humana, 

estimulando a formação de redes e contribuindo efetivamente para a inovação 

regional e o desenvolvimento em longo prazo, através de estabelecimento de 

ligações com outros setores e vetores do desenvolvimento territorial, como os 

destinos ou regiões com perfis turísticos. Essa visão corrobora a explicação de Beni 

(2011, p.74): “As pessoas vêm buscando sistematicamente produtos e serviços que 

causem sensações novas, prazeres e emoções inusitados, desprezando ofertas que 

não contemplem essas formas de experiência” (Beni, 2011, p.74). 

 

As tendências econômicas, políticas, de demanda, oferta e sociodemográfica, bem 

como o planejamento e gestão administrativa, são incentivos à formação de clusters; 

incentivo a pequena e média empresa; cooperação público privada; foco na geração 

de trabalha e renda, e, deste modo, fatores essenciais que compõem as tendências 

políticas e que continuarão sendo forças altamente relevantes no turismo que, 

somadas a outras tendências, possibilitarão nortear ao planejamento e gestão dos 

destinos (Azevedo & Barros Neto, 2017). 

 

Por último, Mazaro e Panosso Netto (2011, p. 369), concluem que: “Tudo o que for 

relacionado ao lúdico e ao sonho terá êxito na indústria do futuro”. Assim, a 

experiência que se propõe ao turista atualmente deve ser única, original e inovadora 

(Mazaro & Panosso Netto, 2012). 

 

A próxima seção apresenta as redes, cooperação e a colaboração, que são parte da 

econômica colaborativa, e são importantes ferramentas para se obter vantagem 

competitiva no turismo.  

 

2.2  Redes, cooperação, colaboração e turismo  

 

A economia colaborativa vem ganhando espaço e se fortalecendo em todo o mundo. 

A cadeia de colaboração demonstra como empresas podem ressignificar seus 

modelos de negócios, tornando-se prestadores de serviços, fomentadores de 

mercado ou provedores de plataformas. Pode-se afirmar que o coração da economia 

colaborativa se faz presente em empresas e projetos que surgiram a partir das 
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variações do compartilhamento pessoa-para-pessoa (peer to peer), intitulado 

consumo colaborativo. Transporte, locação de veículos, serviços, hospedagem, 

viagens, gastronomia, entre outros, todos esses agregam valor em cada nível e gera 

retorno, já que esses modelos representam aumento de maturidade, exigem 

recursos e resultam em benefícios (Beni, 2019).  

 

As ações cooperadas entre as empresas são capazes de construir vantagens 

competitivas regionais frente a alternativas de conglomerado produtivo, o que 

isoladamente seria mais complicado. Para apoiar tais conceitos, Benner (2017) 

descreve que os organismos de cooperação, como uma colaboração vertical e 

horizontal de empresas e o diálogo entre os poderes públicos e privados, podem se 

realizar por meio de investimentos que apoiem as atividades de colaboração ou 

impulsionam medidas de construção da confiança.  

 

A cooperação, habitualmente, está sujeita às expectativas de benefícios, como 

baixos riscos nas atividades de negócios; baixos custos de transação e de operação; 

mais segurança em ambientes turbulentos; mais garantia diante da competição 

global; diversificação de oferta; fundo de recursos adicionais; propagação de 

conhecimento e informação; mais flexibilidade; força política; mais efetividade no 

desenvolvimento; sazonalidade moderada; melhor acesso às competências 

singulares; maior cadeia de valor; mais empreendedorismo local; e inovação 

(Kachniewska, 2013). 

 

Nesse sentido, para melhor compreensão dos conceitos que compõem as redes de 

cooperação, faz-se necessário entender as características intrínsecas desse 

processo, conforme especificado por Czajkowski e Cunha (2010). Esses autores 

tentam explicar que essas redes consistem em um conjunto de atores agrupados em 

uma só estrutura, operando de forma adjacente para o alcance de um único e 

comum objetivo. No turismo, o modelo de desenvolvimento provoca esforços de 

cooperação para mais competitividade e sustentabilidade das destinações turísticas, 

haja vista que a indústria do turismo é subsidiada por múltiplos agentes, tais como 

empresas de receptivo, organizações governamentais, agências de viagens e 

turismo e restaurantes.  
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Além disso, a interação social, é uma característica presente no turismo, capaz de 

gerar aos indivíduos o papel de ativos (geradores de mudanças no ambiente em que 

visitam) e passivos (aqueles que recebem influências das características do local 

visitado), ou seja, interagem por meio das trocas que fazem entre si (Fratucci, 2008). 

 

A conexão entre empresas que de alguma maneira relacionam-se ganhou mais 

abrangência e tornou-se central nos estudos da teoria dos stakeholders. O 

surgimento desse termo apresentou-se a partir da compreensão de que as 

estratégias empresariais sofreriam influência e seriam diretamente influenciadas por 

gestores e acionistas, além de todos os entes que de alguma forma se relacionaram 

(Freeman, 2001).  

 

Autores como Martínez, Elche & García-Villaverde (2019), entre outros, defendem 

que o sucesso dos destinos turísticos depende da competência que eles apresentam 

para promover um eficaz trabalho em rede, pelo fato presente dos elementos 

reconhecidos como patrimônio histórico e cultura, não se bastarem, por si sós. Além 

disso, os recursos que são condutores de atratividade necessitam estar em torno de 

um conjunto de serviços de apoio que acrescentam comodidade à experiência.  

 

Em razão dessa diversidade, Massukado e Teixeira (2007) explicam que os 

empreendimentos do setor turístico podem cooperar entre si visando ao alcance de 

objetivos diversos, tais como: a promoção de um destino turístico, o lançamento de 

um novo produto ou de prospecção de eventos para o local.  Todas essas ações 

revelam a necessidade de organizações com finalidades distintas unirem-se para 

trabalhar estratégias de demanda e/ou oferta com o objetivo do desenvolvimento do 

turismo. 

 

A relevância de trabalhar em conjunto e cooperando é significativa para o 

desenvolvimento do turismo local. Para garantir o entendimento sobre a interação e 

colaboração entre stakeholders no turismo como uma estratégia gerencial, um 

planejamento conjunto e uma ponte para transformar um ambiente complexo em 

proveitoso, Jamal & Getz (1995) sugerem uma teoria com seis proposições 

fundamentais nesse processo, mostrada na Tabela 2: 
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Tabela 2 
Proposições acerca da interação e colaboração entre stakeholders no turismo  

Proposição 1 
 
  

Reconhecimento de elevado grau de interdependência no planejamento e gestão. 
Os autores pontuam ainda que tal interdependência pode ser melhorada, 
destacando os recursos comuns e amenidades, porém, sem se esquecer do papel 
fundamental que cada qual exerce. 

Proposição 2 
  

Reconhecimento do indivíduo e/ou benefícios mútuos, sendo que, ao considerar 
os benefícios mútuos, os autores citam o desenvolvimento de um turismo muito 
mais eficiente e eficaz, prevenindo inclusive conflitos. 

Proposição 3 
 
 
  

Percepção de que as decisões serão implementadas (ou seja, o processo tem 
legitimidade e poder para fazer ou influenciar fortemente as decisões de 
planejamento). Destacam ainda que a legitimidade se dará em função da 
participação dos stakeholders, da percepção de um mandato externo ou interno e 
da presença adequada de recursos para realização de processos. 

Proposição 4 
 
 
 
  

Participação efetiva dos seguintes stakeholders: governo local, outras 
organizações públicas que tenham relação direta com alocação de recursos, trade, 
associações e entidades, como câmara de comércio, associações 
comerciais, convention e visitors bureaus, turista, comunidade e grupos de 
interesses especiais. Destacam ainda que a representação dos moradores deve 
ser assegurada. 

Proposição 5 
  

Um “organizador” contemplando características como competência, legitimidade e 
autoridade. Tal organizador pode ser uma agência governamental, uma empresa, 
um comércio ou até mesmo uma associação. 

Proposição 6 
 
 
  

O processo de colaboração efetiva da comunidade para o turismo exige 
formulação conjunta de objetivos como forma de colaborar no ajustamento das 
estratégias em longo prazo, visando traçar diretrizes concretas para um 
planejamento flexível e dinâmico, capaz de ser sustentado mesmo após a 
mudança de governo, por exemplo. 

Fonte: adaptado pela autora, de Jamal, T. B., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community 
tourism planning. Annals of tourism research, 22(1), 186-204.) 

 

Há também outros estudos que corroboram a relevância de redes de cooperação no 

setor turístico e, portanto, são destaques no Brasil. Um deles é o common-pool 

resource (CPR), de Ostrom (1990), e teve seus conceitos redefinidos por Pacheco 

(2016), que descreveu algumas formas de trabalho em conjunto, conforme 

explicitado na Figura 2, que se referem aos seguintes termos: a) coexistência (“co-

existir”), que constitui viver em comunidade, independentemente do tamanho ou 

profundidade dos relacionamentos; b) cooperação (“co-operar”), em que cada 

partícipe apresenta uma tarefa autônoma, mas todos seguem os requisitos 

especificados no projeto ou ação; c) colaboração (“co-elaborar”) – elaboração em 

conjunto, até mesmo na juntura de objetivos e tarefas, para a solução do problema 

apresentado; d) coprodução (“co-produzir”) – produção em conjunto para geração de 

valor (Pacheco, 2014). 
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Figura 2 
Tipos de trabalho coletivo. 
Fonte: Pacheco, R. C. S. (2016). Coprodução em Ciência, Tecnologia e Inovação: fundamentos e 
visões. In: J. M. Pedro, & P. S. Freire. (ed.) Interdisciplinaridade: universidade e inovação social e 
tecnológica. Curitiba: CRVa (p. 36).  

 

Os autores reconhecem que a interdependência entre os indivíduos envolvidos 

ampara a construção de legitimidade do processo, uma vez que, sem a colaboração 

um dos outros, dificilmente haverá cooperação; por outro lado, é imprescindível 

entender os benefícios mútuos que serão gerados, já que as ações externas 

precisam se refletir em novos comportamentos internos, bem como em novas 

implementações. Pode-se concluir que o processo decisório dessa construção deve 

ser claro entre os participantes e as decisões serem efetivamente implantadas 

(Jamal & Getz, 1995). 

 

Assim, o planejamento do turismo é primordial para o desenvolvimento regional, 

proporcionando externalidades de caráter prático para municípios vizinhos com 

incentivo à atividade, a partir de relações de cooperação. Um modelo claro é o 

Circuito Trilha dos Inconfidentes2, criado em 2000, que tem como responsabilidade 

ser um dos responsáveis pelo desenvolvimento socioeconômico, integrando a 

 

2 Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes, responsável por estabelecer um canal direto com o poder 
público na esfera estadual e federal em prol de necessidades da região do Campo das Vertentes, 
onde se insere também o município de Tiradentes-MG. Essa organização possui relevante poder e 
influência sobre as ações, projetos e programas ligados ao turismo. 
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cidade aos outros 20 municípios que compõem o circuito3. A instituição atua de 

modo a incentivar o turismo, respeitando as tradições de cada local e fazendo com 

que a população participe do processo de planejamento da atividade (Freitas, 2016). 

 

A seguir serão apresentadas as nuances decorrentes das parcerias entre poder 

público e privado. 

 

2.2.1 Parcerias entre poder público e privado  

 

Ainda que o investimento seja uma das principais variáveis a impulsionar o 

crescimento econômico, os governantes que atuam na gestão pública nem sempre 

possuem os recursos necessários para implementá-lo. Um exemplo refere-se ao 

investimento de infraestrutura no Brasil, pois apesar de o país necessitar desses 

recursos de maneira significativa, a questão fiscal não permite que o investimento 

público seja protagonista desse processo, haja vista as apresentações 

orçamentárias a se realizar (Gerbelli, 2018). Por isso, os gestores públicos procuram 

celebrar parcerias com o setor privado para incrementar tais investimentos. Uma 

dessas parcerias é a parceria público-privada (PPP), a qual tem sido usada em 

diversos países (Nederhand & Klijn, 2016). 

 

As parcerias entre poder público e privado são arranjos cooperativos combinados 

por diferentes atores que atuam conjuntamente (Hodge & Greve, 2007), com o 

objetivo de obter serviços melhores e mais inovadores a menor custo (Nederhand & 

Klijn, 2016).  

 

As parcerias entre poder público e privado são arranjos cooperativos combinados 

por diferentes atores que atuam conjuntamente (Hodge & Greve, 2007), com o 

objetivo de obter serviços melhores e mais inovadores a menor custo (Nederhand & 

Klijn, 2016).  

 

3 Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes, responsável por estabelecer um canal direto com o poder 
público na esfera estadual e federal em prol de necessidades da região do Campo das Vertentes, 
onde se insere também o município de Tiradentes-MG. Essa organização possui relevante poder e 
influência sobre as ações, projetos e programas ligados ao turismo. 
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É importante, contudo, explicar que parcerias público-privadas, mesmo havendo  a 

indução de recursos providos pelo governo, não implicam necessariamente menos 

governo, mas sim um outra forma de atuação realizada por este, pois embora o 

serviço seja desempenhado pelo parceiro privado, o governo continua a ser o 

responsável e gestor do processo, de forma a estabelecer padrões de qualidade e 

desempenho, bem como por acompanhar a execução dos serviços (Jamali, 2004). 

 

Há de se considerar, então, que quando grupos de interesse do turismo se reúnem 

como parceiros, estes se transformam em agentes responsáveis pelo 

desenvolvimento efetivos da atividade, a saber: as empresas privadas (agências, 

hotelaria, restaurantes, transporte, entre outros); as entidades públicas (prefeituras, 

secretarias, conselhos municipais, regionais, estaduais e nacionais); as redes de 

ensino; instituições financeiras (agências bancárias); associações comunitárias; 

turista; e a comunidade local (Czajkowski & Cunha, 2010; Petrocchi, 2009; 2011). 

 

Para Getz (2010), os festivais são celebrações de cultura, cuja organização envolve 

diferentes agentes, do setor público e do privado. Além disso, a sociedade civil 

também se envolve de maneira intensa por meio de organizações sociais que 

trabalham diretamente na área cultural.  

 

As parcerias entre entidades públicas e privadas podem desencadear algumas 

vantagens, como a redução dos custos das transações, melhor desempenho na 

área de atuação e promoção do desenvolvimento. Além desses, estão também a 

melhoria na infraestrutura local, que está diretamente relacionada a hospitalidade, 

serviços e atrativos ofertados; os fatores ambientais, que envolvem a qualidade e 

valorização do ambiente visitado; os aspectos socioculturais e sua influência 

motivacional, receptividade e nível cultural do ambiente; e o fator tecnológico, que se 

apresenta como um influente em facilidades e vantagens competitivas (Petrocchi, 

2009; 2011). 

 

Alguns estudos sobre a gestão do turismo recomendam que a competência de uma 

organização desse setor implemente estratégias sustentáveis e eficazes. Isso 

significa envolver partilha de poder, colaboração e negociações conjuntas dos 

setores público e privado (Bramwell & Lane, 2011; Jamal & Getz, 1999).  
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Embora a literatura apresente pesquisas acerca da gestão colaborativa ou parcerias 

entre o público e privado, são quase ínfimos os modelos que foram testados na 

gestão de festivais, principalmente em regiões fora do eixo Estados Unidos da 

América-Europa (Getz, 2010). No Brasil, os estudos encontrados até o momento 

sobre o assunto foram feitos por Cabral, Krane e Dantas (2013), que analisaram a 

colaboração na produção do carnaval em Salvador. 

 

2.2.2 Os arranjos produtivos locais (APLs) 

 

É interessante notar que o significado de um aglomerado de empresas que operam 

em algum segmento recebe diferentes nomenclaturas. Neste tópico serão 

abordadas as diferenças que as representam, bem como as diversas maneiras de 

se compreender as vantagens competitivas de determinado APL. 

 

Arranjo produtivo local é como se denomina um dos principais tipos de 

aglomerações de pequenas e médias empresas. Em suma, o desenvolvimento de 

um APL: 

 

É baseado na concentração geográfica de integrantes de uma mesma cadeia 
produtiva, como aquele que melhor permite explorar as vantagens típicas das 
economias de aglomeração, como o compartilhamento de infraestrutura, 
informação e treinamento da mão de obra (Sugahara & Vergueiro, 2011). 

 

A APL é o termo encontrado na literatura originada no Brasil e em publicações 

oficiais do país; Lübeck, Wittmann e Silva (2012) discorrem que a identificação ou 

nomenclaturas encontradas na literatura exibem termos como clusters, arranjo 

produtivo local, sistemas locais de produção e inovação, ou idênticas, conforme os 

estágios de desenvolvimento dos aglomerados. Na busca de situar a caracterização 

dos aglomerados, reúne-se na Figura 3 a apresentação dos conceitos de cada um 

dos termos: 
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Figura 3  
Diferentes tipologias de aglomerações empresariais. 
Fonte: Lübeck, R. M., Wittmann, M. L., & da Silva, M. S. (2012). Afinal, quais variáveis caracterizam a 
existência de cluster arranjos produtivos locais (APLS) e dos sistemas locais de produção e inovação 
(SLPIs)? Revista Ibero Americana de Estratégia, 11(1), 128. 

 

O conceito de APL pode ser explicado a partir da sua base teórica - a noção de 

distritos industriais e de cluster (Caporali & Volker, 2004). Os APLs favorecem 

aspectos intangíveis como o capital social, as ações cooperativas e a governança. 

Por isso, é importante entender que o desenvolvimento sustentável de um APL é: 

 

Baseia-se o conceito de APL “na concentração geográfica de integrantes de 
uma mesma cadeia produtiva, como aquele que melhor permite explorar as 
vantagens típicas das economias de aglomeração, como o compartilhamento 
de infraestrutura, informação e treinamento conjunto de mão de obra” 
(Sugahara & Vergueiro, 2011, p. 77). 
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Para Cardoza, Carpinetti e Girolamo (2005), a medição de desempenho de um APL 

pode apoiar-se no monitoramento da evolução do aglomerado e, assim, ser capaz 

de controlar e tomar decisões mais eficientes no processo de gestão do APL, que 

também está diretamente ligado às políticas públicas. Os autores defendem que as 

probabilidades das ações coletivas nos APLs acontecem a partir do sistema de 

medição de desempenho como, por exemplo, governança, recursos humanos 

diferenciados, melhoria contínua, desenvolvimento econômico, social, entre outros. 

 

Não é somente a proximidade territorial que importa, mas uma aglomeração que 

coopera entre si e se desenvolve a partir dessas relações e demonstra iniciativas 

interessantes que podem se apresentar como um sinal de maturidade e crescimento 

do aglomerado. São verificados: “a evolução dos fornecedores, informações 

acumuladas, instituições locais desenvolvendo treinamentos, pesquisas e 

infraestrutura e a força e visibilidade de todo arranjo” (Porter, 1998, p. 85).  

 

Já Sugahara e Vergueiro (2011) sugerem uma maneira ainda mais complexa de 

enxergar a identificação preliminar de um arranjo produtivo local no turismo, porque, 

além de avaliar um aglomerado apenas por seu aspecto territorial, ainda existem 

outros fatores relevantes para a existência de um APL, porquanto para os autores o 

aspecto mais importante a ser avaliado quanto à existência de um arranjo produtivo 

é a questão da interação. Entretanto, estar próximo geograficamente não implica 

necessariamente interação que caracterize uma aglomeração produtiva, mas será 

fundamental para considerar determinado aglomerado geográfico como produtivo, 

colocando, logo, em primeiro plano a questão da interação.  

 

Nesse contexto, os benefícios citados são potencializados com sistemáticas e 

modelos de ações cooperativas concretas. Todavia, a inexistência de coesão do 

setor turístico é um problema conhecido (Hall, 2011). No território brasileiro, essa 

ideia só ganha conotação na medida em que o diagnóstico do turismo explicitado no 

Plano Nacional de Turismo aponta a falta de estrutura da cadeia produtiva do setor 

como base para sua pequena competitividade (Brasil, 2013). A discussão sobre a 

importância da competitividade de destinos turísticos dentro dos sistemas de APLs é 

peculiar, sobretudo sob o aspecto de interesses ampliados pela questão, já que mão 

considera apenas os privados como o lucro ou somente a rentabilidade e/ou taxa de 
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ocupação de leitos. Mas também podem ser observados pelo interesse público ou 

comum a todos, beneficiando a população por meio da geração de renda e 

emprego, a preservação da natureza e o bem-estar local, de forma a aproximar os 

preceitos de competitividade e sustentabilidade (Costa, 2017).  

 

Pode-se afirmar, então, que os APLs contribuem como novos formatos para o 

desenvolvimento, com uma lógica de produção pertinente para o aglomerado local 

(Sugahara & Vergueiro, 2011). 

 

Para dar continuidade ao conhecimento empírico de teorias que contribuem para o 

desenvolvimento de determinado aglomerado, a próxima seção propõe-se a 

demonstrar a teoria dos stakeholders em projetos de indústrias turísticas, que 

também é objeto de análise desta dissertação. 

 

2.2.3 Teoria dos stakeholders (TS) 

 

A teoria do stakeholder carrega várias vertentes. O marco da discussão, porém, 

pode estar no livro de Freeman (1984), onde o autor descreve que stakeholder é 

“qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou ser afetado pela realização dos 

objetivos da organização”. Gray (1989, p. 5) argumenta que stakeholders “são todos 

os indivíduos, grupos ou organizações afetadas por ações que outros stakeholders 

adotam para resolver um determinado problema”. 

 

Nesse sentido, o vínculo entre empresas com algum tipo de relacionamento pode 

ser caracterizado como parte da teoria dos stakeholders. O aparecimento desse 

termo ocorreu a partir da concepção de que as estratégias empresariais carregavam 

influência e eram influenciadas não só pelos gestores e acionistas, mas também por 

todos os indivíduos que de alguma maneira se relacionavam com a empresa 

(Freeman, 2001). 

 

Entender as motivações, as necessidades e as soluções dos stakeholders é 

fundamental para se alcançarem os objetivos pretendidos traçados pelas estratégias 

e planos organizados para o turismo (Murphy & Murphy, 2004). Para Araújo (2008), 

ao se criar qualquer política pública, seja na construção de um resort ou mesmo de 
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um festival, dentre outros tantos projetos e ações que envolvem o setor turístico, 

devem-se discutir as consequências e possíveis repercussões sobre os interesses 

dos stakeholders na base da gestão.  

 

A teoria de Freeman (2001, p. 10) defende que implantar estratégias que alcancem 

não apenas alguns grupos, como empregados, fornecedores, clientes, entre outros, 

mas todos aqueles que de alguma maneira mantêm alguma relação com a 

organização, é um caminho que garantirá o sucesso da empresa em longo prazo: "in 

a way that ensures the long-term success of the firm”. Consequentemente, é 

importante referendar que o alcance de bons resultados é fruto de uma interação 

entre o setor público e as redes privadas que atuam no segmento do turismo, 

trabalhando de forma coletiva e cooperando mutuamente para essa indústria (Jamal 

& Getz, 1995).  

 

O turismo é um setor dinâmico que envolve a participação conjunta em múltiplos 

processos e pode ser entendido também como um fenômeno social. Nessa 

perspectiva, Gândara e Torres (2003) sinalizam que no desenvolvimento da 

atividade turística é importante que os atores que participam do processo estejam 

compromissados com o planejamento, a implementação, o desenvolvimento, a 

gestão e o controle da operação com vias estratégicas e sustentáveis. Deve-se 

destacar, entretanto, a relevância da descentralização e da concentração social em 

volta do processo turístico. Isso implica ainda a necessidade de formar estruturas 

articuladoras dos atores em prol de um desenvolvimento responsável (Gândara e 

Torres, 2003). 

 

A teoria dos stakeholders tem suas raízes fundamentalmente na Sociologia e no 

comportamento organizacional, e nela se defende que as decisões nas 

organizações devem ser tomadas de forma a satisfazer todos os grupos que 

possuem interesses em jogo na organização (Freeman & Mcvea, 2001). Isso 

significa que, para que haja a perpetuidade, as organizações, ao implementar suas 

ações, devem associar seus interesses aos dos diferentes grupos de seu 

relacionamento, como, por exemplo, acionistas, colaboradores, fornecedores, 

clientes, entre outros (Silveira, 2010).  
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Tais afirmativas vão ao encontro das perspectivas teóricas defendidas por Araújo 

(2008), o qual afirma que a análise dos stakeholders como parte integrante do 

planejamento turístico pode envolver aqueles que são afetados por determinado 

projeto. Por isso, identificá-los é importante para que se tenha robustez técnica, 

política e operacional como forma de favorecer o desenvolvimento sustentável, pois, 

em última instância, o favorecimento do desenvolvimento de uma destinação 

dependerá do conjunto de decisões e ações desses stakeholders. Pode-se entender 

que os incluir ou não deve ser uma das primeiras e importantes decisões a serem 

estabelecidas em um planejamento, porque têm impactos em todo o processo de 

participação, bem como nos resultados de qualquer projeto turístico.  

 

Existem fortes críticas à teoria dos stakeholders, pela sua complexidade de 

implementação ou pela dificuldade que têm as organizações em trabalharem em prol 

de múltiplos objetivos ou, ainda, pela fragilidade dos seus aspectos normativos e, 

inclusive, podendo ser considerada prejudicial à organização (Silveira, 2010).  

 

Silveira acentua que um sistema de governança eficiente combina diferentes 

estruturas internas e externas aliadas ao projeto organizacional, com vistas à gestão 

de conflitos e danos decorrentes. Agrupados, esses mecanismos cooperam para a 

redução de risco e probabilidades de fraudes e aprimoramento do processo 

decisório e agregam valor à organização. 

 

No mundo contemporâneo, no qual as redes de organizações são uma realidade 

cada vez mais presente, os stakeholders ajudam a explicar como indivíduos, grupos 

de indivíduos, comunidades e organizações se inter-relacionam efetiva ou 

potencialmente, no que diz respeito às possibilidades de planejamento, governança 

e desenvolvimento turístico em escalas espaciais (Araújo, 2008). 

 

A gastronomia no Brasil e no mundo é seguida de fatos e fenômenos relacionados 

aos diferentes grupos de pessoas, à comunidade ou à cidade onde ocorrem os 

festivais. Esta pesquisa volta-se para compreender quais são os arranjos produtivos 

locais e os stakeholders presentes no festival em Tiradentes, bem como delinear o 

perfil desses entes participantes e a forma como cooperam, além de identificar quais 
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são as contribuições ou influências que as estratégias de marketing exercem nesse 

evento e como esses conceitos se relacionam ao sucesso do festival.  

 

Assim, buscou-se entender o quanto as resultantes dos acontecimentos culturais e 

gastronômicos por meio dos festivais beneficiam as comunidades envolvidas e os 

participantes ou se refletem positivamente no ambiente social e econômico e, quem 

sabe, descobrir se esse evento pode servir de modelo para outras regiões ou 

culturas. Há, no entanto, de se reconhecer outros atributos, como a implantação do 

marketing turístico, tema da próxima seção. 

 

2.3 Marketing turístico em festivais  

 

O complexo século XXI está sendo favorável para a construção do marketing como 

uma disciplina indispensável à sobrevivência das organizações. Sua aplicabilidade e 

relevância se sobrepõem aos efeitos exercidos por qualquer outro departamento 

organizacional, sobretudo por considerar que uma má política de marketing 

inviabiliza qualquer outra atividade dentro de um negócio. E isso prejudica 

consideravelmente a criação de dividendos e, portanto, atende às novas 

especificidades a ele conferidas. Kotler & Keller (2016) definem marketing como a 

construção por meio da qual as empresas identificam e satisfazem as necessidades 

do mercado, suscitando ganho para elas. 

 

Por outro lado, a American Marketing Association faz a seguinte definição: 

“Marketing é a atividade, agrupamento de instituições e processos para criar, 

comunicar, entregar e substituir ofertas que tenham valor para os clientes, parceiros 

e a sociedade como um todo” (American Marketing Association - AMA, 2017). 

