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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta uma análise dos atores sociais envolvidos com a Oktoberfest 

Blumenau, o envolvimento de cada um, seus interesses e objetivos, bem como o que cada 

grupo consegue atingir a partir da Oktoberfest, o fator que os une e se existe a contemplação 

de suas demandas. A partir deste contexto, o trabalho observou quais as conseqüências para o 

evento da ordenação da gestão e de instâncias e institucionalidades criadas pela governança 

para dar sustentação a festa, o que caracterizou períodos distintos (territorialidades) na festa e 

o que cada momento propiciou para a Oktoberfest e conseqüentemente para Blumenau e 

região.Dentro deste cenário, observaram-se também os impactos para a atividade turística e o 

que o evento traz como impacto para o segmento, bem como para o desenvolvimento da 

região de Blumenau, a partir do que é propiciado a economia e na melhoria da qualidade de 

vida das pessoas.Dentro deste trabalho, foram observados como são tratados pelos gestores do 

evento, os aspectos ligados a sustentabilidade ambiental devido a possíveis impactos que a 

Oktoberfest possa causar. O desenvolvimento de uma região ou cidade se dá através de 

aspectos que transcendem aos números da economia, pois o elemento principal deste conceito 

é o ser humano, o meio ambiente em que vive e o seu bem-estar. A partir deste raciocínio é 

importante ressaltar a possibilidade de inclusão propiciada pela sociedade através de seus 

representantes no poder público, o que poderá elevar de forma sustentada a qualidade de vida 

das pessoas. Os aspectos inerentes às ações da governança (consenso e gestão dos interesses 

dos atores envolvidos) deverão ser favorecidos pela vontade política de construir a 

convergência em torno de objetivos comuns em benefício de toda a sociedade.  

 

Palavras-chave: Governança. Ecodesenvolvimento. Territorialidade. Desenvolvimento 

turístico. 
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ABSTRACT 

 

 

The development of a region or city is measured through aspects which transcend economy, 

since the main element of this concept is the human being, the environment in which he lives 

and his well being. It is important to highlight the possibility of inclusion made possible to 

society through its representatives in the Public Power, which may improve people´s life 

quality in a sustained way. The inherent aspects of the governance actions (consensus and 

management of the interests of the actors involved) must be provided by the political will to 

build the convergence around common objectives to benefit the whole society. In the case of 

Oktoberfest Blumenau, culture unites the several actors and their demands, as a cohesion 

element. Within this universe, many people were interviewed, including the current managers 

of the event, the designer manager (ex-Mayor Dalto dos Reis) and the advertiser Luiz Cé 

(creator of the former mascot of the party, called “Vovô Chopão”) with a mixed view of the 

private sector and the community.  As a consequence of these interviews, the most distinct 

interests of the social actors were identified: public power, private investment and 

community. From this perspective, Oktoberfest went through distinct moments, all originated 

by the confrontation of the actors´ demand, dividing the party into three moments (its 

territoriality): communitary stage in the beginning, commercial stage on a second moment and 

currently a stage of communitary and historical rescue, due to the needs of the public power 

and community and even of the private sector, which come as a consequence of the cultural 

negligence and excess of mercantile actions on the previous period. For tourism and as a 

consequence of the development of Blumenau and region, the distinct stages of the event 

demonstrate the importance of Oktoberfest in the life quality (although there is not a policy 

for the environmental impacts generated by the party, just a superficial concern) of the 

directly or indirectly involved population, since business and job opportunities are created due 

to this event. The consequences of Oktoberfest Blumenau transcend the “Vale do Itajaí” 

region, since the party is important for the tourism and the events in Santa Catarina, as well as 

for the cultural characterisation of the state and its promotional  marketing.  

 

Keywords: Governance. Ecodevelopment. Territoriality. Tourism development.  

 

 

 



 

7 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 
 

Figura 1 – Fase inicial da festa: caráter comunitário/cultural – Oktoberfest 1984...................63 

Figura 2 – Período comercial da Oktoberfest/Blumenau – Skol Rock 1995............................65 

Figura 3 – Período atual da Oktoberfest – resgate cultural e comunitário – Oktoberfest 200870 

 

Quadro 1 – Evolução de público e consumo de chope na Oktoberfest – até edição 2007 .......51 

Quadro 2 – Média da ocupação hoteleira no período da Oktoberfest  (de 1996 até 2008) ......72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 

SUMÁRIO 

 
 
1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................10 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA............................................................................................11 

1.2 OBJETIVOS.......................................................................................................................12 

1.2.1 Objetivo geral ..................................................................................................................12 

1.2.2 Objetivos específicos.......................................................................................................12 

1.3 JUSTIFICATIVA ...............................................................................................................12 

1.3.1 Relevância prática............................................................................................................12 

1.3.2 Relevância teórica............................................................................................................13 

1.4 PERGUNTAS DE PESQUISA ..........................................................................................13 

1.5 HIPÓTESE .........................................................................................................................14 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ......................................................................................15 

2.1 TERRITORIALIZAÇÃO...................................................................................................15 

2.1.1 Política.............................................................................................................................16 

2.1.2 Cultural ............................................................................................................................16 

2.1.3 Econômica .......................................................................................................................17 

2.1.4 Cultural e ambiental ........................................................................................................17 

2.1.5 Território na perspectiva turística....................................................................................18 

2.2 DESENVOLVIMENTO.....................................................................................................20 

2.2.1  Desenvolvimento econômico .........................................................................................20 

2.2.2 Desenvolvimento regional...............................................................................................24 

2.2.3 Desenvolvimento sustentável ..........................................................................................28 

2.2.4 Ecodesenvolvimento........................................................................................................29 

2.3 GOVERNANÇA ................................................................................................................33 

2.4 TURISMO ..........................................................................................................................39 

2.4.1 Turismo de eventos..........................................................................................................45 

2.5 MATRIZ ANALÍTICA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ..............................................49 

2.6 O CASO ESTUDADO.......................................................................................................50 

2.6.1 As Fases: Planejamento, Organização e Gestão Do Evento............................................53 

2.6.2 As fases do evento – territorialização..............................................................................54 

2.6.3 O planejamento da Oktoberfest .......................................................................................55 

2.6.4 Organização e gestão do evento ......................................................................................56 

2.6.5 O Papel dos Atores Sociais Envolvidos na Oktoberfest..................................................56 

2.6.6 Prioridades dos atores sociais ..........................................................................................57 

2.6.7 O atual estágio do evento.................................................................................................58 

2.6.8 Legislação/Orientação do planejamento turístico no Brasil e Santa Catarina.................58 

3 METODOLOGIA ................................................................................................................59 

3.1 PROCEDIMENTOS...........................................................................................................59 

3.2 OBJETO DE ESTUDO ......................................................................................................59 

 



 

9 

3.3 DIMENSIONAMENTO TÉCNICO DA PESQUISA .......................................................59 

3.4 POPULAÇÃO ....................................................................................................................60 

3.5 TÉCNICAS DE COLETA E DE ANÁLISE......................................................................60 

4 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NA PESQUISA...............................................62 

4.1 INFORMAÇÕES COLETADAS – ASPECTOS QUALITATIVOS ................................73 

4.1.1 Transcrição da entrevista realizada com o Sr. José Carlos Oechsler – Presidente da 
Comissão de Bandas Oktoberfest no dia 05/09/2008 – 11h00min - 12h15min .......................73 

4.1.2 Transcrição da entrevista realizada com o Sr. Carlos Schlemper, Presidente da Comissão 
de desfiles da Oktoberfest, no dia 05/11/2008 – 10h15min- 11h00min...................................79 

4.1.3 Transcrição entrevista com Ex-Prefeito de Blumenau, Sr. Dalto dos Reis – 19/11/2008 – 
10h00min – 11h15min..............................................................................................................82 

4.1.4 Transcrição da entrevista com o publicitário Sr. Luiz Cé – 15/10/2008 – 11h00min - 
11h45min..................................................................................................................................86 

4.1.5 Transcrição da entrevista com a Sr.ª Luisa Helena Siqueira Borda – diretora de 
planejamento e desenvolvimento do turismo de blumenau  - 28/05/2009 – 18H40´- 19H30´.91 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................................95 

6 RECOMENDAÇÕES........................................................................................................103 

6.1 TEÓRICAS.......................................................................................................................103 

6.2 PRÁTICAS.......................................................................................................................103 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...............................................................................105 

APÊNDICES E ANEXOS....................................................................................................108 

 
 

 



 

10 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

A Oktoberfest/Blumenau, ao longo dos seus 25 anos de existência, passou por três 

momentos distintos quanto a sua delimitação: período inicial com caráter 

comunitário/cultural; fase de forte influência comercial do setor privado; resgate cultural e 

comunitário que prevalece no momento atual. Outro fator de grande importância, o qual é 

determinante na atual e nas demais fases da Oktoberfest, está na capacidade de governança 

(pactuação) entre os atores sociais (poder público, iniciativa privada e comunidade) 

envolvidos com o evento, a partir das diretrizes do seu planejamento, através da entidade 

promotora da festa, a Prefeitura Municipal de Blumenau. Cada um desses momentos citados 

acima determinou uma territorialidade em consequência das ações estabelecidas na 

governança, a qual oferece as prioridades na gestão do evento e no estabelecimento de 

prioridades na condução da Oktoberfest. Sendo o poder público o protagonista principal na 

tomada de decisões na condução do evento, as ações precisam dar um suporte para os demais 

atores e ao próprio poder público, pois desta forma, tanto a sustentação política quanto a 

administrativa, poderão alicerçadas. As consequências inerentes deste cenário estão presentes 

antes e durante a realização de cada uma das edições do evento no que se refere aos aspectos 

sociais, econômicos, ambientais e de capacidade de absorção da demanda de visitantes. Outra 

característica consequente desta festa é a valorização do desenvolvimento turístico e da 

sustentação do marketing de Blumenau e do Estado de Santa Catarina, o que reflete na cultura 

e no orgulho desta população e que são expressados na Oktoberfest/Blumenau e nos atrativos 

deste produto. 

O início do evento valeu-se dos aspectos étnicos e culturais para a concepção da 

festa, aliados à necessidade regional de recuperação econômica e física após as catástrofes 

naturais de 1983/1984. Porém é importante ressaltar que antes mesmo das enchentes 

ocorrerem, o projeto da festa já existia e seria efetivado, conforme conversa com o 

publicitário Luiz Cé, criador do personagem Vovô Chopão, o qual acabou se tornando a 

mascote oficial da festa por onze edições: de 1984 até 1992, 1998 e na edição de 2001. Até o 

final da década de 1980, o evento apresentava um apelo centrado na cultura e na etnia 

germânica como proposta da Oktoberfest. No entanto, com a demanda cada vez mais 

crescente, o início dos anos de 1990 foi marcado por uma massificação do evento, trazendo 

consigo uma fusão de outros gêneros musicais que descaracterizaram a Oktoberfest, pois 

durante este período, a festa ficou marcada na sua imagem como “carnaval alemão”, 
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contrariando a proposta inicial da criação da Oktoberfest. Essa demarcação  descaracterizou 

os costumes germânicos como essência do evento, dando uma maior ênfase na demanda de 

turistas (caráter comercial) e no consumo da cerveja. Salienta-se que tanto as características 

culturais germânicas quanto a cerveja deram origem à festa, levando em consideração o 

aspecto da proposta do evento e tipificação turística. Sendo assim, os turistas acostumados a 

este apelo ficaram insatisfeitos com a guinada que o evento acabou tendo no período de 

descaracterização cultural. 

A partir da percepção por parte de alguns gestores da Oktoberfest, da insatisfação do 

turista que buscava pelo diferencial da cultura germânica, e esperava um oferecimento além 

do que já está acostumado a vivenciar em sua região de origem, houve um resgate histórico-

cultural do evento. Com isso, ocorreu uma preocupação para que a festa reencontrasse as suas 

origens e respeitasse a demanda desses turistas que buscavam o apelo cultural oferecido nas 

primeiras edições da Oktoberfest. No ano de 2005, os dirigentes do evento decidiram fazer 

um resgate histórico da proposta da festa, respeitando a demanda de muitos turistas e 

resgatando as origens no planejamento do evento. Com isso, proporcionou-se uma maior 

fidelização e valoração da marca “Blumenau” e do próprio turismo de Santa Catarina, pois as 

festividades étnicas de outubro, nas últimas duas décadas, apresentam-se como um diferencial 

do estado no calendário turístico nacional. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

 

A atual conjuntura das instâncias de governança presentes no produto turístico 

Oktoberfest/Blumenau remete a um momento de resgate comunitário e histórico-cultural  do 

evento, necessário para a sua sustentação. Consequentemente, esta realidade caracteriza a 

atual territorialidade e faz-se necessário manter uma estrutura político-administrativa que 

possa dar sustentabilidade a esta orientação, pois, sem esta estruturação, o evento poderá 

novamente descaracterizar-se e sofrer um novo processo de declínio. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Caracterizar governança e territorialização no produto turístico “Oktoberfest”, desde 

o início até o ano de 2008, e a sua influência no ecodesenvolvimento turístico  regional.  

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

a) contextualizar a Oktoberfest dentro do turismo de Santa Catarina, sua legislação e 

orientações para o planejamento de eventos; 

b) contextualizar o produto turístico Oktoberfest desde sua criação até o ano de 

2008; 

c) identificar e analisar as instâncias de governança presentes na organização do 

evento; 

d) analisar a correlação entre a governança e as territorialidades advindas dos 

processos e institucionalidades criadas para a gestão da Oktoberfest; 

e) analisar a percepção dos atores sobre os impactos da Oktoberfest no 

ecodesenvolvimento turístico-regional, considerando as dimensões de 

sustentabilidade política e administrativa. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

 

1.3.1 Relevância prática 

 

 

Levando em consideração os benefícios diretos e indiretos gerados pelo turismo de 

eventos como contribuição para o ecodesenvolvimento de uma região, geração de emprego e 
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renda, acesso à cidadania, novas tecnologias e melhoria de indicadores sociais e a 

sustentabilidade, esta pesquisa oferece subsídios técnicos e teóricos para contribuir com o 

fomento do turismo de eventos na região de Blumenau, a partir da coleta de dados nas 

instituições públicas e privadas responsáveis pela gestão/organização da Oktoberfest. 

 

 

1.3.2 Relevância teórica 

 

 

O aprofundamento da pesquisa tem como objetivo oferecer subsídios teóricos a partir 

da observância da governança e da territorialidade da Oktoberfest e os impactos no 

ecodesenvolvimento turístico regional. A dissertação poderá também contribuir para uma 

análise teórica dos impactos do evento para o ecodesenvolvimento da região de Blumenau. Os 

aspectos abordados na fundamentação da teoria são importantes para a reflexão, visando à 

proposição de ações inerentes aos temas abordados no invólucro da temática da dissertação. 

 

 

1.4 PERGUNTAS DE PESQUISA 
 

 

Para operacionalização dos objetivos específicos foram formuladas as seguintes 

perguntas de pesquisa: 

 

01 – A atual legislação e diretrizes de planejamento oficiais vigentes para o turismo 

de eventos são observadas pelos dirigentes da Oktoberfest? 

02 – Quais as características do produto turístico Oktoberfest/Blumenau ao longo de 

25 anos de existência? 

03 – A partir dos atores sociais envolvidos na Oktoberfest, qual deles exerce uma 

liderança que caracteriza um papel destacado na gestão deste empreendimento? 

04 – A partir da correlação governança e territorialização, qual a influência da atual 

territorialidade da Oktoberfest (fase resgate histórico) no ecodesenvolvimento turístico 

regional? 

05 – Dentro da percepção dos atores sociais envolvidos com a Oktoberfest, qual é a 

delimitação que eles possuem sobre os impactos ambientais gerados pela festa, a influência 
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desta realidade na qualidade de vida e o que pode ser feito para a amenização desses 

impactos? 

 
 
 
1.5 HIPÓTESE 
 
 
 

A Oktoberfest, historicamente, passou por três fases distintas, em que houve uma 

variação entre um perfil inicialmente mais comunitário no direcionamento da festa, passando, 

posteriormente, por modificações que a aproximaram de um empreendimento mais mercantil 

e atualmente parece resgatar o seu sentido inicial. Cada uma dessas fases sugere um conjunto 

de fatores aqui compreendidos como instâncias territoriais (consequências). Acredita-se que o 

padrão de governança estabelecido em cada uma dessas fases tenha sido determinante na 

variação territorial, trazendo implicações objetivas ao ecodesenvolvimento turístico da região. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 TERRITORIALIZAÇÃO 
 

 

Os dimensionamentos observados ao final do parágrafo anterior levam à construção 

do conceito de território ou territorialização, como  ele se efetiva. Dentro da perspectiva desta 

temática faz-se necesário observar o que relamente ocorre em uma determinada área para 

haver uma efetiva definição sobre território. Com este cenário, a territorialização de uma 

região ou área ab rangida será uma conseqüência dos movimentos do homem e seus 

interesses, suas ações e reações neste ambiente. 

 
 

Território tem um sentido mais amplo do que região, pois envolve múltiplas formas 
de apropriação do espaço, nas diversas escalas espaço-temporais. Se antes a 
territorialidade era vista muito mais como uma fixação e (relativa) estabilidade, hoje 
o território também se constrói numa espécie de “mobilidade controlada” 
(HAESBAERT, 2002, p. 135). 

 

Fica claro que está ligada à delimitação, demarcação por critérios distintos e a estes 

conceitos conectados a fatores de múltiplos interesses para o homem. É importante observar 

também a noção de território colocada por Félix Guttari: 

 

A noção de território aqui é entendida num sentido muito amplo, que ultrapassa o 
uso que fazem dele a etologia e a etnologia [e a geografia, deveríamos acrescentar]. 
Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os articulam 
aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode ser relativo tanto a um 
espaço vivido quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito se sente” 
em casa”. O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si 
mesma. Ele é o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar, 
pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de investimentos, nos tempos 
e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos (GUTTARI e ROLNIK apud 
HAESBAERT, 2002, p. 121-122). 
 
 

O que se entende por território, a partir de uma visão plural (partindo, por exemplo, 

da etologia, etnologia e outras visões), vai além desta concepção dos “seres existentes”, que, a 

partir das necessidades do meio, geram projetos para resolução de demandas socioespaciais. 

Portanto, território é uma consequência das ações desses seres na contemplação de seus 

interesses e condições de e para a sobrevivência. No universo humano, os territórios são 

consequências das ações do homem a partir da busca da satisfação de suas necessidades 

explicitadas em interesses que muitas vezes surgem com o intuito de dominação e até mesmo 
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necessidades imediatas. Este cenário fica bastante evidenciado no sistema capitalista, pois a 

conquista mercantilista vem inexoravelmente acoplada a material e espaço, portanto daí uma 

evidência empírica contemporânea para território aparecer como uma consequência de atos e 

fatos. Dentre as visões existentes sobre a temática território, é importante analisar o que pensa 

o Professor e Geógrafo Milton Santos, contextualizando o que representa a territorialidade, 

suas implicações para o meio e o homem que nele habita: 

 

O território em sí, para mim, não é um conceito. Ele só se torna um conceito 
utilizável para a análise social quando o considerarmos a partir de seu uso, a partir 
do momento em que o pensamos juntamente com aqueles atores que deles se 
utilizam (SANTOS, 2000, p.22). 
 

A partir das conseqüências econômico-sociais da atual fase (resgate histórico) da 

Oktoberfest Blumenau e para o turismo de Santa Catarina, tem-se uma delimitação que 

favorece o apelo cultural e comunitário. Dentro desta perspectiva, aparecem dimensões para a 

definição do território: 

 

 

2.1.1 Política 

 

 

“Território é visto como um espaço delimitado e controlado, através do qual se 

exerce um determinado poder na maioria das vezes – mas não exclusivamente – relacionado 

ao poder político do estado (HAESBAERT, 1988)”. Este caso indica uma delimitação de 

poder político que está assegurada por normas e regramentos jurídicos, previstos na legislação 

internacional e local. Está estabelecida por distintos processos legais entre as mais variadas 

nações e territórios ao longo do planeta, dentro do princípio do estado de direito e até mesmo 

em regimes de exceção. 

 

 

2.1.2 Cultural 

 

 

“Território é visto, sobretudo, como o produto da apropriação/valorização simbólica 

de um grupo em relação ao seu espaço vivido” (HAESBAERT, 1988). As características 

marcantes de um povo ficavam evidenciadas naquela área onde os mesmos se situavam, 
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remetendo-se a características empíricas, como por exemplo, as civilizações romana e egípcia, 

onde fica clara a noção do território a partir de aspectos culturais. 

 

 

2.1.3 Econômica 

 

 

“Território como fonte de recursos e/ou incorporado no embate entre classes sociais 

e na relação capital/trabalho, como produto da visão “territorial” do trabalho, por exemplo.” 

(HAESBAERT, 1988). A seara política de demarcação por natureza envolve o econômico, 

cultural, social e, inexoravelmente, o ambiental. Esta dimensão delimita por ações legais e a 

partir da necessidade de sobrevivência dos processos, oriundos das demandas da sociedade. 

Essas dimensões, universais, têm um importante papel para definição de características que 

somadas, resultam no perfil de determinada área e as atividades que poderão ocorrer na 

mesma.  

 

 

2.1.4 Cultural e ambiental 

 

 

               Na perspectiva desta pesquisa, o aspecto cultural remete a um entendimento de 

território baseado nas características físicas do local e uma identificação/interação deste 

componente com a cultura do povo que o habita. No caso da Oktoberfest/Blumenau, essa 

situação fica bem evidenciada e foi interpretada a partir de uma das concepções de Ratzel 

(1990) citado por Saquet (2007): 

 

Pode-se, portanto aceitar como regra que uma grande parte dos progressos da 
civilização são obtidos mediante um desfrute mais perspicaz das condições naturais, 
e que neste sentido esses progressos estabelecem uma relação mais estrita entre povo 
e território. Pode-se dizer ainda, em  um sentido mais geral, que a civilização traz 
consigo o fortalecimento de uma ligação mais íntima entre a comunidade e o solo 
que a recebe (RATZEL, 1990, p. 72 apud SACHET, 2007, p. 30). 

 

O aproveitamento dos recursos naturais e culturais por parte de uma comunidade 

pode levar a uma dada região alavancar como consequência muitos outros fatores além do 

econômico: inclusão social, oportunização profissional, valoração da cultura autóctone e 
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preservação do meio natural e de muitos biomas nele presentes. Essa caracterização de 

território pode ser transportada para uma análise setorial a partir do turismo de eventos, pois 

muitos elementos acima identificados espelham a utilização desses componentes elencados. É 

importante, a partir do comparativo de algumas visões sobre a temática, para que se possa 

identificar os principais pontos de convergência em relação a território, sua finalidade e a 

analogia com a proposta temática central da dissertação. Sachet apresenta ainda o 

posicionamento de Raffestin: “O território é um lugar de relações a partir da apropriação e 

produção do espaço geográfico, com o uso de energia e informação, assumindo, desta 

maneira, um novo significado, mas sempre ligado ao controle e a dominação social” 

(RAFFSTEIN, 1993, p. 53 apud SACHET, 2007, p. 34). 

Com isso, tem-se uma análise da visão que determinados estudiosos possuem em 

relação a território. A partir daí faz-se uma analogia com a temática da pesquisa e apresenta-

se um cenário onde o espaço geográfico é consequência da construção de um fator de 

produção e valorização do local (autóctone) na perspectiva de englobar benefícios para toda 

uma comunidade (Oktoberfest) em momentos distintos, fazendo com que cada uma dessas 

etapas caracterizassem formas de busca de sustentabilidade para o evento e, 

consequentemente, a estratificação de seus benefícios para a região de Blumenau. 

 

 

2.1.5 Território na perspectiva turística 

 

 

A caracterização de um território ocorre a partir de muitos fatores que, como 

consequências, acabam por delimitar as formas de ocupação e utilização de um dado espaço 

geográfico. Na perspectiva do turismo, alguns aspectos são importantes e complementares uns 

aos outros, como é o caso das características físicas da área, aspectos socioculturais, 

econômicos, estruturais, a sustentabilidade, legislação, política, outros indiretamente ligados a 

este setor e principalmente os turistas. A pesquisadora Rita de Cássia Cruz entende a sinergia 

turismo-território da seguinte forma: 

 

Diversas particularidades caracterizam a relação turismo-território no que concerne à 
produção e ao consumo de territórios pelo turismo. Uma dessas especificidades diz 
respeito ao fato de o principal objetivo de consumo do turismo ser o espaço, 
entendido como o conjunto indissociável de objetos e de ações, de fixos e de fluxos. 
Nenhuma outra atividade consome elementarmente, espaço, como faz o turismo e 
esse é um fator importante da diferenciação entre turismo e outras atividades 
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produtivas. É pelo processo de consumo dos espaços pelo turismo que se gestam os 
territórios turísticos (CRUZ, 2000, p. 17). 

 
 

Este entendimento traz uma perspectiva da atividade a partir de seu principal 

sustentáculo, pois se não existissem os lugares a serem visitados por inúmeros motivos que 

caracterizam o cotidiano e a própria existência do homem, não fariam sentido os 

deslocamentos, as viagens, a valoração cultural de uma localidade, as formas de produção 

específicas a cada região e a diversos fatores já elencados e dos quais o homem depende, se 

não pelo território. Portanto, o turismo consome, fundamentalmente, o espaço e tudo aquilo 

que o mesmo propicia, constituindo-se territórios sob a perspectiva dos elementos que 

alicerçam a atividade em dada região. 

Nem todo lugar é adequado para a exploração da atividade turística. Existem as 

características citadas anteriormente que determinam a exploração e ocupação turística de um 

território, também caracterizado pela pesquisa da Professora Rita de Cássia Cruz para que o 

turismo delimite um território e para que seja praticado nessa mesma área: 

 

Apesar da expansão territorial da atividade turística e da mobilidade espacial de 
turistas (propiciada pelo progresso dos transportes), há inúmeros lugares no mundo 
que não foram apropriados pelo turismo. Certa seletividade espacial orienta a 
eleição, pelo turismo, de determinados pontos do território, em cada momento 
histórico (CRUZ, 2000, p. 18). 

 

O raciocínio da autora traz uma perspectiva de uma seleção mediante atributos 

físicos naturais, preparação para a atividade (planejamento turístico local), potencialidades 

culturais, econômico-produtivas e da própria localização geográfica com potencialidades 

turísticas vizinhas (destinações). Em relação a procedimentos burocráticos e de praticidade 

para que a atividade se consolide, é preciso observar três fatores fundamentais para que o 

turismo seja uma realidade enquanto atividade e para a própria delimitação territorial como 

consequência: 

 

Há três fatores, basicamente, nos quais se dá a seletividade espacial no turismo. 
Esses fatores são denominados, por Knafou (1996), de “fontes de turistificação de 
lugares e territórios”. Uma dessas fontes são os turistas; as outras duas 
correspondem ao mercado e aos planejadores e promotores territoriais (CRUZ, 
2000, p. 18-19). 
 