 

De maneira geral, pode afirmar-se que todas as intenções e realizações de consumo 

são provocadas pelas forças operadas pelo marketing. Basicamente tudo se resume 

à capacidade de as organizações perceberem as vantagens competitivas de 

determinado mercado e à consequente definição de estratégias que captam essas 

vantagens e as traduzem em ofertas, únicas e diferenciadas, apresentadas no 

momento certo, no ambiente certo e ao preço certo (Felgueiras, 2020).  
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As mudanças, porém, que cercam tudo que envolve o turismo não têm sido sentidas 

apenas por aqueles que praticam essa atividade, mas também se têm refletido e 

aprimorado nos reflexos incitados pelos destinos turísticos. Dessa maneira, o setor 

tem se desenvolvido como uma ferramenta estratégica eficaz para alavancar o 

crescimento sustentável das regiões. Buhalis & Spada (2000) citam o exemplo do 

feito estratégico do turismo como potencializador de crescimento, elucidando o caso 

do turismo rural, que enxerga canais de crescimento em virtude do aumento do 

interesse por parte dos visitantes em estar próximos da natureza e em participar de 

experiências autênticas, em que processos agrícolas são vistos como atividades de 

lazer.  

 

Nesse espaço, é coerente falar-se da necessidade de se desenharem atividades 

que concentrem em si a competência de potenciar o crescimento sustentável dessas 

regiões mais ou menos ruralizadas, respeitando os interesses dos stakeholders. 

Krippendorf (1980, p. 50) esclarece o conceito dessas ideias ao descrever marketing 

turístico como a ação que visa ao alcance da satisfação plena de “necessidades de 

determinados grupos de consumidores”, obtendo, com isso, um lucro apropriado. 

Beni (2019) por sua vez, parte do princípio de que os empreendimentos ou 

organizações do turismo identificam os visitantes (reais ou potenciais), criam e 

adaptam seus produtos para atenderem às suas vontades e aspirações. Pressupõe-

se, então, que o intuito desses destinos “é formar um ambiente favorável à 

satisfação das necessidades dos turistas” (Castro & Gândara, 2019).  

 

Há, contudo, uma linha tênue acerca do assunto, que é questionada por alguns 

autores, como Krippendorf (2001), por exemplo, ao questionar que muitos destinos, 

na tentativa de se tornarem mais atrativos e convidativos aos olhos dos turistas, 

acabam promovendo uma imagem “fake”, falsa ou maquiada do lugar. Para 

Krippendorf (2001), o marketing turístico pode ser percebido como uma adaptação 

sistemática e orquestrada pela política das empresas de turismo, tanto privadas 

como públicas, em dimensões variáveis que podem ser locais, regionais, nacionais 

ou internacionais, mas que miram na satisfação de atender às   necessidades de 

determinados consumidores, alcançando, assim, o devido lucro. 
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A seguir será apresentado o place attachment, teoria que tem sido abordada em 

estudos voltados ao marketing turístico focando, em especial, as marcas de destino 

associadas a eventos como os festivais.   

 

2.3.1 Place attachment: identidade de marcas turísticas  

 

O place attachment tem sido abordado nos estudos do marketing turístico como 

dimensão importante da construção da identidade e da imagem de marcas turísticas, 

sejam elas dos destinos ou de atrativos e atividades associadas, como é o caso dos 

eventos (Silva, Ferreira & Dias 2021). 

 

A visão de Getz & Page (2016) já continha elementos próximos da teoria. Para eles, 

os eventos proporcionam reconhecimento do lugar, estabelecendo uma imagem 

positiva do destino, e cooperam com a continuidade da identidade cultural da 

comunidade a partir de atividades gastronômicas, culturais, religiosas, entre outros. 

 

Nos estudos do turismo, para muitos pesquisadores, a compreensão do place 

attachment ou apego ao lugar é a condição pela qual os humanos formam laços 

emocionais com os destinos (Yuksel, Yuksel & Bilim, 2010). Esses laços podem ser 

definidos como um vínculo emocional que se forma em espaços físicos. Isso 

significa que envolve experiências já vividas ou aquelas que ainda não foram 

vividas, mas que de certa forma estão ligadas a um contexto emocional, pois a 

pessoa cria uma imagem esperada de como essa experiência seria (Silva et al., 

2021). 

 

Os autores Dwyer, Chen e Lee (2019) dão conta de que a memória de um local 

pode ser descrita como memória recuperada que reflete o apego a um local advindo 

de suas experiências individuais. Já a expectativa acerca de um lugar é 

compreendida como expectativa refletida pelas experiências futuras desse lugar. 

Dessa maneira, eles descobriram que o poder do apego ao lugar é aprimorado na 

compreensão do apego dos indivíduos a um lugar a partir das suas relações de 

curto ou longo prazo.  
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A imagem de um destino turístico pode muito bem compreender a ideia ou 

imaginação que as pessoas possam ter, pensar ou sentir acerca de determinado 

lugar (Mathisen & Prebensen, 2013). Isso inclui um misto de atributos sobre esse 

destino e suas atrações especiais, que influenciam a percepção da qualidade da 

experiência turística.  

 

Nessa perspectiva, Merrilees, Miller & Herington (2012) sublinham que, ao analisar a 

marca do lugar, é necessário considerar a variedade de stakeholders e de seus 

objetivos, pois esses diferentes grupos atribuem significados diversos associados à 

marca da localidade e de como cada um aplica sua própria interpretação de 

significado dessa marca. 

 

A teoria de place attachment contribui para melhor compreensão da identidade de 

marca turística do destino em Tiradentes, Minas Gerais, pois os eventos como o 

Festival de Cultura e Gastronomia são considerados fator motivador e catalisador do 

turismo, e por isso são responsáveis por promoverem o desenvolvimento e o 

marketing de destinos. Assim, são admirados como atrações, animadores e 

comercializadores locais, estabelecem-se como criadores de imagens para lugares 

turísticos e promovem o turismo na destinação, tanto para fomento de negócios 

como lazer (Getz, 2008). 

 

A próxima seção apresenta o fenômeno dos festivais gastronômicos que emergem 

com o objetivo de fomentar o crescimento de um aglomerado turístico.  

 

2.3.4 O fenômeno dos festivais gastronômicos: estratégias para o 

desenvolvimento turístico  

 

Como festas culturais, os festivais sempre foram eventos relevantes nas sociedades. 

Dessa maneira, suas implicações culturais e sociais atraíram por tempos o interesse 

da Sociologia e da Antropologia (Getz, 2010).  

 

O antropólogo italiano Alessandro Falassi define como festum e feria a composição 

da raiz etimológica dos festivais, e dá pistas do que seria um festival: um momento 
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de celebração que reúne várias pessoas, cuja duração pode se estender no tempo e 

comportar outros eventos (Falassi, 1987). 

 

Há outros elementos da antropologia que confirmam o surgimento dos festins no 

período medieval quando os banquetes se prolongavam por dias e dias. É evidente 

que por tanto tempo não daria para manter os convidados apenas dentro do castelo, 

por isso, todas as formas de atração eram utilizadas. Os banquetes eram momentos 

de reuniões e uma maneira de os senhores e vassalos estreitarem seus laços de 

união e amizade. Após a troca de presentes, prosseguiam com as discussões e 

debates e, em seguida, davam início à diversão, com a apresentação de menestréis, 

momos e músicos. Depois do espetáculo de abertura do festim, era hora da comida, 

que chegava em cortejo, trazido por um batalhão de serviçais (Freixa & Chaves, 

2017).  

 

Jean-Louis e Montanari (1998) contrapõem-se às ideias dos ritos. Para os autores, 

as cozinhas regionais foram as grandes impulsionadoras do surgimento dos festivais 

gastronômicos como se conhece hoje, notadamente após a década de 1920. Com o 

desenvolvimento do setor automobilístico, que impulsionou o turismo, pela redução 

de distâncias, é que se iniciou o movimento de exploração do espaço local. Assim, 

com a crescente busca pela descoberta de novas regiões, as cozinhas regionais 

encontraram seu sentido, tornando-se uma “economia turística” com perspectivas de 

se tornarem um fenômeno para o futuro.  

 

Por outro lado, o desenvolvimento do turismo de experiência apenas encontrou seu 

ápice na segunda metade do século XX, a partir das primeiras legislações 

trabalhistas, que reduziram as jornadas extenuantes e apresentaram, entre outros 

avanços, o direito ao descanso semanal e às férias remuneradas. Essas leis 

impulsionaram o desejo e o acesso ao lazer por diferentes estratégias, entre elas, as 

das viagens de férias e descanso, o que despertou o setor turístico para essa nova 

realidade. Pode-se considerar que esse é um marco para o turismo gastronômico, 

estimulado pelo interesse pela cozinha regional, a partir do qual foram criados os 

primeiros roteiros turísticos, trazendo a ideia de revitalização de pratos típicos e da 

valorização da diversidade cultural que se apresenta nos festivais gastronômicos 

atuais (Freixa & Chaves, 2017). 
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Os festivais gastronômicos surgiram com o objetivo de fomentar o crescimento 

turístico, aumentando o número de visitantes, valorizando a cozinha regional e a 

cultura local. Eles também se mostraram como propulsores de desenvolvimento por 

meio da geração de emprego e renda, além de instrumentos identitários, de 

fortalecimento de vínculos e de novas formas de pensar a administração dos 

recursos existentes nas regiões, tendo em vista que esse fenômeno é um retrato 

momentâneo de uma localidade, povo e/ou região (Gregson, 2005).  

 

Corrêa e Muller (2016) opinam que os festivais gastronômicos geram diversos 

impactos nas localidades onde estão inseridos. Esses impactos podem ser alocados 

em quatro principais esferas, quais sejam, sociais, culturais, ambientais e de 

políticas públicas, além de fortemente influentes sobre o turismo e a economia das 

localidades. No que se refere aos aspectos sociais e culturais, os festivais 

gastronômicos caracterizam-se pela possibilidade de uma vivência compartilhada; 

pela revitalização de tradições locais; pelo fortalecimento de vínculos comunitários, 

além da formação de redes pelos arranjos produtivos locais (que também se 

refletem nos aspectos econômicos). 

 

No tocante aos aspectos ligados às políticas públicas, turismo e economia, ressalta-

se que os impactos positivos dos festivais gastronômicos se refletem em fatores 

como aumento da curiosidade e representação internacional, busca e atração de 

investimentos, mais coesão social e desenvolvimento de capacidades 

administrativas das localidades onde esses festivais acontecem. Além disso, com o 

fortalecimento do senso de comunidade e com o surgimento de oportunidades, 

evita-se o êxodo das pessoas para outras regiões, impulsionando o desenvolvimento 

pleno desses locais por meio da geração de emprego e renda (Corrêa & Muller, 

2016). 

 

Mesmo com o crescente interesse pelos festivais gastronômicos como estratégia de 

desenvolvimento econômico por meio do turismo, esse segmento ainda precisa 

desenvolver maturidade empresarial, com elaboração de ações estruturadas por 

parte dos órgãos governamentais de turismo do país. Isso pressupõe a necessidade 

de que haja investimentos, políticas públicas e estratégias específicas voltadas para 
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a preparação do setor, a fim de que as localidades que recebem esses festivais 

estejam preparadas para suprir a demanda turística e contribuir para o 

desenvolvimento do segmento (Fagliari, 2005).  

 

O turismo gastronômico tem experimentado crescimento em todo o mundo, 

transformando-se em um fenômeno relevante de desenvolvimento, geração de 

emprego e renda, além da inovação da administração dos setores turístico, hoteleiro 

e culinário. Nesse movimento, é importante destacar os festivais gastronômicos que 

tiveram forte crescimento em diferentes países, especialmente na Ásia (Wu, Wong & 

Cheng, 2014), nos Estados Unidos (Yuan & Jang, 2008) e na Europa (Hollows, 

Jones, Taylor & Dowthwaite, 2014). Esses eventos servem para desenvolver novos 

destinos turísticos (Horng, Liu, Chou & Tsai, 2012) ou consolidar destinos existentes, 

fortalecendo a sua própria marca cultural e gastronômica. Nos últimos anos, muitos 

países ou destinos têm criado festivais gastronômicos para o desenvolvimento do 

turismo, haja vista que os festivais são uma boa forma de atrair consumidores 

(Horng, Su & So, 2013).  

 

Ordinariamente, o Brasil conta com considerável gama de festivais gastronômicos 

espalhados pelo país. São centenas de eventos que ocorrem todos os anos, de 

diferentes abordagens e regiões e comunicam diferentes tradições, como o Festival 

da Costa do Descobrimento, na Bahia, o Festival Gastronômico e Cultural de 

Pirenópolis, em Goiás, a Festa Nacional do Pinhão, em Mauá, no Rio de Janeiro, e o 

Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, Minas Gerais (Freixa & Chaves, 

2017). 

 

Esses eventos, em expansão no Brasil e reconhecidos internacionalmente, são de 

extrema importância para o atrativo turístico nacional, sobretudo no que se refere às 

pequenas localidades. Eles se caracterizam por seu caráter identitário, porque 

possibilitam que as pessoas permaneçam em seus territórios, por meio da geração 

de emprego e renda, além do estreitamento de laços entre a comunidade, muito 

presente nos arranjos produtivos locais (Kotler, Haider, Donald & Rein, 1995).  

 

Por tudo isso, pode-se dizer que os festivais são eventos de celebração em torno de 

um tema que possui variados significados nos níveis pessoal, social, cultural e 
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econômico, apreendidos de perspectivas diversas, fazendo destes um fenômeno 

carregado de complexidade (Getz, 2010). 

 

Diante da complexidade e da importância do tema que trata do fenômeno dos 

festivais gastronômicos para as organizações, estudiosos, gestores públicos e 

privados, aprofunda-se na próxima seção no conceito do festival de cultura e 

gastronomia de Tiradentes, com o intuito de compreender melhor esse fenômeno.  

 

Esta seção apresentou o quanto o turismo e o desenvolvimento regional e local, a 

inovação em turismo e a competitividade regional, as redes de cooperação que 

ajudam a compreender o contexto dos festivais, além da teoria de place attachment, 

tema abordado em estudos do marketing turístico.  

 

O próximo capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa 
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3 Metodologia  

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos que nortearam a 

pesquisa realizada cujo objetivo geral é identificar qual a relevância da cooperação 

dos arranjos produtivos locais, stakeholders e as estratégias de marketing no 

sucesso do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. O aglomerado turístico 

de Tiradentes foi escolhido por ser considerado um dos maiores eventos do setor no 

país, além de ser realizado em uma das mais belas cidades históricas de Minas 

Gerais e fazer parte do Circuito Brasileiro de Cultura e Gastronomia. 

 

Na sequência, têm-se a caracterização da pesquisa quanto aos fins e meios, a 

unidade de análise e o modelo de pesquisa, a especificação dos sujeitos de 

pesquisa e do procedimento de coleta de dados e a descrição das técnicas 

empregadas na análise de dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

Para atender à finalidade do estudo, foi realizado um estudo de caso descritivo, de 

caráter qualitativo. O estudo de caso foi escolhido por ser um método adequado e 

relevante quando se tem como objetivo “explicar alguma circunstância presente (por 

exemplo, ‘como’ ou ‘por que’ algum fenômeno social funciona)” e “quando suas 

questões exigirem uma descrição ampla e ‘profunda’ de algum fenômeno social” 

(Yin, 2015, p. 4). Por meio do estudo de caso é possível fazer profundo 

detalhamento de um ambiente, sujeito ou situação específica, no caso desta 

pesquisa, do Festival Gastronômico de Tiradentes.  

 

A pesquisa é descritiva, por ser mais adequada quando se pretende descrever o 

comportamento dos fenômenos, analisando os dados da realidade a partir de uma 

visão holística, a fim de compreender como um todo o fenômeno estudado, deixando 

à mostra pontos que muitas vezes passam despercebidos pelas pessoas (Godoy, 

1995). 

 

Finalmente, é uma pesquisa qualitativa, por se preocupar em compreender aspectos 

da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na explicação das 
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relações sociais (Gerhardt & Silveira, 2009). É um método mais subjetivo, que 

envolve reflexão e percepção (Collis & Hussey, 2005), buscando compreender a 

realidade a partir das perspectivas dos participantes (Godoy, 1995). A análise 

qualitativa é mais indicada também para estudos que buscam a compreensão 

profunda de um fenômeno (Godoy, 1995). E permite a definição da complexidade de 

uma hipótese ou problema; a apreciação da interação entre variáveis; a 

compreensão e classificação de processos dinâmicos experimentados por grupos 

sociais; a investigação do processo de mudança, criação ou formação de opiniões 

de um grupo; e a interpretação das especificidades dos comportamentos e atitudes 

dos indivíduos. Pesquisas com essas características buscam compreender os 

impactos sociais e culturais de um fenômeno, mais que quantificá-los (Godoy, 1995; 

Triviños, 1987). Dessa forma, há necessidade do uso de subjetividade na adoção de 

critérios intencionais de acesso e qualificação de amostra, no uso de ferramentas 

pouco estruturadas de coleta de dados e na aplicação da análise de cunho 

interpretativo (Vergara & Caldas, 2005).  

 

3.2 Unidade de Análise e observação da Pesquisa   

 

Partindo dessas ideias, articulam-se como tema deste projeto de pesquisa os 

festivais gastronômicos, tomando como estudo de caso o evento que acontece na 

cidade de Tiradentes em Minas Gerais. O Festival de Cultura e Gastronomia de 

Tiradentes é o principal responsável pelo desenvolvimento econômico da região e 

divulgação da cultura local. É realizado por meio da cooperação entre os diferentes 

agentes envolvidos na promoção e produção do evento. Compreende-se que são 

essas as características que o tornam um modelo criativo, sustentável, competitivo e 

de qualidade, com potencial de replicação em localidades com características 

semelhantes à cidade de Tiradentes 

 

Compreende-se que são essas as características que o tornam um modelo criativo, 

sustentável, competitivo e de qualidade, com potencial de replicação em localidades 

com características semelhantes à cidade de Tiradentes. Além disso, pressupõe-se 

que modelos dessa natureza têm aspectos de cooperação e inovação, seguindo o 

modelo dos APLs, que contribuem para os resultados econômicos e culturais 
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positivos do festival, aliados ao fato de que proporcionam mais que alimentação, 

mas experiência de consumo ao ato de se alimentar.  

  

Para se alcançarem os objetivos propostos para a pesquisa, foram entrevistados oito 

atores sociais que participam do evento direta ou indiretamente, preferencialmente: 

Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (FECOMÉRCIO 

Minas) (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - e Serviço Social do 

Comércio - SESC), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), ex-funcionário da Rede Globo de Televisão, Secretaria de Cultura e 

Turismo, Empresário do Mia Restaurante, Associação Comercial de Tiradentes 

(ASSET) e chef executivo gastronômico.  

 

Identificados esses atores, a participação se viabilizou mediante convites feitos pela 

pesquisadora e pela oferta espontânea de alguns para participar da pesquisa. Entre 

estes atores pretendeu-se coletar os dados de entidades do setor público e privado, 

para perceber o nível de cooperação entre eles, bem como empreendedores locais, 

empreendimentos hoteleiros de médio e pequeno porte com a finalidade de entender 

se o festival contribui para o desenvolvimento local ou desses negócios. Além dos 

demais, que participaram da entrevista os organizadores do evento, como o Sistema 

Fecomércio SESC-SENAC-MG e Prefeitura de Tiradentes; e os coparticipantes, 

como o agente público da Secretaria de Turismo. Integraram-se também apoiadores 

do evento, como o SEBRAE, chefs conceituados que participam do evento e estão 

diretamente ligados à promoção da gastronomia que integram essa rede de turismo 

e estão inseridos nas atividades econômicas do local. 

 

Esses atores têm percepção mais aguçada dessa atividade turística 

especificamente, pois eles trabalham ou estão envolvidos na atividade turística na 

localidade e vivenciam o dia a dia, a rotina do turismo no núcleo receptor da cidade 

no Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes.  

 

3.3 Técnicas e procedimentos de coleta de dados 

 

A coleta de dados consiste em aplicar as técnicas selecionadas, visando colher 

informações sobre o fenômeno a ser desvendado (Gerhardt & Silveira, 2009; 
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Marconi & Lakatos, 2003). Em estudo de caso, a coleta de dados pode ser 

proveniente de seis diferentes fontes de evidências: documentos, registros em 

arquivos, entrevista, observação direta, observação participante e artefatos físicos 

(Yin, 2015). Nesta pesquisa utilizaram-se como técnica de coleta de dados, a 

pesquisa documental e a entrevista. 

 

Os dados desta pesquisa originaram-se de fontes primárias e secundárias, 

permitindo maior amplitude descritiva (Triviños, 1987). Para Vergara e Caldas 

(2005), uma pesquisa de campo consiste em uma investigação empírica que se dá 

no local onde se encontram o fenômeno ou os elementos que se deseja conhecer e 

explicar.  

 

3.3.1 Pesquisa documental  

 

A pesquisa documental neste estudo tem caráter fundamental, já que as questões 

legais impactam tanto a atividade turística, como as regulamentações no uso de 

recursos naturais ou, ainda, na relação entre poder público e privado. Um fato 

relevante quando se trata de pesquisa documental é que o documento não se limita 

apenas ao texto, mas também inclui filmes, vídeos ou fotografias que servem como 

fontes de informações, esclarecimentos ou provas que sejam úteis para ilustrar 

determinadas questões (Silva & Almeida, 2009). Com esse tipo de pesquisa é 

possível identificar legislações, entre outros documentos, que demonstrem as 

potencialidades da região, bem como apresentar parcerias que possam existir; 

descrever as iniciativas do poder público do município acerca do turismo; e associar 

a legislação municipal, estadual e até nacional aplicada ou não aos APLs e 

stakeholders em Tiradentes. O roteiro para a seleção de informações relevantes nos 

documentos analisados encontra-se no Apêndice A. 

 

3.3.2 Entrevista semiestruturada 

 

A entrevista semiestruturada é uma forma especial de conversação que carrega 

como problema metodológico a busca pela configuração mais adequada do 

transporte da legitimidade da fala de um entrevistado, para em outro momento 

descrever o significado interpretativo (Godoy, 1995). 
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As questões das entrevistas foram elaboradas levando-se em conta os objetivos da 

dissertação, com a técnica da aplicação de questionários, com perguntas 

semiestruturadas, como instrumento de coleta das impressões sobre o marketing do 

evento, bem como dos APLs e stakeholders sobre a decisão de cooperar e como 

eles percebem os fatores que influenciam no sucesso do Festival de Cultura e 

Gastronomia de Tiradentes. O roteiro da entrevista é apresentado no Apêndice B. 

 

A Tabela 3 mostra o roteiro de entrevista elaborado a partir do quadro de referência 

e encontra-se também disponível no Apêndice D:  

 

Tabela 3  
Roteiro de entrevista 

Variáveis Perguntas Autores  

Festival Gastronômico de Tiradentes/Turismo/Desenvolvimento 

Identificar os 
arranjos produtivos 

locais e os 
stakeholders 

presentes no festival 
em Tiradentes 

1.Qual a sua participação no evento? 
2.Quais são as motivações para participar do 
Festival Gastronômico?  
3.Quais são os principais arranjos produtivos 
locais do Festival Gastronômico?                                            
4.Quais são os principais stakeholders do 
Festival Gastronômico?    

Sugahara e Santos Vergueiro 
(2011)  
Lübeck et al. (2012)  
Freeman & McVea (2001)  

Arranjos produtivos locais e os stakeholders e redes de cooperação 

Descrever o perfil e 
a forma de 

cooperação dos 
agentes envolvidos 

no evento 

5.Quem participa do evento recebe algum 
apoio?                                                                                  
6.Como você compara a experiência de seu 
negócio ou da cidade antes e depois do 
Festival Gastronômico?  
7.O festival gastronômico contribui para o 
desenvolvimento do turismo regional e o 
econômico da cidade?  
8.Qual a sua percepção sobre a motivação e 
comprometimento de quem participa e coopera 
com o festival?   
9.O que poderia melhorar, em termos de 
cooperação, entre os atores envolvidos? 
10. Qual a importância da participação do 
poder público no sucesso do evento? E qual a 
importância da participação do setor privado no 
sucesso do evento? 

Beni (2017; 2019)  
Kachniewska (2013)  

Marketing turístico em Tiradentes 

Identificar a 
influência das 
estratégias de 

marketing para o 
sucesso do evento 

11. Quais são os objetivos do marketing no 
festival?  
12. A cidade de Tiradentes pode ser 
considerada como marca de destino? Isso é 
relevante para o marketing turístico do festival?                                                                                                        
13. Quais são as principais estratégias e/ou 
canais usados para divulgação ou promoção 
do evento? Essas estratégias influenciam no 
sucesso do festival?                                                            

Beni (2017; 2019)  
Neves (2013)  
Silva et al. (2021) 
Krippendorf (2010) 

Mapear os fatores de sucesso  
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Mapear quais são 
os fatores de 
sucesso na 

organização do 
Festival de Cultura e 

Gastronomia de 
Tiradentes 

14.Para você, a gastronomia de Tiradentes, 
seus bares, restaurantes e bistrôs influenciam 
no sucesso do festival? 
15. Para você, o segmento de hospedagem, 
pousadas, hotéis entre outros influenciam no 
sucesso do festival? 
16. Para você, o patrimônio histórico e 
arquitetônico de Tiradentes exerce influência 
no festival gastronômico? 
17. Por que o festival gastronômico de 
Tiradentes atrai tantas pessoas? Por que é tão 
famoso? 
18. O que o faz se destacar de outros 
festivais? 

Beni (2017; 2019) 
Falassi (1987)  
Furtado (2016) 
Getz & Page (2016) 
Marujo (2014; 2015) 

Fonte: elaborado pela autora, 2021. 

 

A entrevista semiestruturada almejou estabelecer diálogo com participantes do 

evento, como empreendedores, organizadores, patrocinadores e colaboradores, em 

que, a partir de perguntas, se possam capturar as narrativas das experiências, 

motivações, elementos coletivos, lutas pessoais, relação com consumidores, 

relações entre participantes, que envolvem a decisão de participar do evento. Para 

Tumbat e Belk (2011), a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) desenvolve grande 

interesse no comportamento do consumidor, mas ainda não compreendeu esses 

aspectos motivacionais de natureza individual e posicional em performances de 

mercado no âmbito da economia criativa. 

 

As entrevistas foram agendadas previamente e realizadas pessoalmente em local 

reservado ou remotamente pela ferramenta teams, tendo duração média de uma 

hora. Os entrevistados foram informados sobre a pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). 

 

3.4 Análise de dados   

 

A unidade de análise diz respeito ao local onde foi realizado o estudo de caso que 

neste caso na cidade de Tiradentes onde é realizado o Festival de Cultura e 

Gastronomia de Tiradentes. No Apêndice B encontra-se a autorização para a 

realização da pesquisa. 

 

Quanto ao procedimento de análise dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo 

para descrever e interpretar os dados obtidos (Bardin, 2011). De acordo com a 
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autora, são necessárias três fases fundamentais para a utilização de análise de 

conteúdo: a) pré-análise; b) exploração do material; c) tratamento dos resultados. 

Dessa forma, é possível compreender a mensagem implícita no conteúdo da 

informação. 

 

A unidade de observação para a realização das entrevistas foi composta pelos 

relatos de funcionários das entidades participantes do evento, empresários do setor 

de restaurante e meios de hospedagem do município e chef executivo gastronômico 

que também atua na atração, todos designados por siglas de maneira a garantir-lhes 

o sigilo. As entrevistas ocorreram em novembro de 2021, conforme cronograma, 

sendo realizadas por meio de convite, sendo essas presencialmente ou pela 

plataforma teams, excepcionalmente pela pandemia – COVID-19.  

 

A seleção desses entrevistados se deu pela participação no Festival de Cultura e 

Gastronomia de Tiradentes:  

 

a) Funcionários da Fecomércio-MG SESC-SENAC (três): eventos (Entr. FEC1); 

(Entr. FEC2), chef executivo gastronômico (Entr. RP); 

b) Funcionário do Sebrae-MG (um): analista de agronegócios (Entr. DN);  

c) Secretaria de Turismo (um): secretário de turismo (Entr. SEC); 

d) Empresa gastronômica/restaurante (um): dono do restaurante (Entr.RF); 

e) Associação Comercial de Tiradentes e empresário do setor de hospedagem 

(um): presidente da ASSET (Entr. PA); 

f) Emissora de televisão (um): ex-repórter (Entr. VL). 

 

A participação dos colaboradores das entidades SESC e SENAC forma o Sistema 

Fecomércio-MG SESC-SENAC e sindicatos. Essas são instituições 

interdependentes e que, juntas, oferecem grande rede de proteção, prestação de 

serviços e turismo em todo o estado, sendo estes os principais atores responsáveis 

em promover ações dentro do festival gastronômico de Tiradentes. No caso da 

Prefeitura de Tiradentes, foi sugerido entrevistar a Secretaria de Turismo, por estar 

mais envolvida nas ações, atratividades e nas principais decisões de promoção do 

evento no município. A Associação Comercial (ASSET) atua em prol de todas as 

empresas em Tiradentes. Nessa organização identificou-se a existência de grupos 
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empresariais que exercem atividades relacionadas ao turismo, e por isso dialogam e 

pensam em ações direcionadas ao setor.  

 

Para analisar os dados desta pesquisa, foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo. Essa análise constitui-se em um conjunto de técnicas que tem por objetivo 

descrever e compreender o sucesso e potencial desse festival gastronômico em 

Tiradentes para entender se é replicável em outras localidades (Beni, 2019). Permite 

fazer, de forma sistemática, a descrição das mensagens e a inferência dos dados 

coletados (Marconi & Lakatos, 2003). Na Tabela 4 apresenta-se a síntese da 

metodologia. 

 

Tabela 4  
Síntese da metodologia 

Objetivos 
Autores 

 

Procedimentos 
de coleta de 

dados 

Procedimentos de 
análise dos dados 

Identificar os 
arranjos produtivos 
locais e os 
stakeholders 
presentes no 
festival em 
Tiradentes 

Sugahara e Santos Vergueiro (2011)  
Lübeck et al. (2012)  
Freeman & McVea (2001) 

Pesquisa 
documental 
entrevista 

semiestruturada 
 
 
 
 

Análise documental 
e análise de conteúdo 

 
 
 
 
 
 

Descrever o perfil e 
a forma de 
cooperação dos 
agentes envolvidos 
no evento 

Beni (2017; 2019)  
Kachniewska (2013)  

Pesquisa 
documental 
entrevista 

semiestruturada 
 
 

Análise documental 
e análise de conteúdo 

 
 
 
 

Identificar a 
influência das 
estratégias de 
marketing para o 
sucesso do evento 

Beni (2017; 2019)  
Neves (2013)  
Silva et al. (2021) 
Krippendorf(1982; 1987; 2010) 

 

Pesquisa 
documental 
entrevista 

semiestruturada 
 
 

Análise documental 
e análise de conteúdo 

 
 
 
 

Mapear quais são 
os fatores de 
sucesso na 
organização do 
Festival de Cultura 
e Gastronomia de 
Tiradentes 

Beni (2017; 2019) 
Falassi (1987)  
Furtado (2016) 
Getz & Page (2016) 
Marujo (2014; 2015) 

 

Pesquisa 
documental 
entrevista 

semiestruturada 
 
 
 

Análise documental 
e análise de conteúdo 

 
 
 
 
 

Fonte: elaborada pela autora, 2021. 
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3.5 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

Para analisar os dados colhidos por meio da pesquisa documental, foi utilizada a 

técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), que consiste em três 

etapas. Na primeira, a pré-análise, os dados são organizados a fim de proporcionar 

uma visão geral do conteúdo a ser analisado. A segunda fase é a exploração do 

material, que compreende uma análise profunda dos dados coletados. Nessa fase, o 

pesquisador busca reduzir o texto a palavras, expressões, frases que indicam ser 

relevantes, formando categorias baseadas nas premissas do referencial teórico. A 

terceira e última fase consiste no tratamento dos resultados, fase em que o 

pesquisador faz as interpretações, reflexões e inferências a partir das inter-relações 

com a literatura. 

 

Para a organização e análise das entrevistas, Godoy (1995) sugere o seguinte 

modelo de referência: 

a) Tipologia: adoção do diálogo assimétrico;  

b) Recuperação: transcrição do que foi gravado, ouvir atentamente, fazer 

anotações; 

c) Análise do significado pragmático da conversação: primeira leitura, a 

audiência se dedica ao desenvolvimento do contexto pragmático do diálogo, à 

construção do significado; a segunda leitura e audiência dedicam-se a 

observar pergunta-resposta, buscando responder sobre o significado nuclear 

da resposta, sobre os significados incidentes relevantes, que não surgiram na 

linha direta da resposta à pergunta e sobre as suposições implícitas a 

respeito do contexto, ao final promovendo uma revisão para melhorar a 

qualidade do material anotado.  

 

• Análise do significado semântico-pragmático, da conversação que busca a 

compreensão dos significados de macro textos; 

• Análise linguística busca produzir evidências em maior detalhe, através de 

elementos textuais; 

d) Validação com o entrevistado, em seu aspecto semântico, do significado 

nuclear da resposta a cada resposta;  
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e) Montagem: consolidação das falas para instrumentalizar a fase seguinte, de 

análise de conjuntos, criando uma matriz de consolidação, aproximar relatos, 

opiniões e atitudes dos entrevistados;  

f) Análise dos conjuntos: visualizar os fatos de evidência relativos a cada 

entrevistado, no conjunto de suas respostas, bem como os fatos de evidência 

relativos a cada uma das respostas;  

g) Consistência da análise: verificar adoção de sistema blind review para a 

realização de julgamento de pares para um confronto de percepções válido e 

inspirador.  

Na seção seguinte, são apresentados e discutidos os resultados obtidos durante a 

pesquisa.
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados  

 

Este capítulo trata dos resultados obtidos por meio da pesquisa documental e da 

análise de conteúdo das entrevistas realizadas. Para argumentação dos dados 

coletados, faz-se a divisão em seções para análise e discussão dos resultados. A 

primeira seção trata das percepções de stakeholders e de participantes dos arranjos 

produtivos locais envolvidos no festival em Tiradentes acerca de sua participação e 

contribuições. Na segunda seção apresentam-se a visão, perfil e a forma de 

cooperação dos agentes envolvidos no evento a partir da análise do contexto, 

conteúdo e processo. Já na terceira seção busca-se identificar a influência do 

marketing para o sucesso do episódio em estudo e a relevância de suas ações como 

contribuição para classificar a cidade como marca de destino e, por último, mapear 

quais são os fatores de sucesso do Festival de Cultura e Gastronomia de 

Tiradentes.  

 

4.1 O município e o Festival Gastronômico de Tiradentes 

 

Ao final do século XIX, fim da decadência da extração do ouro, entre 1899 e 1900, 

Tiradentes possuía 194 casas arruinadas e sua população era de aproximadamente 

11.000 habitantes, sendo 3.500 moradores da área urbana, especificamente no 

centro histórico (Pellegrini Filho, 2000).  

 

Atualmente, a cidade de Tiradentes possui cerca de 8.160 habitantes, segundo 

dados do IBGE (2021), e está situada na Estrada Real, mais exatamente no Circuito 

Caminho dos Inconfidentes. Após o Ciclo do Ouro e a decadência socioeconômica 

que perdurou por décadas até o início de 80, Yves Alves, alto executivo da Rede 

Globo, realizou importantes projetos na cidade, com o apoio da Fundação Roberto 

Marinho (Soares, 2006). Com a vinda de indivíduos de reconhecimento nos meios 

de comunicação, houve a criação de organizações voltadas para o potencial turístico 

local, como a Sociedade de Amigos de Tiradentes (SAT), a Associação Comercial 

de Tiradentes (ASSET), a Fundação Rodrigo Melo Franco de Andrade, a partir da 

revitalização da cidade, da recuperação do patrimônio histórico e do melhoramento 

da infraestrutura básica, como saneamento, água, energia e até estradas – plano 

diretor de 2014 (Tiradentes, 2020). 
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Em 2020, o município obteve a nota de 17,21, atingindo pontuação máxima de 

arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) -

patrimônio cultural, ano base 2019 – exercício 2021. Essa foi a maior nota desde 

2015, quando a cidade zerou a pontuação. Segundo a Secretaria de Turismo, todo 

recurso é destinado para a preservação do patrimônio histórico e cultural desde a 

recuperação iniciada nos anos de 1990. Uma informação curiosa é que Tiradentes 

obteve a maior pontuação entre as 24 cidades integrantes do Circuito Turístico Trilha 

dos Inconfidentes, um resultado muito satisfatório, dado o seu porte frente a outros 

municípios (Tiradentes, 2020). Em entrevista com o secretário de turismo, ele relatou 

que: 

 

Há muito incentivo da Prefeitura no apoio à preservação estrutural e 
patrimonial da cidade. O engajamento é tão expressivo que temos uma das 
maiores arrecadações de ICMS de Minas Gerais e todo ele é investido na 
própria cidade, em fomento ao turismo, preservação do patrimônio histórico e 
desenvolvimento econômico (Entr. SEC1).  

 

O ICMS turístico teve sua criação para subsidiar a falta de recursos que os 

municípios possuíam para trabalhar a atividade turística. Contudo, estudos 

demonstram que, apesar de o ICMS ser um recurso muito agregador, algumas 

cidades alcançam níveis extraordinários. Isso tem um efeito adverso, promovendo a 

expulsão dos moradores das regiões centrais, pois passa a ser exigido alto custo de 

vida, servindo somente como área comercial e de base para os turistas. É o caso de 

Tiradentes, em Minas Gerais, que tem o centro histórico quase como cenário, sendo 

utilizado principalmente para a realização de festivais culturais e gastronômicos e 

eventos de atração Turística (Franklin, Stephan & Reis, 2021). 

 

Realizado anualmente no mês de agosto, o Festival de Cultura e Gastronomia de 

Tiradentes atrai muitos turistas, mídia e desenvolvimento econômico para a cidade 

de Tiradentes. Criado em 1998 pelo então secretário da Cultura e Turismo, Ralph 

Justino, o festival originou-se a partir do Projeto Fartura – Comidas do Brasil, 

expedição realizada pelo Fartura Brasil, que transitou por aproximadamente 150 

municípios do país e entrevistou cerca de 380 personagens da culinária nacional. 

Essa jornada propiciou não apenas descobertas de ingredientes e receitas, mas 

também livros, documentários e toda forma de conteúdo que pudesse ser 
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compartilhada com quem, assim como seus idealizadores, aprecia a boa comida 

(Site Como Viaja, 2015). 

 

Assim, logo depois o Festival Gastronômico de Tiradentes foi concedido ao Fartura 

Brasil, que tem em sua marca a sustentabilidade como propósito, mapeando a 

cadeia produtiva do alimento, da origem à mesa. Além disso, festivais sob a 

curadoria do projeto são realizados também em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, 

Fortaleza, Belém e Porto Alegre. A organização já chegou também a Lisboa, 

Portugal. Até 2018, 285 mil pratos foram servidos no Festival Gastronômico de 

Tiradentes, que também incluíram 2.700 atividades gastronômicas e 1.130 culturais. 

Com um público total de 770.000 pessoas, os eventos envolveram 4.700 

profissionais de gastronomia (Site Como Viaja, 2015). 

 

Desde seu início a atração apresenta uma programação variada com chefs 

renomados, aulas-show, aulas teóricas, restaurantes, eventos gastronômicos; além 

de degustações, apresentações musicais e culturais (Castro et al., 2020). O festival 

ocupa três espaços da cidade e estima-se que, em 2018, o evento tenha alcançado 

um público de vinte e cinco mil pessoas, durante dez dias (Estado de Minas, 2018). 

O evento reúne profissionais do Brasil, e de outros países do exterior, como 

Portugal, Itália, Espanha e França tudo em prol da gastronomia. Muitas 

nacionalidades encontram-se para trocar conhecimentos, inovar, renovar e promover 

um grande banquete para o público participante do festival (Furtado, 2016). 

 

O evento tem como objetivo incentivar os restaurantes e chefs de cozinha a 

apresentarem seus pratos e receitas como forma de conquistar o público, apresentar 

o que há de melhor da gastronomia mineira, possibilitar o turismo de experiência por 

meio da beleza arquitetônica da cidade, propiciar o acesso à cultura e à educação 

pela oferta de cursos e workshops e gerar desenvolvimento econômico por meio de 

geração de emprego e renda. De acordo com o secretário de turismo, é fato e 

notório que o Festival Gastronômico de Tiradentes também é fonte de geração de 

emprego para tiradentinos. 

 

Durante o festival gera-se muito emprego diretos e indiretos. O Fartura se 
preocupa com essa questão na cidade (Entr. SEC).  
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 Eles (o Fartura) têm uma política de que todos os profissionais que forem 
trabalhar no evento sejam prioritariamente de Tiradentes, para oportunizar 
empregos e renda (Entr. FEC1).  
 

Isso ratifica a visão de Beni (2006), na qual o autor afirma que a atividade turística é 

capaz de envolver diversos segmentos e negócios, sendo os principais condutores a 

gastronomia e destinação como um todo o produto turístico. 

 

Com o objetivo de atrair turistas para a região, o Festival de Cultura e Gastronomia 

de Tiradentes, intitulado o “maior festival de gastronomia brasileira”, associado ao 

“Festival Fartura”, também é um grande executor de eventos semelhantes em todo o 

país. De acordo com os dados do Fartura Brasil (2021), o evento em Tiradentes 

reúne anualmente mais de 50 mil pessoas, com mais de 150 mil pratos servidos, 6 

mil garrafas de vinho, 200 atividades gastronômicas, 320 profissionais da 

Gastronomia e 48 toneladas de comida preparada. Os números impressionam, 

segundo a entrevistada FEC1, todos os anos os executantes divulgam os registros 

das edições passadas, com o intuito de realmente fazer o marketing do evento por 

meio das informações quantitativas e qualitativas do que foi realizado. Não por 

acaso, na fala de alguns dos entrevistados, o festival gastronômico em Tiradentes é 

a “menina dos olhos” do Fartura Brasil.  

 

Mas mesmo um festival com tanto potencial precisou se adaptar aos novos tempos. 

Durante a pandemia doença do coronavírus 19 (COVID 19), que teve início no Brasil 

em 2020, foram criadas ações digitais sem deixar sua principal finalidade de 

lado: mapear a cadeia produtiva da gastronomia, da origem ao prato, e valorizar a 

culinária mineira. Assim, em formato híbrido, o festival se reorganizou rapidamente e 

realizou em 2020 um festival totalmente on-line, onde o delivery, era o meio de 

degustação dos pratos. Já em sua 24ª edição, seguindo todos os protocolos da 

vigilância sanitária, retomou as atividades com a participação de 13 grandes chefs 

preparando jantares, cerca de 15 produtores na Mercearia Fartura com ações 

presenciais e mais de 30 no e-commerce, 36 cursos virtuais, além de 32 shows 

musicais online, lives, dicas, muito conteúdo de qualidade e ações sociais (Jornal 

Hoje em Dia, 2021).  
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Para o(a) entrevistado(ao) representante do SEBRAE-MG, os tempos são difíceis, 

mas mesmo na pandemia o Fartura Brasil investiu no formato on-line e híbrido. 

Ainda que a arrecadação ou o público tenham sido pequenos, ele não abandonou o 

evento, deu sequência para que não tivesse interrupção. Talvez outro parceiro não 

teria tanto engajamento ou essa “coragem”.  

 

Esse ano (2021) foi feito em formato híbrido, mudou um pouco também, 
reduziu muito, mas quem imaginaria um festival delivery? (Entr. SEC).  
 
No presencial o SENAC tinha uma participação muito intensa e mais efetiva 
nos festins principalmente, já no on-line ou híbrido o foco foram mesmo as 
ações educacionais, oficinas de cursos, dicas e pratos (Entr. FEC1) 

 

Há mais de 24 anos o festival atrai turistas do Brasil e do mundo, empreendedores, 

participantes e investidores de grandes mercados. E com o passar dos anos tornou-

se uma franquia e uma importante vitrine para outras cidades que desejam atuar 

nessa área de entretenimento econômico, o que demonstra seu potencial de ser 

replicado em outras localidades com sucesso.  

 

O Festival Gastronômico de Tiradentes suscitou a atividade turística no local, o que 

contribuiu para o desenvolvimento da cidade e região. Localizada aproximadamente 

a 191 Km da capital Belo Horizonte, o município histórico desponta atualmente como 

um dos principais destinos turísticos, no âmbito estadual e nacional. Segundo dados 

da Associação dos Hoteleiros de Tiradentes (AHT), hoje ASSET, a cidade tem 

aproximadamente mais de 300 hospedagens, entre hotéis e pousadas, a que abriga 

o maior número de leitos da região. Ainda conforme o Ministério do Turismo (Brasil, 

2019), Tiradentes é um destino da categoria “A”, pela forte contribuição da atividade 

turística à economia local. Tem característica de receber grande fluxo turístico, 

regional, nacional e estrangeiro. 

 

Tiradentes está entre os quatro maiores indutores de turismo no país, 
tamanha é sua relevância para o setor (Entr. SEC).  

 

A cidade de Tiradentes antigamente tinha menos meios de hospedagem que 
São João Del Rey. De maneira extraordinária e muito rápida esse segmento 
se reformulou e cresceu de um jeito, que hoje ela supera e muito até as 
cidades da região. E isso é muito em virtude do festival gastronômico e do 
turismo (Entr.VL). 
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Esse despontamento também é legado do processo de organização urbanística e 

econômica que ocorreu na metade da década de 1990, em que o processo de 

reestruturação transformou os espaços, substituindo as ocupações no centro 

histórico de Tiradentes de maneira profunda e acelerada. As residências perderam 

espaço para os estabelecimentos comerciais voltados prioritariamente para o 

turismo, segundo o plano diretor da cidade (Tiradentes, 2020). Isso aprimorou o local 

por meio de seus aglomerados de produtos e serviços, criando um portfólio de 

consumo sob a marca de destino (Buhalis & Spada, 2000). A complexidade dessas 

mudanças também fez surgir a coexistência de múltiplos atores caracterizados de 

grandes, pequenas e médias empresas, que competem e cooperam 

“retroalimentando” a cadeia produtiva do turismo e gastronomia local, tornando-o 

extremante atrativo.   

 

Esse processo contribuiu para a intensificação do marketing urbano, o 
surgimento do turismo elitizado, a especulação imobiliária e para que atores 
sociais, como empresários, publicitários e representantes do poder público, 
promovessem a conversão do espaço construído já socialmente consagrado 
como “patrimônio” em “cenário-mercadoria” para consumo de turistas 
solventes (Neves, 2013, p. 63). 

 

Nesse momento de transformação e mudança, eventos anuais de grande porte 

foram concebidos, todos eles com conceito comercial e/ou visibilidade cultural, como 

o Festival Internacional de Gastronomia de 1998. Prefeitura e empresários 

mobilizaram-se para que a imprensa brasileira reverberasse a imagem da cidade, 

que reunia um calendário de eventos e uma infraestrutura turística em um cenário 

lúdico – plano diretor de 2014 (Tiradentes, 2020). 

 

Para os representantes entrevistados do Sistema Fecomércio SESC-SENAC – 

(FEC1 e FEC2) e Secretaria de Turismo (SEC) que participam do evento desde seu 

início, o festival fez parte dessa mudança e contribuiu para o surgimento de 

aglomerados empresariais (APLs) e “grupos de interesse” ou stakeholders.  

Acredito que Tiradentes hoje a (sic) nível de turismo foi encontrando sua 
identidade turística, digamos assim. Então, hoje você vê que a cidade recebe 
turistas todos os finais de semana. Acredito que isso veio muito do “festival e 
da mostra de cinema”, que começaram juntas, ou no mesmo ano, já estamos 
na 24ª edição. Acredito que o idealizador do festival tenha sido o antigo 
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prefeito Ralph, e depois a marca foi patenteada, indo para o privado e não 
mais para o serviço público, mas entendo que o festival assim como a mostra 
de cinema deu esse boom na cidade e o município com o passar do tempo foi 
ficando mais famoso, e os eventos fomentaram isso (Entr. FEC1). 

 
O município já participa do festival há 24 anos. O evento começou pequeno, 
foi iniciado pelo antigo gestor municipal (Ralph Justino) à época e depois foi 
destinado à iniciativa privada. Foi crescendo muito, mudou, e apesar de ter 
permanecido com o mesmo nome inicial, “Festival de Cultura e Gastronomia 
de Tiradentes”, hoje pertence ao grupo Fartura Brasil, que é um grupo que já 
leva o festival para diversos estados do Brasil, como Rio, São Paulo, Brasília, 
Fortaleza, Manaus, Tiradentes e Belo Horizonte. Ele é bem extenso e tem 
uma vasta experiência com festivais (Entr. SEC). 
 
Olha, o festival de gastronomia em si, isso há 10 anos atrás, (sic) a palavra 
gastronomia começou a ter uma ênfase a partir do festival quando grandes 
chefs renomados vieram participar do evento, como Claude Troisgros, chef 
Laurent Suaudeau, o próprio Ivo Faria, em plena ascensão, eram grandes 
nomes, pra gente eram os verdadeiros “pais” ou “deuses” da gastronomia. 
Então o termo gastronomia, a valorização da gastronomia profissional deve 
muito ao festival (Entr.RP). 
 
Há desde o tempo em que eu participo do evento, isso há quase 10 anos 
atrás, percebo que a cidade se transformou em cenário para vários eventos, 
pela sua gastronomia, porque é pequena, aconhedora (Entr. FEC2).   
 

Mas apesar de todo o êxito, nem tudo são flores... De acordo com a entrevista do 

chef RP, inicialmente o festival não tinha a estrutura que tem hoje, seja de 

equipamentos, parceiros, insumos, tecnologia e pessoas, era bem desgastante. 

Consumia muito de todos os que participavam. E percorreu um longo caminho de 

maturação para se tornar o evento que é conhecido hoje. Contudo, sempre foi desde 

seu início muito desejado pelos profissionais do ramo, turistas, entidades e afins. 

Isso pode apresentar como uma motivação para outros municípios que queiram 

realizar um evento parecido, pois este em particular também se iniciou pequeno, 

com poucos recursos e com muito trabalho. A entrevistada DN também menciona 

uma curiosidade sobre o evento: “Sabe que até concorrente vai ver o festival, né? 

Muita gente quer fazer um festival em muito município, e quer conhecer, fazer 

benchmarking” (Entr. DN). 

 

Além disso, apesar dos grandes feitos e sucesso do festival, há um forte conflito de 

interesses particulares originados das atividades turísticas sob o aspecto das 

imposições atribuídas em função da preservação do patrimônio que estão sempre 
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presentes na relação do órgão executivo e a sociedade. E isso fez aprofundar a 

aceleração do processo de transformação de Tiradentes. Segundo contribuições de 

Neves (2013), os empresários, em sua maioria de fora, tanto colaboravam para a 

preservação do patrimônio edificado e urbano ao recuperar e manter as edificações 

antes arruinadas e promovendo o desenvolvimento local, quanto ameaçavam o 

mesmo conjunto arquitetônico, rompendo com as regras na medida dos seus 

interesses de expansão e adaptação dos bens aos novos usos – plano diretor de 

2014 (Tiradentes, 2020)).  

 

Segundo o empresário de um dos renomados restaurantes da cidade, o IPHAN, por 

mais que impositivo, foi e tem sido muito importante para a preservação do 

patrimônio histórico, cultural e ambiental, porque para ele, se dependesse de 

pessoas ou de alguns empresários, o município não teria as características que tem 

hoje. E para muitos, como o secretário de turismo, o patrimônio histórico compõe o 

cenário da cidade e é um grande influenciador do sucesso do festival e 

principalmente do turismo. Isso se deve à preservação rigorosa que é pautada em 

Tiradentes.  

 

Mas, também é possível encontrar opiniões opostas entre aqueles que acreditam 

que o poder público poderia fazer mais pela cidade, e que talvez a preservação 

devesse ser maior ou melhor, de forma a atender à comunidade como um todo. É o 

caso do Rio das Mortes, segundo a entrevistada (DN). Todos os anos o rio tem o 

mesmo mau cheiro, está sempre sujo e não houve nestes 24 anos qualquer 

melhoria, embora houvesse retorno por parte do festival. Também para um dos 

entrevistados, ex-repórter de uma emissora de televisão (VL), a população é 

empurrada para as imediações à medida que essa “preservação cresce” e se 

mantém necessária ao turismo e eventos, ou seja, uma grande ambiguidade.  

 

4.2 As redes de cooperação e desenvolvimento socioeconômico de Tiradentes 

 

Os arranjos produtivos locais (APL) e as redes de cooperação caracterizam-se como 

uma estratégia organizacional de sistemas produtivos territoriais e por esse motivo 

assumem papel determinante nas novas abordagens do desenvolvimento 

econômico local. O município de Tiradentes é um destino turístico reconhecido por 
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suas várias atividades econômicas, sendo a maioria voltada para os atrativos 

histórico-culturais do Campo das Vertentes. A aglomeração envolta pelo turismo 

atrai uma rede interorganizacional de empresários do setor gastronômico e contribui 

para a riqueza local (Kachniewska, 2013).   

 

A teoria de Krippendorf (1980) estabelece que a economia reina soberana na nossa 

civilização. É ao mesmo tempo a força propulsora, o fim e o meio. Indiferentemente 

das condutas adotadas, a economia domina a exploração dos recursos naturais, a 

linha graduada de valores e a política. Isso significa que, do nascimento à morte, 

todas as atividades arriscam-se a serem comercializadas. 

 

Considerando as formas gerais de comercialização no festival de Tiradentes-MG, 

pode-se confirmar que os atores envolvidos diretamente, como, por exemplo, os 

restaurantes oficiais do evento, recebem incentivo para participação, conforme 

descreve o empresário (Entr. RF). 

 

Os restaurantes participantes do evento recebem apoio, mas não todos. A 
gente tem uma ajuda, o chef tem um cachê simbólico, e de outra forma que 
ajudam é que eles trazem muitos patrocinadores pra cá pra dentro, e eles 
compram esses convites, é uma forma de encher os restaurantes. Esse ano, 
por exemplo, eles compraram 20 convites, ou seja, 50% dos convites.  
 

Além dos restaurantes oficiais, há também uma contribuição para fomento e 

participação dos produtores rurais da cidade, como forma de favorecer as atividades 

locais, bem como o desenvolvimento socioeconômico da região por meio da 

atividade rural.  

 

Olha, talvez hoje eu desconheça um envolvimento em dinheiro, talvez um 
pequeno restaurante que vá servir as refeições, as pequenas pousadas 
acabam sendo privilegiadas. O que o festival do Fartura talvez o faça mais 
hoje é promover o produtor ou produto, para que através da comercialização 
gere receita ou negócios (Entr. RP). 
 
Esse ano de 2021 o Fartura bancou os insumos, pagou um cachê simbólico 
aos chefs e também  “cedeu” alguns para a realização dos festins. Esse ano 
tivemos festins que ganharam alguns materiais para execução dos pratos e 
comercializaram esses pratos ao turista (Entr. FEC1). 
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Apoio em dinheiro eu desconheço. Vejo que recebem apoio do Fartura Brasil 
para atuar dentro do evento, seja em capacitação, promoção dos produtos 
para vendas, espaço na praça (Entr. FEC2). 
 

Já as instituições ou participantes como, por exemplo, SENAC e Sebrae, realizam 

contratos ou termo de cooperação E convênio com o Fartura Brasil. E embora essas 

entidades não recebam recurso financeiro, mas, ao contrário, investem, então, elas 

apoiam financeiramente o evento: “Não há apoio financeiro às entidades. Tudo o 

que a entidade recebe é por meio de contrapartida à negociação realizada no 

evento. Muito embora dos eventos que participo a mais organizada é o Fartura” 

(Entr. DN). 

 

Apesar da evidência de cooperação no festival gastronômico entre os atores 

envolvidos e do incentivo socioeconômico propiciado pelo executor do evento e seus 

principais stakeholders, como citado nas entrevistas, pode-se considerar que não há 

reconhecimento de que os participantes recebam incentivos de cunho monetário, ou 

seja, em dinheiro “espécie”.  