 

Num primeiro plano, a localidade necessita de uma prévia preparação para receber os 

consumidores do turismo: os turistas. Na sequência, é importante ressaltar o entendimento de 

mais consumidores (turistas potenciais) que constituem o mercado; por fim, os planejadores e 
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promotores da atividade que fazem preparação do local para absorver a demanda turística 

pensando na sustentabilidade ambiental e do próprio setor, e aí sim fazendo a correta e 

responsável promoção da destinação (consequente território turístico). 

 

  

2.2 DESENVOLVIMENTO 
 

 

2.2.1  Desenvolvimento econômico 

 

 

Durante o período do Pós-guerra, com economias inteiras devastadas pelo conflito de 

1939-1945, havia no mundo, especialmente na Europa e Japão, a necessidade de não apenas 

uma recuperação física dos territórios, mas também da reconstrução dos fatores de produção 

dos países atingidos pelos eventos bélicos. A Segunda Guerra Mundial foi um marco 

político/econômico e de belicosidade para o planeta. A hegemonia de potências do globo 

deixou de ser travada apenas entre as grandes economias europeias como Alemanha, França e 

Grã-Bretanha e o mundo passou a estar dividido em uma Guerra Fria entre dois polos 

econômico/políticos: EUA (Estados Unidos da América do Norte), que adotara uma economia 

de mercado liberal, dita democrática, e URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), 

com um regime baseado mais na teoria socialista do que ocorrera na prática, o qual entrou em 

colapso em 1991, prevalecendo os EUA como a nação hegemônica no mundo. Com o fim do 

conflito citado anteriormente, passou-se a serem instituídos alguns planos de recuperação 

física e econômica, como por exemplo, o plano Marshall, na Europa, com o intuito de 

recuperar o continente europeu da devastação ocasionada pela guerra, trazendo também, em 

suas diretrizes, formas para que a economia dos países fosse reaquecida e fomentando os 

fatores de produção local. Portanto, ao observar um histórico sobre o tema, pode-se citar o 

crescimento econômico como o aumento da produção e do PIB1 locais, enfim da economia. 

Corroborando com esta afirmativa, estão delineadas nas diretrizes de muitos dos planos que 

visavam e até hoje buscam o aquecimento econômico, os quais constroem a economia de 

muitas localidades do planeta em qualquer esfera: continental, nacional, estadual ou nas 

províncias, regional e nos municípios.  

                                                 
1 PIB: Produto Interno Bruto. 
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Nas décadas de 1920/30, os EUA já surgiam como uma grande potência emergente e 

os movimentos de sua economia já impactavam com importância significativa nos grandes 

negócios internacionais. Em 1929, essa nação sofre um dos grandes reveses em sua economia, 

ocasionando uma queda brusca de sua bolsa de valores. Muitos empresários americanos vão à 

falência e, portanto, descapitalizam e esfriam grande parte da economia do país, o que gerou 

desemprego e pobreza, especialmente nos grandes centros, e atingiu todos os segmentos 

econômicos norte-americanos. Como toda crise necessita de uma solução, especialmente 

quando os grandes interesses estão em jogo, o economista John Maynard Keynes lançou para 

a prática (na política econômica) algumas diretrizes que visavam estimular, aquecer, enfim 

fazer com que a economia americana pudesse crescer para responder à estagnação e à 

quebradeira. Essa visão está assim explicitada por Baldwin (1979, p. 46): 

 

Keynes estava interessado principalmente no problema de utilizar totalmente o 
trabalho e o estoque de capital disponível e (completamente compreensível) 
abstraído dos efeitos do investimento sobre a criação da capacidade de produção. 
Restou aos assim chamados teóricos do crescimento pós-Keynesianos incorporar  
estes efeitos ao modelo Keynesiano.  
 

Portanto, para entender a complexidade do crescimento econômico, é importante 

interpretar este raciocínio de Keynes, em que se tem uma visão do aproveitamento do todo da 

economia para gerar subsídios e aumentar as oportunidades e a economia a partir das 

características econômicas locais e o que elas poderiam propiciar. Keynes tinha a preocupação 

em ocupar a força de trabalho disponível na economia, capital para gerar capacidade de 

produção. A partir daí desencadearam-se novos empreendimentos, partindo dos distintos 

setores da economia e gerando emprego e renda, importantes para o consumo, liquidez e 

capacidade de poupança. Com isso, tem-se a possibilidade de oportunizar a sonhada demanda 

para o empreendedor, oferta para os consumidores (população) de forma equivalente, pois um 

desequilíbrio pode ocasionar uma inflação ora de demanda, ora de oferta. Ao encontro desse 

raciocínio, tem-se a seguinte afirmativa: para empregar totalmente a força de trabalho2 e o 

estoque de capital sem pressões deflacionárias ou inflacionárias, quaisquer aumentos na 

capacidade de oferta agregada da economia devem ser igualados por um incremento 

equivalente na demanda agregada (BALDWIN, 1979, p. 47). As estratégias de fomento 

econômico, por gerarem oportunidades de negócios, e, portanto, acúmulo de capitais, podem 

também oportunizar alguns fenômenos típicos para uma economia capitalista, assim 

assinalado pelo saudoso economista brasileiro Celso Furtado: “O crescimento econômico, tal 

                                                 
2 Necessidade do pleno emprego: mínimo desemprego e aproveitamento máximo da força de trabalho existente. 
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o qual conhecemos, vem se fundando na preservação dos privilégios das elites que satisfazem 

seu afã de modernização” (FURTADO, 2004, p. 2). Desta forma, o crescimento pode gerar 

uma situação de privilégio para os detentores do capital, o que provoca efeitos nocivos para a 

sociedade, podendo-se ocasionar exclusão social. Furtado ainda salienta, no caso brasileiro, 

outra faceta do crescimento que, embora a economia e a produção tenham aumentado nas 

últimas décadas, os salários reais da população não refletiram o crescimento econômico. Um 

aspecto importante a ser analisado está embutido na primeira citação de Celso Furtado acima, 

a chamada modernização (exemplo das necessidades tecnológicas na produção e sociedade) 

que pode acarretar em acumulação, desperdícios e em inevitável substituição da força de 

trabalho humana pela inovação tecnológica.  

A realidade dos países em desenvolvimento (sabidamente que a maior parte está 

inserida ao sul do planeta), sob o ponto de vista da realidade geopolítica e econômica, é que 

muitas economias estão sendo aquecidas, setores produtivos estão em via de modernização ou 

em reconstrução, a economia do terceiro mundo de um modo geral está em crescimento. A 

grande dualidade desta realidade está delineada nos indicadores sociais dessas mesmas 

nações, pois como pode uma economia crescer e não poder contar com a absorção da força de 

trabalho qualificada que corresponda à modernização e crescimento de um parque produtivo  

em nações como Índia, Brasil ou México?  

Os aspectos sociais observados não só nas economias dos países com maiores índices 

de pobreza, mas mesmo no chamado bloco dos emergentes, como no caso dos três citados 

acima, acrescidos da China, Argentina, África do Sul, Cingapura, Tailândia e Coréia dos Sul, 

por exemplo, apresentam uma forte ambiguidade: crescimento Vs. deficiências na qualidade 

de vida dessas populações, com a devida caracterização autóctone dos problemas. Com base 

neste raciocínio, o comportamento dos países desenvolvidos (Estados Unidos e Canadá, 

Europa Central e do Norte, Japão, Austrália e Nova Zelândia) de oferecer subsídios 

financeiros, incentivar investimentos tecnológicos com interesses próprios e investimentos em 

mão-de-obra com caráter assistencialista, com finalidade de reserva de mercado até mesmo de 

capital social, denota um forte componente imperialista das nações acima descritas em relação 

à maioria dos países do Hemisfério Sul.  

Para que as nações mais pobres possam ter uma melhora significativa em sua 

qualidade de vida, faz-se necessário determinar uma política econômica que permita o acesso 

à renda e, principalmente, à melhoria da mesma, elevando percapitamente o rendimento das 

famílias e pessoas destas nações, assim colocado por Baldwin (1979, p. 02): “A economia do 

desenvolvimento é o estudo do relacionamento econômico-chave, que determina os níveis e 
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taxas de crescimento de renda per capita das nações menos desenvolvidas [...]”. Outro ponto a 

ser levado em consideração está no fato de que para os países desenvolvidos o crescimento 

dos pobres é uma importante oportunidade para a exportação de bens de capital para os ricos, 

corroborando com o raciocínio acima, no que tange as ações e investimentos do primeiro ao 

terceiro mundo. 

Outro fator de contribuição para o desenvolvimento, especialmente em nações do 

terceiro mundo com problemas de alta taxa de crescimento populacional, está no 

planejamento familiar, exemplo de Índia e Paquistão, e das políticas chinesas para conter as 

altas taxas de natalidade. O problema para muitas nações subdesenvolvidas está no 

confrontamento desta metodologia com aspectos religiosos, como é o caso da América Latina. 

O desenvolvimento econômico deve ser observado sob duas faces: a econômica e a social; o 

que a primeira proporciona para a segunda, esta última apresenta-se como fator de 

solucionamento de muitas mazelas que a sociedade possui: 

 

Presentemente, o investimento em capital humano na forma de gastos em educação, 
treinamento profissionalizante e saúde tem sido enfatizado como sendo uma 
requisição especialmente importante. Essa ênfase, em parte, é devida a que cada vez 
mais os países em desenvolvimento estão quebrando a barreira tradicional das baixas 
taxas de acumulação de capital. (BALDWIN, 1979, p. 125). 

 

No sistema econômico e político atual, percebe-se que as metas de crescimento 

econômico,  de índices inflacionários e capacidade de poupança das nações subdesenvolvidas 

estipuladas mesmo por órgãos de fomento econômico como FMI3, Banco Mundial ou o BID4, 

ficam atrelados, em muitos casos específicos, a interesses de capital privado do primeiro 

mundo a fim de constituir reserva de mercado e mão-de-obra qualificada com baixo custo. 

Portanto, o desenvolvimento econômico deve ser entendido não somente pelo aumento de 

capacidade produtiva e do Produto Interno Bruto (PIB) de uma nação, mas muito além desse 

fator, aliado a ele, a melhoria da qualidade de vida (indicadores sociais) das pessoas 

residentes nesses países. Este é o sentido que consubstancia o conceito desenvolvimento 

econômico, o fator social, pois uma nação será desenvolvida a partir da elevação da qualidade 

de vida de seus habitantes, afinal o crescimento precisa propiciar a saúde, educação, moradia 

e os demais fatores básicos que garantem a cidadania.  

                                                 
3 Fundo Monetário Internacional 
4 Banco Interamericano de Desenvolvimento 



 

24 

Os altos índices de IDH5 das nações mais ricas do planeta confirmam esta afirmativa, 

pois seus cidadãos podem desfrutar de um padrão de vida elevado e de benefícios sociais e 

fácil acesso aos fatores acima mencionados, o que não ocorre com a maioria dos moradores 

das nações menos desenvolvidas. Portanto, o crescimento da economia de um país, estado, 

região, município ou localidade deve estar atrelado a políticas sociais que levem à melhoria 

das condições de vida de seus habitantes para chegar ao desenvolvimento. 

 

2.2.2 Desenvolvimento regional 

 

 

Observando o debate proposto a partir dos tópicos anteriores e a proposta global 

desta dissertação, o desenvolvimento regional aparece como uma das finalidades, e é desta 

forma entendido por Theis: 

 
Assim, empregamos o conceito de desenvolvimento regional querendo nos referir 
ao processo de acumulação que tem lugar no espaço de uma dada região. Essa 
compreensão do conceito envolve dimensões que as teorias tradicionais sobre o 
desenvolvimento regional desconsideram  (THEIS et al, 2001, p. 215). 

 

Sendo assim, o desenvolvimento regional é caracterizado a partir de uma acumulação 

de benefícios e acréscimos identificados no crescimento da produção e nos indicadores 

sociais/qualidade de vida de um determinado espaço geográfico (região). Cabe aos 

planificadores de qualquer atividade em uma região buscarem subsídios epistemológicos para 

a aplicabilidade na planificação das especificidades metodológicas e conceituais que 

caracterizam o desenvolvimento regional. A partir dessa conceituação e proposta de 

desenvolvimento para uma área específica, poderá ser observado um norteamento para 

qualquer processo de planejamento. Acrescendo-se aos aspectos de caracterização do 

desenvolvimento regional, as preocupações apresentadas nesta pesquisa necessitam, por uma 

questão de ordem existencial da Oktoberfest, bem como de sua organização administrativa e 

territorial, preocupar-se com questões autóctones e inerentes ao meio ambiente e relativas a  

pessoas desta e das gerações futuras. 

Neste trabalho, o desenvolvimento regional está sendo analisado a partir da 

perspectiva do desenvolvimento da atividade turística e mais especificamente em uma de suas 

mais importantes ramificações: o setor eventos, uma forma de lazer e propulsora de 

                                                 
5 Índice de Desenvolvimento Humano 
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desenvolvimento no país e que assim fica entendida dentro do contexto do desenvolvimento 

regional/local: 

 
Para implantar uma política de lazer, com todos os seus conteúdos culturais 
(STAFIM), é recomendado partir de um planejamento que contemple, no mínimo, 
os seguintes itens: recursos humanos; política administrativa institucional; a 
formulação de uma análise metodológica de desenvolvimento sustentável; a 
elaboração de diagnósticos; planejamento: planos e programas específicos para o 
lazer; construção, cuidado e ocupação democrática de espaços e equipamentos 
urbanos; campanhas e ações que visem a educação para e pelo lazer (MÜLLER et 
al, 2002, p. 17). 

 

A organização do lazer (neste caso evento gastronômico & étnico-cultural) pode e 

também deve ser encarada como uma forma de propiciar o desenvolvimento regional, pois 

além de estar valorizando características autóctones contributivas ao desenvolvimento local, 

oferece a possibilidade da sustentabilidade econômica através de características sociais e 

culturais locais. O desenvolvimento regional é conceituado a partir de muitas abordagens, 

como a de Klink (2001) que destaca a reterritorialização do desenvolvimento econômico, sob 

a perspectiva da globalização e que determinado local agregue às devidas condições 

econômicas, sociais, políticas e valores culturais como fatores preponderantes para o 

desenvolvimento. Outros autores também explicitam o seu entendimento sobre o 

desenvolvimento regional, como Dallabrida (2000) assegura que: 

 

Todo projeto de desenvolvimento regional desencadeia um processo de 
reconstrução/reapropriação de um determinado território, entendido como espaço 
apropriado. Essa reconstrução implica uma nova ordenação territorial, que modifica 
os padrões e impõe mudanças no desenvolvimento. Por isso, para o 
desenvolvimento acontecer é preciso: primeiro, um crescente processo de 
autonomia regional de decisão; segundo, uma crescente capacidade regional de 
apropriação do excedente econômico, revertendo-o na própria região; terceiro, um 
crescente movimento de inclusão social; quarto, um processo de conscientização e 
mobilização social para a proteção ambiental e quinto, uma identificação da 
população com a sua região.  

  

As perspectivas de cenário para o desenvolvimento regional são distintas, como 

aqueles que pensam em uma abordagem local e outros de fatores socioeconômicos aplicados 

para desenvolver uma região. Cardoso; Ribeiro (2002) afirmam que durante muito tempo foi 

ponto firme na teoria econômica que os investimentos em capital físico, humano e tecnologia 

eram os principais fatores de expansão econômica de uma região. 

Essa perspectiva tem uma preocupação mecânico-tecnicista, alertando para questões 

econômicas, burocráticas e de uma maior aplicabilidade operacional para pensar o 

desenvolvimento. As alternativas regionais do desenvolvimento, observando-se as 
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características locais de cada comunidade, município e/ou região, são fatores fundamentais 

para pensar o desenvolvimento com uma visão descentralizada, como aparece no 

desenvolvimento local: “Desenvolvimento local é um processo de mudança sócio-estrutural, 

mapeado sobre um território próximo, definido geograficamente pela própria escala do 

processo” (BOISIER, 2005. In SIENDENBERG, 2006). Portanto, contemplando as 

potencialidades e as realidades locais, este processo define-se pelo caráter de endogenia, 

assim identificado por Boisier (2005): 

 
Caracteriza-se esse processo pelo seu caráter endógeno (autonomia, reinvestimento, 
inovação, identidade), pelo papel dos recursos, em especial aqueles não materiais do 
lugar, pelos agentes e suas relações, tanto diretas quanto medidas, pela escala e 
funcionalidade das organizações, pela cultura local, cujo produto é uma sinergia que 
causa um progresso sistemático do território (até condição de comunidade 
imaginada) e de cada um dos seres humanos que o habita (até atingir a condição de 
pessoa) (BOISIER, 2005, p. 70. In SIENDENBERG, 2006). 

 

Nesse contexto, o desenvolvimento apresenta-se através de uma faceta interna da 

região (características), passando pelos valores naturais locais (cultura e meio ambiente), 

transportando-se até as características dos seus cidadãos e, dessa forma, unindo o território, 

suas vantagens e benefícios (visão holística) ao seu principal agente: o ser humano. Este 

pensamento corrobora com a definição do Professor Vilmar A. Boff: 

 
Os padrões de desenvolvimento regional devem ser compreendidos como, as 
múltiplas alternativas que cada região possui em razão de suas diferenças culturais, 
ambientais e valores éticos e morais. A inserção no processo de desenvolvimento é 
facilitada por meio da construção regional de um modelo específico, ou seja, o 
desenvolvimento decorre da capacidade cultural, acumulada regionalmente, dos 
agentes sociais, políticos e econômicos para constituir, de forma coletiva e 
associada, seu próprio padrão de desenvolvimento (BOFF, 2007).  

  
 

O processo de desenvolvimento, portanto, precisa valorizar as pessoas que habitam a 

região a partir do respeito ao meio ambiente, à cultura e todas as características do tecido 

social local, refletindo nos meios de produção que impulsionam as atividades econômicas. A 

mensuração deste cenário em resultados para a população leva à construção da qualidade de 

vida regional, estratificando-se pelas características físicas e econômicas locais a fim de  

exploração de uma atividade que possa propiciar desta forma (características locais)  

crescimento com qualidade de vida e inclusão. 

Na perspectiva do turismo para o desenvolvimento regional, existem muitos 

elementos e fatores que se agregam em torno da viabilização da atividade, como é o caso de 

Blumenau e seu maior evento, a Oktoberfest, e muitas localidades que exploram o turismo 
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pensando, ou, ao menos,  almejando-o como fator para o desenvolvimento, assim traduzido 

por Spolidoro e colaboradores: 

 

Um pólo de turismo estimula as condições para que o setor turismo recebido 
represente parcela crescente e significativa da economia da região. Para tanto, seus 
gerentes atuam em ampla gama de atividades, desde o desenvolvimento das infra-
estruturas e a preservação do meio ambiente até o desenvolvimento da gastronomia 
com base nas tradições locais e o estímulo a espetáculos inovadores, como concertos 
em prédios históricos (SPOLIDORO et al, 2001, p. 28).  
 
 

Partindo da ambiência da política pública, através da planificação do turismo de 

eventos, existem aspectos a serem contemplados e observados para posteriormente 

transformar ideia (organização e a exploração econômica do lazer) em ações: planejamento, 

recursos humanos, inclusão, pluralidade cultural e de ideias, preocupação ambiental, 

infraestrutura turística e urbana, conscientização sobre o turismo e o lazer. A partir deste 

cenário delineado, o lazer/eventos e a sua organização passam a ser encarados como uma 

forma de propulsão real do desenvolvimento regional. 

 A institucionalização (poder público) dos serviços de lazer deve observar aspectos 

que contemplem as expectativas de resultados socioambientais, propiciando desta forma 

qualidade de vida para a população envolvida em um projeto de lazer: 

 
Para formulação de uma análise metodológica de desenvolvimento sustentável, é 
preciso que o serviço de lazer oferecido a população tenha, como princípio, a 
qualidade de vida e, para isso, os gestores deveriam reunir conhecimento, pelo 
menos, de alguns dos conteúdos do lazer e algumas qualidade político-
administrativas, entre as quais noções de planejamento para, pelo menos, 
encaminhar a realização de um plano setorial do lazer, construído com a participação 
da população, no caso do poder público, ou com os associados e participantes no 
caso das instituições sociais. É preciso, ainda, que esse plano se articule com as 
demais instâncias de governo e da sociedade, para que os gestores saibam o quê, o 
como e o para que fazer e, com essas diretrizes traçadas, possam ter a sua visão 
alternada, ora na parte e ora no todo, uma visão sistêmica, estratégica, procurando 
antecipar os acontecimentos (MÜLLER et al, 2002, p. 20-21). 

 

O autor deixa claro que o oferecimento de lazer à população como subsídio para o 

desenvolvimento deve, acima de tudo, buscar qualidade de vida na finalidade e vontade 

política para a sua realização, a qual deve ser precedida da busca de conhecimento e 

capacitação técnico-intelectual dos gestores para a implementação. Outro aspecto relevante, 

partindo da administração pública, está acoplado à concepção da governança; portanto, 

promover a inclusão da sociedade, além das instâncias de poder, para discutir as alternativas e 

prioridades e, somente então estabelecer as diretrizes. Esta última afirmativa é importante 
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para a análise, a partir de uma visão macrossocial-sistêmica e tomar como diretriz para traçar 

estratégias de ação. 

 

 

2.2.3 Desenvolvimento sustentável 

 

 

As perspectivas apontadas pelo crescimento e o desenvolvimento econômico 

remetem desde uma preocupação economicista sistêmica até a fundamental e estratégica, 

relacionada à qualidade de vida do homem (sociais). Apesar de os aspectos citados 

anteriormente serem fundamentais, um fator preponderante estava sendo deixado de lado:  o 

meio ambiente e a sua preservação, a fim de que as futuras gerações pudessem usufruí-lo para 

a sobrevivência e sustentação do próprio sistema, impactando também como estratificação 

social e para o planeta, de modo a  gerar uma entropia positiva com a amenização dos 

impactos causados pelo homem aos ecossistemas.  

Consubstanciando com o parágrafo acima, a reflexão a partir das preocupações 

explicitadas no tópico anterior, o conceito de desenvolvimento sustentável oferece subsídios 

para que governantes públicos e empresários tenham um modelo de planejamento pautado nas 

questões socioambientais, assim explicitados por Ignacy Sachs: 

O desenvolvimento sustentável obedece ao duplo imperativo ético da solidariedade 

com as gerações presentes e futuras, e exige a explicitação de critérios de sustentabilidade 

social e ambiental e de viabilidade econômica. (SACHS, 2004, p. 36). 

Portanto, o que está caracterizado para a funcionalidade do setor turístico deve 

necessariamente passar pelas prerrogativas civilizacionais que definem o desenvolvimento 

sustentável: preocupação com o crescimento da economia, melhoria da qualidade de vida da 

população e a preocupação com o meio ambiente, para que a geração atual e as posteriores 

possam não só usufruir do evento, mas, fundamentalmente, poder viver em um meio natural 

preservado e com a mínima interferência possível do homem. A sustentabilidade ambiental 

deve estar na pauta de ações para a definição de qualquer política que defina o planejamento 

de um evento em distintas escalas de abrangência, como local, município, estado, região ou 

país. A partir daí surge a necessidade de agregar ao inconsciente dos atores sociais uma 

filosofia preservacionista para que os planejadores do evento possam encontrar um ambiente 

sustentável. Vários estudiosos do tema possuem inúmeras definições para conceituar o 

desenvolvimento sustentável, assim como entidades em várias escalas, inclusive mundial: “Já 
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se viu acima que desenvolvimento sustentável – de acordo com o conhecido Relatório 

Brundtland – “é aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades (CNUMAD6 

apud THEIS, 2006, p. 22). Esta afirmativa traz consigo um elemento fundamental, que é a 

sobrevivência das gerações atuais e a preocupação para que os futuros ocupantes do espaço 

possam usufruir dos ecossistemas ali existentes. “Assim, desenvolvimento sustentável é 

identificado como sustentabilidade social, derivada do parâmetro necessidades, e 

sustentabilidade ambiental derivada do parâmetro limitações” (THEIS apud THEIS, 2006, p. 

23).  

Portanto, o termo sustentação aparece como um referencial às condições que a 

sociedade como um todo possui de dar continuidade às suas atividades, relações sociais e tudo 

aquilo que envolve a sua sobrevivência e das gerações seguintes. Quanto ao aspecto 

ambiental, a utilização dos recursos naturais e a capacidade de absorção de impactos oriundos 

das interferências e da exploração do meio ambiente são os fatores que definem esta temática 

(sustentabilidade ambiental). De acordo com as ações do homem e capacidade de mensurar as 

condições que o meio possui para manter as atividades dos seres humanos, que em constante 

evolução possam atingir um estágio, a fim de não gerar a entropia negativa, nociva aos 

ecossistemas. 

 

 

2.2.4 Ecodesenvolvimento 

 

 

Neste caso, o desenvolvimento orienta-se a partir de uma modificação nos hábitos e 

costumes regionais em torno da preservação ambiental e cultural da região (inerente à 

proposta da festa), aspectos estes observados no ecodesenvolvimento: “definido como um 

desenvolvimento socialmente desejável, economicamente viável e ecologicamente prudente 

(SACHS, 1980 a)”. Também ficam assim evidenciadas as características dessa forma de 

desenvolvimento: 

 

Define-se como um “processo criativo de transformação do meio com a ajuda de 
técnicas ecologicamente prudentes, concebidas em função das potencialidades desse 
meio, impedindo o desperdício inconsiderado dos recursos, e cuidando para que 
estes sejam empregados na satisfação das necessidades de todos os membros da 

                                                 
6 Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. 
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sociedade, dada a diversidade dos meios naturais e dos contextos culturais (SILVA, 
2006, p. 125). 

 

Essa proposição de desenvolvimento traz para a planificação um fator importante, 

pois a cultura ecológica deverá se enraizar nas instituições regionais, desencadeando a busca 

pela sustentabilidade na sociedade local. A própria metodologia dessa proposta de 

desenvolvimento tem um papel importante na disseminação para sua implantação (no 

ecodesenvolvimento). O respeito às demandas e características da região poderão evitar os 

desperdícios e garantir o respeito à diversidade natural e cultural-regional. Corroborando com 

a proposta deste projeto e com o pensamento dos autores anteriormente citados, a cidade de 

Blumenau desenvolveu uma forma de medição da sua sustentabilidade (meio ambiente e 

qualidade de vida), iniciativa esta interessante como subsídio para a governança. Essa 

metodologia contribui para discernir a Oktoberfest  a partir de uma visão macrossocial, bem 

como uma contribuição para o ecodesenvolvimento turístico da região, o exemplo do 

chamado sustentômetro7: 

 

É composto por indicadores que avaliam quatro elementos da natureza: ar, água, 
solo e cobertura florestal. O sustentômetro demonstra que, cada vez mais se 
estabelecem objetivos estratégicos de transformação da realidade, no caso de uma 
política ambiental definida e articulada para gerar a manutenção e melhoria do 
capital natural como uma das condições para o avanço da sustentabilidade, podem-
se obter resultados significativos (MERICO, 2002, p. 119). 

 

Este dado empírico demonstra que ações a partir da política pública podem começar 

a regrar uma sociedade em relação às questões ambientais/sustentabilidade, pois com a 

popularização de índices como estes, já que os de demografia são bastante explicitados desde 

alguns decênios, cria-se uma cultura ecológica e a partir daí as políticas públicas passam a 

serem desenvolvidas. 

Essa forma de gestão por indicadores de sustentabilidade pode tanto em uma visão 

macro objetivar a melhoria da qualidade de vida regional, como consequência, ou mesmo a 

própria sustentação socioambiental para o evento (setorial), pois na gestão da Oktoberfest 

aparecem em destaque algumas ações em relação à preocupação com o meio ambiente, 

citadas no capítulo anterior. A participação de todos os atores sociais envolvidos começa já na 

própria conscientização sobre o ecodesenvolvimento, visto ser muito importante que as 

instituições representativas da sociedade contribuam e acreditem na proposta para a sua 

disseminação no planejamento regional. A partir do ecodesenvolvimento como uma realidade, 

                                                 
7  Índice de Sustentabilidade de Blumenau: ISB. 
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o planejador do turismo de eventos (um dos papéis da governança na Oktoberfest, neste caso) 

poderá encontrar na região de Blumenau uma cultura preservacionista, além da observância 

de aspectos sociais e culturais autóctones, melhorando assim as condições sustentáveis do 

evento. Com isso, este estudo tem como norte mensurar os resultados práticos da governança 

e da territorialidade da Oktoberfest como contribuição para o ecodesenvolvimento turístico 

regional. Esta proposta envolve, de acordo com a concepção de Ignacy Sachs, cinco 

dimensões que a partir da sua visão aparece como o norte para a compreensão e efetivação 

desta forma de desenvolvimento: 

 

a) sustentabilidade social: estabelecimento de um processo de desenvolvimento que 
conduza a um padrão estável de crescimento, com uma distribuição mais eqüitativa 
da renda, assegurando os direitos das grandes massas da população entre aqueles 
que têm e os que não têm; b) sustentabilidade econômica: tornada possível graças 
ao fluxo constante de inversões públicas e privadas, além da alocação e do manejo 
eficientes dos recursos naturais; c) sustentabilidade ecológica: implica na expansão 
da capacidade mediante a intensificação dos usos do potencial de recursos 
existentes nos diversos ecossistemas, intensificação esta tornada compatível com 
um nível mínimo de deterioração deste potencial. Da redução de substancias 
poluentes, mediante a políticas de conservação de energia e de recursos, reciclagem, 
substituição por recursos renováveis e inofensivos; d) sustentabilidade geográfica: é 
a necessidade de se buscar uma configuração rural-urbana mais equilibrada e de se 
estabelecer uma rede de reservas da biosfera para proteger a diversidade biológica, 
e, ao mesmo tempo ajudar a população local a viver melhor; e por ultimo e) 
sustentabilidade cultural: buscar a mudança em sintonia com a continuidade cultural 
vigente em contextos específicos. (SACHS, 1986, p. 18). 

 

Tendo em vista o primeiro item das cinco dimensões do ecodesenvolvimento descrito 

por Sachs, tem-se uma preocupação com o crescimento e distribuição justa da renda (da 

própria liquidez do mercado) para que a população possa ter qualidade de vida, fazendo com 

que a grande massa da população tenha acesso aos direitos básicos da cidadania como saúde, 

educação, moradia e alimentação. O segundo ponto destas dimensões refere-se aos aspectos 

econômicos, os incentivos e iniciativas dos setores público e privado, visando o fomento da 

economia e com isso geração de oportunidades de trabalho e negócios, alicerçados a uma 

preocupação para com o meio ambiente a partir dessas ações. No tocante à preocupação 

ecológica, Sachs demonstra que a partir de políticas públicas de incentivo ao correto manejo 

dos recursos extraídos do meio ambiente, com o mínimo impacto possível à natureza, 

preservando os ecossistemas existentes, pode propiciar um crescimento/desenvolvimento 

equilibrando o homem e todas as outras formas de vida numa perspectiva local. A 

sustentabilidade geográfica, quarta dimensão, traz a preocupação da busca com o equilíbrio na 

configuração urbano-rural, preocupando-se com os biomas existentes, aliando esta política 

preservacionista como fator preponderante para a qualidade de vida da população residente. 
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Na dimensão cultural, a preservação da cultura autóctone é fundamental para que as gerações 

seguintes possam dar continuidade aos costumes de seus antepassados, caracterizando e 

dando sustentabilidade cultural a todo um contexto sócio-geográfico existente. 

O ecodesenvolvimento é uma proposta de desenvolvimento que além do caráter 

econômico-social tem por base as raízes, a cultura, os costumes, enfim, a autenticidade de um 

povo através de suas próprias manifestações, portanto favorece o desenvolvimento regional e 

as características locais. Aliado a estes elementos, a preocupação com o meio ambiente, sua 

preservação e a estruturação de projetos que apresentem a menor intensidade possível de 

impactos, e é assim entendido como proposta desenvolvimentista por Ignacy Sachs em uma 

de suas concepções e/ou critérios para definição do tema:  

 
A escolha de técnicas apropriadas deverá obedecer a um conjunto de critérios 
econômicos, sociais, culturais e ecológicos. [...] Na concepção de sistemas de 
produção criados pelo homem, a ecologia intervém em dois níveis. [...] De um lado, 
suas leis e os grandes ciclos de natureza deverão ser respeitados, o que impõe limites 
à criatividade dos homens e ao otimismo tecnológico. [...] Por outro lado, a 
observação dos ecossistemas naturais oferece um excelente paradigma aos sistemas 
concebidos pelo homem (SACHS, 1986, p. 111-112). 

 

Portanto,  fica caracterizada   a  preocupação  do Professor  Sachs que transcende aos  

critérios do crescimento e desenvolvimento, pois se aprofunda nas questões sociais, na 

sustentabilidade das civilizações enquanto constituídas por seres humanos (sobrevivência, 

meio e qualidade de vida). Por outro lado, é importante ressaltar que os aspectos ecológicos 

para o homem apresentam-se com facetas distintas e com regramentos operacionais que em 

muitas situações dificultam as ações para chegar-se a um ambiente realmente sustentável. É 

preciso analisar dois aspectos: tecnologia Vs. ciclos da natureza e observância de todas as 

formas de vida do planeta em um comparativo com os sistemas de convivência e regramentos 

sociais estabelecidos pelo homem.  

Dentro da contextualização, Ignacy Sachs traz as dimensões do ecodesenvolvimento, 

para que haja uma maior compreensão da dimensionalidade do tema e para que o mesmo 

possa ser além de estudado, observado como subsídio para políticas públicas e PPP (Parceria 

Público-Privada). 
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2.3 GOVERNANÇA 
 

 

Toda a sistemática que abrange a administração apresenta uma rede de relações a 

qual o homem está inserido e necessita da comunicação para fazer com que o processo seja 

contínuo e, consequentemente, o seu próprio processo evolutivo na busca de pluralidade para 

seus horizontes. Nesta perspectiva está o fenômeno administrativo, expresso W. P. J (In 

RAMOS, 1983, p. 29). 

 

A atenção para com o fenômeno administrativo por parte do autor significa não só 
um alargamento de horizontes conceituais e visão de mundo, como também um 
passo importante (como se verá na sua obra posterior) para a formulação de 
pressupostos de uma ciência social abrangente, da qual faz parte o estudo das 
organizações. 
 
 

Em qualquer forma de gestão, é preciso haver uma consonância entre os atores 

envolvidos, bem como as formas regulatórias desta relação necessitam de harmonia. Tanto o 

setor público como o privado necessitam desta busca do consenso ao interesse comum dos 

protagonistas, podendo ser definida como uma pactuação para se atingirem objetivos que 

passam necessariamente pela análise para o atendimento de necessidades destes mesmos 

atores da sociedade: poder público, iniciativa privada e a  comunidade. Esta afirmativa é 

expressa por Rosenau: 

 
Governança refere-se a atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem ou não 
derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas e não dependem, 
necessariamente, do poder de polícia para que sejam aceitas e vençam resistências. 
Em outras palavras, governança é um fenômeno mais amplo do que governo; 
abrange as instituições governamentais, mas implica também em mecanismos 
informais, de caráter não-governamental, que fazem com que as pessoas e as 
organizações dentro de sua área de atuação tenham uma conduta determinada, 
satisfaçam suas necessidades e respondam às suas demandas (ROSENAU In 
ROSENAU, 2000, p. 15-16). 

 

Nesta perspectiva temática podem-se identificar dois aspectos importantes para a 

sustentação do tema governança: sustentabilidade política e a sustentabilidade administrativa. 

É importante observar também a visão da Organização das Nações Unidas sobre o tema: 

 

Governança é a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as 
instituições, públicas e privadas, administram seus problemas comuns. É um 
processo contínuo pelo qual é possível acomodar interesses conflitantes ou 
diferentes e realizar ações cooperativas. Governança diz respeito não só a 
instituições e regimes formais autorizados a impor obediência, mas também a 
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acordos informais que atendam aos interesses das pessoas e instituições 
(COMISSÃO SOBRE GOVERNAÇA GLOBAL, 1996, p. 02). 

 

É importante observar a visão da ONU para que as mais diversas tendências de 

interpretação do tema sejam explicitadas em uma definição, expressando pluralidade de 

tendências e, portanto, interesses. Toda a estruturação necessita de ações sociointerativas. 

Nesse contexto, expressa a sustentabilidade política como: 

 
Na medida em que os processos são vistos como determinantes fundamentais da 
política e seus resultados, estes se tornam, também, alvo privilegiado dos processos 
decisórios; ou seja, os atores começam a se preocupar com a abordagem aplicada ao 
processo decisório; suas pedagogias, sua normatividade, suas prerrogativas, sua 
dinâmica, passando também a deter conhecimento e com ele lidar 
(MANTOVANELI JR, 2007, p. 11).  
 
 

As preocupações dos atores sociais obrigatoriamente envolvidos no processo de 

gestão de uma atividade ou empreendimento, por uma questão existencial, os mesmos 

necessitam interar-se sobre as decisões para que tenham sobre guardados os seus interesses. 

Qualquer determinação política resultará em conflitos de interesse entre os grupos 

protagonistas (atores). Cabe à gestão gerir os conflitos e garantir a estabilidade e a ordenação 

social. Tem-se na dialogicidade e transitividade, na arbitragem, na equidade, na correlação de 

interesses de qualquer projeto público ou privado, a chamada sustentabilidade política. As 

preocupações com a qualidade de vida e meio ambiente, portanto, o direcionamento presente 

onde o interesse do homem, sua existência em um planeta diverso estão implícitas no 

interesse comum, através dos protagonistas sociais: sociedade civil, governo, setor privado e 

os diversos grupos sociais organizados ou não. As ações de interesse comum são inerentes às 

origens do moderno poder estatal. Valendo-se do princípio da ação voltada para a construção 

de uma proposta sustentabilista que emerge do fenômeno político a noção de sustentabilidade 

administrativa: “Compreender a capacidade que os sistemas de gestão têm para se 

autotransformarem, atualizarem-se e garantirem uma efetiva busca de alternativas a serem 

implantadas e constantemente monitoradas” (SAMPAIO, 2007). É importante ressaltar que a 

capacidade de administração está implícita nas características que definem a existência e a 

personalidade do homem como dimensionamento racional de sua vida, pois sem ela, nos 

primórdios da humanidade, o ser humano não conseguiria desenvolver as formas ordenadas 

de convívio que resultaram, ao longo de um processo evolutivo, nas relações sociais 

organizadas que o homem contemporâneo possui.  

 A sustentabilidade administrativa está  nas organizações  para a funcionalidade  dos  
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seus processos, para a construção material e mesmo no tecido social, como um importante 

instrumento de ordenação evolutiva para o desenvolvimento, a partir da capacidade exercida 

pelos atores comprometidos coletivamente com as suas organizações e a sociedade como um 

todo. Este raciocínio é corroborado quando entende-se que: 

 

Por conseguinte, um processo de gestão ganha maior ou menor sustentabilidade 
administrativa, conforme seja capaz de institucionalizar, avaliar e ajustar os seus 
processos à luz das demandas efetivas da sociedade ou parcela social que o 
consubstancia e abriga (MANTOVANELI JR, 2007, p. 11). 
 

Esta afirmativa demonstra que a administração se universaliza, portanto vai além da 

gestão das organizações. Ela está posta para o homem a partir das demandas da sociedade 

como descrito pelo Professor Mantovaneli Jr. Portanto, a capacidade administrativa 

efetivamente está alicerçada na capacidade de representação dos gestores, influência exercida 

sobre um determinado grupo, importante para a compreensão do fato administrativo, assim 

expressado por Guerreiro Ramos: 

 
É um complexo de elementos e de suas relações entre si, resultante e condicionante 
da ação de diferentes pessoas, escalonadas em diferentes níveis de decisão, no 
desempenho de funções que limitam e orientam atividades humanas associadas, 
tendo em vista objetivos sistematicamente estabelecidos (RAMOS, 1983, p. 07). 
 

Está caracterizado nos estudos de Ramos a definição da origem do fenômeno 

administrativo como um fenômeno social, passível de uma sociologia própria da capacidade 

de gestão, portanto no próprio ser humano e na sua natureza, porém com as condicionantes 

pré-estabelecidas pelos processos produtivos das organizações: funções operacionais e a 

hierarquização, presentes no fato administrativo (ações do homem, organização, burocracia e 

as funções). O pesquisador aprofunda-se ainda mais neste raciocínio sobre o homem e a 

administração: “Basicamente são duas as características do fato social: 1) sua exterioridade 

em relação a conseqüências dos indivíduos; 2) a ação coercitiva que exerce ou é suscetível de 

exercer sobre tais conseqüências (DURKHEIM apud RAMOS, 1983, p. 24). Destas duas 

afirmativas, surge o conceito que deveria prevalecer no processo de gestão, tanto para o setor 

público, bem como para o setor privado, que são os destinos da sociedade e as suas 

organizações estatais e privadas: a governança, suas esferas de representatividade como um 

efetivo instrumento de organização social e defesa do interesse comum8. A partir da gestão 

dos anseios unificados desses grupos, em qualquer empreendimento, seja no setor público ou 

privado, os atores sociais envolvidos, governo, sociedade e iniciativa privada, ou a partir da 

                                                 
8 Inerente a sociedade como um todo, democracia e república. 
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capacidade de liderança de qualquer um deles, como fator gregário de tendência (consenso), é 

onde a governança se efetiva9.  

A preocupação que o tema governança apresenta se expressa nos instintos do 

homem, concentrada no bem comum da sociedade, deve atender aos anseios das pessoas, às 

necessidades organizativas da sociedade produtiva, sua sobrevivência e especialmente, nessa 

visão sistêmica global, administrar os momentos de entropia ocasionados pelas deficiências 

humanas. 

É importante ressaltar no que se refere à governança, porém em um outro cenário,  o 

papel desempenhado por este conceito na iniciativa privada, ou seja, nas empresas, aspecto 

relevante para formatar quais as formas de gestão de uma organização em qualquer segmento 

e em uma visão global, na própria qualidade organizativa dos sistemas. Corroborando com o 

parágrafo anterior, no setor eventos, objeto de estudo nesta proposta de trabalho, 

influenciando na modernização da operacionalização, consequentemente, na economia e 

qualidade de vida das sociedades locais e no setor privado, assim caracterizando a governança 

corporativa: 

 

Em 1999 o IBGC (Instituto brasileiro de Governança Corporativa), diante das 
variantes de definições, oficializou o seguinte conceito: Governança Corporativa é o 
sistema que assegura aos sócios proprietários o governo estratégico da empresa e a 
efetiva monitoração da diretoria executiva. A relação entre a propriedade e gestão se 
dá através do Conselho de Administração, Auditoria Independente e o Conselho 
Fiscal, instrumentos fundamentais para o exercício do controle. A boa Governança 
assegura aos sócios eqüidade, transparência, responsabilidade pelos resultados 
(accountability) e obediência às leis do país (compliance) [...]. 
No passado recente, nas empresas privadas e familiares, os acionistas eram 
gestores, confundindo em sua pessoa propriedade e gestão. Com a 
profissionalização das famílias, a Governança Corporativa colocou o Conselho 
entre a Propriedade e a Gestão10. 

 

Esses são aspectos democráticos importantes que deverão ser observados no setor 

privado, pois a garantia de equidade e transparência na gestão das empresas, com conselhos 

realmente representativos, representam um sistema de produção condizente com as economias 

modernas pautadas na ética administrativa e na democracia. A transição entre uma forma de 

gestão familiar (patriarcas e hereditariedade) para uma administração moderna está retratada 

na autonomia deliberativa dos conselhos, em que os seus membros não são meros figurantes 

para falácias administrativas ou mesmo contábeis, evitando-se desta forma a facilitação da 

corrupção e da gestão familiar obsoleta. Villares citado por Steinberg aponta o que a 

                                                 
9 Grifo nosso. 
10 INSTITUTO Brasileiro de Governança Corporativa apud LODI, João Bosco. Governança Corporativa: o 
governo da empresa e o conselho de administração. 9. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 24. 
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governança no setor privado deve observar para que a prática se dissemine nas organizações 

contemporâneas: 

 

Pode ter os melhores princípios de ética e não ter boa governança. Já a recíproca não 
é verdadeira. A adoção de boas práticas de governança significa também a adoção 
de princípios éticos” [...] Especialistas e difusores do conceito, Villares entre eles, 
defendem como princípios fundamentais da boa governança: Transparência 
(disclosure); Eqüidade (fairness); Prestação de contas (accountability); 
Cumprimento das leis; Ética (ethics) (VILLARES apud STEINBERG, 2003, p. 19). 
 
 

A governança é construída pelos seus atores participantes, pois somente desta forma 

o espírito corporativo poderá ser incluído no planejamento das empresas e, portanto, os 

participantes terem seus pleitos elencados dentre as prioridades da organização. Tendo em 

vista as características do setor privado, homem/objetivos e a organização, os três pilares da 

boa governança explicitam uma demanda latente da sociedade estratificada no setor privado e 

que incorporam os princípios da ética universal aplicada ao ambiente das empresas e a uma 

necessidade da humanidade. 

Nas formas modernas da gestão empresarial, onde a governança corporativa está 

presente, existe a preocupação com a organização e o bem-estar da comunidade, o papel da 

empresa na contribuição para uma maior qualidade de vida etc. Nesse contexto, dois aspectos 

são importantes para os gestores observarem: os ecossistemas e o bem-estar da sociedade 

como um todo. Dos principais problemas enfrentados atualmente pela humanidade, dentre 

eles os relacionados ao meio ambiente11, é uma clara demonstração de que as limitações do 

homem podem levar a humanidade a um colapso sem volta, pois foram inúmeros os exemplos 

ao longo da história: guerras, revoluções, conjunturas políticas e orquestrações filosófico-

econômicas gestadas pelo homem e com resultados catastróficos para o planeta e a sua 

civilização. A capilaridade da governança estende-se a esferas menores e às devidas 

proporcionalidades dos Estados nacionais, unidades federativas, pequenas divisões regionais e 

municípios, além das instituições privadas como as indústrias, por exemplo. As concepções 

das dimensões da governança remetem à necessidade do homem delimitar os seus espaços, o 

que pode ser mensurado pela própria governança na delimitação dos territórios, sejam eles 

segmentados por fatores sociais, econômicos, étnico-culturais, mesmo territoriais12 e pelo 

critério político-administrativo, a mais convencional dentre as formas delimitativas.  

                                                 
11 Aquecimento global. 
12 Características físicas e por ecossistemas. 
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É importante, sobretudo, depois de delineado o papel dos atores sociais no consenso 

que deve ser traçado pela governança e as atribuições de cada um dos protagonistas citados, o 

resultado desta convergência como a institucionalização da governança, resultado na 

formulação de proposta de ações a partir desta filosofia de gestão: 

“Governança diz respeito aos pré-requisitos institucionais para a otimização do 

desempenho administrativo, isto é, o conjunto dos instrumentos técnicos de gestão que 

assegure a eficiência e a democratização das políticas públicas” (BENTO, 2003, p. 85). 

Portanto, a governança é a maximização dos instrumentos oficiais para 

constantemente aprimorar a capacidade administrativa do Estado, consequentemente 

construindo o consenso dos grupos representados no sistema estatal: governo, capital privado 

e a sociedade, resultando com isso na definição e principalmente na operacionalização de e a 

partir de políticas públicas que contemplem as necessidades e demandas da nação. Outro 

aspecto importante a ser ressaltado para a definição de governança está na diferenciação da 

mesma em relação à governabilidade: “Já a governabilidade refere-se às condições do 

ambiente político em que se efetivam ou devem efetivar-se as ações da administração, à base 

de legitimidade dos governos, credibilidade e imagem públicas da democracia” (BENTO, 

2003, p. 85). 

Com isso, o papel do poder público fica bem delineado, pois cabe a ele propiciar 

políticas públicas aos demais atores sociais na governança que possam assegurar o papel de 

cada protagonista da mesma nas definições de prioridades e defesa legítima de seus interesses 

e a busca do consenso. O processo democrático só estará efetivado com a legitimação das 

instituições, capacidade de organização das mesmas, garantidas pelos governos legal e 

democraticamente constituídos por um processo político que garanta a devida estabilidade 

para a funcionalidade do estado e todos os seus processos: sociais, legais, ambientais, 

administrativos e econômicos. 

A governança, para o ecodesenvolvimento, implica na compreensão de que o 

processo político de pactuação em favor de determinada agenda determina as bases do 

processo de desenvolvimento. Como tal há nas dimensões de sustentabilidade política e 

administrativa ao lado da intencionalidade assumida por atores fundamentais do processo 

enquanto projeto civilizacional, elementos que precisam ganhar visibilidade no debate para o 

desenvolvimento sustentável. 
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2.4 TURISMO  
 

 

Desde os primórdios da humanidade, o homem necessita  deslocar-se para regiões 

distintas e até remotas, pois as necessidades psicossociais para o consumo do turismo (mesmo 

que a atividade ainda não fosse organizada) eram inúmeras. Segundo Goeldner, Ritchie e 

McIntosh (2002, p. 32) “A invenção do dinheiro pelos sumérios (babilônios) e o 

desenvolvimento do comércio, em torno de 4000 a.C., marca o início da era moderna das 

viagens. Se fizermos um comparativo com as características das viagens ou do turismo 

modernos, veremos que em uma das principais segmentações turísticas, o turismo de 

negócios, como no caso do comércio também moderno, são e eram fatores motivadores para 

as viagens com intuito de trocas, exatamente o que ocorre com esta tipologia turística, além da 

atividade como um todo está formalmente organizada. Em respeito ao homem, o turismo deve 

ser absorvido pelas pessoas como algo inerente as relações sociológicas em primeiro lugar, 

pois é realizado por pessoas e com as mais distintas motivações, portanto é algo implícito ao 

homem e não tão somente uma relação mercantil: 

“Turismo é movimento de pessoas, é um fenômeno que envolve, antes de mais nada 

gente. É um ramo das ciências sociais e não das ciências econômicas, e transcende a esfera 

das meras relações da balança comercial” (BARRETO, 2001,p.02). 

Portanto, a atividade deve ser vista como uma satisfação de algumas  necessidades 

que o ser humano possui: descanso, lazer, contemplação da natureza e de seu próprio 

entendimento como ser (história, cultura e o meio-ambiente). As diversas motivações que 

levam as pessoas a deslocar-se de um lugar para outro, remetem aos anseios que cada  

sociedade possui, dentre elas a busca do crescimento e do desenvolvimento, tentando desta 

forma alavancar oportunidades de  viabilização econômica e oportunidades para incluir: 

 
“O homem vem realizando viagens, por razões diferentes, para atender à satisfação 
das necessidades vitais, como comércio, esporte, eventos, etc. As características 
peculiares do mundo em que vivemos – facilidades, segurança e rapidez nos 
transportes e novos tecnologias – tem possibilitado o deslocamento crescente de 
turistas para vários destinos” (ANSARAH, 2001,p.11). 

 

 Quanto aos atrativos culturais e naturais, os espaços para visitação já datam de períodos 

remotos da história da humanidade, pois o homem sempre buscou pela contemplação da 

natureza e a busca para o sentido de sua existência e o encontro consigo mesmo no apelo 
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cultural ou religioso, como é o caso do Egito antigo, assim retratado por Goeldner, Ritchie e 

McIntosh (2002, p. 32):  

 
Em 2700 a.C., os faraós começaram a aproveitar a abundância das pedras da 
construção no vale do Nilo, para erguer suas sofisticadas tumbas. Entre elas, estava a 
pirâmide em degraus, de Djoser, a Esfinge, as três grandes pirâmides de Gisé e o 
complexo de pirâmides de Abusir. Essas grandes maravilhas ao ar livre começaram 
a atrair muitas pessoas já no Império Novo, de 1600 a 1200 a.C. Cada monumento 
era um local sagrado, de forma que os visitantes sempre oravam por alguns 
momentos,  mesmo  que  sua  primeira  motivação  fosse  a  curiosidade  e a diversão 
desinteressada, e não a religiosidade. 
 

Portanto, as características étnico-culturais são desde muito tempo identificadas 

como fatores propulsores de entretenimento que mais tarde se estratificou em 

desenvolvimento. Mesmo em tempos remotos, a importância da valoração cultural autóctone 

já era um fator para unir um povo em torno de objetivos comuns e de caracterizar dado 

território por critérios sócio-culturais, corroborando com a abordagem territorial descrita em 

tópico anterior. Dado o aspecto cultural, a motivação da visitação fica bem evidenciada no 

caso dos egípcios, pois até hoje muitas destinações acabam abordando, em sua planificação, 

esta temática para o desenvolvimento turístico. 

Para que a atividade turística seja realmente efetivada, é necessário que haja uma 

infra-estrutura mínima (estradas) para que a funcionalidade do segmento possa se tornar uma 

realidade em uma localidade, município ou região que esteja explorando e queira continuar 

explorando o turismo e/ou para a sua efetivação e, desde os seus primórdios, esta sempre foi 

uma preocupação e exigência básica: 

 
Quem viajava principalmente três grupos: militares, funcionários de governo e 
caravanas. Os Assírios, que eram guerreiros, assim como os romanos depois deles, 
compreenderam que as estradas eram fundamentais para movimentar as suas 
carroagens de guerra de forma eficiente. À medida que seu império se expandia do 
Mediterrâneo, no ocidente, até o Golfo Pérsico, no oriente, eles (os assírios) 
melhoravam as estradas, principalmente para uso militar. (GOELDNER, RITCHIE e 
MCINTOSH, 2002, p. 44-45).  
 