 

Nos casos dos APLs, observa-se o incentivo ou apoio apenas aos restaurantes 

oficiais participantes. Pode-se considerar um tanto quanto “excludente” ou 

“privilegiado”, pois não são todos da cadeia produtiva que de alguma forma se 

beneficiam com o incentivo do Fartura Brasil. Prova disso são os restaurantes 

oficiais, aqueles que realizam os festins conforme apurado nas entrevistas. Também 

não se verifica algum incentivo pelos dirigentes públicos, como isenções fiscais ou 

creditícias. De certa maneira, quem coopera de alguma forma se beneficia por meio 

do festival, seja com a promoção do seu negócio, mais visibilidade do seu produto 

ou serviço ou mesmo favorecimento de comercialização ou venda, antes, durante ou 

após a realização gastronômica.  

 

Aliás, deveria ser uma via de mão dupla, mas não é o que ocorre. O Festival 
Fartura contribui muito mais e recebe muito menos do que, por exemplo, o 
próprio município (Entr. DN).  
 
O Fartura é muito agregador. Ele ajuda muito, inclusive com outras coisas, 
como a instalação de câmeras de segurança para preservação do patrimônio 
histórico da cidade (Entr. SEC).  
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Conforme informações do OMT (2018), o turismo deve ser considerado apenas 

como artifício de um conjunto amplo de iniciativas de desenvolvimento, embora seja 

substancialmente uma alternativa econômica. Isso não significa que não possa ser a 

principal fonte econômica de uma região, mas deve-se compreender uma região que 

depende de apenas uma atividade econômica é muito mais vulnerável às mudanças 

do que uma outra com economia mais diversificada. Então, o que mudou na cidade 

depois do surgimento do festival? Segundo DN e RP: 

 

[...] Eu vejo mudanças que prejudicam o evento, desde que eu entrei. O que 
eu vejo de mudança: o evento ele tem as áreas dele na rua, que ele constrói 
e ele oportuniza para quem participa do festival. Então você tem um estande 
para fazer de um chef de cozinha, e você pode vender o prato do chef. Então, 
essa é uma ação do evento. O que percebo é que a cidade começou a 
perceber as oportunidades que o público gera para o local, então, o festival 
movimenta muitos turistas, outras pessoas da cidade que não fazem parte do 
festival começam a enxergar aquele público como uma oportunidade para 
eles. E o que eles fazem? Montam uma barraquinha na rua... abrem uma 
porta para venda de uma bebida... Então assim, gera uma oportunidade de 
negócio para quem está na cidade, mas prejudica o evento, porque a 
estrutura é para o evento (Entr. DN).  

 
[...] Tiradentes foi transformada ao longo desses últimos 30 anos, primeiro 
porque ela era um cenário único, dada a geografia, a arquitetura, a história 
viva ali dentro e em cada pedrinha daquela lá que é possível ver... ela foi 
construída para receber turistas, a ideia maior era essa, todo mundo queria 
conhecer onde era gravado as novelas, onde as minisséries aconteciam, mas 
eu não posso deixar de afirmar que o festival gastronômico de Tiradentes, 
apesar da cidade já ter 300 anos, foi de 30 anos pra cá que o município ficou 
conhecido como uma cidade turística e visitada, por conta de tudo que 
acontecia lá através das grandes redes de televisão, e muito visionário, todos 
aqueles que de alguma maneira viam que era uma opção e que comida era 
uma atração que ninguém consegue ficar sem, e assim inseriram esse 
festival. Então, automaticamente o festival fez com que Tiradentes se 
tornasse hoje uma “capital” gastronômica ou uma cidade “gastronômica” 
desejada. As pessoas não vão lá só para visitar, se fosse somente isso, com 
uma manhã você conseguiria visitar a cidade. Não daria para ficar só naquele 
miolo. Então tem artesanatos, a promoção de produtos e a gastronomia viva 
nisso tudo (Entr. Empre. RP). 
 

O Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes acompanhou o desenvolvimento 

e as transformações ocasionadas pelo segmento gastronômico no Brasil. Com o 

passar dos anos, vem alcançando resultados significativos, atraindo chefs 

renomados, oportunizando a qualificação profissional, promovendo a gastronomia e 

o turismo, revelando oportunidades de emprego, e consequentemente, 
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possibilitando melhoria na qualidade de vida e do bem-estar da comunidade 

(Furtado, 2016).  

 

O desenvolvimento turístico em Tiradentes ocorreu em decorrência de investimentos 

da iniciativa privada e da parceria com o poder público. A gestão pública atuou como 

auxiliar nesse processo, quase como um coadjuvante, na qual nenhum plano 

estratégico de grande expansão de desenvolvimento turístico foi desenhado pela 

Prefeitura. Há alguns especialistas que supõem que o que ocorreu foram 

investimentos de restauração do patrimônio histórico e ações culturais na cidade, 

acomodando um desenvolvimento turístico desordenado, sem muito planejamento, 

fiscalização ou legislação apropriada. É interessante pensar que o turismo é hoje 

uma atividade econômica que mantém o município. E embora haja impactos 

negativos pela própria atividade, a maioria da população local está diretamente 

interligada à cadeia produtiva turística (Beni, 2019).  

 

Acho que o poder público participa e são importantes. Não tem como não 
participar, mas tem pouca expressão (Entr. FEC1).  
 
O Festival Gastronômico de Tiradentes começou pequeno e foi crescendo e o 
poder público foi receptivo, e não tem como fazer o evento sem a participação 
do poder público. O poder privado também não consegue fazer sozinho (Entr. 
PA).  

 

A exploração do turismo é substancialmente um diverso conjunto de atividades 

econômicas e sociais, pois o turismo tem potencial gerador de empregos, produz 

renda, atrai investimentos para a infraestrutura; melhora as condições de vida e 

eleva a autoconfiança da população. Todo crescimento, porém, causa modificações 

nos aspectos físicos e socioculturais onde ele está inserido, pois explora a terra, 

impacta a paisagem e a natureza, priva a população local de sua autonomia e 

independência, empobrece a singularidade da sua cultura nativa e gera tensões 

sociais (Krinppendorf, 1980): “Hoje o que o Fartura ou festival faz mais é promover o 

produtor e o produto para que a partir dele gere mais desenvolvimento econômico 

para a cidade. Essa é sua principal atuação ou vertente hoje” (Entr. RP). 
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O setor do turismo no Brasil apresentou uma contribuição total – incluindo as 

atividades diretas e indiretas ao turismo – de 9,2% do PIB, o equivalente a US$ 

205,6 bilhões. Na lista das maiores economias do turismo no mundo, os Estados 

Unidos são líderes nessa atividade, com aproximadamente US$ 1,4 trilhão. O 

turismo brasileiro aparece em sexta ocupação. Isso significa que o setor apresenta 

rentabilidade e competitividade, que se planejada adequadamente pode apoiar o 

desenvolvimento sustentável dos municípios de determinada região (Molina, 2007). 

 

Dados da Organização Mundial de Turismo (OMT, 2018) dão conta de que o trânsito 

internacional de turistas que visitam o Brasil deveria alcançar a marca de 1,6 bilhões 

de viajantes até o ano de 2020. Nota-se que a amplitude do setor turístico ganhou 

evidências em todo o mundo, sobretudo nas cidades históricas, como uma ação 

mais fácil e curta para se obter  desenvolvimento econômico e, em algumas 

situações essa aparece como única opção. Logo, é de responsabilidade dos agentes 

de desenvolvimento turístico dialogar e definir como deve ser esse desenvolvimento 

e como estão dispostos a realizar ações que melhorem a atividade, a fim de que 

ocorram ganhos e não perdas nos atributos de vida local (Silveira, 2010). 

 

Para se alcançar aspectos positivos nessas condições, é importante considerar a 

arte popular criativa como oferta complementar ao “turismo cultural”. Essa é uma 

atividade social e econômica consideravelmente importante, numa estimativa de 

renovação de territórios culturais, de arranjos locais, de valorização de bairros ou 

partes setoriais de uma cidade (Sousa-Santos & Silva-Pereira, 2020). De acordo 

com o Secretário de Turismo, os benefícios e melhorias na cidade foram enormes 

desde o surgimento de atrações culturais e gastronômicas em Tiradentes, 

especificamente o festival. Para ele, o evento foi o principal indutor de 

desenvolvimento econômico, social e cultural no município.  

 

O festival em Tiradentes identifica-se como um exemplo positivo quando se trata de 

atrativos turísticos ou empreendimentos correlacionados, pois conseguiu estabelecer 

ao longo dos anos mais desenvolvimento da atividade turística. Para Getz (1997, p. 

32), “os eventos gastronômicos podem fornecer novidades, originalidade e 

mudanças, o que sustenta o interesse local em um destino e aumenta o seu apelo 

aos visitantes”. Gândara, Gimenes e Mascarenhas (2009, p. 181) sustentam a 
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declaração, afirmando que “o turismo gastronômico pode ser operacionalizado a 

partir de atrativos como culinária regional, eventos gastronômicos e oferta de 

estabelecimentos de alimentos e bebidas diferenciados, bem como roteiros, rotas e 

circuitos gastronômicos”, ou seja, a gastronomia e as atividades a ela relacionadas 

tornaram-se peças fundamentais na atividade turística.  

 

Tais conceitos se assemelham ao caso de Tiradentes. A cidade tem um calendário 

com vários eventos anuais, e portanto, diversifica de forma sustentável o 

desenvolvimento da atividade turística. A figura abaixo, pode representar alguns 

deles.  

 

 

 

Figura 4 
Calendário de eventos em Tiradentes. 
Fonte: Pousada Villa Alferes - https://www.villaalferes.com.br/eventos-em-tiradentes-mg 

 

Para o empresário do setor hoteleiro e também presidente da Associação Comercial 

de Tiradentes, todas as ações no município são voltadas para o atrativo turístico.  

 

https://www.villaalferes.com.br/eventos-em-tiradentes-mg
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Aqui tudo acontece para o bem do desenvolvimento turístico da cidade. 
Temos atividades turísticas muito intensas o ano inteiro, e trabalhamos para 
que se mantenha ou cresça. Neste momento estamos trabahando com muitas 
parcerias privadas para fomentar o natal, que antes era uma data em que a 
cidade ficava vazia e agora é sempre cheia (Entr. PA).  

 

Estudos mais elaborados revelam que a cidade de Tiradentes registrou nos últimos 

tempos a proporção de um morador para 29 turistas no ano, o que pode representar 

230.000 mil turistas anuais. Pode-se ponderar que Tiradentes vive do turismo, e o 

considerável número de pessoas que participam de eventos como o Festival de 

Cultura e Gastronomia comprova a lucratividade das atividades em todos os setores, 

dos pequenos artesãos de feira aos empresários das grandes pousadas (Sousa & 

Schicchi, 2017). 

 

Dados de estudos da Fundação João Pinheiro (FJP) representados na Figura 5 

demonstram que o setor de serviços é um dos principais geradores de renda no 

município de Tiradentes, tendo este uma participação superior a 50% do PIB do 

município de 2002 a 2016 (Sousa, Mendonça & Silva, 2020). 

 

 

Figura 5 
Participação dos setores econômicos no PIB de Tiradentes de 2002 a 2018. 
Fonte: adaptação a partir de dados da Fundação João Pinheiro. FJP. (2019). Plano Diretor 
Participativo do Município de Tiradentes. Belo Horizonte: FPJ. 

 

Com base na perspectiva da Figura 6 é possível notar a dinâmica econômica de 

Tiradentes. É possível observar o quanto o setor de serviços está presente nas 

atividades econômicas do município. Já na Figura 5 estão apresentados os dados 

da Secretaria de Turismo (SETUR), onde pode ser observado o crescimento dos 
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cinco segmentos (hospedagem, alimentação, comércio e serviços, entretenimento e 

transporte) na geração de empregos à população (Sousa et al., 2020). 

 

 

Figura 6 
Empregos gerados pelo turismo por segmentos (2006 a 2017). 
Fonte: adaptação a partir de dados da Fundação João Pinheiro. FJP (2019). Plano Diretor 
Participativo do Município de Tiradentes. Belo Horizonte: FPJ; Sousa, H. E., de Mendonça, F. M., & 
Silva, G. M. (2020). Território turístico de Tiradentes: limites e possibilidades da atividade a partir do 
planejamento e de políticas públicas.  

 

Na Figura 6 é exibido o comportamento do PIB per capita em Tiradentes no período 

de 2000 a 2018. Esse indicador possui, contudo, algumas limitações que precisam 

ser consideradas, uma vez que, pelo fato de ser essa uma média, pode não 

representar melhoria do padrão de vida da população. Mesmo assim tem um 

parâmetro a ser observado nas análises de condições de vida (Sousa et al., 2020). 
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Figura 7 
PIB per capita em Tiradentes entre 2000 e 2018. 
Fonte: adaptação a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE (20121a). 

Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/tiradentes/panorama.Acesso em 09 de  
out.2021; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE (2021b). Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/tiradentes.html. Acesso em: 09 de out. 2021. 

 

Por último, demonstra-se a renda média dos empregados diretamente ligados ao 

setor turístico. Pela Figura 8 verifica-se que por meio da atividade houve 

crescimento da renda durante o período de 2006 a 2017, sendo o ápice o ano de 

2017, com valor de R$ 1.264,56. Esses números indicam que o turismo tem 

contribuído para o aumento da renda no município (Sousa et al., 2020). 

 

 

 
Figura 8 
Renda média mensal, em valores correntes, dos empregados no setor de turismo 
em Tiradentes entre 2006 e 2017 (em R$). 
Fonte: adaptação a partir de dados da SETUR (2019) - Sousa, H. E., de Mendonça, F. M., & Silva, G. 
M. (2020). Território turístico de Tiradentes: limites e possibilidades da atividade a partir do 
planejamento e de políticas públicas.  

 

Com números tão positivos o Festival Gastronômico em Tiradentes atrai cada vez 

mais cooperados, parceiros ou colaboradores, seja pela visibilidade da parceria, ou 

ainda pelo crescimento econômico que o evento propicia. Nota-se ainda a 

importância desta atração para relevância da empregabilidade e renda crescente ao 

longo dos anos no município. Krippendorf (2003, p. 101) avalia que “hoje, o mundo 

inteiro começa a falar dos custos e dos benefícios do turismo para a economia, o 

meio ambiente e a sociedade, quando antigamente se tratava apenas das vantagens 

e das questões econômicas”.  
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4.2.1 Motivação em participar do evento  

 

A arquitetura exuberante em sincronia com a velocidade da experiência 

contemporânea a partir do festival gastronômico repercutiu para que novos 

contextos urbanos fossem produzidos e os espaços ressignificados. Isso fez surgir 

uma agenda de eventos em Tiradentes. Esses eventos no município são de grande 

relevância para a comunidade e empresários, pois fazem crescer o fluxo de 

visitantes, a comercialização dos restaurantes, bares, serviços e produtos locais e 

contribui para a formação de um aglomerado capaz de concorrer com outros 

destinos, gerando riqueza para o município. Por meio da coleta de dados das 

entrevistas, pode-se compreender que a motivação em participar e colaborar com o 

festival gastronômico e/ou até mesmo com outros eventos está diretamente ligada à 

oportunidade de crescer economicamente com essa atividade. Nesse sentido, o 

secretário de turismo, a FEC1 e a FEC2, expressam que:  

 

A potencialidade turística de Tiradentes é muito expressiva, a cidade possui 
hoje 19 eventos. Há uma listagem de “gente”, o número de empresas que 
querem entrar é absurdo (Entr. SEC). 
 
Participamos do festival porque ele traz visibilidade, legado para o município 
(Entr. FEC).  
 
Tudo muda na cidade durante o festival. O fomento do turismo, dos hotéis e 
restaurantes, além do comércio local. A cidade tem eventos o ano inteiro. 
Inclusive eles têm um calendário de eventos (Entr. FEC1).  

 

Em entrevista à revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios (2016), a 

empresária Vanilce Barbosa relata que a cidade de Tiradentes, apesar de poucos 

habitantes, entrou definitivamente para a rota de turismo quando começou a 

sediar eventos gastronômicos, como o Festival de Cultura e Gastronomia de 

Tiradentes. Esses fatores foram responsáveis pelo aumento do fluxo de turistas, e 

com isso ela e outros empresários viram a oportunidade de montar o próprio negócio 

na cidade. No caso de Vanilce, a Pousada Pequena Tiradentes aberta em 2000 

recebe mais de 1.560 hóspedes por mês e tem cerca de 100 funcionários. Além 

disso, o local realiza diversos eventos, como, por exemplo, casamentos, o que a fez 

faturar em 2015 aproximadamente R$ 5 milhões de reais. A expectativa de 

http://www.pequenatiradentes.com.br/
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faturamento para os próximos anos era de mais 12% ao ano. Na entrevista, Vanilce 

discorre que: 

 

A cidade era muito pequena. Não tínhamos estrutura para receber os turistas 
que chegavam. Tiradentes não tinha restaurante nem lugar para essas 
pessoas se hospedarem, explica Vanilce. Assim, muitos moradores da região 
começaram a oferecer suas próprias casas para que esses visitantes se 
sentissem bem recebidos. Vanilce não fez diferente. “Eu alugava os nossos 
quartos. As pessoas podiam dormir lá ou só usar o banheiro. Também fazia 
lanche para os turistas” (Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, 
2016). 
 

Essas condições atraíram parceiros, empresários, produtores locais e comunidade, 

que se formaram como aglomerados territoriais onde atores econômicos, políticos e 

sociais se agrupam formando um conjunto específico de atividades econômicas que 

apresentam vínculos entre eles de articulação, interação e cooperação, ainda que 

incipientes (Sugahara & Vergueiro, 2011). 

 

Sabe-se que a competitividade dos clusters em destinos turísticos pode representar 

um diferencial que não é facilmente replicado por outros destinos, o que se 

assemelha ao exemplo do estudo de caso. Por essa razão, classifica-se como uma 

vantagem competitiva (Jamal & Getz, 2005). Sugahara e Vergueiro (2011) alertam 

para um importante aspecto a ser considerado em um APL dessa natureza. No 

caso, é a forma como eles interagem, pois estar próximo geograficamente não 

confirma que haja uma interação que o caracterize como um aglomerado produtivo. 

E em Tiradentes, por mais que estejam evidentes o engajamento e a cooperação, há 

exemplos nas falas de alguns entrevistados de que existem interesses pessoais que 

prejudicam o evento e seus principais parceiros.  

 

Há muitas ações isoladas na cidade que não se conectam com o festival, e 
como há muitas pessoas na cidade, porque ele atrai muitas pessoas 
(turistas), talvez o município não dê o devido valor ao festival. Por exemplo, a 
noite no auge do festival são servidos jantares nas pousadas, enquanto os 
restaurantes estão abertos com os festins e pratos durante o evento (Entr. 
DN). 

 

Por meio das entrevistas foram identificados os principais APLs e stakeholders que 

estão presentes nesse festival em Tiradentes e que são sobremaneira fundamentais 
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para o desenvolvimento local, o turismo e a economia. Esses atores de certa forma 

contribuem para o sucesso do festival, porque agem de maneira muito organizada. 

Todavia, existem questões que ainda precisam ser reconhecidas. É importante 

salientar que durante as entrevistas percebeu-se que alguns participantes tiveram 

dificuldade em compreender os termos APL e stakeholders de forma direta. Para 

tanto, fez-se necessário aproximar o conhecimento deles por meio de exemplos 

práticos, o que pode ter direcionado um pouco sua identificação na pesquisa. É fato, 

porém, que todos os atores identificados pela pesquisa documental e pelas 

entrevistas foram citados pelos sujeitos participantes, o que confirma sua 

importância e influência na atividade turística. 

 

4.2.2 Os arranjos produtivos locais do Festival Gastronômico em Tiradentes 

 

Os arranjos produtivos locais identificados em Tiradentes cresceram e se 

desenvolveram a partir do festival de gastronomia e da mostra de cinema e desde 

então passaram a exercer influência econômica em determinado setor produtivo. Em 

Tiradentes, os principais APLs encontrados nesta pesquisa foram principalmente os 

empresários do ramo gastronômico, empresários do segmento de serviços (meios 

de hospedagem), produtores da região, ASSET (Associação Comercial de 

Tiradentes), e a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SECMTUR). Nesta 

pesquisa foi entrevistado o empresário, dono do restaurante Mia, o atual presidente 

da ASSET, que também é um empresário do segmento de hospedagens no 

município e o Secretário de Turismo do município.  

 

A ASSET, se originou da antiga Associação dos Hoteleiros de Tiradentes (AHT), 

criada em 2007 por um grupo de empresários do setor hoteleiro. Naquele mesmo 

ano, em razão do interesse de envolver empresários de outros segmentos como o 

setor gastronômico, artes plásticas, comércio e serviços, a AHT foi migrada para a 

ASSET. Essa associação é resultado da união de empresários com um objetivo 

único e comum de alcançar o crescimento e êxito de seus negócios. Esse objetivo é 

refletido na missão e visão da ASSET: (i) representar os interesses dos associados 

junto aos segmentos público e privado, desenvolvendo o espírito associativista e, 

assim, contribuir para a sustentabilidade dos seus negócios; e (ii) ser uma entidade 

respeitada e reconhecida como promotora do desenvolvimento da gestão 



 75 

empresarial e legítima representante dos seus associados, respectivamente 

(ASSET, 2020).  

 

E a SECMTUR é responsável pela realização de ações que visam promover o 

crescimento da indústria, do comércio e do turismo em Tiradentes. É o órgão criado 

para viabilizar que o município atue em colaboração com os segmentos de setor, 

ofereça apoio e incentivo ao turismo como atividade econômica, assim como seu 

conhecimento como alternativa para promoção e desenvolvimento social. 

Basicamente, nessa secretaria tem-se a missão de elaborar e implementar a política 

pública do turismo do município, de maneira a alcançar os propósitos anteriormente 

comentados. 

 

O município já tem essa parceria junto ao festival há 24 anos. A gente tem 
uma parceria ativa junto ao festival,  a gente participa de toda a construção de 
cada ano ou de como funciona a cada ano. Eles trazem quais são as 
intenções, a gente alinha algumas estratégias, como, por exemplo, os cursos 
de capacitação, as formas como serão exploradas as ideias para aquele ano. 
Esse ano (2021), por exemplo, com formato híbrido, então a gente trouxe 
algumas ideias também de incluir os produtores, fazer vídeo de divulgação 
desses produtores, como uma produtora de doces da região aqui, que é a 
Rosana. Então a gente participa ativamente com todo o desenvolvimento 
festival, todos os anos (Entr.SEC). 

 

 

A principal característica do APL dessa localidade está no vínculo entre empresas e 

instituições públicas ou privadas, entre as quais se estabelecem sinergias e relações 

de cooperação. Quando perguntado ao secretário de turismo sobre quais são os 

APLs, ele afirmou que são, respectivamente, o setor gastronômico e produtores 

rurais. Sobre os produtores rurais, inclusive, identificou-se que existem muitas 

questões a serem analisadas, pois apesar de serem reconhecidos por quase todos 

os entrevistados como parte do APL do festival e de haver muitas iniciativas para 

fomento e divulgação dos seus produtos neste evento, entre outros, há muitas 

observâncias quando a esses APLs.   

 

Sempre há o que melhorar. Eu acho que falta planejamento por parte de 
alguns setores, como alguns produtores rurais que não exploram muito o que 
têm, esse ano a gente conseguiu fazer essa parceria com essa produtora de 
queijos que está bem estruturada, tem um selo da vigilância sanitária, mas às 
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vezes tem gente que está muito no artesanal e falta algumas coisas 
importantes para comercialização, sem perder é claro a originalidade. Falta 
talvez esse engajamento, e outros não vieram, não aparecem... (Entr. SEC). 

 
Teve alguns anos em que nos pediram para convidar produtores locais, mas 
muitos não têm nem embalagem correta, rótulo, enfim. Um dos produtores 
que não (sic) ajudou ou participou em nada no evento, na hora entrou em um 
dos estandes sem nenhuma condição de comercializar o produto e quis se 
apossar do estande. Não podemos aceitar um produtor com uma conduta 
dessas (Entr. DN).  

 
Dizem até que existe uma horta comunitária que foi, inclusive, o festival que 
ajudou a montar, mas eu não vejo movimento dessa produção (Entr. FEC1). 
 

O secretário de turismo explicou que existe sim a horta comunitária do abrigo, que o 

Fartura ajudou e ajuda, pois os insumos que são usados nos pratos dos festins do 

evento são adquiridos dessa horta. O Fartura compra os alimentos produzidos no 

local. O objetivo não é somente consumo, mas também fomento do produto, 

desenvolvimento econômico e social. Fato é que eles aparecem como um APL, mas 

têm pouca participação efetivamente no evento, dado pelas condições de produção 

dos seus artefatos ou pela pouca motivação e engajamento que exercem. 

Infelizmente, não se conseguiu entrevistar algum produtor local para tentar entender 

o ponto de vista da questão, mas é provável que elas existam, já que foram quase 

unânimes as considerações. 

 

Outro importantíssimo APL reconhecido foram os empresários dos restaurantes da 

cidade, os que realmente estão ligados ao evento diretamente. Estão incluídos 

empresas e empreendimentos situados em um mesmo território, que apresentam 

especialização produtiva, algum tipo de governança e mantêm vínculos de 

articulação, interação, cooperação e conhecimento entre si e com outros atores 

locais.  

 

Para tal observação, entrevistou-se um dos donos do principal restaurante da 

cidade, inclusive muito conceituado e famoso pela sua boa gastronomia e requinte. 

O empresário, além de APL, teve desde sempre ligação forte e próxima com o 

festival, já que seu pai, Raph Justino, foi o grande idealizador do evento, e por isso 

desde pequeno participa do festival gastronômico.  
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Atualmente, o empresário abriu também uma confeitaria em parceria com sua 

mulher. O conceito foi ampliando até chegar ao restaurante de gastronomia 

contemporânea, onde o Rafael mostra toda a sua experiência ao longo desses 16 

anos de cozinha (Araujo, Cidade Conecta, 2021). 

 

Seu renomado e famoso restaurante foi capa do Degusta (2020), caderno de 

gastronomia do jornal Estado de Minas. O chef empresário criou uma experiência 

completamente diferente do seu estilo de vida anterior, que reflete o novo momento 

da sua carreira:  

 

Vivo numa cozinha mais tranquila, sem tanta pressão, recebo no máximo 35 
pessoas. Estou mais relaxado e consigo ir em todas as mesas conversar com 
os clientes, destaca o chef. No Pacco & Bacco, ele chegava a atender 180 
pessoas por dia. Agora, mesmo que esteja apertado, faz questão de dar as 
boas-vindas a todos. Quer que se sintam em casa (Aquino, Estado de Minas,  
2020). 

 

O chef já recebeu e recebe grandes outros nomes da gastronomia. Além disso, uma 

curiosidade encontrada na pesquisa é a existência de um doce em sua confeitaria 

que se tornou atrativo de turistas e outros usuários, por ter sido a sobremesa 

campeã do programa “Que Seja Doce” exibido pela televisão fechada GNT.  

 

Então, desde o início sendo filho do criador do festival de gastronomia eu 
sempre estive no meio, primeiro só observando, quando o festival começou 
eu tinha só 10 anos de idade, eu era muito curioso e fui crescendo naquele 
meio, fui fazendo alguns cursos de cozinha que existiam no festival, teve o 
curso do Olivier Kier pra fazer pão, e eu fui gostando muito daquilo. Ficando 
um pouquinho mais velho, eu comecei a ser mais curioso e comecei a ajudar 
nos festins, cozinhando com eles junto lá. Eu com 13 e 14 anos já estava 
junto com eles lá ajudando na cozinha com a “dõlminha” e participava, 
brincava. Depois fiquei fora trabalhando muito tempo, e fiquei fora do festival, 
mas quando podia eu participava. Eu cresci no meio dos grandes chefs. Hoje 
eu tenho amigos mais velhos, como o chef Alex Atala, mas eles me viram 
crescer no festival (Entr. Empr. RF).  
 