              Com a evolução das sociedades organizadas, as motivações de viagens passaram a 

ser distintas: visitas familiares, religiosidade, aspectos referentes à cultura como um todo e as 

primeiras viagens oriundas das atividades comerciais: 

 

Enquanto visitantes viajavam para participar de festejos, homens de negócios, 
doentes e pessoas em busca de aconselhamento formavam grande parte dos viajantes 
dos séculos V e IV a.C.; havia, ainda uma outra categoria menor, os turistas. O 
grego Heródoto, considerado o Pai da história, sem dúvida estaria na categoria mais 
alta dos programas de milhagem, se este tipo de benefício fosse concedido na época. 
(GOELDNER, RITCHIE e MCINTOSH, 2002, p. 46). 
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             A infra-estrutura turística que originou a atual teve seu início na Europa durante a 

Idade Média, pois as características da época, as atividades e acontecimentos no Velho 

Continente fizeram com que as instituições daquele período e pessoas envolvidas tivessem 

que se adaptar e, consequentemente, estruturar o seu dia-a-dia: 

 
Um guia de viagem do século XIV dava aos peregrinos instruções detalhadas sobre 
as regiões pelas quais iriam passar e os tipos de hospedagens disponíveis em rotas, 
muitas vezes inóspitas [...] Os estabelecimentos na Espanha e na Itália ofereciam um 
quarto para cada hóspede. (GOELDNER, RITCHIE e MCINTOSH, 2002, p. 48). 
 

A estruturação física para as viagens e  para a atividade turística passou por vários 

períodos, características e necessidades de demandas estruturais, como as estradas para as 

carroças e posteriormente automóveis, a navegação, as estradas de ferro e ainda mais tarde a 

aviação. Durante o período da Guerra Civil americana – 1861/1865 (secessão) muitas viagens 

de carroças já eram feitas. Em 1869 foi construída a primeira ligação transcontinental, a 

Promontory, Utah que popularizou as viagens de trem a partir daí. A Wells Fargo, em 1850, 

organizou a companhia American Express  quanto às viagens via terrestre: ônibus e carro.  

No ano de 1908, quando Henry Ford introduziu seu modelo T, houve uma grande 

demanda pelo consumo deste automóvel. Em 1920 já havia, inclusive, uma rede de estradas 

para automóveis, respondendo a necessidade desta demanda pelo consumo. Hoje em dia, o 

automóvel é o meio utilizado por cerca de 80% das viagens. Com a popularização dos 

automóveis, o ônibus também começara a ser usado e até hoje é imprescindível aos 

transportes de passageiros intra e intermunicipais. 

 Em 1903, na Alemanha, começam os primeiros serviços de voos regulares, 

caracterizando desta forma o início do transporte de passageiros via aérea no mundo. Abaixo 

segue tabela com a evolução deste meio de transporte, os quais influenciaram decisivamente a 

atividade turística da era moderna em todo o mundo: 

Dado importante Período 

Surgimento da Lufthansa (Companhia aérea da Alemanha) 1903 

Surgimento da United Airlines 1926 

Desenvolvimento do Dc3 da Boeing estabelece o trafego de 
passageiros 

Anos 1940 

Primeiro vôo de jato Los Angeles-Nova Iorque 1959 

Início da era do Jumbo Janeiro de 1970 

Fonte: GOELDNER, RITCHIE e MCINTOSH, 2002, p. 53. 

Tabela 1 – Evolução dos transportes de passageiros aéreos 
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Traçado um perfil étnico-cultural, econômico, político-legal e geográfico da região 

de Blumenau, percebe-se que uma das principais atividades exploradas na região é a turística. 

É preciso observar algumas características do segmento, explicitadas na própria definição 

para a ordenação de sua exploração, observando as diretrizes da OMT (Organização Mundial 

do Turismo) (2001, p. 3), tem-se a seguinte conceituação: “O Turismo compreende as 

atividades realizadas pelas pessoas durante as suas viagens e estadas em lugares diferentes 

daqueles do seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, por motivo 

de lazer, viagens ou outros.” 

Além dos aspectos técnicos observados pela OMT, a atividade turística abrange uma 

dimensão que vai muito além da perspectiva técnico-economicista, pois envolve as relações 

humanas, meio ambiente e aspectos culturais em seus impactos. Portanto, o turismo tem como 

alicerce a sociedade, os meios de produção e os fatores ambientais. Historicamente, a 

atividade turística tem sido conceituada com base no deslocamento de pessoas. Oficialmente, 

algumas instituições tem-na definido dentro desta visão e com a observância da 

contemporaneidade, assim como a ONU13 caracterizou o turista em 1954: 

 
Toda pessoa, sem distinção de raça, sexo, língua e religião, que ingresse no território 
de uma localidade diversa daquela em que tem residência habitual e nele permaneça 
pelo prazo mínimo de 24 horas e máximo de seis meses, no transcorrer de um 
período de 12 meses, com finalidade de turismo, recreio, esporte, saúde, motivos 
familiares, estudos, peregrinações religiosas ou negócios, mas sem propósito de 
imigração. (IGNARRA, 1998, p. 25). 

 

As motivações turísticas são as mais variadas e, em uma analogia, as características 

do homem e sua personalidade devem ser respeitadas pelo seu histórico e modo de vida em 

qualquer parte do planeta. O turismo e os meios de produção, o ser humano e o meio vivem 

em consonância e necessidade recíproca de sintonia. Outros autores também trabalham nesta 

perspectiva: 

Nenhuma outra atividade consome, elementarmente, espaço, como faz o turismo e 
esse é um fator importante da diferenciação entre o turismo e outras atividades 
produtivas. É pelo processo de consumo dos espaços pelo turismo que se gestam em 
territórios turísticos. [...] O turismo concorre, no processo de transformação dos 
territórios para seu uso, com outros usos do território, bem como  com formações 
sócio-espaciais precedentes a seu aparecimento. Apesar destes confrontamentos, a 
força do turismo é dada por sua capacidade de criar, de transformar e, inclusive, de 
valorizar, diferencialmente, espaços que podiam não ter valor no contexto da lógica 
da produção. (CRUZ, 2000, p. 17). 

 

Contextualizando um dos objetivos conceituais desta pesquisa (territorialização), o 

turismo aparece nessa perspectiva como uma consequência (caso da Oktoberfest) para a 
                                                 
13 Organização das Nações Unidas. 
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economia de uma determinada região, o que acaba naturalmente delimitando fases por estágio 

de proposta administrativa de um empreendimento, como no caso da Oktoberfest/Blumenau, 

que por sua vez acaba delimitando e influenciando o roteiro turístico regional. 

Como temática científica, o turismo começou a aparecer somente na segunda metade 

do século XX, quando trabalhos envolvendo o tema começaram a surgir como as primeiras 

reflexões sobre o segmento no âmbito da academia conforme Nach apud Banducci JR.: 

 
Apesar de sua magnitude e importância no mercado mundial, apenas recentemente o 
turismo tornou-se tema das ciências sociais. Foi na década de 1960 que surgiram os 
primeiros trabalhos sobre essa atividade na sociologia e na antropologia, sendo que 
neste último o artigo pioneiro, tratando do turismo de fim de semana em uma vila 
mexicana, foi escrito por Theron Nuñes em 1963 (NASH,1996). 

 

Para efetivação da atividade turística, faz-se necessário criar uma infraestrutura 

adequada para a acomodação das demandas e propiciar a sustentabilidade para que a atividade 

possa contribuir para o desenvolvimento da região e da destinação. Dentro dos preceitos do 

planejamento turístico, Mario Petrocchi destaca duas escolas de planejamento: 

 

Dois tipos de planejamento podem ser destacados para o turismo: Modelo 
mediterrâneo ou urbano, e modelo fechado ou americano. [...] Modelo Mediterrâneo 
ou Urbano – Esse modelo surgiu espontaneamente na Europa, no litoral do 
Mediterrâneo. Sua característica é permitir ao visitante a integração com a 
localidade visitada, o que proporciona convivência entre ele e o habitante local, 
sendo um fator cultural relevante. Também se caracteriza pela ocorrência de 
investimentos regionais. Os benefícios são direcionados a própria população do 
núcleo que os reinveste na mesma região, em progressão crescente. [...] Modelo 
fechado ou americano são núcleos integrados de turismo. O visitante é recebido com 
uma ampla estrutura de hospedagem, equipamentos e atividades de lazer, e fica 
isolado da realidade da região e de seus habitantes. Tal modelo é próprio da 
tecnologia americana e é caracterizado por investimentos de grande porte, como os 
que foram feitos no México. Um exemplo bem conhecido, desse modelo, são as 
instalações do Club Mediterranneé. Iniciativas desse modelo são muito atraentes 
para grupos de investidores internacionais, pois, implantadas competem nas faixas 
mais elevadas do mercado de turismo. (PETROCCHI, 1998, p. 64). 

 
 
 A partir dessas duas perspectivas de planejamento da atividade, cabe aos 

planificadores locais aplicarem o modelo adequado para as suas propostas turísticas na 

prospecção adequada de público-alvo. Cada região turística possui uma realidade em seu 

entorno: social, econômico e ambiental. Dentro destes modelos explicitados acima, percebe-se 

claramente a orientação europeia sobre regionalização e descentralização da planificação e de 

cultura de mercado e investimentos que caracterizam o espírito empreendedor americano. 

Cabe aos responsáveis pelo turismo nos municípios e regiões (pensando as realidades de cada 

nação/região-município) adequar a sua realidade e tipologia turística uma das formas de 
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planejamento, ou criar um modelo de ordenação da planificação que contemple as demandas 

econômicas, sociais e do meio ambiente inerentes ao seu território. Pensar o turismo sob uma 

perspectiva local ou regional se faz necessário a partir destes três elementos anteriormente 

mencionados, pois são fatores que determinarão a sustentabilidade da atividade e da condição 

de vida da população local, na perspectiva do turismo como um fator para o desenvolvimento 

da região ou município envolvido (s) na atividade. 

 As vocações locais e regionais devem ser levadas em consideração na planificação 

do turismo. Tem em vista a escolha para segmentar o produto turismo em sua ramificação 

adequada aos elementos locais e regionais. Por exemplo: as tradições germânicas da cultura 

blumenauense e do Médio Vale do Itajaí orientam para a utilização do turismo a partir da 

exploração dos fatores dessa etnia: folclore, gastronomia e os costumes cotidianos dessas 

localidades, originando um produto turístico étnico-cultural típico e que propicia o turismo, 

especialmente o de eventos, o qual é foco desta pesquisa e traduzido pela Oktoberfest. Neste 

contexto aparece o turismo cultural, o qual aparece identificado na proposta de tipologia 

turística da Oktoberfest/Blumenau, assim identificado pela OMT: 

 
O turismo cultural é um segmento do turismo que dá destaque especial a atrativos 
culturais como apresentações, museus, mostras, etc. Em países desenvolvidos, os 
atrativos culturais incluem museus de arte, peças teatrais, apresentações de 
orquestras e outros. Os turistas podem viajar a locais específicos para visitar um 
museu famoso, como o Prado, em Madri, ou o Louvre em Paris, ou para ouvir a 
orquestra sinfônica de Viena [...] um turista pode considerar um peça de artesanato 
de uma região como sendo uma lembrança a ser comprada e ser exposta em casa. 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2003, p. 88). 

 

Os atrativos culturais são os pontos fortes que a Oktoberfest/Blumenau oferece aos 

seus turistas visitantes, pois as variedades de manifestações da cultura germânica estão 

presentes em Blumenau e região e, portanto, estratificados no produto turístico Oktobefest: 

danças, vestimentas típicas, músicas, gastronomia, arquitetura, sotaque alemão, artesanato, 

museu histórico, etc. Para o turista, os valores e características de uma etnia são verdadeiros 

produtos turísticos a serem consumidos e contemplados intelectualmente (alguns casos), pois 

peças artesanais posteriormente a uma viagem são muitas vezes postas em exposição na casa 

do consumidor/turista pós-viagem, caracterizando, portanto, o espírito desses turistas e dessa 

tipologia do turismo. 

             Complementando a proposta do turismo cultural, é importante observar o que outra 

ramificação turística propõe para os seus apreciadores e planificadores do turismo, acrescendo 

uma preocupação com o principal componente do turismo: o meio ambiente e é assim 

explicitado pela Organização Mundial do Turismo. “As atividades ecoturísticas visam 
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proporcionar acesso a ambientes naturais remotos, raros e/ou espetaculares” 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO, 2003, p. 87). A complementação entre essas 

duas modalidades de turismo também é referida pela organização mundialmente responsável 

pela atividade:  

 

O turismo cultural e o ecoturismo costumam estar intimamente relacionados e 
encontram-se elementos de ambos em passeios e destinos voltados para esse 
mercado. Um exemplo é o África tourism, um programa turístico baseado na riqueza 
cultural e ambiental da Àfrica. Entre as suas características e benefícios, o 
Africatourism “reconhece as qualidades da áfrica e do seu povo, considerando-os 
fonte de orgulho e confiança [...] implica em responsabilidade e respeito pelo meio-
ambiente incluindo flora, fauna, cultura, tradição, formas de arte, arquitetura, 
engenharia, agricultura e indústria [...] e pode ser vivenciado apenas na África” 
(Open África, 1997). Este último detalhe – o Africatourism é unicamente africano – 
é fundamental para o turismo cultural e ecoturismo e ressalta a importância do local 
de destino para a autenticidade da experiência turística (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DO TURISMO, 2003, p. 88). 

 

Essa experiência demonstra que esses segmentos do turismo estão interligados e com 

uma preocupação comum: o meio ambiente, o qual é constituído também por pessoas e, 

consequentemente, a valorização de hábitos e costumes se faz a partir do ambiente natural e 

físico. Os valores de uma localidade, região e seu povo ficam estratificados nas características 

físicas e culturais. A partir daí poderá se trabalhar a construção da identidade de uma 

comunidade em sua essência: cultura e território. Por fim, mais uma vez o turismo leva à 

reflexão e necessidade da preservação do meio ambiente para que a atividade tenha a devida 

sustentação (vide ecodesenvolvimento) e as gerações seguintes possam usufruir do segmento 

e da própria região para sua sobrevivência e construção de permanentes oportunidades. 

 

 

2.4.1 Turismo de eventos 

 

 

Historicamente, os eventos tiveram como marco os Jogos Olímpicos que aconteciam 

na Grécia Antiga, versão helênica dos Jogos Olímpicos da Era Moderna que movimenta 

milhares de turistas, atletas, tecnologia e cifras de quatro em quatro anos:  

 

Começando em 776 a.C., cidadãos de cidades-estados juntavam-se a cada quatro 
anos para homenagear Zeus através de competições atléticas. Nesse processo, 
quatro destes grandes festejos acabaram surgindo: Jogos Olímpicos, Jogos Pítios, 
os Jogos Ístimicos e os Jogos de Nemédia. Cada festival tinha sacrifícios e orações 
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a um deus único. Eles honravam a deidade oferecendo um desenho atlético ou 
artístico grandioso (GOELDNER, RITCHIE e MCINTOSH, 2002, p. 46). 

 

            A  partir dessa observância cronológica do setor turístico e o seu segmento eventos, 

tem-se na história o entendimento da existência dos eventos, suas finalidades iniciais 

corroborando com os princípios que mantêm a atividade até hoje como propulsora de 

negócios para o setor privado e de políticas de crescimento, desenvolvimento, inclusão social 

para o poder público. O setor eventos movimenta distintos setores da economia e a sua 

existência origina-se espontânea ou ordenadamente com intuitos também diferenciados: 

enaltecimento cultural, cerimônias e datas importantes, finalidades ou necessidades 

econômicas e a busca por melhoria de qualidade de vida. “Conceitualmente pode ser definido 

como: Evento é todo o fato ou acontecimento, espontâneo ou organizado, que ocorre na 

sociedade e em lugar determinado e com espaço de tempo predefinido” (FRANCO et al, 

2003, p. 72). Burocraticamente, o seu planejamento segue etapas que são construídas de 

acordo com a sua finalidade, com a devida cronologia e orientações de capacidade de carga 

para definir a sua espacialidade e a absorção das demandas oriundas da finalidade do evento. 

Para contemplação dessa afirmativa, é importante analisar os aspectos em uma de suas 

definições: 

 
Atividades promovidas a fim de alcançar um público-alvo com a pretensão de 
estabelecer um conceito ou imagem; atos comemorativos com ou sem interesse 
mercadológico, visando a conquistar um público-alvo; ação profissional, aspirando 
a atingir o público-alvo por meio de medidas concretas e planejamentos. 
(GOIDANICH apud FRANCO et al, p. 72). 
 

 
As distintas finalidades advindas do segmento de eventos acarretam benefícios 

sociais, econômicos e culturais para uma localidade, seja na escala de abrangência em que 

estiver sendo implementada a ideia de um evento, já a partir de sua concepção intelectual. 

Corroborando com este raciocínio, o segmento de eventos traz os seguintes beneficiamentos, 

segundo Franco e colaboradores (2003, p. 72-73): 

 
O evento é um gerador de divisas, à medida que aumenta o número de visitantes na 
localidade; estes, por sua vez, tendem a gastar mais que um turista comum; ao se 
promover o evento em épocas variadas do ano, diminui-se o impacto negativo da 
sazonalidade dentro da atividade turística; em conseqüência da realização de 
eventos, há um aumento na geração de empregos e renda; de acordo com a dimensão 
do evento, pode haver um aumento na permanência de turista na cidade. 
 
 

Portanto, as variáveis do segmento de eventos, tanto para a economia como para a 

promoção da qualidade de vida pelos benefícios gerados devido à abertura de postos de 
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trabalho, divisas e tributos a uma localidade, poderá ainda contemplar períodos de baixa 

(sazonalidade) no turismo de uma região. Além desses fatores, os eventos poderão ser uma 

importante ferramenta promocional para uma destinação turística, pois o consumo- 

experimento do produto turístico de uma localidade acontece de forma automática durante um 

evento sediado por um destino turístico. Cabe ao poder público oferecer políticas e fomentar a 

atividade/segmento em parceria com a iniciativa privada, baseado na defesa de seus interesses 

e principalmente dos munícipes e habitantes do seu entorno (região). 

A partir de uma definição oficial da atividade (eventos), baseada na sua metodologia, 

é possível definir aspectos característicos da Oktoberfest como planificação e conhecimento 

autóctone, vital para o turismo de eventos, com ênfase nas características étnico-culturais. Os 

eventos ficam assim caracterizados: ”comum a maioria das dessas definições é o fato de que, 

originalmente, os eventos eram celebrações de cerimônias e rituais, além de serem reflexos de  

uma cultura e uma comunidade (BROWN e JAMES, et al, 2006).  

Eventos como a Oktoberfest, que celebram as características de uma etnia, 

promovem a união da comunidade em torno de um objetivo comum, além das celebrações 

culturais germânicas: oportunidades e o desenvolvimento de Blumenau e região, afirmativa 

esta corroborada por Pellegrini Filho (1993, p. 125): 

 

Não vemos como evitar que o visitante se mostre curioso em saborear pratos 
regionais, em comprar peças artesanais (de confecção tradicional-popular ou de 
pequenas oficinas), em comparecer a festividade e movido pelo incomum de uma 
Congada, de uma Cavalhada, de um Boi-Bumbá, de uma Chegança, de um pastoril 
ou outras manifestações do teatro popular, ou ainda atraído por danças como Frevo, 
a Ciranda, o Catira, o Batuque de Umbigada etc. 

 
As manifestações da cultura local em suas várias formas - danças, gastronomia, 

hábitos e costumes cotidianos - podem alavancar demandas específicas pelos eventos étnico-

culturais e a partir daí gerar oportunidades de arrecadação e desenvolvimento econômico. 

Portanto, de acordo com as vocações turísticas regionais, em uma das suas principais 

ramificações, no Turismo de Eventos é importante observar o papel que a governança exerce 

a partir de suas ações, bem como nos resultados econômico-sociais obtidos na realização da 

festa. O segmento de eventos possui uma dinamicidade a qual está presente em várias 

atividades econômicas: indústria, o comércio, instituições de ensino, gerando turismo a partir 

da organização de eventos para contemplar interesses de cada atividade. Um exemplo claro 

ocorre na própria cidade de Blumenau que organiza sistematicamente eventos para fomentar 

os negócios nas áreas características de sua economia: setor têxtil, tecnologia e serviços de 

turismo. As feiras, festas e encontros originados dessas iniciativas propiciam à cidade de 
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Blumenau oportunidades de negócios, geração direta e indireta de empregos e renda (exemplo 

da Oktoberfest) para a população local e da região, como é o caso das cervejarias regionais na 

Oktoberfest. A partir da perspectivas do Desenvolvimento Regional, o segmento de eventos 

poderá contribuir decisivamente para a melhoria da qualidade de vida de uma localidade.  

Municípios com baixo IDH14 e economia estagnada, como é o caso de muitas 

cidades do centro-norte do país, possuem uma vocação natural para o desenvolvimento do 

turismo a partir de aspectos culturais, atributos físicos, imagem macrorregional e 

especialmente o apelo de incrementar a economia de localidades com crescimento econômico 

deficitário. A partir da perspectivas regionais, o turismo de eventos poderá acrescentar ao 

Brasil oportunidades de criação de oportunidades de negócios e promoção do produto 

turístico interna e externamente, pois o segmento de eventos traz retorno promocional, como é 

o exemplo dos benefícios econômicos, promocionais e de desenvolvimento dos jogos 

olímpicos, copa do mundo de futebol e grandes eventos culturais. Outra grande fatia desse 

mercado é os de representantes de nações para discussão de assuntos de interesse global. 

Assim como os demais, promovem a nação, atraem investidores e geram emprego, renda, 

receita e tributos. Essa perspectiva, observando-se as proporcionalidades, poderá ser aplicada 

aos municípios, microrregiões, Unidades da Federação e macrorregiões nacionais. 

A sazonalidade no setor turismo é uma ameaça para os empreendedores e 

trabalhadores do segmento, por isso o turismo de eventos aparece como uma alternativa para 

os meses de baixa demanda de turistas em uma localidade ou empreendimento. Algumas 

destinações turísticas anexaram os eventos ao seu produto turismo, pois além da alternativa 

pela questão sazonal, podem se tornar uma importante fonte de receita e, por isso, propiciar 

crescimento e, a partir da inclusão de trabalhadores no processo, desenvolvimento. 

Oportunizar o pequeno empreendedor a partir do suporte estrutural aos eventos pode 

alavancar muitos pequenos negócios, como prestação de serviços em gastronomia, montagem 

dos locais onde os eventos acontecem, segurança, limpeza, suporte tecnológico, serviços de 

complementação à infraestrutura turística, pequeno e médio comércio favorecidos, etc. 

Na perspectiva desta pesquisa, tem-se um grande evento que acaba oportunizando 

direta e indiretamente muitos dos pequenos e médios empreendedores da região de Blumenau, 

elencados no capítulo anterior. A própria planificação da Oktoberfest já leva a uma 

oportunização dos negócios e trabalhadores regionais dentre seus objetivos, corroborando 

com a intenção inicial dos idealizadores da festa, vide o momento 1983/1984. 

                                                 
14 Índice de Desenvolvimento Humano. 
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2.5 MATRIZ ANALÍTICA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Tema 
Identificação dentro do objetivo específico 

proposto para temática 

Técnica/instrumentos 

utilizados 

Territorialização 

Análise de correlação com a governança e as 

territorialidades oriundas dos processos e das 

institucionalidades que foram criadas para a 

gestão da Oktoberfest. 

Entrevistas 

semiestruturadas e 

análise de documentos 

Governança 
Análise dos atores sociais presentes na 

organização da Oktoberfest/Blumenau. 

Entrevista 

semiestruturada 

Governança 

Análise de correlação entre a governança e as 

territorialidades advinda dos processos de 

territorialidades criadas para a gestão da 

Oktoberfest Blumenau. 

Entrevista 

semiestruturada e 

análise de documentos 

Desenvolvimento 

econômico 

Análise sobre a percepção dos atores sociais 

envolvidos na percepção dos atores sociais 

envolvidos na gestão da Oktoberfest. 

Entrevistas 

semiestruturadas 

Desenvolvimento 

regional 

Análise sobre a percepção dos atores sociais 

envolvidos na gestão da Oktoberfest sobre os 

impactos da festa no desenvolvimento  (turístico) 

da região. 

Entrevistas 

semiestruturadas e 

análise de documentos 

Desenvolvimento 

sustentável 

Análise da percepção dos atores sociais 

envolvidos na gestão da Oktoberfest sobre os 

impactos da Oktoberfest Blumenau no 

ecodesenvolvimento da região. 

Entrevistas 

semiestruturadas 

Ecodesenvolvimento 

Análise sobre a percepção dos atores sociais 

envolvidos na Oktoberfest Blumenau, a partir da 

perspectiva da sustentabilidade política e 

administrativa. 

Entrevistas 

semiestruturadas e 

análise de documentos 

Turismo 

Contextualização da Oktoberfest/Blumenau 

dentro do turismo de Santa Catarina e o que é 

observado na legislação. 

Entrevistas 

semiestruturadas 

Turismo 

Análise de percepção dos atores sociais da gestão 

Oktoberfest dos impactos da festa para o 

ecodesenvolvimento turístico da região com a 

realização da festa. 

Entrevistas 

semiestruturadas 

Turismo de eventos 
Análise sobre a orientação existente na gestão da 

Oktoberfest sobre planejamento de eventos. 

Entrevistas 

semiestruturadas 
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2.6 O CASO ESTUDADO 
 

 

A cidade de Blumenau, situada na Região Sul do Brasil, no estado de Santa Catarina 

– Região do Médio Vale do Itajaí - com 292.972 habitantes e uma área de 520 km²15, sedia, ao 

longo de 24 anos, o maior evento de Turismo étnico-cultural do Brasil: a Oktoberfest (em 

alemão festa de outubro – Oktober). As características germânicas presentes na cultura 

blumenauense, cultivadas desde a chegada dos primeiros imigrantes alemães em 1850, 

originaram a idéia da realização da mais tradicional festa alemã e que acontece também em 

alguns municípios da região sul do Brasil como: Itapiranga, em Santa Catarina (a mais 

antiga); Santa Cruz do Sul e Igrejinha, no Rio Grande do Sul; e Rolândia, no estado do 

Paraná. A festa que deu origem às versões brasileiras é a de Munique, cidade ao sul da 

Alemanha, situada na região da Baviera, que é realizada desde 12 de outubro de 1812. É mais 

um festival gastronômico do que um evento cultural. Em várias partes do planeta, onde estão 

presentes as colônias alemãs, também existem versões deste evento, como é o caso da 

Austrália e Emirados Árabes Unidos (Dubai).  