Para RF, o festival trouxe muitas contribuições para a cidade de Tiradentes e para a 

gastronomia como um todo. Por isso, todo mundo quer investir no lugar e participar 

do evento, cooperar de alguma forma para que ele continue acontecendo. Isso 

evidencia o potencial transformador de estratégias como o Festival Tiradentes, por 

meio da cooperação e da inovação. 

https://www.google.com.br/search?biw=1280&bih=609&sxsrf=AOaemvL1cjhVLx2ris2iiEmjTGStYJAUmg:1636070985099&q=chef+Olivier+Kier&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi675Kv9__zAhUuppUCHVscCbgQBSgAegQIARA7
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Contudo, há quem pense, como, por exemplo, a entrevistada FEC1, que apesar dos 

APLs existentes, o festival já caminha com suas próprias pernas, ou seja, não 

precisa muito desses atores para acontecer, porque atualmente tem uma liderança 

muito ativa e conta com muitos parceiros e tem um grupo muito forte. A 

compreensão de FEC1 demonstra, mais uma vez, o potencial estratégico do festival, 

porque, a partir da cooperação e da inovação, após determinado espaço de tempo 

essas iniciativas se tornam sustentáveis e são capazes de se desenvolver por seus 

próprios meios. 

 

Para o chef RP, há muito interesse das pessoas em participar do evento, porque 

hoje se pode dizer que esse evento é o principal do país e porque a ascensão da 

Gastronomia tem muita visibilidade, promove uma mídia, televisão, jornal e blog, 

influenciador. E isso provoca um certo status para quem participa. Para ele, é um 

grande “currículo profissional”.  

 

Para FEC2, todos são muito envolvidos com o festival. É perceptível, na visão dela, 

que a cidade se prepara para receber o evento, que esses parceiros vivem o evento.  

 

Para DN, talvez não seja possível classificar alguns atores como APLs exatamente, 

mas se existirem certamente são os restaurantes; porque eles são os principais 

responsáveis por movimentar o município como um todo dentro da gastronomia, 

principalmente em tempos difíceis como atualmente. Também os meios de 

hospedagem, ou seja, os empresários de pousadas, hotéis, entre outros 

regulamentados. Foi citado também como APL o artesanato em bichinho, região 

próxima de Tiradentes que também é beneficiada pelo turismo.  

 

A ASSET, embora tenha sido citada como stakeholder em algumas entrevistas, 

pelas suas características foi de fato reconhecida como um APL, muito em 

decorrência da sua atuação na cidade e a natureza da sua criação, especificada 

anteriormente. A associação mantém interlocução com outros órgãos, como 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho de Turismo, Prefeitura, entre 

outros.  
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Logo no início o festival ganhou uma mobilização muito grande de moradores, 
da administração pública local. Claro, porque é muito interessante, movimenta 
o turismo na cidade, movimenta dinheiro. Tem uma associação também salvo 
engano de comerciantes na cidade (ASSET) totalmente envolvidos ali porque 
atrai gente de vários cantos de Minas e do país empenhados em transformar 
a cidade em um polo gastronômico. Porque Tiradentes um tempo atrás 
sempre foi aquela questão,  você vai para São João Del na Maria Fumaça, vai 
para Tiradentes e retorna novamente, ou seja, São João sempre foi a base e 
Tiradentes era um passeio (Entr. VL). 

 

É possível afirmar que o corpo diretivo da ASSET é composto de presidente, vice-

presidente, tesoureiro(a) e dois (duas) secretários(as). A diretoria é eleita por meio 

de votação em assembleia, permanecendo no cargo por dois anos (Entr. PA). 

 

A Associação Comercial faz o link com o Fartura e os outros elementos 
importantes na cidade (Entr. SEC).  

 
A ASSET é parceria do município e do Fartura. O objetivo é que tenhamos 
troca de ideias, sermos envolvidos com o evento, indiquemos espaços, entre 
outras questões. O Fartura também é um associado da ASSET, e o endereço 
comercial deles dentro da cidade é aqui na associação (Entr. PA).  
 

Embora não se tenha reconhecido outros APLs nesta pesquisa e não tenha sido 

possível entrevistar todos os que foram identificados ou citados, como, por exemplo, 

os produtos rurais e os artesãos, compreendeu-se que os mais atuantes nessa 

atividade são os donos de restaurantes, até pela conotação do evento. Para o chef 

RP, a gastronomia é a cadeia mais evidente em Tiradentes, havendo necessidade 

de evolução criada ao longo dos anos que se pode perceber no município. Inclusive, 

poderiam ser associados também os produtores de cerâmicas que existem na 

região, já que desde o prato artesanal que estará presente à mesa até o insumo 

principal que vem da horta ou do ora-pro-nóbis servido no prato, haverá 

contribuições significativas para que as evoluções criativas e culturais ocorram 

naquele local.  

 

O chef executivo pondera, no entanto, que nem sempre foi assim. No início, o 

principal intuito era promover ao turista de alto poder aquisitivo um momento de 

experimentar uma boa refeição e o status de consumo visitando localmente a 

cidade. O festival durante um período foi feito e pensado para uma elite. Ele era 

pouco acessível, quem morava no entorno não tinha benefício algum. A comunidade 
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foi viver longe do centro, nos arredores, e como não era bem-visto pelos turistas se 

deparar com aquela realidade, isso foi se modificando pelos anos dentro do festival.  

 

Hoje já se percebe a relevância de incluir e se reconhecer “novos” ou “velhos” 

arranjos produtivos locais como forma de amadurecimento do evento, e mesmo 

como agregação para o trade turístico no município como um todo.   

 

4.2.3 Os stakeholders do Festival Gastronômico em Tiradentes 

 

Em Tiradentes, as organizações de interesse que desempenham atividades 

relacionadas ao turismo identificadas nesta pesquisa como principais stakeholders 

foram: Fartura Brasil, Sistema Fecomércio SESC-SENAC-MG, SEBRAE-MG e Rede 

Globo de Televisão.  

 

O Fartura Brasil, com sede na cidade de Belo Horizonte-MG, atua desde 2009 na 

gestão da produção do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Desde 

então, a empresa também sedia eventos em diversos estados do Brasil, produzindo 

expedições, conteúdos audiovisuais, festivais e experiências gastronômicas.  

 

Segundo a Secretaria de Turismo, o festival começou muito pequeno, inicialmente 

idealizado e realizado pelo próprio município, na figura do antigo gestor Ralph 

Justino. Anos depois houve a migração para a iniciativa privada. Apesar de ter sido 

mantido o nome inicial ou marca do evento “Festival de Cultura e Gastronomia de 

Tiradentes”, este pertence ao grupo Fartura Brasil. O festival passou por várias 

mudanças, inicialmente acontecia apenas na praça central, e hoje preenche toda a 

cidade. Com tanto crescimento, não cabia mais na gestão pública, que muitas vezes 

tem dificuldade em realizar atividades dessa magnitude pelas condições 

burocráticas e pouco céleres.  

 

Durante o festival geram-se muitos empregos diretos aqui na cidade, porque 
movimenta todo o trade turístico, desde os meios de hospedagem até o 
microprodutor. Então, realmente eles contribuem para o desenvolvimento 
local, além de serem muito organizados, se preocupam de fato com ações 
que venham privilegiar a cidade (Entr.SEC). 
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O Fartura Brasil é o responsável pelo ajuntamento dos principais stakeholders, 

fazendo os convites, alinhamentos, posicionando as estratégias e proposições do 

evento em cada ano de realização: “Todos os anos há alinhamentos para se definir 

as ideias, os objetivos propostos, os cursos que serão realizados” (Entr. SEC). 

 

Em Tiradentes, apesar dos interesses dos stakeholders, é importante considerar que 

esses atores são parceiros e patrocinadores do evento, e o engajamento de suas 

ações muito bem construídas é fundamental para que o evento seja bem-sucedido e 

atraia pessoas. É possível afirmar que muitos deles estão preocupados com a 

proteção e preservação do patrimônio, bem como o desenvolvimento turístico, social 

e econômico, pois todos contribuem para que o setor seja pensado de forma 

equilibrada, em função dos interesses distintos representados. Segundo o secretário 

de turismo, o Fartura Brasil investiu, incentivou e apoiou a construção de uma horta 

orgânica na cidade de Tiradentes e vem favorecendo esses produtores rurais em 

suas ações ou atividades, bem como tantos outros.  

 

Apesar do investimento e apoio do Fartura Brasil em promover os produtos 
dos produtores locais, há muita dificuldade, porém, em fazer crescer a venda 
desses produtores porque nem sempre eles têm o selo ou atendem a todos 
os requisitos da legislação de comercialização (Entr.SEC) 

 

Para o Secretário de Turismo, o Fartura contribui muito para o desenvolvimento da 

cidade. E de acordo com alguns estudos de competitividade exponencial, dos 65 

Destinos Indutores do Turismo Brasileiro, o Festival de Cultura e Gastronomia de 

Tiradentes possui estrutura física muito interessante, com excelentes instalações 

temporárias, restaurantes, lojas de souvenir, entre outros elementos. Pesquisas 

realizadas por Furtado (2016) demonstram que o evento promove a gastronomia no 

país e amplia o fluxo de turistas em Tiradentes. 

 

O Sistema Fecomércio SESC-SENAC-MG, reconhecido como um stakeholder é uma 

entidade de educação profissional presente no Brasil desde 1938 e parceiro há 18 

anos do maior evento gastronômico de Minas. O SENAC mantém a tradição e 

participação no Festival de Cultura e Gastronomia em Tiradentes (Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial - SENAC, 2021). Paralelamente à programação 

gastronômica, o SESC promove atrações musicais, oficinas e exposições, 

https://www.mg.senac.br/Paginas/default.aspx
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difundindo a cultura e o lazer. O SENAC, por sua vez, oferece diversos cursos 

gratuitos nas áreas de hotelaria e gastronomia, que são programados para serem 

oferecidos antes e durante o festival (Furtado, 2016). Desde o início o sistema “S” 

tem como proposta realizar qualificação gratuita para milhares de pessoas e 

contribuir para o fomento econômico da cidade que há 24 anos recebe o evento 

(SENAC, 2021).  

 

Para o chef de cozinha RP, dificilmente o festival teria o alicerce ou a projeção que 

tem sem a participação desses stakeholders (SESC-SENAC), principalmente o 

SENAC. Sem a participação dessa entidade, dificilmente o festival teria tanta 

expressividade. Na sua visão, o SENAC foi um grande parceiro do evento e desde o 

início esteve presente. Literalmente foi ele o “carregador do piano” para que o 

festival fosse essa “grande orquestra” que é hoje. “Nos primeiros cinco anos de 

consolidação do festival enquanto ‘marca’ o SENAC foi sem sombra de dúvida “a 

rocha de São José” impenetrável, aquele que mais apoiou e investiu tanto 

financeiramente como operacionalmente para o evento” (Entr. RP).  

 

São muitas as evidências de que o SENAC foi um apoiador que mais investiu e 

continua investindo no evento, inclusive financeiramente, para a produção, mas 

também foi ousado na sua participação e apoio, profissionalizou, trouxe 

“visibilidade”, além de sustentabilidade e perenidade por meio da sua parceria com o 

evento. E é reconhecida como entidade forte no evento por muitos entrevistados.  

 

O SENAC oferece educação para o mercado consumidor, além disso, 
produzem os jantares ou “festins”, que são um verdadeiro espetáculo 
gastronômico, com grandes chefs renomados, e sempre são muito assertivos 
e estratégicos. Todo mundo quer mais do que “comer”, quer aprender e 
conhecer um produto como ele é em sua essência (Entr. DN).  
 
O resultado das ações que são criadas, como o SENAC, por exemplo, que 
propõem atividades para o festival. A cozinha ao vivo do SENAC. Coisas que 
acontecem durante o dia, ou seja, não é só comida, mas também inovação, 
montagem de estandes, bandas, atividades infantis e muitos outros atrativos 
(Entr. VL). 
 
O SENAC participa todos os anos efetivamente do evento com a parte 
educacional do festival, tanto com ações extensivas, quanto com conteúdos 
programáticos, e também com ações gastronômicas de festins e jantares 
(Entr. FEC1).  
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O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em Minas, 

também stakeholder é uma entidade privada que promove a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequenas empresas 

e aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões (SEBRAE, 2021). É 

um stakeholder estratégico com participação desde 2013, por meio do projeto 

Origem Minas, uma de suas atrações. A entidade motiva a participação do público 

do festival, dando visibilidade aos produtos e contribuindo positivamente para o 

desenvolvimento socioeconômico e para os produtores da região. 

 

O conceito de “origem” engloba as características do território onde o produto 
é produzido, sua história, cultura e hábitos de seu povo, o “saber fazer”. Além, 
é claro, da qualidade da produção (Entr. DAN). 
 
O que nos faz o Sebrae participar do festival é o público que visita o festival, a 
organização e a visibilidade para as empresas que participam (Entr. DAN). 
 
Vejo o SENAC e também o Sebrae como stakeholders do evento. O Sebrae 
sempre participa e promove ações conjuntas (Entr. SEC). 
 

Segundo a entidade, o festival tem grande visibilidade e seus parceiros são muito 

engajados. Muitas emissoras de televisão, como por exemplo, a Rede Globo, realiza  

mídia espontânea do evento em vários momentos e sempre tem muita projecão. E 

sugere que há não somente empresários que colaboram com o evento, mas também 

parceiros políticos, porque o organizador é muito bem relacionado.   

  

Eu vejo que quem mais apoia o evento são as empresas do setor privado, e 
que não são especificamente de Tiradentes, apesar de estarem em 
Tiradentes, como o SENAC e o Sebrae. Mas essas apoiam mais do que as 
que estão dentro da cidade. Além dos resturantes, é claro! (Entr. FEC1). 
 

A entidade atua no festival com foco no fortalecimento do empreendedorismo e 

apoiando o produtor rural ou do agronegócio na aceleração do processo de 

formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, 

programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao 

associativismo, feiras e rodadas de negócios. 
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É importante destacar um outro stakeholder no mínimo relevante para o evento, 

principalmente nos primeiros anos de sua existência, que é a Rede Globo de 

Televisão. Com projeção nacional, inicialmente foi representado pela figura do 

executivo Yve Alves, que fez importantes projetos no município por meio da 

Fundação Roberto Marinho (Campos, 2006). Diversas novelas foram gravadas na 

cidade, fazendo com que ficasse conhecida nacionalmente, sobretudo a partir da 

década de 1990. Até mesmo o artesanato local foi projetado em uma participação 

das almofadas produzidas na cidade, que foi exibida em novelas da emissora. Pode-

se afirmar que a Rede globo produziu e ainda produz mídia de qualidade e 

espontânea para o festival gastronômico e para o fomento do turismo local. É 

notável que todo o festival é feito com parcerias fortes e sólidas, e isso também é um 

dos grandes diferenciais do evento.  

 

A Prefeitura, os chefs de cozinha e a Secretaria de Turismo são principais 
stakeholders do evento. A emissora de TV, por exemplo, eles não pagam 
esse período todo de conteúdo na TV (espaço) e veja que eles ficam um bom 
tempo de veiculação nos jornais principais. Além dos parceiros políticos que 
também existem (Entr. DN).  

 

Segundo o entrevistado, ex-colaborador da emissora, sempre houve participação 

das redes televisivas no evento, não somente a Globo. Mas que, no entanto, houve 

uma época em que a equipe de reportagem da principal emissora ficava dias, 

semanas ou até meses no município para realizar a cobertura do evento ou mesmo 

do turismo. E já tiveram coberturas em diversos programas de grande público, como 

novelas, o jornal matinal e até mesmo nos mais “cobiçados”, como o Globo Repórter 

e Fantástico: “Acho que a Globo não participa mais tanto, mas sempre teve uma 

programação bem intensa no festival. A Globo tem uma grande responsabilidade de 

ter tornado Tiradentes em como e no que ela é hoje” (Entr. VL).  

 

A percepção que se tem por meio das entrevistas e das pesquisas realizadas é que, 

ao contrário do que acontece em muitos outros locais ou em eventos dessa 

natureza, no festival em Tiradentes há um engajamento muito expressivo dos 

envolvidos. Os parceiros são bem-motivados, organizados, estruturados, conhecem 

o seu papel e permanecem em cada edição fortalecendo o projeto e suas atividades. 

Pode-se compreender que tal engajamento também é fruto da organização ou 
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proatividade do seu principal executor. O Fartura Brasil preza pelo forte 

relacionamento entre esses stakeholders, e isso só fez crescer o evento e mantê-lo 

por todos esses anos. Afinal, já são 24 edições ininterruptas, e sempre respeitando 

as premissas embrionárias que as fizeram ganhar o grande público e se tornar o 

maior evento do Brasil e o de mais notoriedade, como se pode observar nas 

contribuições a seguir. 

 

35.000 mil pessoas passam pelo festival todo ano, exceto no período de 
pandemia, isso em um município pequeno como Tiradentes (Entr.SEC). 
 
Como chef executivo tenho oportunidade de viajar para todo o Brasil, e em 
todo lugar que eu vou me perguntam sobre o Festival Gastronômico em 
Tiradentes. Ele é um fenômeno! (Entr.RP). 
 
Antigamente em agosto que antecedia o feriado de 07 de setembro, a cidade 
era totalmente vazia. Não tinha nada! Depois do festival isso mudou, ele 
trouxe mais pessoas para a cidade e para os restaurantes. Quanto maior for o 
engajamento, haverá mais atrações e mais pessoas vão querer vir, por isso, 
eu apoio e todos devem apoiar também (Entr.Empr.RF).  
 
A cidade virou um polo turístico. São João, que era mais visitado, não é foco 
mais. Houve muito investimento nas hospedagens em Tiradentes, e o festival 
e outros propiciaram esses investimentos (Entr. VL) 

 

Os componentes participantes também se envolvem no processo desde o 

planejamento do evento, no tocante às orientações ou diretrizes do que será o tema 

trabalhado em cada ano do evento. Isso inclui os órgãos públicos, como Prefeitura e 

Secretaria de Turismo, além dos empresários, grandes empresas e entidades 

participantes.  

 

De modo geral, o conhecimento, a experiência e articulação dos stakeholders 

(aqueles que afetam e são afetados) que integram o festival gastronômico em 

Tiradentes movimentam o espaço turístico e promovem pelas suas ações o 

desenvolvimento socioeconômico na cidade. Há, porém, um desencontro ou 

interesses incomuns entre eles na participação no festival, observado, por exemplo, 

por um dos participantes, quando das ações realizadas por cada parceiro. Segundo 

o representante da entidade, as ações poderiam ser mais integradas, o que nem 

sempre ocorre. Uma sugestão é usar a expertise de uma entidade em conexão com 

outra dentro do evento. Se houvesse, por exemplo, um queijo que fosse divulgado 
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no evento, esse produto poderia ser utilizado em um dos jantares no festim, o que 

promoveria o produto. Mas isso não ocorre, ou seja, “a integração entre os parceiros 

interessados não tem um objetivo comum a não ser a participação ou promoção do 

evento” (Entr.DN). 

 

Quando perguntados também sobre os principais stakeholders, observa-se que há 

divergências quanto à participação da Prefeitura. Alguns consideram que a 

Prefeitura é uma “grande organização de interesses”, que por muitas vezes contribui 

com o evento, com a participação das secretarias que integram e apoiam, com o 

incentivo de preservação patrimonial, fornecimento de espaços, propiciação de 

segurança e viabilidade no trânsito da cidade. Contudo, há outros, como 

empresários e participantes, que acreditam que ela poderia apoiar mais o evento ou 

as empresas, como os restaurantes. Para uma das entidades envolvidas, é notório o 

baixo investimento em infraestrutura e não se percebem na verdade muitas 

situações qualitativas para a cidade e sua população local, mesmo com tanta 

visibilidade e ações de desenvolvimento sociais e econômicas sendo propiciadas por 

meio do evento.  

 

No entanto, apesar dessas situações, percebe-se que a participação desses 

envolvidos em relação à atividade que exercem é de forma muito contributiva. Sem 

essas organizações de interesses não seria possível a realização de um evento 

como o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Alguns foram, inclusive, 

idealizadores e estiveram presentes desde sua criação, como o SENAC Minas e a 

Rede Globo de Televisão. O Sebrae-MG, com sua expertise e orientação às 

empresas de médio e pequeno porte, e o próprio Fartura Brasil, que não só 

participa, mas planeja, integra e realiza o evento. Parte deles foi o grande 

responsável pelo processo de maturação da atividade, seja viabilizando 

investimentos, como também pela criação das ações de promoção em prol de 

fomentar a produção cultural, a produção econômica local, a atividade turística e o 

desenvolvimento de questões relativas à preparação do festival. Dessa forma, 

contribui para a preservação ambiental, a conservação patrimonial, a criação de um 

cenário favorável para que o patrimônio histórico e cultural não sofra danos e provê 

a atividade econômica por meio do turismo gastronômico ou a promoção e 
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visibilidade da cidade como “marca” de destino; de forma que ela esteja no centro da 

rota turística do Brasil e do mundo.  

 

4.3 Aspectos de mudança na cidade de Tiradentes: patrimônio, gastronomia e 

meios de hospedagem 

 

É impossível discorrer sobre mudanças em Tiradentes sem abordar o patrimônio, 

turismo e a gentrificação, aspecto que foi verificado na análise de resultados.  

 

Quando se trata desenvolvimento da cidade, os dados produzidos por meio das 

entrevistas e da busca documental revelam que seu processo de transformação é 

relativamente recente. As mudanças econômicas, sociais e territoriais ocorreram 

durante as últimas décadas do século XX e início do XXI e não há como negar que 

os eventos, como o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, também 

proporcionaram mudanças na cidade em todas as esferas da cadeia produtiva do 

turismo, sobretudo, beneficiaram-se das mudanças ocorridas no passado.  

 

Para muitos entrevistados, todas essas transformações ao longo do tempo fizeram 

de Tiradentes um cenário de novela. Isso porque houve uma contribuição muito forte 

de agentes privados, como a Rede Globo pela Fundação Roberto Marinho, além do 

SAT (Amigos de Tiradentes), entre outros. Todo esse “acervo a céu aberto” 

contribuiu e ainda contribui para o sucesso do festival e para o turismo. 

 

Ao ser perguntado sobre a relevância do patrimônio histórico da cidade para o 

sucesso do festival, o secretário de turismo afirma que o coeficiente “Tiradentes” faz 

a diferença, e o patrimônio histórico compõe o cenário ideal, pela beleza e 

preservação que tem.  

 

Ao responder a mesma pergunta, a entrevistada FEC1 chega a suspirar e se pega 

pensando no cenário. Ela traduz por meio da sua narração a importância das igrejas, 

das ruas calçadas de pedras, dos cavalinhos na praça, que aliás custam a bagatela 

de aproximadamente R$ 80,00 a R$ 150,00 ou até mais, dependendo do período. E 

cita evidentemente os restaurantes, o bom vinho e a boa comida. Para DN, tudo 

conspira a favor da cidade, porque ela tem um centro maravilhoso. VL afirma ter 
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conhecido poucas cidades com aquela beleza e estrutura, além de preservação 

turística. E salienta que na cidade há muita cultura para se observar e conhecer por 

meio da história preservada em seus casarios, igrejas, museus e restaurantes.  

O conjunto arquitetônico e urbanístico de Tiradentes foi tombado em 20 de abril de 

1938 por meio do Processo 66-T-38, conforme registro no Livro de Belas Artes. As 

Figuras 11 a 14 demonstram o período que integra o acervo do Escritório Técnico II 

do IPHAN em Tiradentes, que tem um núcleo urbano pouco grosseiro, vegetação 

nos quintais e um casario com degradações aparentes. As fotos estão em ordem 

cronológica para facilitar a percepção acerca das mudanças ocorridas ao longo 

tempo.  

 

 

Figura 9 
Rua Direita: Tiradentes 1940. 
Fonte: acervo Iphan. 
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Figura 10 
Rua do Chafariz em foto de 1948: fotografia de W.J.Craig 
Fonte: Queiroz, 2010.  
 

 

 

Figura 11 
Rua da Câmara, 1992. 
Fonte: acervo Iphan. 
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Figura 12 
Rua do Chafariz, 2020. 
Fonte: Site G1 Minas, 2020. 

 

 

Figura 13 
Praça Principal de Tiradentes, Lago das forras: Festival Gastronômico.  
Fonte: Redação soubh.uai, 2017.  
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A Revista do Arquivo Público Mineiro, datada de 1900, que se junta ao Guia da 

Cidade de Tiradentes (2012), traz informações de que antes do início das obras de 

restauração, possivelmente anterior a 1938, o município tinha apenas 194 casas, 

quase todas elas arruinadas, conforme pode se perceber Figuras 10 a 14. Tinha 

ainda 19 sobrados e população estimada em 11.000 mil habitantes, sendo 3.500 na 

sede local ou que se pode chamar de centro. Nas décadas entre 1920 e 1950, foram 

registrados 1.236 moradores, enquanto no ano de 1950 foram recenseados 1.142 

habitantes apenas (Neves, 2013). Em 1970 ainda havia uma importante degradação, 

mas já se observava lento aumento de reformas e população. Pode-se se afirmar 

que a restauração de Tiradentes, embora muito providencial para que o acervo 

patrimonial e histórico fosse preservado, teve sua reprodução, assim como os 

festivais e eventos, voltados para um público elitista.  

 

As populações mais vulneráveis que habitavam os espaços do centro, por exemplo, 

foram para a periferia, caracterizando o espaço gentrificado. O pesquisador Neves 

(2013) classificou os processos de elitização e de mercado com a perda significativa 

das questões complexas sobre a vivência entre habitantes e o espaço central. Essa 

situação também teve pontos cruciais citados entre os entrevistados nesta pesquisa, 

quando perguntados sobre se o festival gastronômico contribui para o 

desenvolvimento do turismo regional e econômico da cidade. Todos consideram 

com muita certeza que o evento foi fundamental para ressignificar a cidade e atrair 

mais recursos e investimentos, mas essas mudanças também trouxeram impactos e 

desafios, principalmente para incluir os moradores e/ou a comunidade como um 

todo.  

  

As considerações relatadas nas entrevistas corroboram o estudo de Neves (2013), 

quando este trata da mercadorização do patrimônio histórico e a elitização da área 

central da cidade, que está diretamente associada à ação de determinados atores 

sociais – empresários, publicitários e agentes do poder público municipal. Esse tipo 

de mercadorização “urbana” ressignificou os espaços, conectando a preservação 

das edificações tombadas ao desenvolvimento econômico, de forma a atrair turistas 

de alto poder aquisitivo e torná-la mais elitista e mais viável comercialmente e, por 

consequência, mais excludente.  
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Há, porém, visões bem divergentes sobre o assunto. Para alguns dos entrevistados, 

que essa condição, apesar de atrair mais “receita”, torna os produtos extremamente 

mais caros, e isso afasta o turista com menor poder aquisitivo de usufruir desse 

turismo (VL). De acordo com outros entrevistados, como DN, essa elitização 

prejudica também a qualidade de vida dos moradores que não ocupam os espaços 

urbanos centrais, ou mesmo a cultura e tudo que há de proveito na cidade. Ademais, 

torna a população ainda mais carente economicamente e vulnerável às atividades 

rurais, ao artesanato e associada apenas às atividades ligadas ao turismo.  

 

A preservação patrimonial nas cidades históricas requer equilíbrio para adaptar o 

seu desenvolvimento, sem que ocorram danos ambientais, pois muitas cidades 

históricas de Minas Gerais e do Brasil, como Tiradentes, geralmente têm uma 

economia baseada em turismo e comércio. O município apresenta aspectos 

significativos de conservação patrimonial e cultural, costumes e histórias, muita 

memória dos 300 anos de existência. A partir dessas importâncias, Tiradentes 

desenvolve um grande potencial turístico e, portanto, vários investimentos são 

atraídos, gerando grande demanda de turistas. Certamente isso atraiu o grupo 

Fartura Brasil para a aquisição e realização do festival gastronômico por todos esses 

anos. 

 

Sob o aspecto da elitização e da relevância de mudanças na cidade, principalmente 

após a ocorrência do festival, é a atração do público que busca a “alta gastronomia”. 

Muitos feitos da gastronomia em Tiradentes são considerados pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como critérios e 

características de cidade criativa em gastronomia, sendo desta a tradição de realizar 

festivais gastronômicos, prêmios, concursos e outras formas de possibilitar amplo 

reconhecimento e iniciativas importantes no setor da gastronomia.  