 A ideia da Oktoberfest/Blumenau surgiu alguns anos antes de seu início, quando 

empresários da indústria e comércio da cidade, conhecendo a festa alemã, ”já pretendiam a 

realização de um evento turístico-cultural semelhante aquele” (FERRARI, 1998, p. 19). Um 

dos fatos marcantes que determinaram finalmente o início da realização da Oktoberfest/ 

Blumenau foram as enchentes de 1983/1984, as quais destruíram boa parte da cidade, todavia 

o projeto do evento já existia e seria executado mesmo sem que as catástrofes acontecessem. 

Sessenta dias após a última cheia, em 05 de outubro de 1984, nasce a Oktoberfest, com dez 

dias de festa e público de 102.000 pessoas16, com o intuito de propiciar oportunidades de 

negócios e reaquecer a economia de Blumenau após as referidas tragédias. O evento foi 

viabilizado através de ações conjuntas do poder público e da iniciativa privada. ”A festa 

nasceu sob o comando do Sr. Antônio Nunes, Secretário de Turismo e dirigente da 

Oktoberfest nas edições de 1 a 5, entre os anos de 1984 e 1988, na administração do Prefeito 

Dalto dos Reis” (FERRARI, 1998, p. 23). Os objetivos que efetivaram o início da realização 

da festa (econômicos e sociais) movimentam direta e indiretamente mais de 39 atividades 

profissionais distribuídas pelos três setores da economia e que geram oportunidades de 

trabalho para cerca de 4.000 pessoas no período pré e per-Oktoberfest. Para compreender a 

                                                 
15 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. 
16 PROEB: Fundação Promotora de Exposições de Blumenau. 
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importância sócio-econômica do evento, somente com a empregabilidade de pessoas direta e 

indiretamente ligadas com a musicalidade da festa (bandas, músicos e apoio), a geração de 

empregos chega a 60017 vagas. Abaixo segue quadro que demonstra o processo de evolução 

do dimensionamento da festa: 

Quadro 1 – Evolução de público e consumo de chope na Oktoberfest – até edição 2007 

Fonte: Assessoria de Imprensa da PROEB. 
Observação: dados conseguidos junto a PROEB antes da edição 2008. 

 

                                                 
17 Presidência da Comissão de bandas da Oktoberfest Blumenau. 

Edição Ano Outubro Público Chope (litros) 

1ª 1984 05 a 14 102.000 103.000 

2ª 1985 04 a 20 362.371 182.530 

3ª 1986 03 a 19 802.230 485.855 

4ª 1987 02 a 18 874.945 560.713 

5ª 1988 07 a 23 1.009.057 721.652 

6ª 1989 06 a 22 954.692 765.739 

7ª 1990 05 a 21 959.998 774.672 

8ª  1991 04 a 20 844.255 561.774 

9ª 1992 09 a 25 1.010.060 553.491 

10ª 1993 01 a 17 853.000 406.814 

11ª 1994 06 a 23 827.000 501.062 

12ª 1995 05 a 22 929.793 502.386 

13ª 1996 10 a 27 515.213 352.293 

14ª 1997 02 a 19 500.245 290.395 

15ª 1998 08 a 25 500.000 312.037 

16ª 1999 07 a 24 607.417 284.571 

17ª 2000 05 a 22 616.222 290.337 

18ª 2001 04 a 21 626.620 265.342 

19ª 2002 10 a 26 502.937 242.654 

20ª 2003 02 a 19 605.538 263.120 

21ª 2004 07 a 24 613.184 269.380 

22ª 2005 07 a 23 365.288 266.811 

23ª 2006 05 a 22 602.941 370.000 

24ª 2007 04 a 21 690.144 *365.000 

TOTAL: 16.275.150 9.326.628 
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             Os benefícios econômicos e sociais analisados na pesquisa, impactantes para a 

economia blumenauense e região, acabou originando, para o Vale do Itajaí e outras regiões do 

estado, um circuito de festas étnicas e gastronômicas (a maioria realizadas no mês de 

outubro), beneficiando o turismo no estado e, consequentemente, o acréscimo de divisas na 

economia catarinense. O evento ocorre durante dezessete dias de outubro, anualmente, nos 

pavilhões da PROEB, no Bairro da Velha, em Blumenau. Nos anos de 1988 e 1992 foram 

registradas edições que ultrapassaram 1.000.000 de participantes.  

Esta abordagem (Oktoberfest) tem por objetivo identificar quais são os aspectos de 

relevância prática e eventuais problemas, a partir das ações da governança e de sua atual 

territorialidade, impactando no ecodesenvolvimento turístico regional.   Também é de 

fundamental importância a observância, dentro do seu planejamento, de aspectos que possam 

se tornar relevantes subsídios como contribuição a um banco de dados para o 

ecodesenvolvimento nesta área através das instituições de ensino, poder público e iniciativa 

privada.  

Atualmente, a diretriz do Ministério do Turismo (incluindo o setor eventos) para a 

planificação da atividade no Brasil prevê a regionalização (planejar o turismo a partir das 

regiões) para ordenar o planejamento, desde o ano de 2003, quando Luis Ignácio Lula da 

Silva tomou posse na presidência da República. A partir das diretrizes nacionais do 

planejamento turístico, essa metodologia de planificação foi criada e assim entendida pelo 

Ministério do Turismo, (2005): 

  
[...] o modelo de gestão apoiado na regionalização do turismo, incorporando a noção 
de território e de arranjos produtivos transformou-se em eixo estruturante dos macro 
programas do Plano Nacional de Turismo. Tais ajustes garantem uma política 
pública mobilizadora que permite a flexibilidade, de modo a atender às múltiplas 
questões que interferem no equilíbrio social e econômico das comunidades, dos 
municípios, dos estados e do país. 
 

 A regionalização do planejamento é uma continuidade do antigo PNMT18, vigente até 

o final do mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 31 de dezembro de 2002, 

que previa a conscientização e o planejamento do turismo a partir dos municípios. Com a 

proposta de descentralização do Governo em Santa Catarina, o qual entrou em vigor em 

200319, foram criadas as SDRs – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - em 29 

regiões (hoje 38 secretarias, uma em cada município-pólo-sede), com a finalidade de 

desenvolver o estado a partir dessas microrregiões, delimitadas por critérios econômico-

                                                 
18 Programa Nacional de Municipalização do Turismo. 
19 Início do Governo Luiz Henrique. 
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geográfico-políticos. O segmento turístico, assim como os demais, passou a ser projetado a 

partir das prioridades apontadas pelo comitê temático da atividade20 de cada região. Houve 

uma divisão no estado no que se refere à atividade turística, observando-se critérios 

geográficos, espaciais, estruturais, culturais e econômicos, assim explicitado por Fortes 

(2007): 

Baseada nas idéias da regionalização e alinhada às novas diretrizes do Ministério do 
Turismo, criado também no ano de 2003, a então, Secretaria da Organização do 
Lazer, retomou a divisão turística regional definida nos anos de 1980. Adotou como 
estratégia de planejamento, a organização de roteiros integrados que contemplassem, 
além dos atrativos naturais e aspectos culturais, a oferta hoteleira e a qualidade dos 
serviços. [...] entre os roteiros definidos estão: Caminho dos Príncipes, Rota do Sol, 
Grande Florianópolis, Encantos do Sul, Serra Catarinense, Vale Europeu, Vale do 
Contestado e Grande Oeste. 

 

 A construção da pesquisa foi elaborada sob a análise desta ambiência e o papel na 

territorialização deste produto turístico (turismo de eventos étnico-cultural) na área de 

abrangência da região de Blumenau. 

 

 

2.6.1 As fases: planejamento, organização e gestão do evento 

 

 

Historicamente, o planejamento da Oktoberfest possui um modelo único. Segundo a 

Assessoria de Imprensa da PROEB, a planificação do evento ocorre com a mesma 

metodologia desde a sua primeira versão no ano de 1984. Corroborando com este cenário, a 

festa possui em seus quadros de gestão vários integrantes que transcendem o universo político 

com mais de uma década de atuação nas comissões, independentemente da agremiação 

partidária que administra o município e, consequentemente, dos órgãos de turismo que são 

responsáveis pela Oktoberfest.  

Apesar desse quadro, os dirigentes públicos das entidades promotoras do evento são 

escolhidos pelo critério político, por isso muitas decisões e características do evento, 

respaldadas no planejamento, podem sofrer mudanças, observando-se o cenário político 

municipal vigente. Entidades como PROEB, Vila Germânica e a Secretaria Municipal de 

Turismo, responsáveis pela organização da festa, têm seus dirigentes selecionados de acordo 

com a agremiação política que detém o poder do executivo municipal ou partidos aliados. 

 

                                                 
20 Comitê Temático da Organização do Lazer. 
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2.6.2 As fases do evento – territorialização 

 

 

Os momentos distintos da Oktoberfest delimitaram o turismo regional e o de Santa 

Catarina, pois a festa foi o ponto de partida para a consagração do calendário das festividades 

étnicas de outubro no turismo do estado como referência no calendário turístico nacional. A 

primeira fase da festa foi marcada pelo apelo comunitário, através da valoração das tradições 

da colônia germânica de Blumenau, tendo o evento um papel preponderante para valorar as 

características da comunidade e suas origens, bem como reaquecer a economia do município e 

região, após as grandes enchentes de 1983/1984, oportunizando o empreendedorismo e a 

geração de emprego e renda. 

Com o crescimento da festa, os aspectos mercantilistas (sempre presentes) tomaram 

proporções significativas e superaram o apelo principal da Oktoberfest que na sua origem 

estava centrada na colonização alemã e suas características autóctones. Com uma demanda de 

turistas de diversos lugares e regiões, com perfis distintos, a festa passou a oferecer aos seus 

frequentadores um pacote de produtos peculiares a eventos de outras regiões, extraindo a 

característica singular do evento e a autenticidade da festa. O apelo comercial influenciou  

todo o perfil do produto turístico Oktoberfest, porque proporcionou a evidência e o apelo dado 

à cerveja e à disputa das grandes cervejarias nacionais para fornecer o produto ao evento, 

deixando de lado a produção regional, muitos deles com receitas seculares vindas com os 

imigrantes alemães. Se por um lado interesses privados foram contemplados nessa fase do 

evento, o produto turístico de Blumenau ficou descaracterizado e, com isso, o turismo 

regional. 

A resposta ao cenário descrito no parágrafo anterior veio em 2005 com o resgate 

histórico dos propósitos da festa: valorização da cultura local, do produto turístico regional e 

de Santa Catarina. A necessidade percebida pelos gestores estava evidenciada pela  

descaracterização do evento e pelo reflexo negativo no turismo de Blumenau e região, pois 

eram inúmeros os turistas descontentes com a falta de autenticidade da festa, visto ter a 

mesma se afastado da proposta cultural germânica a qual era responsável pela vinda de muitos 

visitantes de inúmeros lugares do Brasil e até do exterior. Como resultado para esta retomada 

à temática inicial do evento, o perfil dos turistas mostra-se além dos característicos “foliões” 

dos salões da PROEB. Durante o dia e início da noite, famílias, crianças, jovens casais, idosos 

e praticantes do turismo étnico-cultural se fazem presentes aos desfiles, ao consumo 

gastronômico e observação das bandas e músicas folclóricas do evento, resgatando o público 
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e o apelo inicial da Oktoberfest. A partir das entrevistas efetivadas na pesquisa, ficou clara a  

importância de que a atual fase do evento é fundamental para o fortalecimento da marca 

Blumenau, do turismo regional e de Santa Catarina, além de garantir receitas e oportunizar à 

região a inclusão social através da geração de renda e emprego, bem como o fomento ao 

empreendedorismo. No anexo I, pode-se observar, através da programação da abertura das 

festividades em 2008, o estágio atual da festa (resgate cultural germânico e da família) 

enquanto proposta de evento/turístico. 

 

 

2.6.3 O planejamento da Oktoberfest 

 

 

O modelo de planificação da festa existe desde a sua primeira edição, o qual se 

repete até as edições atuais. Com o crescimento da Oktoberfest, houve mudanças, mas nada 

que tenha exigido um projeto especial. O cronograma de trabalho sempre é definido  meses 

antes do evento pela C.C.O.21, visto que,  atreladas a ela, atualmente, existem 3 comissões: de 

bandas, segurança e desfile (edição 2008). Em edições anteriores, existiam outras além destas 

outras comissões: comissão de som, comissão de vendas de bebidas, comissão de limpeza, 

comissão de divulgação e comissão de decoração. A Oktoberfest ocorre nos pavilhões do 

Parque Vila Germânica, no Bairro da Velha. Durante a noite, acontecem apresentações de 

bandas típicas, algumas vindas da Alemanha. No local, funcionam restaurantes de 

gastronomia típica germânica, vários pontos de venda de chope e lanche. 

A partir do estabelecimento da linha que a festa seguirá na edição em planejamento, 

as comissões iniciam os seus trabalhos apoiadas nos recursos que são repassados pela Vila 

Germânica, além das empresas patrocinadoras que também injetam capital para a realização 

da Oktoberfest/Blumenau. A participação da iniciativa privada aparece como um dos alicerces 

da funcionalidade da festa. Até a edição de 2004, somente grandes empresas como Brahma, 

Antártica e Kaiser é que forneciam e comercializavam chope durante a realização da festa. No 

ano de 2005, a organização do evento passou a abrir um pavilhão (01) para as cervejarias 

artesanais de Blumenau e Região, processo que se efetiva através de licitação. A festa oferece, 

em sua estrutura, dez espaços para as cervejarias locais, os quais são preenchidos pelas 

empresas que oferecerem o melhor preço pelo ponto de comercialização. 

                                                 
21 Comissão Central Organizadora. 
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2.6.4 Organização e gestão do evento 

 

 

A organização da Oktoberfest/Blumenau, seguindo a sua configuração atual, tem 

como entidade promotora a Prefeitura Municipal de Blumenau e Fundação Promotora de 

Exposições de Blumenau/Parque Vila Germânica22, sob o comando do Secretário Municipal 

de Turismo e Presidente do Parque Vila Germânica, portanto não há uma empresa 

organizadora do evento. Atualmente, esta pasta é comandada pelo Sr. Norberto Mette. Estes 

cargos são de confiança do prefeito e, por isso, temporários. A C.C.O é formada por 

representantes das diversas comissões organizadoras da festa (hoje três). Os mesmos se 

reúnem periodicamente para tratar de assuntos pertinentes à organização da Oktoberfest.  No 

atual formato de organização do evento, é importante ressaltar o papel da comunidade 

blumenauense, pois a mesma tem um importante envolvimento, muitos segmentos estão 

representados e com responsabilidades. Esta participação comunitária deve-se ao fato de que 

as comissões organizadoras não são representadas por políticos necessariamente, mas também 

pela comunidade, por isso existem membros que estão permanentemente no quadro das 

comissões há mais de 10 anos. Quanto à participação da comunidade de Blumenau na festa, é 

conveniente destacar o apoio de entidades de classe, clubes de caça e tiro (dos quais surgiram 

as comissões de trabalho do evento) e instituições ligadas ao poder público e à iniciativa 

privada. 

Inexoravelmente, a atividade turística resulta em impactos ao meio ambiente. A 

preocupação dos gestores da Oktoberfest é explicitada no planejamento da festa, como por 

exemplo, no reaproveitamento da água da chuva, inclusão social a partir da reciclagem do lixo 

e na conscientização, coleta e reciclagem dos rejeitos nos postos de atendimento e recepção ao 

turista. 

 
 
2.6.5 O papel dos atores sociais envolvidos na Oktoberfest 

 

 

Cada ator social tem uma participação importante no contexto comunitário que a 

Oktoberfest representa para o município de Blumenau e região, pois a sociedade, como um 

todo, se faz representada. Todos os protagonistas possuem seus interesses específicos; no 

                                                 
22 Entidade teve no Sr. Arold Letzow o seu primeiro presidente em 1984. 
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entanto, há um objetivo comum da festa: o desenvolvimento da região e a valorização dos 

costumes locais. Observando o que desempenha para o evento cada um de seus atores, tem-se 

o seguinte quadro observado: o poder público aparece como incentivador e promotor do 

evento, a fim de propiciar subsídios para o aquecimento econômico de Blumenau e, por 

conseqüência, da região, o que acarreta também no desenvolvimento (geração de 

oportunidades de renda e inclusão). A iniciativa privada, além de contribuir para a 

viabilização operacional e estrutural do evento, aparece como importante alicerce para a 

valorização cultural da região. Um  exemplo é o das cervejarias artesanais locais que 

influenciam tanto na estrutura da festa, quanto no resgate histórico que o atual estágio do 

evento sugere. Outro aspecto importante do setor privado está na oportunização de empregos 

diretos e indiretos no período pré, per e pós-Oktoberfest, o que oferece alternativas de renda e 

empregabilidade, tanto temporária (principalmente) como permanentemente. A comunidade 

aparece como um elemento estratégico e decisivo na delimitação das fases do evento (como 

um meio) e no estabelecimento das prioridades da festa enquanto proposta da Oktoberfest 

(resgate da cultura germânica). O envolvimento da comunidade como um todo, seus valores, 

hábitos e costumes são de fundamental importância no produto turístico Oktoberfest e 

Blumenau assim que consumidos, pois são as características históricas da população 

autóctone que o consumidor/turista busca ao visitar Blumenau no mês de outubro. 

Contudo, é importante esclarecer que a Oktoberfest propicia a Blumenau, região e a 

Santa Catarina uma forma de aumento de oportunidades econômicas, valorização cultural, 

inclusão social e fortalecimento do PIB. Somente através do somatório de esforços, tendo 

como finalidade as prioridades de cada ator social envolvido, é que a Oktoberfest se mantém 

há mais de 25 edições e é, hoje, muito mais do que uma alternativa para a economia regional e 

estadual, além de contribuir para a construção da imagem e dos valores de Santa Catarina. 

 
 
2.6.6 Prioridades dos atores sociais 

 

  

O que vem ocorrendo através das edições da Oktoberfest ao longo dos anos, na visão 

dos gestores, é um somatório de esforços para que a comunidade de Blumenau e região 

possam extrair e maximizar os benefícios trazidos pelo evento. Interesses do poder público, 

iniciativa privada e comunidade estiveram em voga em todas as edições da festa.  Percebe-se 

através do contato com os administradores do evento (oriundos da comunidade e poder 
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público principalmente) uma consciência de que muitos interesses estão em cheque e que a 

busca da sinergia é constante. Os resultados são uma soma  de resultados mais positivos para 

a governança, sob uma análise holística da construção do consenso do que os problemas 

existentes. 

 

 

2.6.7 O atual estágio do evento 

 

 

 Atualmente, a Oktoberfest apresenta uma proposta de enfatização do aspecto 

histórico-cultural que é de fundamental importância para a manutenção da festa e 

consolidação do produto turístico Blumenau, região e Santa Catarina. Este momento da 

Oktoberfest/Blumenau aparece como uma resposta ao afugentamento do perfil de turista 

característico do turismo cultural, da descaracterização ocorrida até meados dos anos de 1990, 

num processo de vulgarização e mercantilização da festa, o qual deixou de lado as 

características germânicas autóctones. Portanto,  a fase atual do evento retoma a idealização 

da Oktoberfest que trazia a necessidade da valoração cultural germânica, resgatada pelos 

gestores da festa a partir do ano de 2005, unindo desta forma o poder público, comunidade e 

iniciativa privada num objetivo comum,  

 

 

2.6.8 Legislação/Orientação do planejamento turístico no Brasil e Santa Catarina 

  

 

Um aspecto importante e ressaltado pelos gestores da Oktoberfest é a expectativa em 

relação à nova lei brasileira referente ao segmento turístico que tramita no congresso nacional, 

aprovada na Câmara dos Deputados e em apreciação no Senado Federal. As diretrizes 

observadas na festa estão muito focadas na relação público-privada, como é o caso das 

licitações que estão regulando todo o processo de gestão dos serviços prestados e propiciados 

pelo evento. Os aspectos contemporâneos de planificação turística estão sendo observados, 

porém o turismo ainda ocorre de forma desordenada em muitas localidades por uma 

indefinição legal quanto a normas e planejamento no Brasil 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 PROCEDIMENTOS 
 

 

Esta caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa-analítico-descritiva sobre os dados 

oficiais Oktoberfest/Blumenau, bem como uma análise do papel da governança na 

territorialização da Oktoberfest e a sua influência para o ecodesenvolvimento turístico 

regional. Os dados foram coletados em entrevistas semiestruturadas com os presidentes de 

comissões temáticas da Oktoberfest/Blumenau (03) e com o presidente da Comissão Central 

Organizadora da festa. Também foi realizado um levantamento de informações com a Srª. 

Tânia Rodrigues (Assessora de Imprensa da PROEB), a qual repassou informações sobre o 

histórico da festa, planejamento e gestão do evento 

 

 

3.2 OBJETO DE ESTUDO 
 

 

Para alicerçar a coleta de informações, foi efetivada uma pesquisa de caráter 

qualitativo. Alves (1991, p. 55) entende que, este tipo de estudo que está em foco é uma,  

 

Construção social da qual o investigador participa e, portanto, os fenômenos só 
podem ser compreendidos dentro de uma perspectiva holística, que leve em 
consideração os componentes de uma dada situação em suas interações e influências 
recíprocas, o que exclui a possibilidade de se identificar relações lineares de causa e 
efeito e de se fazer generalizações do tipo estatístico. 

 

A partir dos dados coletados na pesquisa qualitativa, far-se-á a complementação das 

informações e embasamento da argumentação com a utilização da técnica de pesquisa 

analítico-descritiva. 

 

 

3.3 DIMENSIONAMENTO TÉCNICO DA PESQUISA 
 

 

Em  primeiro  plano,  aparece  a  descrição  da  leitura analítica  para  dar subsídios e  
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fortalecer a argumentação a partir de conteúdo empiricamente pesquisado, assim descrita por 

Gil (2002, p. 78): “A finalidade da leitura analítica é a de ordenar e sumariar as informações 

contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de respostas ao problema de 

pesquisa”. Com isso, o problema de pesquisa poderá ser atendido a partir da descrição de 

fatos registrados oficial e bibliograficamente, alicerçando a argumentação. Seguindo os dados 

propiciados pela leitura analítica, a pesquisa seguiu seu curso através da descrição 

estratificada por este estudo e sendo transcrita pela pesquisa descritiva: “As pesquisas 

descritivas tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2002, 

p. 42). Então, o objeto desta dissertação está contemplado a partir de seus problemas: 

características e descrição do setor turístico em Blumenau e região, bem como dos atores 

protagonistas: comunidade, poder público e a iniciativa privada. 

 

 

3.4 POPULAÇÃO 
 

 

Amostra intencional a partir dos Presidentes das Comissões Temáticas que foram 

subdivididas na gestão da Oktoberfest/Blumenau, levando em consideração os três grandes 

momentos fundamentais do evento: Comissão de Bandas, Comissão de Desfiles, Comissão de 

Segurança, bem como o Ex-Prefeito de Blumenau, o qual iniciou a festa em seu primeiro ano 

de mandato e o publicitário criador da primeira mascote oficial do evento, que perdurou por 

doze edições, e tendo feito algumas parcerias com a iniciativa privada na promoção da festa. 

A partir desse universo, obteve-se dados oficiais sobre a temática da Oktoberfest. 

 

 

3.5 TÉCNICAS DE COLETA E DE ANÁLISE 
 

 

Entrevista semiestruturada ou como identificada por (GIL, 2002, p. 117): ”quando é 

guiada por relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu 

curso” – descobrir as formas de pensar e agir dos atores sociais envolvidos neste evento, bem 

como os pontos de conversão que possam levar a uma estratificação de necessidades para as 

respostas dos problemas de pesquisa. Os atores entrevistados foram respectivamente: Sr. José 
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Carlos Oechsler – Presidente da Comissão de Bandas da Oktoberfest/Blumenau; Sr.Carlos 

Schlemper – Presidente da Comissão de Desfiles da Oktoberfest/Blumenau; Sr. Dalto dos 

Reis - Ex-Prefeito de Blumenau na primeira edição da festa (1984) e o Publicitário Sr. Luiz 

Cé - criador da primeira mascote oficial da festa, o qual trabalhou em parceria com a 

iniciativa privada em algumas ações promocionais do evento e tendo um destaque como 

membro da comunidade blumenauense. As fontes documentais da pesquisa foram: 

Associação Empresarial de Blumenau, Prefeitura de Blumenau, Fundação Cultural de 

Blumenau, Clube dos Dirigentes Lojistas de Blumenau, PROEB, Parque Vila Germânica e 

Sindicato dos Hotéis Restaurantes, Bares e Similares de Blumenau.A Senhora Tânia 

Rodrigues (Assessoria de Imprensa da PROEB) aparece na pesquisa como fonte de dados 

importante coletadas na PROEB. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS NA PESQUISA 

 

 

A presente pesquisa teve o intuito de contemplar aspectos importantes abordados 

como norte desta dissertação, que agregados às temáticas propostas na fundamentação teórica 

desta pesquisa, trazem elementos para confirmação ou refutação de hipóteses lançadas ainda 

no projeto de pesquisa. Os objetivos propostos no início da dissertação nortearam as 

discussões trabalhadas na pesquisa qualitativa. São eles: contextualizar o turismo em Santa 

Catarina, sua legislação, orientações para a planificação de eventos; contextualizar o produto 

turístico Oktoberfest desde a sua criação até o ano de 2008; identificar e analisar as instâncias 

de governança presentes na organização do evento; analisar a correlação entre a governança e 

as territorialidades advindas dos processos e institucionalidades criadas para a gestão da 

Oktoberfest; analisar a percepção dos atores sobre os impactos da Oktoberfest no 

ecodesenvolvimento turístico regional considerando as dimensões de sustentabilidade política 

e administrativa. 

Nos aspectos percebidos durante as entrevistas, ficou claro que os gestores do evento 

e da atividade turística de Blumenau sentem a falta de uma legislação mais específica tanto 

para o turismo como para o setor eventos e, principalmente, para planejar essas atividades. 

Durante a entrevista com o Presidente da Comissão de Bandas da Oktoberfest, Sr. José Carlos 

Oechsler, ficou clara a pertinência desta preocupação/necessidade: Oechsler enfatizou que a 

nova Lei do Turismo (Lei nº 11.771 de 17/09/2008) e, consequentemente, da sua planificação 

que já foi aprovada pela câmara dos deputados e tramita agora no Senado Federal (entrevista 

realizada em 05/09/2008). Portanto, o planejamento do turismo, dos eventos (Oktoberfest) e 

com isso o que ocorre no segmento no estado catarinense segue a mesma orientação das 

demais unidades da federação:  os aspectos legais seguem as normas constitucionais vigentes 

para a atividade turística; o planejamento é efetivado por diretrizes dos promotores do turismo 

e dos eventos, seja no setor público ou privado (regionalização do turismo). 