Para RP, a cidade é muito rentável, por isso atrai empresários do setor 

gastronômico. Os restaurantes funcionam de segunda a segunda e oferecem 

diversos atrativos e oportunidades. Para se ter uma ideia, o valor de locação de um 

estabelecimento comercial como um restaurante no centro da cidade pode chegar a 

R$ 50.000 mês. Isso agrava ainda mais a especulação imobiliária em território 

urbano ou em terras rurais das imediações vizinhas na espera de que se tornem 

interurbanas. 
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Considera-se a gastronomia como patrimônio imaterial, que transmite uma imagem 

positiva à sociedade. Também é um atrativo turístico e com forte apelo para o 

desenvolvimento econômico. Nesse sentido, SEC relata: 

 

Tiradentes tem uma gastronomia muito forte e o turismo cresceu muito, e o 
que fez crescer o turismo foi o festival. Pelo destaque da cozinha e seus 
chefs, além dos produtos rurais [...] a amplitude de divulgação do que 
Tiradentes já tinha como essência (Entr. SEC).  
 
[...] Como eu disse, o processo de evolução do festival em si tem a cada ano 
surpreendido com melhoras, o SENAC mesmo tem realizado e proposto 
ações fantásticas, o próprio programa primórdios com esse processo de 
resgate, talvez a palavra “resgate” seja clichê e tudo, mas de realmente dar 
valor àquilo que já existia naquele lugar, a gente não está inventando nada. A 
gente precisa mesmo é reacender aquilo que já existia e começar a dar o 
devido valor para isso. E o festival acaba sendo uma grande vitrine para essa 
proposta. Independente se é comida. Não necessariamente precisa ser o 
alimento em si. O SENAC promoveu esse ano algumas oficinas, e eu tive 
oportunidade de ministrar algumas delas, que era a importância dos utensílios 
para a gastronomia. A gente falou da importância do cobre, da migração dos 
árabes, dos ciganos, dos africanos com as panelas de barro, dos próprios 
índios com a criação dos utensílios, então isso tudo tem acendido em volta da 
comida, porque antes era só o prato, a gastronomia e o próprio festival 
principalmente no mundo, mas o Brasil tem evoluído e muito. Há tempos atrás 
o importante era o que estava no prato. Foi agregado um valor maior [...] 
(Entr. RP). 

 

Ainda seguindo o relator das experiências vividas pelo chef de cozinha RP, 

Tiradentes mudou muito e essa transformação tem fatores importantes, sendo o 

principal o festival gastronômico ou a atração gastronômica. Para ele, a cidade foi 

transformada, ao longo dos últimos 30 anos, primeiro porque ela tem um cenário 

único dada a geografia local, a arquitetura e a história viva em cada pedrinha, e 

depois porque foi construída com o intuito de receber turistas. Ele acrescenta que o 

festival de gastronomia em Tiradentes a promoveu como uma cidade turística e 

visitada por conta de tudo o que acontecia por causa da gastronomia e mediado 

pelas grandes redes de televisão. Muitos visionários e aqueles que viram que a 

“comida era uma atração que ninguém consegue ficar sem” inseriram esse festival. 

Então, automaticamente o festival fez de Tiradentes uma “cidade gastronômica”.  

 

Tiradentes tem recebido um volume de pessoas fora da curva, esse final de 
semana passou (sic) 6 mil pessoas em Tiradentes, é quase a população. 
Então não está precisando mais do festival para que isso aconteça, mas eu 
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não posso negar que essas pessoas vão lá para conhecê-la, mas que estão 
lá para consumir alimentação. Tem restaurantes lá, conheço que tem faturado 
R$ 800 mil reais. A venda menor dos restaurantes “estrelados” de lá (sic) 
faturam em média 500 mil reais (Entr. RP).  
 

Percebe-se que esse setor pode se transformar em uma ferramenta para o 

desenvolvimento econômico, envolvendo diversos setores, como agricultura, 

turismo, transporte, conservação, armazenagem e setor de alimentação, entre 

outros. No caso do município em questão, o festival ajudou a inseri-lo na rota do 

turismo brasileiro e mundial; foi a base de sustentação para o desenvolvimento 

socioeconômico; tornou-a uma cidade famosa por seus restaurantes glamourosos, 

com chefs e pratos renomados em um cenário perfeito de “novela”; e fez com que 

esse local fosse diferente de todos os outros. Contudo, o mesmo festival é 

excludente, já que quase que exclui totalmente a participação dos moradores, pois 

se volta para um público de elite por ser caro.   

 

A rede hoteleira também surgiu a partir do festival gastronômico. Antes, os meios de 

hospedagem eram atendidos em sua maioria em São João Del Rey, o local mais 

turístico da região anos atrás. Há, porém, evidências de que, após o fomento 

proveniente da “fama” do festival, houve a necessidade de não somente estabelecer 

pousadas e hotéis, mas também de restaurar ou investir nos que já existiam. Isso 

fez crescer o número de empresários do gênero feminino e de “estrangeiros”, entre 

outros perfis peculiares. De acordo com informações da Secretaria de Turismo, 

havia, no ano de 2018, mais de 150 pousadas e hotéis apenas no município, e 

estima-se que atualmente é o maior número de hospedagens da região do Campo 

das Vertentes.  

 

Apesar do elevado número, a articulação entre esses atores envolvidos na produção 

turística a partir do festival é pequena e pode-se compreender como um tanto 

quanto excludente. Pelas entrevistas encontraram-se evidências de que apenas 

algumas pousadas e hotéis são integrantes oficiais do evento, portanto, apenas 

estas recebem incentivo, como, por exemplo, a hospedagem da equipe participante, 

chefs e afins. Isso significa que os demais não têm a mesma oportunidade. Também 

não foi identificado algum tipo de sorteio ou escala para que as demais participem. 

Vale ressaltar que nas entrevistas foi dito subliminarmente que os demais meios de 
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hospedagem que ficam mais distantes do grande centro ou de onde o evento ocorre 

não são tão privilegiados nas condições dos demais.  

 

Na mesma linha dos restaurantes, a hospedagem em Tiradentes é considerada 

elitista e atende a um público consideravelmente “seleto” ou que pode pagar, já que 

os preços para uma cidade interiorana são muito altos e saltam aos olhos. Como 

pode um turista com baixo poder aquisitivo ter a condição de se hospedar e 

vivenciar a experiência turística local antes, durante ou depois do festival? É muito 

complexa essa questão na observação de muitos entrevistados, o que faz refletir 

sobre os impactos ou relutâncias advindas desse segmento e da forma como se dá.  

 

Da mesma forma que Tiradentes é muito conhecida pela fama turística, 
beleza, e tal, está ficando conhecida também pelos preços muitos altos... os 
restaurantes que estão um pouco mais afastados que eles não conseguem 
participar (Entr. VL).  

 
Ficar em Tiradentes é muito caro, as pousadas e hotéis são caros (Entr. 
FEC1). 
 
Os hotéis e pousadas influenciam no sucesso do festival e geram gargalos, 
porque não dão vazão para atender o evento. O acaba causando afastamento 
dos turista e visitantes, altos preços e impacta em outros eventos futuros 
(Entr. FEC2) 

 

Identifica-se ainda que, entre as atividades das associações existentes, a mais 

reconhecida e atuante é a Associação Empresarial de Tiradentes (ASSET), muito 

embora possam existir outras que também atuam no setor dentro do município. 

Verificou-se que as atividades dessa associação são de cunho cooperativo, com 

número definido de associados que participam de reuniões regulamentais e das 

ações cooperativas por meio dela: “Ter uma associação comercial atuante 

localmente ajuda muito no desenvolvimento da cidade e do próprio festival” (Entr. 

VL). 

 

Estudo realizado em 2019 afirmava que as pousadas praticavam valores muito 

diferentes em relação ao valor médio das diárias por tipo de quarto. Veja-se que, das 

56 pousadas pesquisadas, sete cobravam valor médio abaixo de R$ 170,00, 

provavelmente em locais mais afastados. A maioria, com o total de 34 pousadas, 

cobrava, em média, entre R$ 170,00 e R$ 350,00, mas em 11 a diária média era 
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entre R$ 350,00 e R$ 530,00. E três pousadas variavam entre R$ 530,00 e R$ 

710,00. Apenas uma única pousada foi identificada com cobrança superior a R$ 

700,00 reais (Vasconcelos, Melo-Silva & Maia, 2020).   

 

Tabela 5 
Valor médio da diária de pousadas  

Valor da média diária No % 

Menos de R$ 170,00 7 12,50 

De R$ 170 a R$ 350 34 60,71 

De R$ 350 a R$ 530 11 19,64 

De R$ 530 a R$ 710 3 5,36 

Mais de R$ 710 1 1,79 

Fonte: Vasconcelos, G. M. R. D., Melo-Silva, G., & Maia, V. I. (2020). Análise de redes sociais de 
meios de hospedagem de Tiradentes (MG): Perfil e evidências da gênese dos 
relacionamentos. Turismo: Visão e Ação, 22, 424-445. 

 

Pode-se afirmar que as mudanças implementadas no município, as reestruturações 

que permitiram revitalizar não somente um ambiente, mas também preservar 

histórias, a criação de um cenário de novela, mais atrativo e turístico, foram 

favoráveis ao crescimento daquela região. Contudo, embora Tiradentes seja motivo 

de modelo e notoriedade, pelos atrativos e rentabilidade crescente que se observa 

ao logo dos anos, o turismo local se perpetuou em cenários um tanto quanto 

excludentes e elitizados, e talvez para as mudanças almejadas para o turismo atual, 

este poderia ser mais inclusivo e harmonioso, conforme observa Krippendorf (2003). 

 

4.3.1 Melhorias em termos de cooperação entre os atores envolvidos 

 

Embora o festival gastronômico contribua e continue contribuindo para o 

desenvolvimento do turismo regional e econômico da cidade e que os participantes, 

APLs e stakeholders sejam motivados e bastante comprometidos em cooperar com 

o evento, há muito o que se fazer em termos de cooperação entre os atores 

envolvidos e investimentos para melhorar a qualidade de vida no município por meio 

do evento.  

 

Sempre há o que melhorar. Eu acho que falta um planejamento maior por 
parte de alguns setores, alguns produtores, por exemplo, não participam não 
vêm, não aparecem (Entr. SEC). 
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Falta um resgate que até estamos tentando fazer, que é buscar ou envolver o 
produtor local. Falta um olhar mais para o produtor rural da cidade (Entr. 
FEC1). 
 
Talvez o que possa ser melhorado seja o olhar de quem está chegando para 
este festival agora, talvez seja importante entender que a maioria dos 
profissionais de gastronomia tem se iludido com aquele momento de glamour 
de festa de grande chef, mas que precisam, a gente tem percebido no mundo 
e a preocupação do mundo também que tudo isso precisa de uma certa base, 
um certo alicerce, que às vezes as pessoas não querem e preferem pular 
essa parte. Então nós enquanto instituição de ensino precisamos pensar, 
precisamos rever (Entr. RP).  

 
Eu acho que cada vez mais é atrair mais o tiradentino, eu vejo muita falta de 
ações para eles e para a inclusão da comunidade, apesar do festival já fazer 
alguma coisas, acho que tem cada vez que fazer mais e inovação, que 
também é uma coisa muito importante para estar sempre mudando e não cair 
na mesmice o festival (Entr. Empr. RF). 
 

Para a entrevistada DN, as amarrações, vinculações ou conexões poderiam 

melhorar a forma de execução das atividades para que fossem mais estratégicas e 

integradas. Dessa maneira, toda a cadeia - produtos, comunidade, empresários, 

empresas e o próprio evento - poderia ser mais beneficiada, criando uma grande 

rede de colaboração e interação. Por exemplo, dentro dos restaurantes onde são 

servidos os jantares poderiam ser trabalhados “café” ou queijo ou até uma bebida, 

que são produtos vinculados aos estandes no evento. Inseri-los no cardápio que 

será oferecido ao turista é uma forma de beneficiar esses produtos. Na sua visão, 

talvez por ser grande demais e juntar vários colaboradores, torna-se complexa essa 

realização, mas tem de certo modo impacto no sucesso do evento, tanto em termos 

de visibilidade, integração, conectividade, inovação e parcerias. Ao que parece, 

todos colaboram com o evento, mas não entre si. Isso faz com que, apesar de haver 

muitas ações, elas sejam isoladas. Assim, gasta-se mais energia e obtêm-se menos 

parcerias que agreguem ao desenvolvimento socioeconômico a partir do festival.  

 

Apesar das necessidades de melhorias apontadas nesta pesquisa, é unânime 

considerar que, mesmo que ínfima, é possível considerar a importância na 

participação do poder público e a importância da participação do setor privado no 

sucesso do evento. 
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De certa maneira, os conflitos ou impactos gerados pelo turismo podem ser positivos 

ou negativos. Mas percebe-se que dificilmente será possível desenvolver o turismo e 

atrair desenvolvimento socioeconômico sem que ocorram transformações 

ambientais, socioculturais e econômicas em uma localidade. 

 

4.3.2 A importância do poder público e privado no sucesso do evento  

 

De certa maneira, todos os entrevistados comungam que o poder público é 

altamente relevante para o sucesso de festival gastronômico ou pelo menos para 

que ele ocorra. Foi unânime o reconhecimento de que o poder público não somente 

exerce importância e influência no sucesso do festival. Esse evento foi, inclusive, 

uma idealização da Prefeitura à época (1998). Além disso, sem o consentimento e 

incentivo operacional por parte do poder público o evento não aconteceria.  

 

Eu acho muito importante o poder público, por abrir as portas para o evento e 
propiciar infraestrutura para o evento (Entr. VL). 
 
A Prefeitura neste sentido ela foi lá atrás quem começou o evento. Hoje a 
Prefeitura é um apoiador, parte estrutural e burocrática, apoio, mas a 
execução é toda privada (Entr. SEC).  
 
Olha, não tem jeito de um andar sem o outro, o setor privado é necessário 
porque eles têm uma facilidade de disponibilização de verbas, mas o poder 
público é quem cria os caminhos e quem apoia como estrutura e que prepara 
a cidade para receber o turista, que organiza as ruas, que promove o trânsito, 
e que de alguma maneira sensibiliza a população. Então, vejo que um precisa 
do outros, um precisa organizar e o outro precisa bancar (Entr. RP).  
 
É uma junção. Um precisa do outro. Não há como o poder privado fazer 
sozinho (Entr. PA).  

 

Há, porém, questões curiosas sobre os recursos ou investimentos em infraestrutura 

por parte do poder público. Como já mencionado, há relatos de que muitos 

investimentos também são “bancados” ou apoiados pelo setor privado, como o 

Fartura, empresários, enfim, grandes empresas. Tais depoimentos deixam 

evidências de que as variadas transformações que ocorrem no local são realizadas 

por meio de participação ativa dos setores ou parceiros privados. Sem esse apoio 

não seriam possíveis a preservação, organização e afins. Por ser atualmente uma 

região estratégica para o turismo brasileiro, muito rentável e que atrai turistas com 
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disposição de “gastar” e consumir os produtos e serviços locais o ano inteiro, seja 

pelos principais atrativos e/ou eventos; as parcerias são muito suscetíveis. Mesmo 

não se excluindo o trabalho e a importância do poder público, que é essencial em 

atividades como a que está sendo analisada, percebe-se que os maiores 

investimentos são realizados com a participação de parcerias ou empresários 

dispostos a investir por algum benefício que venham interessar.  

 

Já o setor privado foi considerado entre os entrevistados como um fator primordial e 

imprescindível para o sucesso do festival. Segundo alguns deles, sem o setor 

privado nada do que acontece hoje em Tiradentes, o seu desenvolvimento 

econômico, a fama da sua gastronomia, a preservação do seu patrimônio, entre 

outras questões, teria se dado.  

 

Para muitos entrevistados há mais apoio do setor privado do que propriamente do 

setor público, e tem até aqueles que acreditam que o festival contribui muito para a 

cidade, talvez mais até do que deveria.  

 

O Festival movimenta uma economia da cidade, mas as pessoas tiram muito 
proveito disso, e depois o próprio festival, lê-se o “Fartura Brasil e seus 
aliados” tem que correr atrás de desenvolvimento e receita para o negócio, ou 
seja, ele, “o Fartura”, gera concorrência pra si mesmo (Entr. DN). 
 
Todo mundo tira proveito do festival (literalmente) (Entr. RP). 
 
Acho que eles participam sim e são importantes, não têm nem como 
participarem, mas tem pouca expressão (Entr. FEC1).  
 
Fico chateada de não ver o investimento em infraestrutura por parte do poder 
público (Entr. DN).  
 

Fato é que o poder público e privado precisa ser aliado em uma atividade complexa 

como a de um festival. Do contrário, o município não conseguirá seguir com as 

propostas inerentes a toda produção, recursos e parceiros. E fica claro, pelos fatos e 

relatos de todos os entrevistados, que tal sinergia ou parceria ocorre no festival de 

gastronomia em Tiradentes, mesmo que os benefícios dessa ação não sejam tão 

equilibrados.  
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Há um fator interessante também nos aspectos observados por meio da coleta de 

dados. É que a gestão pública não interfere diretamente no evento, ou seja, mesmo 

que mude a política, partido ou gestor público, o festival continua acontecendo. Para 

o chef de cozinha RP, isso se deve ao fato de que o festival foi feito para a cidade. E 

isso é muito importante para sua continuidade, independentemente das questões 

políticas.  

 

4.4 A influência das estratégias de marketing para o sucesso do evento 

 

Tiradentes se configura como uma das cidades cujo patrimônio cultural foi a 

ferramenta usada como estratégia de marketing e de atração de capital, 

perpassando pelo controle do uso do espaço público e das reconstruções. Foram 

abordadas as particularidades dos objetivos do marketing no festival e encontraram-

se referências de que os objetivos do marketing é promover o festival e dar 

visibilidade a ele de forma a atrair mais e mais turistas anualmente.  

 

Quanto perguntados sobre os objetivos do marketing do evento, obtiveram-se as 

seguintes respostas:  

 

O marketing deles é muito pesado. Os números deles são altos. Eles 
investem em curadoria gastronômica, investem muito em nomes famosos, 
que estão na mídia, como a gente já comentou sobre a Rede Globo, jornais, 
cadernos de gastronomia. Ele aparece em cadernos de gastronomia no Brasil 
inteiro (Entr. DN).  
 
Acho que ele pega um pouquinho de tudo. O coeficiente Tiradentes faz a 
diferença de todos os festivais que o Fartura Brasil faz. O mais movimentado 
deles é o de Tiradentes (Entr. SEC).  
 
Eles compartilham essas informações sobre os números do festival 
gastronômico; divulgam os números passados, e eles são muito organizados 
(Entr. FEC1). 
 
O marketing do Fartura Brasil gera muita visibilidade. Eles têm um público-
alvo direcionado para o A, A+ e talvez o AB, que tem um poder aquisitivo alto, 
o que não é muito o público do SESC e SENAC, mas talvez da Fecomércio 
Minas, que são os empresários de produtos e serviços. Porém, a divulgação 
atraem (sic) pessoas interessadas na cultura, no turismo, na educação 
promovida pelo SENAC. Enfim (Entr. FEC2).  
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O festival é tão organizado e comprometido com a ação, que ficou muito claro em 

todas as entrevistas com os stakeholders e participantes que há um alinhamento 

prévio sobre todas as atividades e os objetivos que se pretende atingir por meio 

dele. Apesar de tantos anos executando a organização do evento, o Fartura Brasil e 

seus aliados não perdem o foco acerca dos objetivos fundamentais do evento, 

como: 

 

a) Atração de turistas e visitantes;  

b) Visibilidade do evento e da cidade;  

c) Promover a cidade como marca de destino;  

d) Prover desenvolvimento turístico e econômico para a cidade e o evento; 

e) Atrair público com “alto poder aquisitivo”, de outros estados, estrangeiros; 

f) Fomentar a gastronomia e os restaurantes na cidade.  

 

Em 2015 o antigo prefeito Ralph Justino disponibilizou um organograma para a 

pesquisa de Furtado (2016), como meio de demonstrar como era a organização do 

evento. Não conseguimos, infelizmente, contatar o Sr. Ralph, mas nas entrevistas 

conseguimos conversar com um dos seus filhos, que disse que sempre foi assim, 

tudo organizado no papel, com reuniões constantes, prazos, metas bem definidas 

sobre o evento e participação dos APLs e stakeholders.  
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Figura 14 
Organograma: Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes.   
Fonte: Furtado, S. M. (2016). Campo gastronômico: Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, 
Minas Gerais. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – PUC-SP 

 

Todas as ações desenvolvidas em Tiradentes giram em torno da alavancagem da 

“marca” Tiradentes, deixando claro para os turistas ou para quem quer conhecer que 

esse é o melhor local para se visitar e para viver experiências extraordinárias, como 

o festival. Para o dono do restaurante entrevistado (ele mesmo comercializa um 

doce em seu estabelecimento comercial que tem o nome da cidade), isso é 

estratégico. A “marca Tiradentes” tem muito mais valor agregado. Então, o turista 

compra mais esse doce enlatado, para levar a marca da cidade. Esta se vende e se 

agrega em outros produtos comerciais, pois já é algo consolidado. Estar em 

Tiradentes, consumir produtos nos restaurantes ou no comércio é uma relação de 

status para qualquer visitante. É algo que virou atração e desejo. Em tempos de 

redes sociais, uma foto pelas ruas ou em restaurantes da cidade vale muitas 

curtidas e engajamento de posts.  

 

Acredito muito na divulgação do evento como “marca”. O município tem uma 
agenda de desenvolvimento, você pode desenvolver uma identidade. 
Tiradentes não criou propositalmente uma marca, mas o festival fez criar essa 
marca pelos seus restaurantes, bom vinho, etc. (Entr. FEC1). 
 
Eu acho, inclusive, que isso (marca) já foi construído, eu acho que durante 
esse tempo a promoção aí do marketing, das atividades deixou Tiradentes na 
rota do turismo aqui em Minas. Pensou em turismo as pessoas já pensam em 
Ouro Preto e Tiradentes, primordialmente. O tempo atrás o foco muito grande, 
falando de Tiradentes, era a estrada real, teve campanha, teve um tempo que 
foi até interessante as pessoas iam e faziam, mas na cidade não tinha muito 
estrutura, não tinha muito o que fazer na cidade. Com o festival gastronômico 
as pessoas tiveram mais motivos para irem (Entr. VL).  

 

Sobre Tiradentes como marca, a entrevistada DN fez uma contribuição muito 

relevante a este estudo, sob esse aspecto. Segundo ela, recentes pesquisas 

realizadas sobre indicação geográfica feitas por um dos consultores especializados 

do Sebrae indicaram que o que pode ser considerado como “marca” é o festival 

gastronômico – Fartura Brasil, e não a gastronomia de Tiradentes. Em todas essas 

pesquisas, o que aparece como “marca” é o festival, e em nenhuma delas aparece a 

gastronomia ou Tiradentes nesse patamar. Isso mostra o quanto esse evento em 

particular foi e continua sendo importante e talvez imprescindível para a cidade. 
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Então, sua fala deixa em dúvidas a teoria fundamentada de que Tiradentes possa 

ser uma referência de marca de destino. Na análise de DN, a marca corresponde ao 

“produto festival” e não ao destino.  

 

De acordo com a fala de alguns entrevistados, como o chef RP, em tempos 

anteriores isso não seria possível. Para ele, Tiradentes era uma cidadezinha quase 

“qualquer”, sem alguma expressão. O festival, e consequentemente a gastronomia 

que foi elaborada no município, trouxe o glamour e se consolidou como uma 

excelente gastronomia. Atualmente é “cidade gastronômica” do país. E ter um 

restaurante é algo que requer muita responsabilidade pela fama local, e por isso um 

espaço ali é cada vez mais cobiçado por qualquer profissional de cozinha, chefs 

executivos ou empresários do setor. Mas que é para poucos... 

 

Os festivais, principalmente o de gastronomia, pelo apelo que tem sob a condição da 

gastronomia, tornaram-se uma “marca” muito forte na cidade de Tiradentes. Esse 

evento foi concebido para atrair o turista e teve a participação de empresas de fora 

da cidade. Percebe-se que desde que surgiu o festival tudo que os organizadores do 

evento, parceiros e principais stakeholders fazem é promover a cidade e todos seus 

feitos como forma de classificá-la com essa “marca de destino” em todas as suas 

esferas. 

  

Em 2019, a revista norte-americana Departures classificou Tiradentes como a “mais 

bonita do Brasil”. A matéria mostra os números e dados históricos locais e destaca a 

arquitetura barroca da cidade. A imprensa ainda sugere que “se você estiver 

planejando uma visita, planeje para agosto, quando pode experimentar o Festival de 

Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que reúne chefs do Brasil e do mundo todo, 

que dão aulas de culinária, apresentam jantares e restaurantes” (Mercado & 

eventos, 2019). 

 

Sem nenhuma dúvida que o festival pode ser considerado como marca de 
destino. O festival está no calendário de muitos amantes da gastronomia. Se 
você olhar na agenda dos paulistas, dos cariocas, Sul, Brasília, Goiás, todos 
os amantes, profissionais ou comensais, todos esses o festival está na 
agenda deles. Quem não veio quer vir, quem veio se organiza para voltar 
(Entr. RP).  
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Um fato curioso sobre o festival e o marketing é a notoriedade do evento nas 

principais revistas e jornais do país e até internacionais. A entrevistada DN relata 

que basta observar com atenção para verificar que no período do festival e até 

depois de sua execução é expressiva quantidade de notícias que circulam na 

imprensa sobre o festival gastronômico. Por meio dessa percepção entende-se que 

os organizadores promovem muito assertivamente o evento, seja com notícias 

pagas ou até espontâneas. O entrevistado VL, que foi repórter, afirmou que, para 

aparecer na mídia, na imprensa não basta só dinheiro, tem que ter pauta, e o festival 

promove tantas ações, faz tanto sucesso que oferece esse atrativo às emissoras de 

televisão, jornais, revista, entre outros.  

 

As principais estratégias do evento na promoção e divulgação do marketing são 

promovidas pelo próprio executor do evento e seus parceiros. De acordo com o 

secretário de turismo, o poder público também colabora com folhetos e guias pela 

cidade, e atualmente estão estudando a implantação de um “guia eletrônico”, que irá 

dar mais agilidade para o turista ou visitante, em tempo real, a partir das plataformas 

digitais. Ele ainda sugere que irá diminuir os custos desnecessários com folheterias. 

Existe a certeza, pelos depoimentos colhidos, de que, nesse caso, tanto o poder 

público local, empresários quanto outros atores objetivam a atração de 

investimentos e o desenvolvimento econômico, que culminam no consumo cultural 

e, consequentemente, no lucro. É interessante notar que as estratégias de marketing 

que ocorrem em Tiradentes não estão só em promoção dos serviços que a cidade 

oferta, mas de forma geral ela é maciça em demonstrar toda a beleza e o requinte 

de Tiradentes, sem se preocupar de fato com o poder aquisitivo das pessoas. É 

mais como um apelo de “desejo” mesmo.  

 

Em outros anos, o Fartura Brasil e todas as outras entidades usaram recursos como 

jornais, revistas e a grande televisão para promover o evento na mídia. A Rede 

Globo de Televisão foi a principal e esteve muito presente nessa atividade. A 

emissora fez, por várias vezes, a divulgação espontânea do evento. Muito desse 

serviço porque havia pauta e sempre foi um conteúdo relevante para a empresa e 

para as pessoas que queriam conhecer o festival. Para VL, ex-repórter, a Globo foi a 

principal responsável pelo sucesso do evento. Não há o que se negar ou questionar 

a esse respeito. Por ser uma grande emissora, com um público fiel, sua “opinião” é 
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altamente relevante para a sociedade. E todos os brasileiros de todos os estados e 

até pela televisão internacional tiveram acesso à programação do festival 

gastronômico em tempo real, o que certamente aguçou a curiosidade e desejo de 

muitas pessoas: “Todas as vezes que participei do festival gastronômico e outros 

havia uma programação na TV bem intensa. Mas eu não tenho certeza se a Globo 

entrava como apoiadora” (Entr. VL).  

 

Atualmente foi identificado que o marketing do festival está mais direcionado para as 

redes sociais. Destaca-se que em junho de 2016 o instagram ultrapassou a marca 

de 500 milhões de contas ativas por mês em todo o mundo. Desse percentual, sabe-

se que 35 milhões são de brasileiros. Isso corresponde a 7% do total mundial (G1, 

2016). É fato que o aumento do uso da internet, como meio para promover e 

divulgar o turismo, está presente mundialmente, e o uso das redes sociais interfere 

na decisão de escolha para o consumidor. A cidade tem um cenário lindo e isso 

certamente atrai pessoas que estão atrás de belas fotos que terão muitas curtidas.  

 

Para um dos empresários entrevistados, o festival tem usado como mídia os digital 

influencers desse segmento como forma de divulgar o evento. Para VL, ex- repórter 

entrevistado, atualmente as redes sociais é uma mídia muito interessante, relevante 

que está ao alcance de todos. Além disso, os influenciadores digitais voltados, por 

exemplo, para o segmento gastronômico e turístico chamam muito mais a atenção 

pelos conteúdos e por alcançarem um público específico que consome ou deseja a 

mesma coisa.  

 

Há um aspecto citado pelo chef RP que sobressai quanto ao marketing do festival. 

Ele acredita que se mostram demais os bastidores do evento, e isso atrapalha a 

curiosidade, as surpresas. Quando se mostra muito, como acontece nas redes 

sociais, onde as pessoas podem quase que visualizar o festival e suas atrações em 

tempo real ou mesmo o que vai acontecer antes, tira a vontade de estar ali 

presencialmente. Pode até ter uma conotação de que não há necessidade de ir 

porque a “pessoa já viu tudo” pelo instagram, facebook ou twiter. Para ele, a “cochia” 

tinha que ser preservada, dessa forma, aguçaria mais a vontade das pessoas de 

estarem presentes no local para ver, presenciar ou sentir o que está acontecendo de 

verdade e não somente olhar pela tela e sentir, “Ah já vi. Está visto”. Em sua opinião, 
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isso pode vir de alguma forma atrapalhar os números do festival, as atrações ou 

mesmo a percepção de quem deseja visitar e/ou vivenciar as experiências do 

festival ao longo dos anos.  

 

Outro ponto que ressalta os aspectos do marketing do festival nas entrevistas foi a 

percepção da DN de que o Fartura tem uma estratégia de marketing muito forte. 

Bastava perceber a quantidade de veiculações e notícias sobre o evento em jornais 

e revistas. Salientou também sobre a variedade dos grandes aos menores, aqueles 

de bairro. Também fez uma comparação sobre a qualidade dos veiculadores que 

falam sobre o festival, como Globo, Estado de Minas, Folha de São Paulo, entre 

outros. Alguns veiculadores são de outros estados, tamanho o seu nível de alcance. 

Ao buscar notícias sobre o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, foram 

encontrados no Google 163.000 resultados em 0,85 segundos. Alguns podem ser 

conferidos na Figura 16.  
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Figura 15 
Busca: Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes.   
Fonte: Google, 2021.  

 
Essas curiosidades identificadas nas entrevistas e nos dados encontrados só 

confirmam a teoria de alguns autores, como Getz & Page (2016), que defendem que 

o turismo é uma atividade que, quando bem trabalhada, atrai novos investimentos, 

proporciona mais geração de emprego e renda e estimula a cultura e a preservação 

histórica de um destino turístico. Além disso, quando participantes de um festival têm 

uma experiência satisfatória, eles tendem a ser mais leais e passam a confiar mais 

no evento (Felgueiras, 2020). 
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Para FEC2 o festival é uma experiência, e não somente um evento, em um 
espaço fechado. Quem visita o festival pode vivenciá-lo em cada canto da 
cidade. Tem programação cultural e gastronômica para todos. A profissional 
acredita que este é o grande diferencial da atração. 

 

Os resultados da coleta de dados revelam que o marketing do festival gastronômico 

em Tiradentes apresenta dimensões reconhecidas na teoria de place attachment, 

tema abordado em estudos do marketing turístico. Isso porque demonstra processos 

comportamentais, culturais e sociais como dimensão importante da construção da 

identidade e da imagem da marca turística associada diretamente ao evento (Silva 

et al., 2021). 

 

Com certeza o marketing influencia no sucesso do festival (Entr. FEC1).  
 
Ele se conduziu muito bem, foi muito bem visitado e a cidade estava sempre 
cheia, mesmo antes que só se via ouviu falar, noticias no jornal, os emails 
enviados pela mala direta, aqueles meios que funcionavam mais naquela 
época, mas que nem todo mundo tinha acesso, mas fazia-se chegar. A cidade 
vivia cheia, do inicio, olha são 30 anos, 25 anos, que a gente tinha sempre 
público cheio. Você olhava para a cidade as placas de estados do país ali 
(Entr. RP).  
 
Eu acho que assim, aquela história o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. 
Acho que teve a iniciativa do festival, dos organizadores, dos patrocinadores e 
empresas parceiras de montarem várias atividades. Isso suscita pautas. 
Pautas são criadas a partir de coisas diferentes, o que causa interesse da 
imprensa (Entr. VL).  

 

Todos os entrevistados deixam claro que essas ações de marketing exercidas no 

festival, sejam pelos parceiros e/ou principalmente pelo seu executor, influenciam 

diretamente no sucesso do festival.  

 

4.5 Mapeamento dos fatores de sucesso do Festival de Cultura e Gastronomia 

de Tiradentes 

 

Para compreender os fatores de sucesso do Festival de Cultura e Gastronomia de 

Tiradentes, buscou-se, por meio das perguntas, entender, primeiramente, se a 

gastronomia de Tiradentes, seus bares, restaurantes e bistrôs influenciam nesse 

sucesso. Todos os entrevistados responderam que sim, por tudo que a gastronomia 

local se tornou ao longo dos anos e pelo que oferece atualmente. E toda a 
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semântica atrativa da cidade corrobora o sucesso da gastronomia de Tiradentes, 

que está intrinsecamente ligado ao festival gastronômico.  

 

Para o secretário de turismo, os restaurantes e toda a gastronomia são peça-chave 

no sucesso do evento, já que o festival consegue unir a gastronomia da mais 

simples à mais sofisticada. Além disso, as cozinhas, a partir do evento, receberam e 

recebem grandes chefs da gastronomia, como chef Claude Troisgros, Alex Atala, 

entre tantos outros que poderiam ser citados. Foi ressaltado por ele que não só a 

cidade está estruturada para receber os turistas ou esses renomados profissionais 

da gastronomia, mas as cozinhas dos restaurantes também são muito estruturadas. 

E ressalta que a maioria dos chefs também já tem uma carreira consolidada na 

gastronomia brasileira e que, inclusive, muitos deles tiveram sua formação no 

SENAC Minas.  

 

Foram encontrados pontos consideráveis nesta pergunta, que parece que indica 

possíveis melhorias para o evento ou para o setor. Mesmo considerando que os 

restaurantes, bares e bistrôs são influências no sucesso do Festival, a entrevistada 

da FEC1 descreve uma situação peculiar sobre o evento, a instituição parceira e os 

estabelecimentos gastronômicos em Tiradentes.  

 

Com certeza influenciam no sucesso, mas agora algo que o SENAC quer 
fazer todo ano e não consegue é capacitar esses estabelecimentos antes do 
festival acontecer, mas não consegue. É muito difícil! Falta de tempo, 
correria... (Entr. FEC1). 
 

A partir dessa fala subtende-se que para ser fator influenciador do sucesso do 

festival existe uma necessidade de capacitação ou aprimoramento dos serviços 

gastronômicos na cidade, ou que talvez as capacitações pudessem potencializar 

mais essa gastronomia.  

 

Outro ponto interessante que coloca em dúvida que a gastronomia influencia o 

sucesso do festival é que em algumas falas transparece o contrário. O festival 

gastronômico é o influenciador dessa gastronomia.  
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Sim. Porque o festival primeiro os (sic) incentivaram, o festival provocou neles 
a necessidade de se reinventarem, de pesquisarem, de criarem, de saírem da 
caixinha. Então, dava para eles verem grandes casas ganharem dinheiro 
porque estavam servindo um ora-pro-nóbis de uma forma diferente, sendo 
que ele (chef/cozinheiro/empresário) tinha uma receita da avó maravilhosa, 
sabendo que tinha uma história por trás maravilhosa e ele não estava usando 
isso. E entenderam que o turismo durante muito tempo era o que se via, mas 
que há bastante tempo também é o que se vive, ou seja, é a experiência. 
Então começaram a vender doce ou uma pele de porco frita fizeram um novo 
formato, mas continua sendo um “simples” torresmo, mas que de certa forma 
trouxe ao turista uma nova experiência. Então, eles começaram a trazer uma 
certa experiência para aquilo que vendiam. O festival fez com o que os mais 
diversos segmentos da alimentação se reinventassem e começassem a 
entender que era necessário promover uma experiência diferente, e com isso 
se tornou o que é hoje (Entr. RP).  

 

Também aparece nos depoimentos um sucesso que não pode ser exatamente dito 

como tal, pois em uma das entrevistas surge o contexto também dúbio acerca dessa 

gastronomia, dando a entender que o festival é o responsável por tornar essa 

gastronomia famosa, e não o contrário: “Eu acho que tem mais fala do que 

realmente é. Eu acho que o que ajuda é todo um ambiente; porque quando você 

ouve: Ah eu cheguei no festival e comprei um prato de comida, mas fiquei horas em 

pé. Não sei...” (Entr. DN). 

 

Há quem discorde, como o empresário do setor RF, que acredita que os 

restaurantes influenciam no sucesso do evento, além dos demais segmentos. Para 

ele, o festival poderia até acontecer, mas não atrairia tanta gente. Porque o turista 

não gostaria de visitar uma cidade onde não existem atrativos diversos como a “boa 

gastronomia”. E ressalta que diversidade de restaurantes e os demais negócios do 

setor dão possibilidades ao turista, o que contribui para a coexistência de outros 

negócios.  

 

Também o presidente da Associação Comercial e empresário reitera que Tiradentes 

é um destino com representativa aceitação entre os destinos turísticos de Minas 

Gerais e do Brasil. E que, mesmo que o turismo no país esteja caminhando ainda a 

passos lentos, a cidade tiradentina tem muitos atrativos, por ser um destino simples, 

próximo de todas as principais localidades - Belo Horizonte, Rio e São Paulo. É 

possível acesso rápido pelas principais vias para visitar a localidade. Na sua 

concepção, a gastronomia de Tiradentes é “fantástica”, a indústria moveleira 
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também atrai muitos turistas “compradores” desse tipo de material. Entre outros 

produtos que são oferecidos no local, “Tiradentes é uma cidade que vive 100% do 

turismo. Aqui tudo o que se produz ou oferta é para o turismo, não temos outra fonte 

de receita, diferentemente de outras cidades ou regiões. Então é um conjunto” (Entr. 

PA). 

 

Apesar de muitas mídias, jornais, revistas conceituadas, entidades, empresários e 

até autores discorrerem sobre a fama da gastronomia tiradentina; de os restaurantes 

estarem sempre cheios; da boa rentabilidade comercial envolvida; do número de 

restaurantes e chefs “estrelados” – inclusive, bem mais do que existem na capital 

mineira (Belo Horizonte) -, há dúvidas ou constatações geradas nas análises 

realizadas a partir deste estudo e de pesquisadores. As dúvidas referem-se a 

evidências de que o evento foi e talvez ainda seja o responsável pelo sucesso da 

gastronomia local, porque foi um dos pioneiros em promover a alta gastronomia por 

lá, ajudando a divulgar a comida mineira e também a cidade de Tiradentes (Castro 

et al., 2020).  

 

A segunda pergunta, e não mesmo relevante, consistiu em entender se o segmento 

de hospedagem, pousadas, hotéis, entre outros, também de alguma maneira 

influencia no sucesso do festival. 

 

Muitas das respostas foram rasas, e os entrevistados apenas confirmaram que sim. 

Alguns disseram que os preços dos meios de hospedagem são muito altos. Houve 

até aqueles, como FEC1, que entenderam que os serviços podem melhorar. Para o 

presidente da Associação Comercial não é fato que Tiradentes tem altos preços. E 

complementa que o município tem o tíquete mais barato que existe, se comparado 

às cidades de Belo Horizonte, Rio e São Paulo.  

 

O respondente VL acha que, apesar dessa limitação de Tiradentes de ter meios de 

hospedagem caros, que podem assustar alguns turistas com menor poder aquisitivo, 

esse segmento foi um dos que mais se estruturaram para receber o turista. Houve 

muito investimento nas pousadas e hotéis desde o festival até os dias de hoje, e isso 

é bastante notório. Sabe-se, pelos relatos, que também o setor só se reestruturou a 

partir da grande demanda advinda do festival. Mais uma vez o evento é o principal 
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condutor dessas demandas e da sua “fama”, diga-se assim. A maior percepção dos 

stakeholders é de que muitos negócios, pessoas ou empresários foram beneficiados 

pelo festival, e o contrário não aconteceu. A sensação é de que se usa o festival 

para atrair turistas, negócios, rentabilidade e fama.  

 

Fica claro também que o festival foi construído ou pensado para uma “elite”, mas 

que ao longo dos anos isso se modificou. Atualmente são visitantes de todas as 

classes sociais. Isso trouxe também impactos, pois quem vai para a cidade apenas 

para apreciar o evento, mas não para consumi-lo, porque não tem poder aquisitivo 

para isso, então aquele visitante que não pode pagar pelo consumo apenas transita, 

mas não gasta. Além disso, na fala de alguns, percebe-se que o populismo do 

festival nesse tempo de realização não traz mais tanto glamour para o evento como 

antes. E não se conseguiu constatar ao certo se existe impacto também nos meios 

de hospedagem. Há quem garanta, como o secretário de turismo e a entrevistada 

FEC1, que as redes hoteleiras e pousadas estão sempre cheias na cidade durante o 

festival gastronômico.  

 

Perguntados ainda se o patrimônio histórico e arquitetônico de Tiradentes exerce 

influência no festival gastronômico, houve também de forma maciça a confirmação 

de que certamente esse quesito exerce forte influência no festival, pela sua beleza, 

conservação, história e preservação.  

 

Muito. Totalmente. É o que dá charme às ruas. É o diferencial (Entr. DN).  
 
Influencia não só no festival, porque deixa ele mais atrativo. É como eu falei, 
você vai viajar quatro ou cinco dias, você quer ter coisas para fazer durante o 
final de semana, e você passear nas ruas de Tiradentes, ir nos museus e 
igrejas atrai pessoas (Entr. RF). 
 
Eu acho que essa é a primeira ideia das pessoas. Acho que elas vêm 
conhecer o festival, mas querem conhecer a arquitetura, querem saber tudo o 
que aconteceu, querem saber onde Tiradentes (o inconfidente) passou, se 
realmente teve essas reuniões, porque essa estrutura é assim é o que todo 
mundo quer. Tiradentes não seria o que ela foi se tivesse prédios ou asfalto, 
não teria o mesmo glamour. A gente sabe que tem grandes capitais que 
promovem grandes festivais, mas os de maiores sucessos tem todo um 
ambiente que promove (Entr. RP). 
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O patrimônio histórico e a cidade são famosos principalmente pelo festival 
Fartura Brasil que tem nível nacional e até internacional, é só pesquisar. 
Também a localização de Tiradentes, o conjunto todo de lá, o grande cenário, 
uma cidade acolhedora, pequena e, portanto, fácil para que as pessoas se 
envolvam, e ainda o engajamento (Entr. FEC2).  

 

É importante compreender que, de todas as perguntas dos fatores de influência para 

o festival até esse momento, apenas o patrimônio tenha sido aquele que mais tenha 

contribuído como fator relevante para o sucesso do festival. Pelos comentários, 

pode-se conjecturar que este foi um dos fatores primordiais de projeção para o 

festival, o feito necessário de influência para que as pessoas consumissem ou 

visitassem o evento. O ambiente bucólico, histórico, bem preservado e os cenários 

“de filmes e novelas” atraíram muitas pessoas e causaram curiosidade e desejo de 

estarem naquele local, que foi e é objetivo de cobiça para muitos, principalmente 

aqueles que habitam em grandes cidades, com trânsito, pichações, arranha-céus e 

paredes de concreto.  

 

Os últimos fatores observáveis por meio da coleta de dados foram as seguintes 

questões: por que o festival gastronômico de Tiradentes atrai tantas pessoas? Por 

que é tão famoso? O que o faz se destacar de outros festivais? 

 

Segundo a entrevistada DN, o tamanho do evento e as diversas atrações, como 

atividades para o público infantil, para adultos que queiram aulas de Gastronomia 

oferecidas pelo SENAC, os temas culturais desenvolvidos pelo SESC, produtos para 

quem quer degustar, como as atrações do Sebrae, ou ainda para quem quer apenas 

se sentar em uma boa mesa de restaurante e tomar um bom vinho, tudo isso faz 

esse evento ser diferenciado. E talvez por isso atraia tantas pessoas. Também 

porque ele é o mais famoso, não se reconhece um festival tão famoso quanto o de 

Tiradentes em lugar algum do país: “As parcerias... A primeira vez que eu vi a loja 

do Verdemar [supermercado] fiquei impressionada! Como uma pessoa consegue 

construir uma loja daquelas dentro de uma praça?” (Entr. DN).  

 

De acordo com os idealizadores do evento e as mídias de divulgação, são mais de 

200 atrações que fazem parte da programação, com curadoria gastronômica 
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baseada nas expedições do Fartura, que percorreu o país para trazer os melhores 

ingredientes e pratos para o evento (Revista hotéis, 2016).  

 

O Verdemar é uma rede de supermercados instalada em Belo Horizonte e que tem 

como público-alvo um cliente que procura por produtos de qualidade e mais 

diferenciado no mercado. A empresa de alimentos já tinha participado de algumas 

edições, mas há referências de que em 2019 ele tenha investido fortemente na 

montagem de uma loja para atender o evento em uma das praças da cidade, com a 

comercialização de vinhos, espumantes, taças, frutas secas, chocolates, biscoitos, 

massas e outros produtos diferenciados (Figura 17). Para o diretor da rede à época, 

o festival era estratégico porque se direcionava ao público da empresa (Belo 

Horizonte, 2019).  

 

 

 

Figura 16 
Matéria: Verdemar participa do Festival de Cultura e Gastronomia Tiradentes.  
Fonte: Revista eletrônica, BeloHorizonte.com, 2019.  

 

De acordo com VL, o grande diferencial do festival é de fato a sua diversidade de 

atrações. Na sua perspectiva como turista e também como repórter que entrevistou 

pessoas no local, o fato de não ser um festival apenas que serve “comida”, mas 

atende vários públicos, como crianças, idosos, pessoas curiosas em aprender algo 

sobre gastronomia, que gosta de cultura, que aprecia um bom restaurante ou uma 

pousada/hotel que esteja interessado ainda em conhecer o turismo ambiental faz 

como que se encontre tudo isso e muito mais.  
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Para o secretário de turismo, o segredo ou ingrediente fundamental do festival 

gastronômico do município está na sua longevidade e no seu amadurecimento 

durante todos esses anos de realização, além dos seus fortes patrocinadores. E, por 

que não, os stakeholders, os meios de hospedagem, restaurantes, os APLs e a 

organização conjunta de todos esses atores envolvidos.  

 

RF opina que o festival atrai tantas pessoas e tem se destacado de outros 

primeiramente pelo tempo, pois ele não se recorda de outro festival que tenha 

antecedido o de Tiradentes. E menciona o conteúdo da sua programação, a parte 

cultural, os shows, atrações acontecendo no meio da rua, como, por exemplo, os 

cortejos que acontecem na frente dos restaurantes como o dele, que o turista pode 

ver ao vivo, mesmo estando se alimentando, e atração para criança e adulto.  

 

A respondente FEC2 declara que está bastante acostumada a participar de eventos 

em regiões turísticas, como Ouro Preto, por exemplo. Mas afirma que Tiradentes 

tem o charme das cidades mineiras e que o festival que é promovido no local tem 

todo o conjunto da obra: parceiros, o nome do evento, a arquitetura, a gastronomia, 

as atrações presenciais muito relevantes, a experiência, entre outros elementos. 

Contudo, não se daria sozinho. O SESC, SENAC, Sebrae, Secretaria de Turismo, 

Prefeitura e principalmente o Governo do Estado proporcionam marcante aporte ao 

evento.  

 



 116 

5    Considerações Finais  

 

O estudo proposto abordou o tema Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes 

a partir da concepção dos fatores de sucesso na perspectiva dos stakeholders e 

contribuições para o desenvolvimento local. O objetivo foi identificar os fatores de 

sucesso do festival sob a ótica dos stakeholders, a fim de entender as contribuições 

para o desenvolvimento da cidade de Tiradentes. Foi realizado estudo de caso 

descritivo de caráter qualitativo. Para a coleta de dados foram realizadas pesquisa 

documental e entrevistas semiestruturadas com os APLs e stakeholders envolvidos 

no episódio.  

 

Sobre as técnicas de coleta de dados, sugeriu-se como complementaridade à 

pesquisa documental a realização de entrevistas, que foram fundamentais para 

identificar a percepção dos sujeitos participantes da pesquisa, o que amparou o 

preenchimento das lacunas que não puderam ser eliminadas somente com a 

pesquisa documental. 

 

O primeiro objetivo específico buscou identificar os APLs e os stakeholders 

presentes no festival em Tiradentes. Os dados indicaram que os principais APLs são 

os restaurantes, hotéis e pousadas, a Associação Comercial (ASSET), os produtores 

rurais, moveleiros e de artesanatos, além das associações de bairros e a Secretaria 

Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (SECMTUR). Quanto aos APLs, foi 

possível entrevistar o empresário de um restaurante participante do evento, o diretor 

da ASSET e também empresário do setor de hospedagem na cidade.  

 

Ao longo da coleta de dados, não foram entrevistados representantes de 

associações de bairros ou moradores comuns da cidade para que se pudesse 

observar a ótica dessas figuras sociais importantes acerca do Festival Cultura e 

Gastronomia de Tiradentes. Nesse sentido, é importante lembrar que o estudo 

pretendia mapear os fatores de sucesso do festival que, na sua origem, foi 

idealizado para atrair um público disposto a pagar pelas atrações oferecidas, a fim 

de garantir rentabilidade e criar postos de trabalho para pessoas do município e 

seus arredores.  
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Além disso, de acordo com a Prefeitura, é difícil encontrar uma associação de 

bairros, porque elas se estabelecem e se desfazem de forma muito rápida, então, 

não é possível reconhecê-las habitualmente. Também os produtores rurais e de 

artesanatos não foram encontrados para participação da entrevista, pois muitos 

estão localizados em Bichicho, vilajero próximo à cidade de Tiradentes. As 

limitações da pesquisa, neste sentido, podem ser objeto de estudo de outras 

pesquisas que venham a contribuir com a explicitação da percepção dos moradores 

da cidade sobre o festival gastronômicos e outros eventos turísticos da cidade.  

 

Apesar dessas limitações, os dados indicaram que existe forte relação desses atores 

envolvidos no festival e que muitos cooperaram para o evento. São atores 

reconhecidos como altamente relevantes na cidade. No caso dos restaurantes, pela 

gastronomia que elaboram, pela infraestrutura, por seus chefs “estrelados” e 

renomados, por promoverem em seus estabelecimentos desde a cozinha mineira à 

alta gastronomia, pelos seus requintes e a boa mesa. Identificou-se nas pesquisas 

que os restaurantes e também os meios de hospedagem estão sempre cheios 

durante o festival e tornaram-se empresas financeiramente rentáveis a partir desse 

evento e do turismo. Tanto a gastronomia quanto a hotelaria da cidade são muito 

importantes na cadeia do turismo e também no festival. Muitos investimentos foram 

feitos, inclusive, para receber essa cadeia com a finalidade de atrair mais turistas. 

Além disso, alguns APLs, a exemplo dos restaurantes e meios de hospedagem, 

esperam anualmente esse acontecimento e se preparam para recebê-lo, pela 

atração de visitantes e consumo que ele fomenta.  

 

Há evidências também de que o evento tenha sido criado para uma elite, ou seja, 

uma classe disposta a pagar pelos altos preços em Tiradentes, uma espécie de 

cliente A ou AA. Essa excludência ocorreu por um extenso período, o que de certa 

forma atraiu mais interessados, mais investimentos, parceiros e criou fama. Permitiu-

se uma exclusão social de visitadores com reduzido poder aquisitivo e segregação 

territorial. Com isso, a cidade e os eventos tornaram-se mais elitistas e, assim, 

menos populares. E apesar de ser uma estratégia interessante para os negócios da 

cidade, originou a conotação de ser um local “caro”. Há o interesse de muitos por 

esse turista de elite, pois quanto mais poder aquisitivo o visitante tem, mais 

investimentos terão que ser providenciados, seja pelos negócios, seja pelo poder 
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público. E aqueles pequenos empresários que estão mais afastados da cidade ou 

que têm menos recursos de investimento acabam não sendo favorecidos nessa 

cadeia, sentindo-se excluídos ou menos incluídos.   

 

Sob esse aspecto, em especial, é relevante considerar o trabalho Krippendorf (2003) 

que trata sobre o turismo e sua preocupação em não apenas criticar o capital e as 

suas ações diante da atividade turística, mas em propor condutas que - para ele – 

agenciariam um turismo mais atento em minimizar os impactos e que se despontam 

a partir de uma ação turística despreocupada com o manejo do destino turístico, e 

com todos os seus atores e cenários (cidadãos e patrimônio). 

  

Ressalta-se, ainda, o incômodo, principalmente daqueles que visitam ou visitaram o 

festival, e de seus stakeholders acerca da exclusão social de empresários e da 

população tiradentina, que não apenas ficam à margem da cadeia econômica e de 

oportunidades que o festival oferece, mas também com a falta de pertencimento 

destes atores sociais para com a atração. De certa maneira, a exclusão se 

transforma em concorrência ou desengajamento, ou seja, força contrária à atividade 

turística, o que pode vir a ser um impacto ao longo dos anos, especificamente em 

um cenário pós pandemia, quando os negócios de eventos precisarão se reinventar 

e buscar como nunca parceiros com o mesmo propósito de atrair turistas novamente 

e, assim, dar continuidade ao sucesso que sempre foi esse evento.  

 

É relevante considerar, no entanto, que mesmo com os problemas da exclusão, 

atualmente, cada vez mais o festival tem se voltado para a promoção do 

desenvolvimento socioeconômico da cidade, principalmente para os pequenos 

produtores da região, como forma de fortalecimento de seus produtos, produção de 

renda, emprego e equidade social. Então, pode-se concluir, por meio da coleta de 

dados, que há um beneficiamento direto a restaurantes e/ou meios de hospedagem, 

ditos como “oficiais” do evento, mas há também interesse em incluir os arranjos não 

oficiais. Os dados deixam evidências de que todos os negócios em Tiradentes se 

beneficiam direta ou indiretamente pelos números que a atração atrai localmente, 

particularmente durante o festival, contudo, os que estão mais longe ou não estão no 

centro são menos agraciados dentro do evento.   
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Os stakeholders, por sua vez, foram reconhecidos como fortes redes de cooperação 

e podem ser classificados como os principais responsáveis pelo fomento de 

parceria, investimentos e influência no sucesso do festival. Apurou-se nas 

entrevistas que sem a existência desses parceiros o evento não teria o sucesso ou 

uma marca tão consolidada como a que se vê hoje. Por outro lado, observa-se 

dependência do evento em relação a essas parcerias, porque são entidades tão 

sólidas, comprometidas, verdadeiras fortalezas, que se tornaram peças 

fundamentais nessa atração. E por meio da qualidade, diversidade e criatividade de 

suas atrações, faz o festival ser reconhecido como atividade de um sucesso pouco 

visto em outros locais com mesmo potencial turístico. Entende-se ainda que, entre 

esses stakeholders, os mais relevantes para o sucesso e perenidade do evento 

foram o SENAC Minas e a Rede Globo de Televisão, ambas, cada uma com sua 

expertise, favoreceram especialmente o festival por meio de suas atividades, 

atrações e investimentos; sendo talvez a “cereja do bolo” do festival que tantos 

desejam copiar.  