A Oktoberfest/Blumenau nasceu de um apelo comunitário. Isso foi bastante 

enfatizado pelos entrevistados, não só pela necessidade econômica da época (1984), mas 

principalmente pela demanda na sociedade blumenauense em relação à valorização dos seus 

aspectos culturais. A foto a seguir mostra a participação comunitária e a exaltação da cultura 

alemã, em uma personificação da chegada dos primeiros imigrantes, na primeira edição do 

evento em 1984, demonstrando-se dessa forma territorialidade no início da 

Oktoberfest/Blumenau, conforme a foto abaixo. 
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Figura 1 – Fase inicial da festa: caráter comunitário/cultural – Oktoberfest 1984. 

Fonte: Fundação Cultural de Blumenau. 

 

Para que esse anseio fosse contemplado, os gestores/entrevistados apontaram que 

essa preocupação esteve presente em todas as fases da festa, sendo inclusive uma necessidade 

apontada pelos turistas, como demonstrou o Presidente da Comissão de bandas do evento, Sr. 

José Carlos Oechsler: 

 

Se vendia uma situação e na hora o consumidor, o produto Oktoberfest e não 
encontrava música ou culinária condizente. [...] Havia muita reclamação de turistas 
[...] nós exigimos que seja tocado um mínimo repertório de músicas germânicas [...] 
nós cuidamos do aspecto visual das bandas [...] colocamos na cidade grupos 
músicas nas praças terminais urbanos, nas feiras [...] no ano passado tivemos um 
público excelente, nós demos uma guinada na festa, deixamos de focar a cerveja, 
não é mais o carro chefe a cerveja, mas sim a cultura [...] O turista ele sai da sua 
cidade para ver coisas diferentes. No nosso caso a alegria, um ambiente de festa. 
Nós colocamos que o turista vai ver aqui um pedaço da Europa, cultura 
germânica... 
 
 

Portanto, a Oktoberfest/Blumenau passou por momentos distintos e isso 

naturalmente trouxe consequências para o evento e influenciou na delimitação dos períodos 

da festa que foram bastante enfatizados pelos entrevistados, muito para explicar a história da 
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Oktoberfest até os dias atuais. Todas as fases do evento: criação, carnaval alemão em meados 

dos anos de 1990 e o resgate cultural dos últimos quatro anos caracterizam as fases e a 

territorialidade (delimitação/consequências) do evento, assim explicitado pelo publicitário 

criador do personagem histórico da festa, Vovô Chopão, Sr. Luiz Cé: 

 

A festa surgiu como uma cópia da Alemanha veio pra cá como festa do chopp. [...] 
Quando criaram aquela festa da Prainha que trouxeram Mamonas Assassinas [...] 
Houve um período de tumulto  a bagunça do Tunga na época era uma baderna 
durante o dia todo em todos os dias da festa., por isso criaram o Skol Rock. Com 
um milhão de pessoas. Hoje está tranqüilo (estrutura da PROEB) e no início a 
cidade se envolvia como um todo, hoje a cidade não se envolve tanto. A criação do 
parque Vila Germânica se voltou mais para as tradições germânicas do que para o 
chopp. O Norberto Mette está levando mais a sério isto ai. A Oktoberfest hoje é 
tratada como a festa do cultura, da gastronomia, do folclore e do chopp. 

 

Essa afirmativa demonstra por que este grande evento passou por tantas fases, o 

apelo comunitário/cultural de seu início pela demanda do resgate das raízes germânicas 

identificados na comunidade, aliando-se aos fatores de auto-estima e economia, após as cheias 

de 1983/1984. Culturalmente, na cidade de Blumenau e em Santa Catarina, condiciona-se o 

início da Oktoberfest a essas duas catástrofes. Foram fatores que contribuíram para o seu 

início; porém, a ideia de criação da festa já existia antes mesmo das eleições de 1982, 

conforme entrevista com o Ex-Prefeito de Blumenau Dalto dos Reis, o qual teve a iniciativa 

de começar o evento através de sua gestão e assim foi explicado pelo antigo mandatário: 

 
 

Contrariando dessa forma o que muitos propalam que ela surgiu em decorrência da 
enchente daquele ano [...] “Houve uma intenção clara e transparente de se 
reproduzir, da forma mais idêntica possível, algo que acontecia de há muito na 
Europa, mais especificamente em Munique, na Alemanha. Quero frisar que de 
criatividade, nada houve”. Há definição pela suspensão do evento teve sua 
fundamentação na falta de recursos devido à dimensão da tragédia e na infra-
estrutura, pois o pavilhão A da PROEB aonde aconteceria o evento ficou submerso 
durante 26 dias e totalmente danificado, ficando sua recuperação inviável para o 
prazo de 60 dias que antecediam a Oktoberfest e o seu nascimento. [...] A 
vinculação da festa com as enchentes foi propalada muito em função da 
proximidade de datas e por fazer parte da pauta do programa de turismo, elaborado 
para combater o saldo negativo que a enchente deixou para a cidade. O evento já 
havia sido anunciado muitas vezes na cidade antes mesmo da campanha de 1982, só 
que nunca havia sido implementado (REIS, 2008). 

 

Dessa forma, é uma hipótese plausível que a Oktoberfest sempre foi uma demanda latente da 

sociedade blumenauense e, por consequência, de Santa Catarina, pois os aspectos culturais 

apontados no seu início e no estágio atual demonstram o quanto este evento representa para o 

povo de Blumenau e para o estado. A iniciativa de resgate histórico colocada em prática a 

partir de 2005, foi uma resposta clara à banalização do apelo cultural germânico ocorrido em 
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meados dos anos de 1990 e que acabava por misturar a proposta que gestou a festa a outros 

produtos turístico-culturais do Brasil, afugentando inclusive os turistas que vinham a 

Blumenau em busca dessas características, principalmente, a cultura alemã. Esta afirmativa é  

confirmada no depoimento da Diretora de Planejamento e Desenvolvimento do Turismo de 

Blumenau, S.Rª.Luisa Borda: 

 
“Na segunda fase da Oktoberfest Blumenau, a própria comunidade falou: não faz 
parte do nosso interesse este tipo de festa, conseqüentemente o empresariado 
também gritou pelo seu produto (BORDA, 2009)”. 

 
  Abaixo, figura 02 da segunda territorialidade da festa (fase comercial), Skol Rock 

1995, na Prainha, Ponta Aguda - Blumenau: 

 

Figura 2 – Período comercial da Oktoberfest/Blumenau – Skol Rock 1995 

Fonte: Fotógrafo e Jornalista Eraldo Schnaider. 

  

Percebe-se, através das entrevistas, a presença expressiva do poder público na busca 

do objetivo comum para a comunidade e seus atores sociais. O setor privado participa do 

evento voluntariamente e, em alguns casos, comercializando os seus produtos/serviços, como 

é o caso das cervejarias da região no atual estágio da festa. A comunidade tem um importante 

fator e demanda atendida através da Oktoberfest: a valorização da sua cultura e o incentivo ao 

pequeno empreendedor, que tem um propiciamento de renda no período pré, e pós-
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Oktoberfest. Oechsler aponta nessa direção através de seu entendimento sobre a contemplação 

das demandas dos atores sociais envolvidos no evento: 

 

Essa festa não seria possível sem o envolvimento da comunidade, sem a 
contribuição da comunidade, sem estes voluntários, não teríamos como fazer esta 
festa. O grande diferencial desta festa é o envolvimento comunitário [...] A 
iniciativa privada em seu aspecto mais geral, obtém um retorno econômico para o 
município em geral [...]. O parque Vila Germânica não vende  a cerveja, o marreco, 
o cachorro quente, tudo observando-se a legislação das licitações.A uma simbiose 
entre o público e o privado.O aspecto da participação do poder público também é 
essencial [...] Nós temos a participação da comissão de segurança também olha a 
festa com uma visão bastante abrangente: como vai circular o trânsito, é instalada 
durante a festa delegacia da polícia civil, Policia Militar, Juizado da Infância do 
Adolescente, Bombeiros, Hospital, todo o aspecto de segurança, cadastramento de 
crianças, toda  festa é avaliada pela FURB [...] Se estão com os seus interesses 
contemplados em não poderia afirmar, mas posso chegar uma conclusão: eu diria 
que sim. Via de regra sim. 
 

 

A representatividade de cada ator social na Oktoberfest foi enfatizada pelos 

entrevistados. A promoção da cidade e região por parte do poder público ao introduzir a festa, 

além dos fatores econômicos, sociais, políticos e de aproximação da gestão pública com a 

comunidade, fica evidente o alcance desse objetivo. Já a iniciativa privada teve um papel 

distinto através das edições do evento, pois de sua participação voluntária inicial, a parcerias 

estabelecidas na comercialização de produtos até o fornecimento de serviços/produtos durante 

a realização do evento (caso das cervejarias da região) nas quatro últimas edições. O 

envolvimento comunitário acompanha a festa desde a sua primeira edição, pois todos os 

entrevistados colocaram que sem a participação comunitária a festa não teria sentido algum. 

Desde o seu lançamento, a Oktoberfest/Blumenau tem a proposta da valorização e 

enaltecimento dos hábitos e costumes da comunidade blumenauense e da região, através do 

tema central do evento que é a cultura germânica, traduzida através da música, dança, 

vestimenta, culinária, língua alemã e os hábitos pitorescos do dia-a-dia. 

 Ao longo da história da Oktoberfest, desde  1984, a festa possui uma única forma de 

planejamento23. Com o decorrer das edições, houve necessidade de adaptações pelo próprio 

crescimento e a contemplação da realidade de cada fase do evento. Exemplificando a última 

afirmação está o comparativo das equipes de trabalho e organização da festa dentro da 

instituição promotora da Oktoberfest: a prefeitura de Blumenau, em sua primeira edição, 

contava com uma estrutura mínima, conforme relata o Ex-Prefeito Dalto dos Reis: ”Além do 

                                                 
23 Assessoria de Imprensa da PROEB. 
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secretário de turismo da cidade Antônio Nunes, havia apenas 05 pessoas trabalhando 

especificamente com turismo/eventos dentro da estrutura pública da cidade”.  

Fazendo uma analogia entre essa afirmativa e o que ocorre em Blumenau na 

promoção da Oktoberfest nos dias atuais para a sua gestão, existe uma grande diferença de 

estrutura organizativa, pois essa estruturação corresponde à evolução e crescimento da festa e 

das fases que ao longo do tempo construíram a delimitação do atual estágio do evento e as 

necessidades estruturais contemporâneas da Oktoberfest/Blumenau: Secretaria de Turismo, 

sob a responsabilidade do Secretário Norberto Mette; Parque Vila Germânica (estrutura física 

do evento e do segmento turismo de eventos em Blumenau); comissões temáticas para a 

organização e gestão da festa: Comissão de Bandas, Comissão de Desfiles e Comissão de 

Segurança sob a responsabilidade dos Senhores José Carlos Oechsler, Carlos Schlemper e 

Wlafredo Balistieri, respectivamente. Esta estrutura administrativa da festa  conta com toda 

uma equipe tanto da Prefeitura de Blumenau como do parque Vila Germânica, desde pessoal 

de apoio técnico administrativo, passando por suporte promocional, assessoria de imprensa e  

diretorias técnicas (como as comissões). 

Quanto aos impactos na economia, qualidade de vida, cultura e as questões 

ambientais da região, os atores sociais envolvidos na realização e ou gestão da Oktoberfest/ 

Blumenau possuem uma percepção similar. Sobre os aspectos econômicos resultantes da 

realização do evento para Blumenau e região, de forma unânime, os entrevistados afirmaram 

que a Oktoberfest traz benefícios para todos os segmentos e classes sociais da cidade, gerando 

oportunidades e melhoria das condições de vida. É importante ressaltar as afirmativas de 

alguns entrevistados a respeito do tema: 

 

As pessoas muitas vezes não tem noção até hoje aonde atinge a festa, as feiras 
também são importantes [...] A oktoberfest implica em mão de obra de marceneiros, 
pedreiros arquitetos, os projetos em todas áreas, isso significa recursos econômicos 
que estão sendo aplicados ali, por sua capilaridade atinge o emprego daquela 
pessoa que conseguiu emprego lá no posto de gasolina, loja ,salão de beleza, as 
pessoas não sabem a dimensão (OECHSLER, 2008). 

 
 

O Presidente da Comissão de Desfiles, Sr. Carlos Schlemper, também destaca o 

papel importante da Oktoberfest para a economia e a geração de oportunidades (melhoria 

qualidade de vida) na região: 

 
 

A oktoberfest traz uma ajuda de custo para as famílias que trabalham na festa [...] 
todas as pessoas ganham desde o gari até o dono de loja gerando cerca de 2.500 
empregos diretos nos dias de festa e trazem grande benefício pra cidade durante a 
festa. [...] Para a região a Oktoberfest influencia bastante no turismo em todos os 
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sentidos, desde o varredor de rua até o empresário da região, importante para o 
turismo em época de baixa que é o mês de outubro (SCHLEMPER, 2008). 

 
 

Outra consequência importante para a região está na festa como um instrumento de 

fomento ao desenvolvimento do turismo regional. É interessante observar a visão do Ex-

Prefeito Dalto dos Reis sobre a contribuição da Oktoberfest/Blumenau para o segmento 

turístico na região: 

 
Não há como negar que as demais festividades surgidas nos municípios vizinhos, a 
Marejada, em Itajaí, a Fenarreco, em Brusque, La Sagra, em Rodeio, e tantas 
outras que poderiam ser mencionadas, mais de 20 no seu total, tiveram a 
Oktoberfest a sua “festa-mãe, a sua origem” (REIS, 2008). 
 
 

Seguindo esse raciocínio, José Carlos Schlemper também aponta os benefícios 

trazidos pelo evento para o segmento turístico: 

 

A Oktoberfest para o turismo do estado é o carro chefe desde que surgiu [...] as 
festas da região surgiram a partir da Okberfest, com exceção da festa Pômerana de 
Pomerode que ocorre em janeiro [...] para Santa Catarina no mês de outubro 
originou as festas no estado e só perde para o verão [...] Para Santa Catarina foi 
um dos melhores eventos criados e para o turismo então nem se fala [...] O estado 
de Santa Catarina ficou conhecido por causa da Oktoberfest [...] Até hoje se fala em 
Santa Catarina se fala na Oktoberfest (SCHLEMPER, 2008). 
 
 

As afirmativas transcritas acima demonstram que tanto sob os aspectos econômicos 

como sociais para a região, a Oktoberfest traz benefícios imediatos no período da festa e 

consequências positivas a médio e longo prazo. Todos os entrevistados possuem uma visão 

similar sobre a abrangência do evento e os seus impactos, pois não só Blumenau e região 

foram citados, e sim Santa Catarina como um todo aparece contemplada com a realização da 

festa, tanto em sua economia, desenvolvimento turístico, melhoria da qualidade de vida e 

valorização dos seus hábitos e costumes regionais (cultura).  

Na perspectiva “ecodesenvolvimento”, a visão dos gestores da festa aparece com 

uma  limitação sobre a temática e as questões ambientais que são parcialmente compreendidas 

e infelizmente enfrentadas através de ações ora oportunas e abrangentes, ora percebidas pelo 

apelo  midiático  que  a temática traz. Na gestão  do evento, a  preocupação ambiental aparece  

sob alguns aspectos técnicos importantes observados por Oechsler: 

 

Nós temos esta preocupação, com a limpeza, nós fazemos a coleta da água da chuva 
que é coletada e armazenada. [...] nós temos a preocupação com os decibéis, as 
bandas assumem este compromisso, pois ao se desviar de qualquer regra 
estabelecida pode ser  punida, multada ou até banida do evento ou  de próximas 
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versões [...] Você tem ao final uma pesquisa  que postos os interesses em análise, 
pode-se dizer que sim, os interesses são contemplados. 

 

No ambiente da pesquisa, percebe-se que a gestão pública e mesmo os atores 

privados e da comunidade ainda possuem uma percepção superficial da temática ambiental, 

da entropia negativa gerada por ações inconsequentes e introdução da estrutura pública e 

privada de ações que podem ser confundidas com o marketing verde tão somente. Portanto, os 

impactos ambientais causados pela Oktoberfest, sob a visão dos atores envolvidos na festa, 

ocorrem ou ocorreriam para o município de Blumenau somente  nas imediações do evento. É 

sabido, de acordo com a concepção de turismólogos e especialistas em planejamento e/ou 

execução de um evento, que a necessidade da preocupação com o meio ambiente é um pré-

requisito na estrutura do turismo e dos eventos modernos, vide as análises sobre 

ecodesenvolvimento, turismo e desenvolvimento sustentável. Referente ao que foi observado 

na pesquisa, apenas uma parte dos gestores da Oktoberfest/Blumenau tem uma concepção 

sobre a necessidade de iniciar a introdução da temática como prioridade da Oktoberfest a 

partir da conscientização da população e posteriormente as ações técnicas básicas e 

prioridades para enfrentar os impactos negativos e adequar-se à problemática ambiental com 

soluções realmente sustentáveis para gerir e se prevenir para os impactos ambientais da 

Oktoberfest na comunidade, região e ao turismo e imagem de Santa Catarina, já que é o 

evento mais conhecido do estado e o principal produto formador do marketing turístico 

catarinense. 

Na concepção da gestão pública, iniciativa privada e, consequentemente, na 

comunidade em geral, percebe-se uma necessidade como pré-requisito para o 

ecodesenvolvimento que é a conscientização para a preservação do meio ambiente e as suas 

características regionais e enfrentamento dos impactos negativos trazidos pelo evento. As 

ações existentes permitem uma minimização e são básicas, com algumas exceções, porém 

distantes das soluções praticadas em alguns países desenvolvidos, como na Península 

Escandinava e Europa Central. O aspecto cultural está bastante presente nas necessidades e 

ações da Oktoberfest/Blumenau tanto na comunidade como nas esferas pública e privada, pois 

foi um dos fatores motivacionais da festa, que a mantém em evidência, e como fator 

delimitador do atual estágio do evento. Segue figura da atual fase da Oktoberfest, sua terceira 

territorialidade (fase resgate histórico) – 25ª edição - 2008. 
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Figura 3 – Período atual da Oktoberfest – resgate cultural e comunitário – Oktoberfest 

2008 

Fonte: Fundação Cultural de Blumenau. 

Portanto, o que falta é uma maior conscientização/capacitação dos agentes públicos 

para que as questões ambientais sejam realmente priorizadas na planificação e execução da 

Oktoberfest, assim como ocorreu com as questões culturais, fundamentais para a 

sustentabilidade administrativa e do evento como um todo. Tomando a percepção política e a 

sua sustentabilidade como fatores primordiais para a promoção e a própria existência da 

Oktoberfest, se for analisada a priorização do aspecto cultural desde a sua idealização, as 

chances da temática ambiental ser um fator gregário de tendência quanto introdução na 

proposta da festa, as possibilidades serão maiores a partir das ações do poder público. 

Nas discussões sobre a governança feitas nesta dissertação, o que ocorre durante a 

gestão da Oktoberfest é um predomínio da administração municipal de Blumenau nas 

diretrizes e estabelecimentos de prioridades da festa, tendência esta mantida desde o seu 

início. O apelo cultural do evento traz para a gestão da festa a forte participação comunitária 

que percebe uma grande necessidade sua sendo atendida, pois trata-se da valorização da 

comunidade de Blumenau e região, sob o ponto de vista do enaltecimento de seus hábitos, 
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costumes e tradições (identificação). A iniciativa privada também sente-se assistida pela 

gestão do evento a partir do apelo cultural, pois o mesmo é importante para o setor privado 

por fazer parte da comunidade em geral e pelo fato dos produtos regionais serem hoje 

contemplados com o sucesso da festa e, portanto, fazerem parte do universo da cultura 

germânica da região de Blumenau. Com isso, o apelo cultural presente desde a 1ª edição do 

evento favorece a imagem do poder público perante a comunidade, a economia regional e o 

marketing da região e do estado de Santa Catarina a partir deste elo estratégico importante 

presente na festa. 

As fases, por consequência, delimitantes da Oktoberfest, estão diretamente ligadas ao 

aspecto cultural e à economia da região. Os fatores econômicos positivos para a qualidade de 

vida das pessoas sempre estiveram presentes pela geração de oportunidades de renda e 

empregabilidade trazidas pela festa. Quanto ao apelo cultural não ter sido observado em 

meados dos anos de 1990, trouxe além da descaracterização da cultura germânica na fase 

chamada de carnaval alemão, mas também implicações como a falta de incentivo para que 

produtos regionais tivessem a possibilidade de crescimento, caso bem explicitado das 

cervejarias locais. Percebe-se claramente que o fator cultural está diretamente ligado ao 

econômico também. Na fase atual da festa (a partir de 2004/2005), a participação das 

cervejarias locais e de Santa Catarina, como é o caso da Bierland, de Blumenau, e  OPA Bier, 

de Joinville, estarem presentes nos pavilhões da PROEB como fornecedores do evento. A 

orientação comunitária e cultural dos organizadores da primeira edição da festa (início) fez 

com que a economia e a comunidade em geral tivessem benefícios a longo prazo (cervejarias 

e grupos folclóricos), no caso do comércio a curto prazo, a partir da criação da Oktoberfest. 

Abaixo seguem números que demonstram que a partir do resgate do sentido comunitário e 

cultural (fase atual) da Oktoberfest, os estabelecimentos ligados ao setor Turismo começam a 

ter uma resposta crescente em seus números (a partir dos anos de 2004/2005). Seguem dados 

do Sindicato Patronal do segmento hoteleiro de Blumenau: 
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Meses  1996  
% 

1997  
% 

1998  
% 

1999  
% 

2000 
 % 

2001  
% 

2002  
% 

2003 
% 

2004 
% 

2005 
% 

2006 
% 

2007 
% 

2008 
% 

Janeiro 47,87 50,34 46,60 48,26 57,85 50,26 50,83 52,78 52,05 57,49 56,90 57,70 58,36 

Fevereiro 51,76 50,52 43,08 40,62 48,20 45,70 40,57 37,78 45,32 47,58 52,97 52,77 53,74 

Março 57,72 42,23 46,00 46,32 44,47 42,82 38,62 40,04 46,04 49,99 53,51 57,42 57,52 

Abril  38,80 41,03 44,51 43,37 43,65 43,48 43,36 42,13 51,33 54,70 50,55 54,88 63,93 

Maio 54,28 49,66 54,88 52,40 54,41 51,38 51,84 51,12 57,97 58,22 62,78 59,83 63,20 

Junho 38,25 40,08 44,47 44,92 43,22 48,62 42,07 43,38 47,38 57,22 53,47 63,62 64,72 

Julho 63,46 59,44 49,27 61,35 55,16 56,94 52,26 58,21 65,86 63,77 62,12 63,29 67,66 

Agosto 55,26 48,05 48,10 40,78 55,80 47,72 57,21 44,70 64,20 56,54 73,13 57,16 71,33 

Setembro 54,67 49,55 58,28 43,65 49,40 47,00 42,08 49,66 52,64 58,47 59,79 63,99 66,02 

Outubro 75,12 66,96 61,19 61,45 64,57 61,56 71,58 71,33 71,52 73,66 68,99 76,29 74,74 

Novembro 44,78 55,29 44,74 45,67 51,83 47,96 43,20 45,14 51,69 55,52 55,94 60,68 54,92 

Dezembro 43,75 34,96 38,85 38,57 40,54 42,02 45,18 39,43 45,48 46,39 48,24 51,40 36,90 

Oktoberfest 77,89 72,95 66,46 68,46 74,63 75,09 73,96 79,80 83,28 86,57 79,45 86,71 84,96 

Média Anual 52,14 49,00 48,33 47,28 50,75 48,78 48,23 47,97 54,29 56,63 58,20 59,92 61,08 
 

Quadro 2 – Média da ocupação hoteleira no período da Oktoberfest  (de 1996 até 2008) 

Fonte: Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Blumenau e Região.
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Quanto ao ecodesenvolvimento do turismo regional, percebe-se claramente o aspecto 

cultural comunitário em evidência a partir das diretrizes e consequências da Oktoberfest/ 

Blumenau, seu apelo turístico cultural e de eventos sendo contemplados, beneficiando a 

sociedade e o setor privado. O aspecto ambiental necessita de uma maior preparação por parte 

dos promotores do evento para que sejam contemplados aspectos que levem a uma 

conscientização preparatória para introdução na proposta do evento, assim como foi com o 

cultural, pois a organização da festa contempla aspectos ainda primários e técnicos no tocante 

às questões ambientais: 

 

Impacto ambiental afeta, porém hoje nós temos uma sistemática, pois o desfile 
termina as dez horas da noite e se você passar pela rua XV as dez e meia e tudo está 
limo [...] a festa produz um lixo imensurável mas tudo é reciclado, desde o óleo 
usado na produção de alimentos até o material da festa (SCHLEMPER, 2008). 

 

Isso é algo que precisa ser planejado de imediato (plano de absorção dos impactos 

ambientais da festa) e pensado a longo prazo, visando à sustentabilidade da Oktoberfest, 

assim como a cultura germânica nas fases distintas do evento e no resgate que ocorre desde 

2005. Esse processo passa pela necessidade de uma capacitação técnico-conceitual dos 

gestores da festa e do setor público de Blumenau sobre as questões ecológicas e da 

sustentabilidade ambiental, pois para a disseminação da temática na condução do evento em 

todos os segmentos da sociedade envolvidos, faz-se necessário a capacitação para a posterior 

conscientização. 

 

 

4.1 INFORMAÇÕES COLETADAS – ASPECTOS QUALITATIVOS 
 

 

4.1.1 Transcrição da entrevista realizada com o Sr. José Carlos Oechsler – Presidente da 

Comissão de Bandas Oktoberfest no dia 05/09/2008 – 11h00min - 12h15min 

 

 

José Carlos Oechsler começou seu trabalho como voluntário da Oktoberfest, em 

1988 até 1996, afastou-se em 1997 e voltou em 2005. No ano de 2006, assumiu como diretor 

do Parque Vila Germânica e, em conjunto, a presidência da comissão de bandas. O Sr. José 

Carlos observa a Oktoberfest com papel preponderante no turismo estadual e nacional, pois 

dentro da primeira perspectiva, o mês de outubro sempre foi um dos meses de baixa procura 



 

74 

para o turismo e acabou-se, a partir daí, criando um circuito de festas nesse mês, uma 

alternativa para as agências e operadoras de viagens, assim explicitado pelo entrevistado: 

 
 

Não diria só dentro do turismo de Santa Catarina, mas dentro do turismo brasileiro 
[...] um papel que não é percebido muitas vezes de pronto pelas pessoas, a 
Oktoberfest é a percussora a mãe das chamadas festas de outubro [...] uma 
importância extremamente grande pois outubro sempre foi baixa estação em 
qualquer lugar, uma festa que em pouco tempo e em poucos anos se tornou a 
segunda maior Oktoberfest de todo o mundo [...]. 

 
 

No contexto nacional e até internacional, é importante frisar que a Oktoberfest/ 

Blumenau se tornou a segunda maior Oktoberfest do mundo, pois existem edições da festa em 

vários países onde se encontram colônias germânicas (Estados Unidos, África do Sul, 

Emirados Árabes Unidos, Austrália). Em relação aos eventos nacionais, a Oktoberfest/ 

Blumenau é a segunda maior festa cultural do país, perdendo apenas para o carnaval. O 

entrevistado citou importante dado do jornal argentino La Nación, posicionando a 

Oktoberfest/Blumenau como uma das dez maiores festas populares das Américas. 

Quanto ao planejamento e à legislação, o dirigente enfatiza a lei das licitações (Lei nº 

8666/93), em que os aspectos comerciais (importantes na viabilização do evento) não podem 

se sobrepor à lei e à gestão pública da festa, e observa que o poder público fica em situação 

delicada, mas é claro, cumpre sempre a lei. Oechsler salienta a importância estratégica: 

 

A nossa legislação, a lei das licitações ela conflita com o aspecto comercial das 
coisas [...] o poder público se vê em um beco sem saída porque ele comercialmente 
teria que tomar uma atitude e não pode por que tem o aspecto legal [...] a lei não 
tem esta percepção que o estado pode ter em muitos casos o seu lado comercial e vê 
o estado como um ente meramente administrativo [...]. 

 

Na contextualização e importância da Comissão de Bandas no planejamento do 

evento, o Sr. José Carlos coloca que existe uma interligação entre todas as outras comissões e 

que cada uma precisa que as demais funcionem para que a estruturação da festa seja realmente 

efetivada.  

 

Isso eu tenho dito sempre aqui, para todas as comissões, a festa para que a pessoa 
se sinta bem e saia falando bem da festa, não pode ter só música boa, tem que se 
preocupar com culinária com conforto das pessoas, conforto significa ter 
segurança,  se uma dessas partes se a culinária , segurança ou música não estiver 
legal não adianta as outras partes estarem ok que as pessoas sairão falando mal 
[...]. 
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              Nesse ponto da entrevista, o dirigente cita um dado importante para o histórico da 

festa, bem como para o aspecto governança e a territorialidade: em 2005, quando assumiu a 

comissão, juntamente com outros dirigentes temáticos (comissões), observaram que nas 

pesquisas anteriores com turistas, os mesmos apontavam que buscavam aspectos da cultura 

germânica na festa (música, culinária e outras manifestações do folclore alemão) e 

esbarravam em alguns aspectos, na “mesmice” em relação a outras festividades do calendário 

turístico nacional. Tendo em vista essa realidade, tomaram importante decisão e buscaram 

reviver no planejamento e espírito da festa os aspectos da cultura alemã na íntegra, fazendo 

um resgate histórico do evento e dando uma nova delimitação para a Oktoberfest 

(territorialidade), a partir dessa característica citada pelo Sr. José Carlos na entrevista:  

 
Se vendia uma situação e na hora o consumidor, o produto Oktoberfest e não 
encontrava música ou culinária condizente. [...] Havia muita reclamação de turistas 
[...] nós exigimos que seja tocado um mínimo repertório de músicas germânicas [...] 
nós cuidamos do aspecto visual das bandas [...] colocamos na cidade grupos 
músicas nas praças terminais urbanos, nas feiras [...] no ano passado tivemos um 
público excelente, nós demos uma guinada na festa, deixamos de focar a cerveja, 
não é mais o carro chefe a cerveja, mas sim a cultura [...] O turista ele sai da sua 
cidade para ver coisas diferentes. No nosso caso a alegria, um ambiente de festa. 
Nós colocamos que o turista vai ver aqui um pedaço da Europa, cultura 
germânica... 
 
 

Na organização da temática sob a sua responsabilidade, o gestor demonstra a 

complexidade da organização das bandas, a busca pelos grupos que realmente conhecem em 

profundidade o vasto repertório alemão (bandas da Alemanha e do Brasil).  

 Na delimitação atual da festa, é priorizada como caracterização principal do evento a 

cultura alemã. O produto turístico Oktoberfest está centrado nessa característica e não tão 

somente na cerveja (importante alicerce), mas na cultura germânica como um todo (música, 

dança, gastronomia, arquitetura e outros costumes). A atual delimitação do evento busca 

atender a demanda dos turistas e valorizar o produto turístico Blumenau e, consequentemente, 

Santa Catarina. Este apelo que a festa traz em sua atual configuração, além da valorização da 

cultura germânica, é o diferencial em relação a outras manifestações populares (festas) pela 

sua característica étnica-cultural. Na participação dos atores sociais no evento, o Sr. José 

Carlos afirma que seria inviável a realização e execução da Oktoberfest sem o envolvimento 

comunitário.  

 

Essa festa não seria possível sem o envolvimento da comunidade, sem a 
contribuição da comunidade, sem estes voluntários, não teríamos como fazer esta 
festa. O grande diferencial desta festa é o envolvimento comunitário [...] A 
iniciativa privada em seu aspecto mais geral, obtém um retorno econômico para o 
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município em geral [...] O parque Vila Germânica não vende  a cerveja, o marreco, 
o cachorro quente, tudo observando-se a legislação das licitações.A uma simbiose 
entre o público e o privado.O aspecto da participação do poder público também é 
essencial [...] Nós temos a participação da comissão de segurança também olha a 
festa com uma visão bastante abrangente: como vai circular o trânsito, é instalada 
durante a festa delegacia da polícia civil, Policia Militar, Juizado da Infância do 
Adolescente, Bombeiros, Hospital, todo o aspecto de segurança, cadastramento de 
crianças, toda  festa é avaliada pela FURB... 
 
 

A importância para a economia regional propiciada pela iniciativa privada é bastante 

significativa, pois qualquer produto gastronômico, comércio, bandas etc. da Oktoberfest são 

oriundos da iniciativa privada, observando-se sempre os aspectos da lei das licitações. O 

poder público possui destacado papel na construção da simbiose tanto para a gestão global da 

festa como para a constituição das comissões do evento, exemplo claro na comissão de 

segurança, que envolve todos os demais setores da organização e dele dependem para sua 

existência, pois essa comissão alicerça o conforto e assegura obviamente a segurança literal 

dos visitantes. A integração das comissões, poder público e da iniciativa privada apresentam-

se claramente nos aspectos da segurança, pois órgãos como bombeiros, segurança privada, 

juizado da criança e do adolescente, Polícia Militar, Secretária de Saúde do Município e 

Estado, além dos fornecedores privados, demonstram a convergência entre os atores sociais.  

Essa união propicia um bom andamento da festa, pois cerca de 70% das ocorrências 

acontecem em casos de perda ou extravio de documentos, tendo em vista um evento com esta 

abrangência de público e consumo exacerbado de bebidas alcoólicas, é sem dúvida um dado 

significativo como resultado. Além das ações de orientação sobre a consciência para o 

consumo de bebidas alcoólicas e condução de veículos,  ainda propicia gratuitamente serviços 

de deslocamento de pessoas via automóvel (lei seca). Na visão global do gestor sobre os 

aspectos dos interesses dos atores sociais envolvidos com o evento, via de regra, aponta para o 

atendimento das expectativas e necessidades, partindo do pressuposto das demandas. 

Portanto, acredita que, globalmente, em um cotejo, os interesses são contemplados, conforme 

palavras do Sr Oechsler: “Se estão com os seus interesses contemplados em não poderia 

afirmar, mas posso chegar uma conclusão: eu diria que sim. Via de regra sim” (OECHSLER, 

2008). 

Outro importante aspecto citado pelo Sr. José Carlos está na gestão ambiental da 

festa. Existe, portanto, consciência em relação aos impactos causados pela visitação de 

turistas no parque, cidade e na região, identificado em versões anteriores do evento, em ações 

como reciclagem do lixo deixado pelos visitantes (especialmente material plástico); coleta e 

reaproveitamento da água da chuva (tratada e armazenada para a utilização nos banheiros do 
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evento); nos pontos de recepção a turistas são repassadas informações sobre a importância da 

colaboração em relação a uma cidade limpa e impacto para o meio ambiente. As bandas que 

ultrapassam os limites de decibéis estabelecidos pela legislação e organização da festa, a 

mesma é punida com multa e sujeita a penalidades legais ou a não contratação da banda na 

festa seguinte ou mesmo na exclusão  durante o evento, conforme afirmado pelo Sr. Oechsler:  

 

Nós temos esta preocupação, com a limpeza, nós fazemos a coleta da água da chuva 
que é coletada e armazenada. [...] nós temos a preocupação com os decibéis, as 
bandas assumem este compromisso, pois ao se desviar de qualquer regra 
estabelecida pode ser  punida, multada ou até banida do evento ou  de próximas 
versões [...] Você tem ao final uma pesquisa  que postos os interesses em análise, 
pode-se dizer que sim, os interesses são contemplados. 

 

Esses aspectos corroboram com a conclusão do dirigente que aponta, em uma análise 

geral, os aspectos de atendimento dos interesses dos atores sociais envolvidos e que são 

contemplados. 

 O Presidente do Parque Vila Germânica/Comissão de Bandas aponta também que os 

benefícios econômicos trazidos pela realização da festa são importantes instrumentos de 

inclusão social, tendo em vista a geração de renda e empregos temporários, os quais acarretam 

em muitos benefícios sociais: montagem e desmontagem do evento (eletricistas, marceneiros, 

pedreiros, arquitetos, decoradores e outros); fornecedores de bebidas e alimentos, comércio 

local e regional e muitas pessoas não compreendem a dimensão social do evento. Outro dado 

significativo: somente as bandas e o seu suporte operacional propiciam 600 postos de trabalho 

e, segundo dados oficiais, com um rendimento de R$ 1.000,00 per capita, somente neste 

universo para se entender a dimensão. Portanto, segundo o dirigente, se a festa deixasse de 

existir, abrir-se-ia uma grande lacuna para a economia regional e de Santa Catarina e é aí que 

os céticos em relação à festa e ao turismo de eventos poderiam compreender a verdadeira 

dimensão e importância do evento na vida das pessoas.      

É importante observar também a valorização da marca Blumenau e Santa Catarina 

trazida pela Oktoberfest, pois a cidade já possuía uma imagem positiva em relação ao seu 

parque produtivo e à qualidade de vida. A festividade de outubro acabou por valorizar e 

expandir ainda mais a imagem da cidade, o que favorece os próprios produtos da economia de 

Blumenau: indústria, comércio e os serviços em geral. O poder público também foi muito 

beneficiado pelo evento, segundo Oechsler, pois o circuito das festas de outubro no estado foi 

criado a partir da Oktoberfest/Blumenau que  alimentou o turismo no período de baixa 

demanda e expandiu a economia do estado nesse mês. Outro aspecto é o fato de que os 
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turistas que estão na festa acabam visitando outras cidades da região, gerando novamente 

liquidez na economia do estado como um todo. Muitas vezes, pessoas que visitam o litoral 

catarinense procuram Blumenau em função dessas características e da própria valorização e 

expansão da imagem da mesma em função da festa. 

 

As pessoas muitas vezes não tem noção até hoje atinge a festa, as feiras também são 
importantes [...] A oktoberfest implica em mão de obra de marceneiros, pedreiros 
arquitetos, os projetos em todas áreas, isso significa recursos econômicos que estão 
sendo aplicados ali, por sua capilaridade atinge o emprego daquela pessoa que 
conseguiu emprego lá no posto de gasolina, loja salão de beleza, as pessoas não 
sabem a dimensão... 

  

O entrevistado enfatiza a importância da observância econômica para o planejamento 

do turismo e da própria Oktoberfest, especificamente, como fator para argumentação aos 

setores públicos e privados. Dentro do planejamento, o Sr. José Carlos cita o aspecto da 

legislação, pois tramita no Congresso Nacional a nova lei do turismo, com aprovação pela 

câmara dos Deputados e em análise para posterior votação no Senado Federal. Oechsler 

esclarece que o aspecto legal aparece como um instrumento regulatório e apontou também 

para que não ocorra um excesso de regulação, porém a lei trará benefícios como linhas de 

crédito e seleção de prestadores de serviço com critérios que valorizem o segmento. Um 

importante dado histórico para planificação da festa e do turismo de Blumenau foi ressaltado 

como a Oktoberfest surgiu em função do produto turístico Blumenau (colonização alemã), 

aproveitando o ensejo e estratificando em algo que valorize a cultura e a imagem 

blumenauense, conforme Oechsler destaca: 

 

A marca Blumenau ficou muito mais forte com a Oktoberfest [...] É um ganho para 
imagem de Blumenau em todos os demais setores [...] A repercussão econômica é 
muito importante na região, pois quem vem à festa fala e pode falar bem da festa e 
gera turismo durante todo o ano [...] É uma festa popular que mostra uma cultura 
diferente [...] Blumenau, o maior produto que nós temos é a Oktoberfest [...] Nós 
podemos reforçar mais a nossa arquitetura [...] É preciso que se observe o aspecto 
da cultura germânica na arquiteutura [...] Nós temos muitas casas características 
germânicas que de enxaimel não tem nada, arquiteura germânica é muito mais que 
enxaimel [...] Você chega na França na Alemanha e na Suíça e você se sente dentro 
de um cartão postal: você quer fazer uma foto porque está no lugar certo:  uma 
praça ou um prédio. [...] Como você cria o apelo turístico? Ou você conta com a 
natureza como no caso de Blumenau a nossa culinária a nossa cultura” 

  

Outro aspecto importante a ser ressaltado para a planificação do turismo da cidade de 

Blumenau está na possibilidade da festa e o turismo poderem fazer com que a arquitetura 

local se adeque pela valorização da cultura alemã, propiciando o fortalecimento da marca 

Blumenau e a própria urbanização do município, o que ocorre em países como França, Suíça e 
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Alemanha. Só o primeiro país citado possui 10% do fluxo turístico mundial, isso demonstra 

em números o que poderá ocorrer a partir dessa atividade e apelo turístico/cultural/urbano de 

Blumenau para si e região. 

 

 

4.1.2 Transcrição da entrevista realizada com o Sr. Carlos Schlemper, Presidente da Comissão 

de desfiles da Oktoberfest, no dia 05/11/2008 – 10h15min- 11h00min  

 

 

Desde a primeira edição da Oktoberfest, foi criada uma comissão para desfiles e, na 

terceira edição, o Sr. Carlos Schlemper começou a fazer parte desse grupo. Nos últimos 

quatorze anos,  tem sido presidente efetivo da comissão. A partir dos meses de março-abril de 

cada ano, a comissão de desfiles começa o seu planejamento com a definição de prioridades e 

diretrizes. Posteriormente, os seus dirigentes demonstram ao secretário de turismo o que 

desejam fazer. Havendo aprovação do mesmo, as ações da comissão são definidas. 

 Quanto à atual fase da Oktoberfest (resgate cultura germânica), o Sr. Schlemper 

define como a característica mais importante no evento, fazendo com que os grupos e 

entidades da cidade e região cultuem o hábito da valorização da cultura germânica, 

expressando-se no uso da vestimenta típica alemã e na demanda crescente pela participação 

nos desfiles. Portanto, salienta Schlemper, o desfile é um diferencial e o que mais está 

atraindo o resgate da cultura alemã.  

 

Para nós da comissão de desfiles é uma das melhores fases da festa, por que o 
resgate da cultura germânica dentro dos pavilhões existe com os trajes típicos [...] 
hoje 99% das pessoas que desfilam vão com seu traje típico diferenciado [...], 
portanto o traje típico é um diferencial [...] Eu acho que o desfile é o que está 
trazendo mais o resgate da cultura alemã.. 
 
 

Na participação dos atores sociais na planificação, execução e mensuração dos 

resultados obtidos na Oktoberfest, o Presidente da Comissão de desfiles salienta que o poder 

público é o que mais incentiva a valorização da cultura germânica. Corroborando com as 

ações do setor público, existe um acompanhamento sistemático da comunidade e as empresas 

estão percebendo a relevância do evento para a economia regional, participando em muitos 

casos sem o cunho mercantil dos desfiles.  

“O poder público é o que mais incentiva as tradições germânicas, a comunidade está 

acompanhado, as empresas etc e tal, estão fazendo sem o cunho comercial, estão participando 
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[...] Eles (setor privado) estão fazendo (participando) porque gostam, se não eles não fariam 

[...] É importante porque os caras (turistas) vêm para cá para ver a cultura germânica. As 

pessoas vêm para cá para ver isso’. 

Um exemplo está na PVE, que nunca participou dos desfiles e investiu em um carro 

alegórico para edição de 2008,  trazendo as suas famílias vestidas tipicamente para desfilar, o 

que demonstra a participação ativa na Oktoberfest da iniciativa privada, por acreditar nela e 

em suas consequências. Além desses fatores observados, Schlemper ressalta que este 

envolvimento demonstra a afeição desses empresários pelo evento e que nem todas as suas 

ações para com a Oktoberfest tem um cunho mercantilista, o fazem também porque gostam e 

acreditam na festa.  

 Outro fator importante demonstrado pelo Sr. Schlemper é o fato referente ao resgate 

histórico estar como um fator motivacional da demanda do turista que procura Blumenau e a 

Oktoberfest pelo diferencial da cultura germânica, característica esta considerada um 

diferencial/atrativo, pois a maioria dos visitantes da festa não possuem em suas destinações de 

origem esse elemento em sua cultura.  

 Observando-se as prioridades de cada grupo de atores sociais envolvidos com o 

evento, o atendimento de seus pleitos, na visão do Presidente da Comissão de Desfiles da 

Oktoberfest, acredita que eles estão sendo atendidos, pois pela participação dos empresários e 

poder público, existem investimentos elevados em cifras e recursos humanos.  

 

Acho que as prioridades estão sendo atendidas e bastante, a iniciativa privada está 
investindo, o poder público incentivando no resgate histórico, essa não é uma festa 
barata é uma festa cara. 

 Em relação ao desenvolvimento do turismo regional, Schlemper demonstra que a 

Oktoberfest é uma festa que tem um papel fundamental em amenizar a sazonalidade, pois em 

um período de baixa demanda turística (outubro) acaba oferecendo um grande fluxo de 

visitantes para o turismo regional e Santa Catarina. Nesse contexto, o dirigente observa uma 

melhoria da qualidade de vida, propiciada por oportunidades geradas pela festa, gerando 

empregos para 2.500 pessoas diretamente no período da Oktoberfest e trazendo grande 

benefício para a comunidade. 

 

A oktoberfest traz uma ajuda de custo para as famílias que trabalham na festa [...] 
todoas as pessoas ganham desde o gari até o dono de loja gerando cerca de 2.500 
empregos diretos nos dias de festa e trazem grande  benefício pra cidade durante a 
festa. [...] Para a região a Oktoberfest influencia bastante no turismo em todos os 
sentidos, desde o varredor de rua até o empresário da região, importante para o 
turismo em época de baixa que é o mês de outubro. 
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Quanto ao aspecto organizacional do evento refletido na comissão de desfiles, 

existem normas específicas para o som, vestimentas típicas. O planejamento ao longo do ano 

prospecta participantes, muitos inclusive trazem projetos para serem analisados pela comissão 

se possuem pertinência quanto à proposta do desfile e cultura germânica, evitando-se dessa 

forma uma mercantilização da festa.  

 Schlemper observa, levando-se em consideração os aspectos ambientais, que 

imediata finalização dos desfiles, em menos de duas horas, o palco (Rua XV) é limpo de 

forma imediata e salienta que todo o lixo produzido na festa (toneladas/dia) é recolhido e 

reciclado. Portanto, os impactos existem, mas por planificação são levados ao processo de 

reaproveitamento. 

 
Impacto ambiental afeta, porém hoje nós temos uma sistemática, pois o desfile 
termina as dez horas da noite e se você passar pela rua XV as dez e meia e tudo está 
limo [...] a festa produz um lixo imensurável mas tudo é reciclado, desde o óleo 
usado na produção de alimentos até o material da festa.. 
 
 

 O turismo étnico-cultural-regional é bastante valorizado segundo Schlemper, pois 

nas primeiras edições da Oktoberfest havia apenas um grupo folclórico organizado e nos dias 

atuais são mais de vinte e dois grupos organizados na região. Sem dúvida, um capital 

importante para o produto turístico regional, formado a partir da Oktoberfest. Outro fator foi a 

organização de muitos grupos de caça e tiro (muito presentes na cultura germânica), 

importantíssimos na cultura da cidade e região. Schlemper acredita que a Oktoberfest é a 

grande propulsora do turismo catarinense no mês de outubro e nos outros meses de baixa 

demanda de turistas, trazendo como consequência o circuito das festas de outubro em Santa 

Catarina, e na contagem geral, ficando atrás apenas do verão, levando em consideração o 

somatório da demanda de todas as praias e balneários do estado. 

 

A Oktoberfest para o turismo do estado é o carro chefe desde que surgiu [...] as 
festas da região surgiram a partir da Okberfest, com exceção da festa Pômerana de 
Pomerode que ocorre em janeiro [...] para Santa Catarina no mês de outubro 
originou as festas no estado e só perde para o verão [...] Para Santa Catarina foi 
um dos melhores eventos criados e para o turismo então nem se fala [...] O estado 
de Santa Catarina ficou conhecido por causa da Oktoberfest [...] Até hoje se fala em 
Santa Catarina se fala na Oktoberfest. 
 
 

Outro aspecto lembrado por Schlemper é o fortalecimento do marketing do turismo e 

do próprio estado de Santa Catarina, pois a festa está na mente das pessoas de outras regiões 
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do país como símbolo de Santa Catarina e de Blumenau, sendo um marco para a imagem do 

estado, ficando este mais conhecido após o início da realização da festa. 

 

 

4.1.3 Transcrição entrevista com Ex-Prefeito de Blumenau, Sr. Dalto dos Reis – 19/11/2008 – 

10h00min – 11h15min 

 

 

Eleito prefeito de Blumenau em 15 de novembro de 1982, pelo PMDB (Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro), com 24.026 votos24, governou o município de 1983 até 

1989. Logo no início da gestão Dalto dos Reis, com a implementação do programa de 

governo, a partir das diretrizes determinadas ainda em campanha eleitoral, traçou-se os 

primeiros passos para o nascimento da Oktoberfst. Historicamente, existe um mito em 

Blumenau e mesmo no estado de que a Oktoberfest havia sido criada em função das enchentes 

de 1983/1984 para que a população esquecesse as tragédias, resgatasse a auto-estima e para o 

reaquecimento da sua economia. Embora esses elementos tenham sido contemplados a partir 

da realização da festa, a mesma já estava programada para acontecer em outubro de 1983, 

conforme salienta Dalto dos Reis: “contrariando dessa forma o que muitos propalam que ela 

surgiu em decorrência da enchente daquele ano”. Em virtude da tragédia de julho daquele 

mesmo ano, optou-se pelo cancelamento da 1ª edição da festa. O início do evento, a sua 

origem, foi inspirada na Oktoberfest de Munique (já citada neste trabalho), com a intenção da 

valorização das características germânicas, presentes na comunidade blumenauense, como 

explicitado pelo ex-prefeito: “Houve uma intenção clara e transparente de se reproduzir, da 

forma mais idêntica possível, algo que acontecia  há muito na Europa, mais especificamente 

em Munique, na Alemanha. Quero frisar que de criatividade, nada houve”. A definição da 

suspensão do evento teve sua fundamentação na falta de recursos devido à dimensão da 

tragédia e na infraestrutura, pois o pavilhão A da PROEB, onde aconteceria o evento, ficou 

submerso durante 26 dias e totalmente danificado, ficando sua recuperação inviável para o 

prazo de 60 dias que antecediam à Oktoberfest e ao seu nascimento. 

A vinculação da festa com as enchentes foi propalada muito em função da 

proximidade de datas e por fazer parte da pauta do programa de turismo, elaborado para 

combater o saldo negativo que a enchente deixou para a cidade. Outro dado histórico 

                                                 
24 Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 
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apontado pelo ex-prefeito sobre a polêmica em torno da festa é de que o evento já havia sido 

anunciado muitas vezes na cidade antes mesmo da campanha de 1982, só que nunca havia 

sido implementado. Dalto dos Reis informa (conforme constante neste trabalho) que o 

pioneirismo da reedição da festa de Munique no Brasil/ Santa Catarina, pertence à Itapiranga, 

no extremo Oeste catarinense, que realizava a festa já antes de 1984. Finalmente, em outubro 

de 1984, a Oktoberfest inicia a sua história, com duração de 09 dias25. 

Em relação ao comprometimento de atores sociais locais no planejamento e execução 

da festa, Dalto dos Reis coloca a importância da participação do poder público no 

planejamento, promoção e execução, além da receptividade e envolvimento comunitário: 

 

Nós promotores, os blumenauenses, querendo abraçar a todos que nos foram 
solidários nos momentos difíceis de 1983 e 1984 e em contrapartida todos ainda 
querendo nos dar as mãos na reconstrução da cidade, passaram a vir participar da 
festa, aliando lazer ao carinho que também passaram a ter por Blumenau, por se 
sentirem até partícipes da reconstrução da cidade “pós-enchente. 

 
 

Portanto, fica evidente nas palavras do ex-mandatário que a comunidade em geral 

sentia-se orgulhosa e de certa forma também “gestora” do evento, pelo resgate da autoestima 

após as tragédias e acrescido do próprio valor cultural (germânico) evidenciado pela 

Oktoberfest. Com isto, os blumenauenses se sentiam incluídos como atores da reconstrução 

da cidade. Dalton dos Reis coloca que apesar da pouca estrutura comparada ao que acontece 

hoje, com a equipe da Vila Germânica etc., ele informa que na época, além do secretário de 

turismo da cidade, Antônio Nunes, havia apenas 05 pessoas trabalhando especificamente com 

turismo/eventos dentro da estrutura pública da cidade. Tendo em vista este cenário, os anos 

iniciais da Oktoberfest tiveram a marca da coragem e da perseverança do ex-prefeito, do 

Secretário de Turismo e da pequena equipe, que com a colaboração da comunidade e de 

outras instâncias de governo (estado), conseguiu uma organização muito competente para a 

festa. A primeira edição do evento ocorreu em um pavilhão apenas, o A; a segunda A e B; e 

na terceira foi construído o pavilhão C. No quarto ano do evento, com a recuperação do 

Ginásio de Esportes Sebastião Cruz (Galegão), a festa ocorreu em quatro pavilhões 

simultâneos. Na quinta edição, última do mandato de Dalto dos Reis, foi construído o 

Beergarten, na Rua XV de novembro, Praça Hercílio Luz, aproveitado também para outras 

festividades e estrutura turística de recepção da cidade. 