 

O segundo objetivo foi descrever o perfil e a forma de cooperação dos agentes 

envolvidos no evento. Para isso, fez-se a análise do contexto de participação e 

motivação da atração, a fim de identificar o nível de cooperação entre os envolvidos 

e verificar se o festival contribui para o desenvolvimento econômico da cidade. Esta 

seção teve como objeto de pesquisa avaliar a importância da participação do poder 

público e privado em uma atração desse porte ou nível. Nessa busca, inferiu-se que 

a cooperação dos agentes no evento é questão de alta relevância para que a 

atração seja um sucesso nacional. A cooperação que é estabelecida localmente, 

incluindo o poder público, é a mola propulsora do desenvolvimento turístico e 

econômico na cidade. Sem essas redes de cooperação e engajamento o festival 

provavelmente não teria tanto êxito, e principalmente não se perpetuaria por tanto 

tempo. Assim, buscou-se compreender os requisitos fundamentais do festival, na 

tentativa de se avaliar a existência de um modelo de participação, construção ou 

cooperação que seja possível observar ou inspirar, para que se possa impulsionar 

outros municípios ou regiões.   

 

Os dados ainda demonstram que quem participa do evento recebe algum benefício, 

permuta ou contrapartida. Esse apoio é dado apenas àqueles APLs que têm alguma 
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relação direta com o festival, a exemplo, o restaurante oficial do festim (jantar); o 

produtor que participará do festival diretamente, como o caso da horta comunitária, a 

qual tem seus produtos comprados pelo Fartura para atender ao evento, as 

pousadas ou hotéis participantes que hospedarão as equipes, entre outros. 

Percebeu-se, pelas entrevistas, que toda a cadeia de Tiradentes se retroalimenta, 

seja pela produção de alimentos, cerâmicas ou artesanatos que estão na mesa do 

cliente ou pela sua hospedagem, doces, queijos, bebidas, entre outros serviços e 

produtos.  

 

Há indícios de que esses atores mais se beneficiam com o festival do que 

cooperam. Embora haja comprometimento, engajamento, organização prévia para 

se receber o evento ou turistas, a maioria dos empresários e comunidade apenas 

participa indiretamente, colhendo os frutos que o festival promove e não 

necessariamente se dedicando a apoiar a atração. Tal episódio se dá porque o 

evento traz tantos visitantes à cidade, que essas empresas poderão ser beneficiadas 

de qualquer maneira, mesmo que não contribuam para a atividade. Dessa forma, é 

perceptível o descontentamento dos stakeholders com o baixo envolvimento da 

comunidade, empresas e agentes públicos. Isso, em longo prazo, pode ocasionar 

desinteresse em contribuir e investir no festival gastronômico local.  

 

Pelas afirmativas dos respondentes, e mesmo pelos documentos, reconhece-se que 

a cidade era outra antes do festival, e que a partir dele houve muita promoção e 

visibilidade local, o que atraiu mais “fama” e “status” para a cidade. 

Consequentemente, isso trouxe mais turistas e aguçou o desejo das pessoas em 

conhecê-la. Um fato interessante citado por alguns stakeholders foi que a 

popularização prejudicou o evento, pois ficou muito grande, com aglomerado de 

pessoas (antes da pandemia), afastando o glamour do festival. Já para outros, a 

migração do público pode ser benéfica, por atender mais visitantes e dar a eles a 

oportunidade de participarem da atração. Além disso, faz diminuir os preços 

abusivos dos restaurantes e principalmente dos meios de hospedagem, garantindo 

acesso a todos que queiram apreciar uma boa gastronomia, uma boa cidade 

turística e um dos melhores festivais do Brasil! 
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Sobre a relevância da participação do poder público, há muitas divergências. Mesmo 

que haja consonância em reconhecer a sua importância, principalmente pela 

contribuição em subsidiando elementos que permitam que o festival aconteça, como 

alvará, desburocratização da gestão pública, segurança, trânsito, etc., alguns atores 

envolvidos no evento, sejam APLs ou stakeholders, entendem que este poderia 

fazer mais pela cidade e comunidade e  não o faz. No caso da infraestrutura, por 

exemplo, foi dito o caso do rio que está sujo e continua sujo ao longo destes 24 

anos. Algumas melhorias nesse quesito têm a massiva contribuição dos setores 

privados, incluindo o Fartura Brasil, como as câmeras de seguranças instaladas no 

município, entre outros. É importante considerar nas ponderações que a Prefeitura 

recebe investimentos proporcionais a uma cidade que tem 8.000 habitantes. Isso 

dificulta grandes melhorias que atendam às necessidades de uma cidade tão 

interessante e reforça que as parcerias, preferencialmente o Fartura Brasil, trazem 

benefícios ao local, a empresários, turistas e comunidade e são estratégias 

recomendadas também à gestão pública atualmente.  

 

O terceiro objetivo propôs identificar a influência das estratégias de marketing para o 

sucesso do evento. Nesse caso, foram encontradas algumas considerações muito 

peculiares desse evento, como, por exemplo, a participação essencial da emissora 

de TV Rede Globo e seus diversos atributos. A exploração dos atrativos da cidade 

nos canais de veiculação da emissora, além dos investimentos feitos por ela há anos 

por meio da figura de Ives Alves e da Fundação Roberto Marinho, principalmente 

nos anos iniciais, quando não se tinha o poder das redes sociais tão presente na 

vida das pessoas, foi muito importante. Por isso, a emissora teve papel crucial no 

sucesso do evento, pois exibia seus encantos em vários programas, incluindo os 

diários, como o “Bom dia Minas”, e também os semanais, como Globo Repórter, 

Fantástico, etc. Isso fez tornar o evento e a cidade conhecidos pelo país inteiro, já 

que a televisão tem grande veiculação no país.  

 

Também se evidenciou que o festival tem poder midiático muito intenso e 

estratégico, pois está em vários jornais ditos famosos, como Folha de São Paulo, 

Estado de Minas, entre outros, além de revistas e cadernos gastronômicos, rádios, 

blogs de turismo e afins. Todos os canais de divulgação do evento têm veiculação 

no país inteiro e não somente em determinada região para que se alcancem 
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públicos de outras localidades. Talvez essa seja a estratégia mais sagaz e 

diferenciada dessa atração. Atualmente, os principais canais de veiculação são as 

redes sociais, embora o Fartura tenha um mailling de turistas e pessoas, além de 

blog, site e até rádio. Mas o que mais tem ocorrido em termos de marketing são as 

divulgações e promoções do evento no instagram, facebook, twiter, influenciadores 

digitais da área do turismo e gastronomia.  

 

Sobre Tiradentes ser considerada marca de destino, surgiu um elemento surpresa 

para desconstruir essa referência ou percepção. Há estudos que sugerem que a 

“marca” de Tiradentes não é a cidade, e sim o festival. Quando se fazem buscas ou 

procuras por esse assunto, seja na internet, jornais, revistas, empresários ou 

empresas, o que aparece como sucesso e relevância é o festival gastronômico e os 

atrativos da cidade por meio dele, o que ele representa ou oferece, e não o 

contrário. Isso indica que Tiradentes não pode talvez ser considerada como marca 

de destino, mas é possível pensar que ela a sofre influência pela marca do evento – 

Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Não obstante, abstraiu-se, pelas 

entrevistas, que esse festival gastronômico especificamente realizado na cidade 

tiradentina  é a “menina dos olhos” do Fartura Brasil, pela sua visibilidade, atração, 

beleza e pelo sucesso que faz. E que, portanto, o marketing é uma influência no 

sucesso do festival gastronômico.  

 

Por fim, o quarto objetivo foi mapear quais são os fatores de sucesso na 

organização do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Concluiu-se que 

os restaurantes, bares e bistrôs são de certa forma um sucesso, já que a 

gastronomia do local foi construída para atender primeiramente o turista do evento, e 

que durante todo esse período sofreu modificações que a colocou como uma 

gastronomia elitizada, com qualidade técnica e experimental indescritível. Além 

disso, o diferencial dessa gastronomia pode estar na preservação do que há de 

melhor na cozinha mineira, conciliando com a alta gastronomia mundial e todo o 

status que ela proporciona ao visitante. Afinal, sentar-se em um restaurante 

glamouroso de Tiradentes, apreciando uma boa comida, um ótimo vinho e a 

paisagem bucólica, constitui uma experiência única. Um fator de relevância também 

nesse quesito são os grandes nomes que frequentam os restaurantes da cidade e 

que foram citados nesta pesquisa. Os dados encontrados deixam dúvidas de que 
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essa gastronomia influencie no sucesso do festival: Quem veio primeiro? O ovo ou a 

galinha? Ou seja, a gastronomia não seria um sucesso porque o festival a projetou 

como tal? Enfim, o que se pode concluir é que pelo menos uma depende da outra, já 

que sem ambas o turista não prestigiaria o evento ou a cidade.  

 

Da mesma forma, há dúvidas quanto ao segmento de hospedagem, pousadas, 

hotéis. Eles influenciam no sucesso do festival? Para alguns, certamente sim, para 

outros, é apenas uma junção necessária, por questões óbvias. Ir a um lugar que tem 

bons meios de hospedagem é requisito satisfatório para o turista, principalmente o 

que tem maior poder aquisitivo ou influência de consumo. Se o festival é um 

sucesso, então os meios de hospedagem precisam também ter boas acomodações, 

senão ele não seria bem-sucedido. Ressaltam-se os investimentos que foram feitos 

por empresários do setor durante os anos para que Tiradentes e o evento pudessem 

oferecer hospedagem à altura de uma atração de relevância nacional.  

 

Já as observações sobre a influência do patrimônio histórico e arquitetônico de 

Tiradentes para o sucesso do festival demonstram claramente que a beleza da 

cidade, as montanhas, a história, as atrações que o local oferece, como museus, 

santuários, charretes que remetem ao passado, as ruas de pedras, os casarios bem 

preservados, o cenário bucólico de “novela” fazem parte do sucesso do festival e 

influenciam turistas a visitarem a atração anualmente. Há muita influência, inclusive 

das mídias, em relação à cidade, como as minisséries e novelas. Todos querem 

conhecer um local que foi cenário do casal preferido da televisão ou da história de 

época que tenha perpassado naquele lugar. Ir ao festival e conhecer também esse 

patrimônio vivo e preservado fazem parte dos desejos dos visitantes.  

 

Então, por que o festival atrai tantas pessoas? Por que é tão famoso? O que o faz se 

destacar dos outros festivais?  

 

Decerto que nesse festival o turista não encontra apenas comida, mas muitas outras 

atrações, talvez esse seja o grande segredo. As parcerias estratégicas do evento 

fazem com que se tenham atividades para todos os gêneros, idades e gostos. Há 

cultura, shows, bandas, teatro infantil, curiosidades nas aulas gastronômicas, 

degustação de produtos, grandes lojas de conveniência pensadas para o lazer do 
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turista, museus, igrejas, uma gastronomia fantástica, seja nas ruas, quiosques do 

evento ou nos restaurantes. E aquela paisagem... Ah, a paisagem, um atrativo à 

parte, um cenário perfeito! 

 

A participação dos APls e o envolvimento deles, mesmo que secundariamente ou 

ambiguamente, são elementos relevantes para o sucesso gastronômico, produtivo, 

criativo e crescimento econômico local. Os stakeholders presentes na atração 

podem ser considerados indispensáveis e elementos cruciais, que contribuem 

intrinsecamente para o sucesso do festival gastronômico em Tiradentes, pelas 

atratividades que realizam, pela parceria firmada ao longo desse tempo, pelos 

investimentos que estes dispõem para o evento e por todas essas contribuições que 

oferecem.  

 

De modo geral, os dados coletados demonstram quais elementos ou características 

compõem o sucesso do festival gastronômico de Tiradentes, o que sugere a 

possibilidade do seu potencial para ser replicado em outras localidades, como objeto 

de desenvolvimento turístico e econômico. É provável que outros municípios, como 

Itabira, Mariana, Ibitipoca, Diamantina, Serro, Lavras Novas, entre tantos outros 

espalhados por Minas Gerais, com características semelhantes, com encanto 

arquitetônico, histórico, cultura, meios de hospedagem, gastronomia, igrejas e 

beleza natural, possam usar esse objetivo de pesquisa como modelo contraposto.  

 

É válido enfatizar que este estudo, apesar de não permitir a generalização dos 

dados, admite a generalização teórica, ocasionando uma percepção mais crítica, 

reflexiva e inovadora a partir do estudo de caso que investigou o sucesso do festival, 

seus stakeholders e desenvolvimento local. As observações sobre os aspectos de 

engajamento, planejamento, investimentos e desenvolvimento de emprego e renda 

deixam evidências de que essa organização complexa, que acontece 

sucessivamente há 24 edições, é extremamente organizada, comprometida, 

estratégica, com excelentes resultados e capaz ainda de suscitar o mesmo fascínio 

e fomento turístico até hoje.  

 

5.1 Recomendações gerenciais  
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A partir dos resultados da pesquisa, foi possível identificar alguns aspectos a serem 

melhorados dentro da rede de cooperação, parcerias e gestão dentro do festival, 

com base nos dados obtidos e nos objetivos propostos. Entre eles, cabe destacar: 

os altos preços cobrados em Tiradentes, principalmente pelos meios de 

hospedagem, afastando e tornando-se excludentes aos turistas, a falta de 

engajamento de alguns APLs envolvidos no evento, a exemplo dos produtores 

rurais, e mais participação e investimentos do poder público na melhoria da 

infraestrutura e no desenvolvimento do turismo e socioeconômico local.  

 

Diante do exposto e valorizando a análise de Benner (2017), Mazaro (2017) e Beni 

(2019), apresentam-se as seguintes recomendações gerenciais:  

 

a) Apesar de o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes ser um sucesso 

e o município muito bem-sucedido na atividade turística, é possível verificar 

que os altos preços ou a elitização que se deu em algum momento no local a 

partir do evento gera gargalos e tornam o turismo consideravelmente 

elitizado, afastando outros visitantes que não tenham o mesmo perfil de 

acesso econômico. É importante repensar e implementar ações que 

coloquem pautas em questões acerca dos impactos turísticos, econômicos e 

socioespaciais, a fim de compreender aspectos que envolvam toda a cadeia 

do turismo em Tiradentes, a fim de se evitarem segregações.  

b) Apesar da ativa participação e contribuições de alguns APLs, estes não foram 

reconhecidos como principais fatores de sucesso do evento, já que esses 

atores mais se beneficiaram ao longo dos anos por meio do festival como 

atrativo turístico e oportunidade de crescimento econômico. Há entidades e 

também vertentes do poder público incentivando esses entes dentro do 

aglomerado. Para isso, os institutos presentes no município estão buscando 

soluções que sensibilizem, envolvam, capacitem e agreguem valores a esses 

APLs. Um bom exemplo são as propostas voltadas para os produtores locais, 

como ações de divulgação dos seus produtos dentro do festival e iniciativas 

de conscientizá-los sobre a necessidade de formalização e melhorias para a 

comercialização no mercado interno e externo. Se antes os organizadores do 

evento - Prefeitura, Secretaria de Turismo, entidades privadas - estivessem 

voltados apenas para a realização de um evento cultural e gastronômico, 
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percebe-se claramente que hoje eles estão interessados em desenvolver 

responsabilidade social e em fomentar o desenvolvimento dos conjuntos do 

sistema de turismo, porque só dessa maneira será possível vislumbrar a 

sustentabilidade nos negócios, bem como progressão social, cultural e 

natural.  

c) Trabalhar com um evento turístico de tamanha grandeza como o Festival de 

Cultura e Gastronomia de Tiradentes demanda esforço contínuo e adaptação, 

ainda mais quando o município tem o turismo como principal fonte de renda e 

geração de emprego, como o caso dessa cidade. Nesse sentido, recomenda-

se que a governança local e o poder público criem ações que sustentem os 

arranjos locais e por meio deles se obtenham benefícios relacionais, já que 

estes influenciam diretamente os custos, receitas, bem como envolvem outros 

parceiros que também estejam engajados na criação de valor para a 

localidade. O poder público precisa investir na infraestrutura que abrigue a 

atividade turística; e assim, a população acaba interagindo nessa mesma 

atmosfera, retroalimentando a cadeia produtiva e econômica local. É 

fundamental delinear ainda ações entre poder público e privado para integrar 

as atividades relacionadas ao turismo, o que parece ser feito em Tiradentes.  

 

Essas recomendações partem da necessidade de promover a mudança e estimular 

o surgimento de novos empreendimentos, de naturezas distintas que envolvam 

diversos segmentos e negócios, ao mesmo tempo em que se mantém o foco nas 

melhorias à comunidade local, à medida que influencia o enraizamento ou 

ancoragem territorial dentro de um cenário predominantemente inovador e criativo. 

 

Como já exposto, uma das limitações da pesquisa foi não ter levantado a percepção 

dos moradores de Tiradentes sobre o evento, muito embora o propósito do estudo 

tenha sido mapear e conhecer os fatores de sucesso do Festival Cultura e 

Gastronomia de Tiradentes. Observa-se, contudo, a exclusão da população não 

apenas no evento, mas também neste ambiente turístico que é apresentado e 

apreciado pelos visitantes. Observa-se também a falta de melhorias na infraestrutura 

da cidade pelo poder público, o que inclusive pode ter a participação e investimentos 

do setor privado. Considerar a ótica desses indivíduos que vivem nesse espaço e 

que foram ao longo do tempo sendo afastados das benesses dessa cidade que virou 
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cenário e tornou-se tão atrativa aos turistas do país e do exterior pode ser o 

resultado de um destino “maquiado” pelos operadores turísticos, que faz com que a 

população, isole-se à sobra dos guarda-sóis da indústria do turismo, como considera 

Krippendorf: “assim, nascem as localidades turísticas de operetas que não têm mais 

nada a ver com a realidade e não passam de meras montagens de cenários 

artificiais” (Krippendorf, 2003, p. 55). 

 

Considerar e compreender a ótica desse ator social em relação ao festival sob o 

aspecto da relação em sua vida cotidiana, infraestrutura, empregabilidade e renda é 

considerar o olhar de um cidadão que vive localmente. Assim, essa limitação pode 

ser a temática para outros estudos que tenham como objetivo principal mapear os 

aspectos ou correlação entre o festival e os impactos diretos no desenvolvimento 

local e seus moradores.  

 

Outra limitação que pode ser apontada é que, por questões que não se pôde 

averiguar, o Fartura Brasil não se interessou em participar da entrevista, mas pode 

ser reconhecido como um dos principais stakeholders, neste evento. Algumas 

tentativas foram feitas, mas, não se obteve êxito para a participação do Fartura 

nessa pesquisa. Considera-se uma limitação, já que a percepção do executor do 

festival traria contribuições significativas para se atingirem os objetivos dessa 

dissertação.  

 

Seria oportuno ainda verificar as ações que são realizadas ou pensadas para 

engajar, promover a inclusão e o desenvolvimento econômico da cidade a curto, 

médio e longo prazo. Há, porém, uma grande oportunidade para que outro 

pesquisador ou pesquisa possam se debruçar sobre essas questões, e assim 

ampliar o estudo e de certa maneira, contribuir para o crescimento, população e 

visibilidade de Tiradentes e região.  

 

Assim, como sugestões para outros estudos, recomenda-se a realização de 

pesquisas considerando outros agentes na dinâmica do festival gastronômico e 

turismo da cidade e de um estudo longitudinal capaz de verificar a evolução dos 

APLs no engajamento com o evento.  
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Sugere-se, ainda, que os interessados se aprofundem neste tema, que esta 

pesquisa seja reaplicada em um momento pós-pandemia, pois mesmo com as 

inovações propostas pelo Fartura Brasil para dar continuidade ao festival, sabe-se 

que os números atingidos não foram tão expressivos quanto antes da COVID-19. 

Isso possivelmente trará novos desafios e demandas para o aglomerado turístico, 

APLs e stakeholders envolvidos.  
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Apêndices 

 

Apêndice A – Roteiro de pesquisa documental  

 

 
Objetivos 

 

 
Perguntas ou Objeto de Análise  

 

Procedimentos de 
Análise Documental  

Identificar os arranjos 
produtivos locais e os 
stakeholders 
presentes no festival 
em Tiradentes 

1. Quem são os APLs e stakeholders de 
Tiradentes?  

2. Quem é o responsável pela organização 
do evento em Tiradentes? Contratos/negociações 

Portarias  
Jornais   

Descrever o perfil e a 
forma de cooperação 
dos agentes 
envolvidos no evento 

1.  Há relação de cooperação entre o poder 
público e privado no Festival Gastronômico 
de Tiradentes?  

2. Quem são os cooperadores do evento?  
3. Quantos habitantes há em Tiradentes?  
4. Quantos restaurantes, bares, bistrôs, 

pousadas e hotéis existem em Tiradentes 
atualmente?  

5. Há remuneração ou algum recurso para 
que os cooperadores participem do 
evento? Quem pode participar?  

6. Há alguma cobrança em dinheiro ou meta 
para os agentes participantes do evento?  

Registros demográficos 
da cidade de Tiradentes 
Regulamentações do 
festival 
Jornais   

Identificar a influência 
das estratégias de 
marketing para o 
sucesso do evento;  

7. Qual é público participante do festival 
gastronômico de Tiradentes? 

8. Qual é o principal objetivo do festival 
gastronômico? 

9. Quais são os objetivos secundários do 
evento? 

10. Qual são os objetivos estratégicos do 
marketing no evento?  

Plano de trabalho do 
evento ou 
regulamentações  
Jornais/Revistas    

Mapear quais são os 
fatores de sucesso na 
organização do 
Festival  

1. Quais os principais fatores de sucesso do 
evento? 
 
 
 
 

Jornais  
Revistas  

   

Fonte: elaborada pela autora, 2021 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista 

 

Dados gerais 

Dados pessoais 

Formação acadêmica 

Setor 

Função 

Participação no Festival (participação, cargos ocupados) 

 

1. Qual a sua participação no evento? 

2. Quais são as motivações para participar do Festival Gastronômico?  

3. Quais são os principais arranjos produtivos locais do Festival Gastronômico?                              

4. Quais são os principais stakeholders do Festival Gastronômico?    

5. Quem participa do evento recebe algum apoio?   

6. Como você compara a experiência de seu negócio ou da cidade antes e depois 

do Festival Gastronômico?  

7. O festival gastronômico contribui para o desenvolvimento do turismo regional e o 

econômico da cidade?  

8. Qual a sua percepção sobre a motivação e comprometimento de quem participa e 

coopera com o festival?   

9. O que poderia melhorar, em termos de cooperação, entre os atores envolvidos? 

10. Qual a importância da participação do poder público no sucesso do evento? E 

qual a importância da participação do setor privado no sucesso do evento? 

11. Quais são os objetivos do marketing no festival?  

12. A cidade de Tiradentes pode ser considerada como marca de destino? Isso é 

relevante para o marketing turístico do festival? 

13. Quais são as principais estratégias e/ou canais usados para divulgação ou 

promoção do evento? Essas estratégias influenciam no sucesso do festival? 

 14. Para você, a gastronomia de Tiradentes, seus bares, restaurantes e bistrôs 

influenciam no sucesso do festival? 

15. Para você, o segmento de hospedagem, pousadas, hotéis entre outros, 

influenciam no sucesso do festival? 
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16. Para você, o patrimônio histórico e arquitetônico de Tiradentes exerce influência 

no festival gastronômico? 

17. Por que o festival gastronômico de Tiradentes atrai tantas pessoas? Por que é 

tão famoso?  

18. O que o faz se destacar de outros festivais? 
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Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Pesquisa “Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes - MG: Fatores de 

sucesso” 

 

 

Eu, ________________________________________, aceito livremente participar 

como entrevistado(a) na pesquisa que visa à elaboração da dissertação para o 

trabalho de conclusão do Mestrado Profissional em Administração da Fundação 

Pedro Leopoldo da mestranda Sarah Roberta da Silva Costa, orientada pela Profa. 

Eloísa Helena Rodrigues Guimarães. O objetivo da dissertação foi identificar a 

relação entre a cooperação dos arranjos produtivos locais, os stakeholders e o 

marketing turístico com o sucesso do Festival de Cultura e Gastronomia de 

Tiradentes. Estou ciente de que a entrevista será gravada e transcrita, preservando-

se minha identificação, sendo analisada de forma a garantir a confidencialidade, 

privacidade e anonimato, não correndo riscos de que minhas opiniões e ideias 

possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também, de que posso me recusar a 

participar ou retirar-me do projeto, em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me 

traga alguma punição. Estou ciente, ainda, de que, se tiver qualquer reclamação 

contra o pesquisador, posso procurar a Fundação Pedro Leopoldo, por meio da 

coordenação do curso de Mestrado (sec.mestrado@fpl.edu.br) ou de sua ouvidoria 

(ouvidoria@fpl.edu.br). Após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e de 

ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar desta pesquisa. 

 

________________, _____ de ____________________ de ________ 

 

 

             Assinatura do Entrevistado                                   Assinatura do Pesquisador  

 

 

Mestranda: Sarah Roberta da Silva Costa - MPA/Fundação Pedro Leopoldo  

(sarahrobertaroberta@gmail.com)  
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Orientadora: Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães - MPA/Fundação 

Pedro Leopoldo (eloisa.guimaraes@fpl.edu.br) 

Apêndice D – Roteiro de Entrevista  

 

Roteiro de entrevista 

Variáveis Perguntas Autores  

Festival Gastronômico de Tiradentes/Turismo/Desenvolvimento 

Identificar os 
arranjos produtivos 

locais e os 
stakeholders 
presentes no 
festival em 
Tiradentes 

1.Qual a sua participação no evento? 
2.Quais são as motivações para participar do Festival 
Gastronômico?  
3.Quais são os principais arranjos produtivos locais do 
Festival Gastronômico? 
4.Quais são os principais stakeholders do Festival 
Gastronômico?    

Sugahara e Santos-
Vergueiro (2011)  
Lübeck, Wittmann & Silva 
(2012)  
Freeman & McVea (2000).   

Arranjos produtivos locais e os stakeholders e redes de cooperação 

Descrever o perfil 
e a forma de 

cooperação dos 
agentes 

envolvidos no 
evento 

5.Quem participa do evento recebe algum apoio?                                                                                  
6.Como você compara a experiência de seu negócio ou 
da cidade antes e depois do festival gastronômico?  
7.O festival gastronômico contribui para o 
desenvolvimento do turismo regional e o econômico da 
cidade?  
8.Qual a sua percepção sobre a motivação e 
comprometimento de quem participa e coopera com o 
festival?   
9.O que poderia melhorar, em termos de cooperação, 
entre os atores envolvidos? 
10. Qual a importância da participação do poder público 
no sucesso do evento? E qual a importância da 
participação do setor privado no sucesso do evento? 

Beni (2017; 2019).  
Kachniewska (2013) 
Neves (2013) 

Marketing turístico em Tiradentes 

Identificar a 
influência das 
estratégias de 

marketing para o 
sucesso do evento 

11. Quais são os objetivos do marketing no festival?  
12. A cidade de Tiradentes pode ser considerada como 
marca de destino? Isso é relevante para o marketing 
turístico do festival? 
13. Quais são as principais estratégias e/ou canais 
usados para divulgação ou promoção do evento? 
Essas estratégias influenciam no sucesso do festival?                                                     

Beni (2017; 2019).  
Neves (2013) 
Silva et al. (2021) 
Krippendorf.(2010) 

Mapear os fatores de sucesso  

Mapear quais são 
os fatores de 
sucesso na 

organização do 
Festival de Cultura 
e Gastronomia de 

Tiradentes 

14.Para você, a gastronomia de Tiradentes, seus 
bares, restaurantes e bistrôs influenciam no sucesso do 
festival?                                                                                          
15. Para você, o segmento de hospedagem, pousadas, 
hotéis, entre outros, influencia no sucesso do festival?                                                                         
16. Para você, o patrimônio histórico e arquitetônico de 
Tiradentes exerce influência para o festival 
gastronômico?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
17. Por que o festival gastronômico de Tiradentes atrai 
tantas pessoas? Por que é tão famoso? 
18. O que o faz se destacar de outros festivais? 

Beni (2017; 2019) 
Falassi (1987).  
Furtado (2016) 
Getz & Page (2016) 
Marujo (2014; 2015) 

Fonte: elaborada pela autora, 2021. 

 