O ex-prefeito salientou que em seu período ocorreram muitas “manobras” dos 

adversários para interditar as suas obras, incluindo-se as da estrutura da Oktoberfest. Isso fez 
                                                 
25 Conforme tabela repassada pela Assessoria de Imprensa da PROEB. 
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com que o quinto pavilhão, por exemplo, não fosse construído. Quanto a recursos 

despendidos para iniciar a festa, o Sr. Dalto enfatiza que a região da PROEB, no início de sua 

gestão, estava abandonada. Para a realização da festa, o ex-mandatário solicitou a 

desocupação do pavilhão A, na época cedido para a empresa CREMER, o qual foi 

desocupado sem maiores problemas. A partir dessa estrutura, iniciou-se a Oktoberfest, em 

outubro de 1984. 

 Quanto à participação comunitária na execução da festa, o ex-chefe do executivo 

salienta que existiam comissões de trabalho e a comunidade participava sem nenhuma 

remuneração. Outros atores sociais envolvidos no evento também participaram desde o início: 

a iniciativa privada, não com repasse de recursos, mas com participação direta de 

representantes das organizações. Resgatando-se um pouco o comentado no parágrafo anterior, 

Dalto dos Reis fala sobre as tentativas de se manchar o evento, apesar de seu sucesso e 

impecável organização. Na imprensa falava-se muito em prejuízos da festa, o que, segundo 

Dalto, não é verdadeiro, e o mesmo fala dos valores despendidos para a realização da festa 

como investimentos. 

 Dentre os fatores preponderantes para a delimitação das fases da Oktoberfest está o 

período que se estendeu durante a década de 1990 com o chamado carnaval alemão.  Dalto 

dos Reis enfatiza que a população de Blumenau não concordava com a divulgação da festa 

com a denominação acima citada e que isto afugentou muitos visitantes do evento. Devido ao 

excesso de demanda, os preços praticados também afastaram muitos “blumenauenses” da 

festa, tendo em vista, segundo o ex-prefeito, que Blumenau e a Região do Médio Vale do 

Itajaí são os grandes responsáveis na contagem final de presenças no evento. Esse fator, 

aliado à capacidade da hotelaria da cidade, resulta em um sério problema para a capacidade de 

carga e absorção de turistas, vital para o turismo e a sua sustentabilidade, assim observado por  

Dalto dos Reis: 

 

A nossa rede hoteleira de Blumenau dispõe de aproximadamente 3.500 leitos e se 
somarmos ao que existe, em termos de região, também pouco vai representar no 
somatório final a uma marca superior a 1.000.000 de pessoas, número registrado 
em diversas edições. 

 

Todos esses aspectos precisam ser levados em consideração para que, segundo o Sr. 

Dalton, uma retomada da sua grandeza (Oktoberfest) – hoje ainda lembrada como o segundo 

maior evento de massa do Brasil, perdendo apenas para o carnaval carioca.  
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Sobre o planejamento e organização da Oktoberfest, é importante salientar o que o 

ex-prefeito coloca sobre as origens da festa, pois a prefeitura de Munique sabe o que ocorre 

em Blumenau, inclusive houve um convite para o Sr. Dalto (na época prefeito) visitar o 

evento da Alemanha, assim explicado por Dalto dos Reis: “É realizada em pavilhões de lona 

(Munique), num total de aproximadamente 16, quero acreditar, e com um público sempre 

superior a 7.000.000 de pessoas, de toda a Europa, naturalmente”. Entre as diferenças de 

planificação e organização, Dalto dos Reis comenta que a Oktoberfest/ Blumenau é superior 

na parte organizacional, estrutura e outros fatores – só não na presença de público. Para se ter 

uma ideia mais precisa sobre as diferenças organizacionais, em Munique cada pavilhão de 

lona é administrado por uma cervejaria e o que mais chama a atenção são  as intermináveis 

filas para pegar o chope, servido em canecos de 1 litro. Caso a pessoa deseje repetir o gesto, o 

processo é muito lento. Ainda nesse contexto, Dalto dos Reis afirma que quem participou das 

duas, na de Blumenau encontrou mais conforto e familiaridade. 

Remetendo-se ao início da festa, o ex-prefeito comenta um dado importante como 

legado da Oktoberfest: o resgate da tradição germânica, no município, que na época já estava 

decadente e foi uma das marcas de maior destaque, pois houve um reflexo no jovem 

blumenauense que se trajou com a vestimenta típica germânica com mais desenvoltura, pois o 

turista justamente buscava este comportamento, assim salientado pelo ex-mandatário: ”Vejo 

neste particular algo de fundamental importância e que foi gerado com o surgimento da festa”. 

Quanto à expectativa lançada no surgimento e implementação da Oktoberfest, Dalto 

dos Reis observa que além de superar as expectativas, a festa trouxe um grande alento 

motivacional para a população após as duas grandes cheias de 1983/1984. Dentro deste tema é 

fundamental atentar para a analogia feita pelo ex-prefeito em relação aos camponeses 

ucranianos: “Prevaleceu à filosofia dos humildes camponeses dos Montes Ucranianos que 

afirmam, ainda hoje, que depois de grandes dificuldades, duras semanas, nada melhor que 

uma grande festa – que é a certeza de ter vencido a dificuldade”. O ex-prefeito demonstra 

também a aprovação do evento pelos blumenauenses e visitantes da cidade, inclusive no 

aspecto econômico ela foi promissora. Portanto, para a economia e o desenvolvimento 

turístico da região, Dalto dos Reis coloca as consequências trazidas pela Oktoberfest:  

 

Não há como negar que as demais festividades surgidas nos municípios vizinhos, a 
Marejada, em Itajaí, a Fenarreco, em Brusque, La Sagra, em Rodeio, e tantas 
outras que poderiam ser mencionadas, mais de 20 no seu total, tiveram a 
Oktoberfest a sua “festa-mãe, a sua origem. 
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Com isso, as consequências para o turismo e naturalmente para a economia do 

município, região e do estado, a Oktoberfest foi importante. Dalto dos Reis coloca que se para 

Blumenau serviu de “gancho” para divulgar o município e incrementar o turismo, para as 

outras cidades foi um alicerce de despertamento para uma realidade daquela época e iniciarem 

nessas cidades, de alguma forma, a atividade turística. 

 

 

4.1.4 Transcrição da entrevista com o publicitário Sr. Luiz Cé – 15/10/2008 – 11h00min - 

11h45min 

 

 

Oriundo de Rio do Sul, o Sr. Luiz Cé chegou a Blumenau em 1974, junto com um 

colega. Fundou sua agência de propaganda. Em sua chegada à cidade visualizou o perfil 

turístico de Blumenau, percebendo pessoas de todo o Brasil visitando o município. Começou 

a publicar charges no Jornal de Santa Catarina com o intuito de criar mais uma forma de 

relacionamento com o turista. Nesse contexto, surgiu o Fritz (garoto) e, posteriormente, o 

publicitário fez um complemento com a criação do Avô do menino, criando-se assim a figura 

do Vovô Chopão. Cé teve o cuidado de criar os diferenciais (cores e calça comprida). Neste 

meio tempo, o Vovô Chopão se sobressaiu mais que o menino e este último acabou sendo 

denominado de Chopinho. No final da década de 1970, esses personagens eram publicados 

em histórias em quadrinhos para jornais da região e em âmbito estadual no jornal “O Estado 

de Florianópolis”.  

Em 1983, junto com um amigo, cria a empresa Kinler e consegue um contrato com a 

Hering. Em outubro desse ano, é convidado a participar do Jornal da Criança (encarte  do 

Jornal de Santa Catarina) e com isso dando força ao Vovô Chopão a partir daí. Em seguida, 

fez um contrato com a Karsten, esperando um respaldo de suas vendas no Brasil. Neste caso, 

o publicitário aponta a necessidade de as empresas locais valorizarem os artistas e os talentos 

da região, o qual praticamente inexiste diferentemente de algumas regiões do Brasil como a 

Bahia, por exemplo. O tratamento no caso da Karsten (a qual tinha uma revista – produto 

bussiness que anunciava os seus produtos, no caso da camisa com o Vovô Chopão nunca foi 

anunciado), por este motivo,  não estava correspondendo como resultado em vendas e acabou 

perdendo o contrato.  
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Por respeito as nossas coisas regionais as empresas deveriam investir um pouco em 
nossos produtos regionais, nós temos na nossa cidade uma desvalorização das 
nossas coisas na nossa região, na Bahia as pessoas valorizam as seus cantores os 
seus artistas, o gaúcho valoriza as suas tradições as suas coisas e aqui em Santa 
Catarina não. 

 

Em 1984, com a chegada da Oktoberfest, foi procurado pelo Sr. Sergio Hess de 

Souza (Dudalina), o qual o informou sobre o início da Oktoberfest e  a intenção de que o 

Vovô Chopão fosse o personagem oficial da festa, convite aceito pelo Sr. Luiz Cé. Enviado o 

material com várias fotos de Blumenau e com o Vovô Chopão pequeno abaixo da foto, eles o 

informaram de que necessitavam do personagem inteiro no cartaz. Efetivados os ajustes, 

levou à produção final, a qual foi aprovada. 

Um importante aspecto relatado pelo publicitário foi a informação da participação do 

empresário de Blumenau, o qual largava a sua empresa e trabalhava na organização da festa 

sem custos para a organização (poder público), pois acreditavam no sucesso da festa como 

importante fator contributivo para seus negócios e a economia da região. 

 

Os empresários deixavam as suas empresas para trabalhar de graça [...] Os 
empresários largavam as suas empresas e iam trablhar sem custos. Assim como a 
imprensa local foi muito importante, rádio TV, jornal, todo mundo apoiava, cada 
um criava seu comercial para divulgar a festa. [...] Emílio Schramm foi um dos que 
deu a sua contribuição o Hans Schdler, o Sérgio Hess de Souza... 

 

Em seguida, a festa foi levada para o Prefeito Dalton dos Reis, que segundo Luiz Cé, 

acreditou na ideia e uma assinatura desse mandatário determinou o início da história da 

Oktoberfest, antes mesmo de as enchentes de 1983 e 1984 terem ocorrido. Operacionalmente 

dentro do poder público, Dalton dos Reis acreditou no projeto dos empresários (encampar um 

festa em Blumenau como a que acontece em Munique, na Alemanha) e solicitou ao Secretário 

de Turismo de Blumenau da época (1983), Sr. Antônio Nunes, que oferecesse total cobertura 

para organizar o evento. Segundo Luiz Cé, passada essa fase de gestação da festa, com a 

busca pelos colaboradores (parcerias e patrocínios), o banco Itaú foi o primeiro a acreditar no 

evento, fazendo todo o material de divulgação gratuitamente em São Paulo. No início da 

Oktoberfest foi utilizado um pavilhão (A) e um Ginásio de Esportes para abrigar o evento. O 

primeiro desfile foi feito com a presença do Beto Carreiro, pois o personagem Vovô Chopão 

ainda não estava humanizado. Dentro desse cenário, aparece uma desmistificação de que a 

Oktoberfest só surgiu em virtude das enchentes de 1983/1984. Corroborando com este 

raciocínio, o publicitário informa que tanto o planejamento quanto o início das obras já 

estavam em andamento: parte física PROEB e material de divulgação, na realidade tudo já 
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estava pronto para o nascimento do evento. Conforme o Sr. Luiz Cé, um dos fatores que 

realmente motivaram o nascimento da Oktoberfest foi a sazonalidade turística, ou seja, 

durante o período de baixa não havia demanda de turistas pela destinação e, portanto, em 

outubro, havia espaço para compensar a ausência de turistas.  

 

Criaram este folclore, na verdade quando a enchente chegou já tinha o material 
pronto, a festa já estava sendo divulgada e as pessoas dá organização resolveram 
dar continuidade na festa [...] Já tinha material de divulgação pronto, criaram um 
folclore que a festa surgiu  por causa da enchente, mas já estava tudo pronto antes 
da enchente. 

 

O primeiro evento já foi um grande sucesso. Um dos primeiros artefatos 

promocionais da festa foi o caneco confeccionado pela Moellmann em parceria com a 

Porcelanas Schmidt. Com o crescimento do evento, naturalmente necessitava-se de mais 

espaço para que a festa  ocorresse e surgiu o pavilhão B, fato que acabou por obrigar a Cremer 

a retirar um pavilhão na PROEB, utilizado para um dos processos da empresa e assim inicia-

se a ampliação da festa, em 1985, com dois pavilhões: A e B. Nesse mesmo ano, utiliza-se o 

Vovô Chopão na promoção da festa. Outras festas surgiram  nesse ano já em função da  

Oktoberfest, como o Festival de Verão (hoje Summerfest); Festa do Rio; Festa do Imigrante.  

Vovô Chopão participa ao vivo do desfile na XV de novembro (1985). Nunca foi cobrada 

nenhuma forma de tributação ou participação nos lucros na utilização do personagem criado 

pelo publicitário. Em 1986, cria-se o pavilhão C, com a rápida expansão do público do evento. 

Com esse sucesso, a Moellmann cria mais de 60 produtos com o personagem Vovô Chopão. 

Sulfabril, Casa Meyer, Cristal Blumenau, Porcelanas Schmidt, Hacko e Moellmann criaram 

um grupo de empresas para criação de produtos que tinham como tema central a festa e o seu 

personagem (Vovô Chopão). Nessa perspectiva, as empresas tinham um acordo de compra e 

fornecimento de mercadorias somente no âmbito dessas organizações, inclusive com pontos 

de venda na cidade e dentro dos pavilhões do evento. Ainda em relação à demanda e 

capacidade de carga da festa, cria-se o quarto pavilhão  no Ginásio  Galegão, para comportar a  

crescente procura pela Oktoberfest a cada ano. 

Em 1988 foram vendidos cerca de 100.000 canecos de chope em uma festa. No ano 

de 1989, com a rápida expansão, foram confeccionados 200.000 canecos. Como houve  queda 

na demanda nessa edição do evento, caíram também as vendas dos produtos. Por onze 

edições, duas intercaladas – 1990 e 2001 -  o personagem Vovô Chopão foi utilizado. 

Posteriormente, surgiu o concurso do cartaz, inclusive com polêmicas em relação a criações 

copiadas de revistas.  
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Nós ficamos com onze edições, depois inventaram o concurso do cartaz e acabamos 
saindo fora [...] Nunca tínhamos cobrado um tostão do uso do personagem. Foi 
uma grande sacanagem, a terra da injustiça, pois achavam que o Luiz Cé tava 
ganhando dinheiro, vendendo camiseta então é hora de tirá-lo fora [...] O vovô 
chopão hoje ainda, se você for a São Paulo e mostrar, a identificação com a festa é 
imediata. 

 

Nesse momento, o Sr. Luiz Cé relata sobre injustiças cometidas em relação a sua 

criação, pois o publicitário lembra que nunca cobrou pela utilização do personagem e muitas 

figuras na cidade especulavam sobre uma possível “lucratividade” em cima do Vovô Chopão. 

Luiz Cé fala sobre boicotes, inclusive, do próprio poder público.  

O fato relatado pelo entrevistado, no final do parágrafo anterior, demonstra a 

importância do evento inclusive para o marketing turístico de Blumenau e de Santa Catarina 

em geral, em outras partes do país. Outro fator que reafirma este raciocínio foi uma pesquisa 

efetivada pelo Shopping MERCOSUL de Itajaí em relação ao que poderia ser o cartão de 

visitas da região do Vale do Itajaí e o Vovô Chopão é o escolhido pelos pesquisados. Foi 

oferecido, inclusive, um espaço no Shopping para que o publicitário vendesse produtos com o 

personagem, porém o prefeito de Itajaí, na época, não aceitou, alegando que estaria 

promovendo Blumenau e não a cidade pelo mesmo administrada, pensando na Marejada – 

Itajaí somente, e esquecendo o fortalecimento do turismo regional e dos benefícios que o 

circuito de festas no Vale do Itajaí oferece para todos os municípios. Para se ter uma noção 

dessa problemática e da não valorização do artista local, segundo Luiz Cé, foi utilizada a 

figura do Vovô Chopão em uma festa em Nova Iorque nos Estados Unidos e ele sequer 

conseguiu um advogado na cidade disposto a defendê-lo na busca de seus direitos. Outros 

fatos aconteceram, como uma cervejaria no Ceará que ligou para Luiz Cé solicitando a 

utilização da imagem do personagem. Inclusive a cervejaria leva o nome do Vovô Chopão. 

Outro fato negativo que ocorreu foi com a empresa Marcartto, de Jaraguá do Sul, pois Flávio 

Marcatto registrou os direitos autorais assumindo a autoria do personagem. Levou-se 6 anos 

na justiça e ao final o publicitário recebeu R$ 5.000,00 reais de indenização, em um pedido 

inicial de 10% sobre o valor dos produtos, confundindo-se com direitos industriais. 

O entrevistado afirma, em relação ao estágio atual da festa, que, como consequência 

de alguns anos atrás, a festa se descaracterizou pelo apelo comercial (músicas e monopólio 

das cervejarias nacionais de grande porte). Houve a necessidade de tirar a aglomeração da rua 

XV de novembro pelo excesso de demanda e falta de capacidade de carga na região central da 

cidade e para a correta absorção de fluxo. Criou-se, baseado no estágio do evento em meados 

da década de 1990, o Skol Rock, na Prainha (localidade situada no Bairro Ponta Aguda). Essa 
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programação paralela, que descaracterizava a proposta da valorização da cultura germânica, 

amenizava os problemas na área central da cidade, porém o perfil turístico étnico-cultural da 

Oktoberfest ficava banalizado por interesses privados de algumas corporações. 

 

A festa surgiu como uma cópia da Alemanha veio pra cá como festa do chopp. [...] 
Quando criaram aquela festa da Prainha que trouxeram Mamonas Assassinas [...] 
Houve um período de tumulto  a bagunça do Tunga na época era uma baderna 
durante o dia todo em todos os dias da festa., por isso criaram o Skol Rock. Com um 
milhão de pessoas hoje está tranqüilo (estrutura da PROEB) e no início a cidade se 
envolvia como um todo, hoje a cidade não se envolve tanto. A criação do parque 
Vila Germânica se voltou mais para as tradições germânicas do que para o chopp. 
O Norberto Mette está levando mais a sério isto ai. A Oktoberfest hoje é tratada 
como a festa do cultura, da gastronomia, do folclore e do chopp. 

 

Fazendo uma analogia ao atual estágio do evento, com a construção das novas 

instalações - os novos pavilhões da PROEB – Parque Vila Germânica, focada na temática 

cultural alemã, além desses aspectos, a infraestrutura e capacidade de carga melhoraram 

consideravelmente, fazendo com que o fluxo em excesso de turistas no centro da cidade não 

ocorresse mais. Luiz Cé ainda afirma que com a estrutura atual centrando toda a programação, 

com exceção dos desfiles da rua XV, na PROEB – Vila Germânica, o envolvimento da cidade 

na festa diminuiu, porém o clima da Oktoberfest é permanente, mas de uma forma que a 

valorização da cultura germânica prevaleça. 

O entrevistado lembra o período em que o Secretário de Turismo de Blumenau 

Reanto Nunes criou Chopptur - 1987, promoção que ocorria em um ônibus da empresa 

Itapemirim fretado, levando artistas e o folclore regional em viagens por todo o Brasil, com o 

intuito de divulgar a região e a própria Oktoberfest (Vovô Chopão e os outros personagens 

das festas de outubro eram levados nessas viagens), como temática principal. Eram cerca de 

20 dias fora da cidade. A equipe chegava antes ao destino; o prefeito e o secretário de turismo 

viajavam no dia do evento, de avião, e participavam das promoções. Dessa forma, começaram 

a se fomentar as chamadas festas de outubro, a partir da perspectiva da Oktoberfest. 

“Começaram então a serem criadas as outras festas de outubro. Blumenau, a Oktoberfest,  o 

Vovô Chopão foram o start de tudo”. 

Algumas características da celebração da festa foram marcantes nessa tipologia de 

evento e nas formas de consumo da cerveja. É o caso do chope em metro, criado durante a 

Oktoberfest. O Sr. Luiz Cé enfatiza a Oktoberfest em três fases distintas: festa do chope 

(início); carnaval alemão, nos anos noventa (incluindo artistas e musicalidade de outras 

regiões do país);e o resgate da cultura germânica no período contemporâneo (2005 até aqui), 

que traz originalidade e o diferencial para Blumenau e Santa Catarina. 
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 Atualmente, o Vovô Chopão é usado apenas ao vivo e não em material oficial da 

Oktoberfest. A peça publicitária do Banco Bradesco S/A, um dos colaboradores da festa, 

utiliza o Vovô Chopão na sua comunicação envolvendo a sua promoção e a da Oktoberfest, 

durante o período do evento. Luiz Cé comenta sobre a descaracterização da atual 

comunicação promocional da Oktoberfest, não passando o real espírito da proposta da festa, 

centrado também na alegria que a caracteriza. Outro ponto ressaltado a respeito desse tema é 

que as pessoas e profissionais da região ficam em segundo plano quanto à possibilidade de 

criação da comunicação da Oktoberfest. Luiz Cé informa que, atualmente, a utilização do 

Vovô Chopão (promoção/divulgação) ocorre de forma remunerada, conforme parceria 

estabelecida com o Secretário de Turismo Norberto Mette. O publicitário fala do episódio em 

que o Secretário de Turismo de Blumenau, Amauri Cadore, solicitou que o Sr. Luiz Cé 

repassasse por escrito os direitos do Vovô Chopão para a prefeitura, complicando dessa forma 

a participação do personagem na promoção oficial da festa. 

Observação: a entrevista agendada com o Presidente da Comissão de Segurança da 

Oktoberfest, Sr. Walfredo Balistieri, marcada pela Secretária de Gabinete da Secretaria de 

Planejamento de Blumenau, Srª. Raquel da Silva, para o final do mês de novembro de 2008, 

foi suspensa devido à tragédia ocorrida em Blumenau e região em 22 e 23  desse mesmo 

período. O referido gestor dessa área do evento ocupa o cargo de Secretário Municipal de 

Planejamento e está envolvido diretamente na reconstrução de Blumenau, e por critérios 

éticos e espírito comunitário, decidiu-se junto ao orientador a suspensão desta entrevista. 

Avaliou-se que não haveria grande impacto nas informações, pois as coletadas até aqui 

demonstram a tendência da gestão do evento (organizador) sobre a Oktoberfest e a temática 

da dissertação. 

 

 

4.1.5 Transcrição da entrevista com a Sr.ª Luisa Helena Siqueira Borda – diretora de 

planejamento e desenvolvimento do turismo de blumenau  - 28/05/2009 – 18H40´- 

19H30´ 

 

A partir de dados identificados na entrevista com a S.Rª. Luisa Helena Siqueira Borda, 

diretora de Planejamento e Desenvolvimento do Turismo de Blumenau, que ao longo das 

edições da Oktoberfest Blumenau sempre esteve envolvida a partir de ações comunitárias e 

que hoje aparece como uma das gestores da atividade turística na cidade. A entrevistada deixa 

claro que o seu depoimento aparece com elementos de sua visão de turismóloga, com um 
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olhar social, ambiental e pelo viés econômico também, independentemente de sua 

participação na administração do turismo de Blumenau.  

 Dentro de sua visão e experiência dentro do evento, a S.Rª Luisa observa a 

Oktoberfest Blumenau como a propulsora das demais festas típicas da região de Blumenau, 

assim como os demais entrevistados. Outro aspecto observado durante a entrevista foi a clara 

relação que o evento traz para o turismo e a economia regional conseqüentemente, segundo a 

entrevistada, gerando emprego e renda a partir de oportunidades geradas pela Oktoberfest. 

Com o avanço e o crescimento do evento ao longo dos anos, a cidade de Blumenau teve o 

fortalecimento da sua marca (marketing), segundo a turismóloga a cidade de Blumenau hoje é 

uma marca para o Brasil enquanto uma destinação turística étnico-cultural, elemento este que 

para a entrevistada é de fundamental importância para a sobrevivência do evento e atração de 

turistas realmente interessados pela destinação: 

 – “O funil de público para Blumenau com seu andamento descaracterizou a festa, 

entrando em processo de declínio em função da desvirtuação da proposta inicial da 

Oktoberfest Blumenau (BORDA, 2009)”. 

 Dentro deste contexto, a Srª. Luisa enfatizou a insatisfação do público de Blumenau 

quanto aos “turistas” e o seu comportamento durante o segundo período da festa, na fase mais 

comercial, aonde até mesmo aspectos como higiene da cidade e a ordem pública ficaram 

aquem das expectativas iniciais, bem como descaracterizando o produto turístico étnico-

cultural que é Blumenau. A entrevistada assim caracterizou este período: 

– “Toda comunidade estava saturada, os dez últimos anos anteriores a 2005 estive 

poucas dias durante as suas edições  pois era extremamente desagradável o que ocorria e com 

o rumo que a festa tomava” (BORDA, 2005). 

 A partir deste cenário percebido na comunidade, o poder público resolveu agir, pois a 

festa declinava de sua proposta inicial ano a ano e no planejamento do evento de 2005 se 

priorizou os aspectos culturais da etnia germânica que avia sido desvirtuado de seu sentido no 

período mais comercial do evento. Imediata a esta percepção/ações, as primeiras edições da 

fase atual (resgate cultural) trouxeram uma conseqüência para a economia e o turismo da 

região: o fortalecimento das cervejarias da artesanais da região de Blumenau, gerando 

oprtunidades de renda e inclusão através de uma conseqüência gerada pelo evento. Mais um 

fator percebido segunda a turismóloga, foi o incentivo de entidades em relação a festa (estado 

e município). 

 Pela ausência percebida em relação a legislação do turismo e para o setor eventos, os 

dirigentes da festa limitam-se as observâncias legais pertinentes ao dimensionamento do 
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evento como a lei seca, licitações, ECAD etc... Dentro desta contextualização, houve a partir 

de então uma valorização as bandas locais e o respeito as bandas externas (Alemanha 

inclusive), valorizando cada vez mais a cultura local e traduzindo-a dentro da Oktoberfest, 

segundo a Sr.ª Luisa. Quanto a realidade do profissionalismo do setor turismo, infelizmente o 

que ocorre na Oktoberfest é o que é visualizado no cenário nacional: ausência da participação 

dos turismólogos no seu planejamento e na sua gestão. Portanto o atual contexto do evento 

(terceira fase – resgate cultural), a entrevistada enfatiza o próprio estado vivenciado por ela 

quanto ao entusiamo com o evento e o seu envolvimento: 

– “Nós voltamos a gostar de visitar a festa, só ficamos de fora dois dias no ano 

passado, meus filhos trouxeram os seus amigos de fora para reverinciar a cultura local e busca 

de um ambiante saudável para diversão” (BORDA, 2009). 

 Observando a sustentabilidade do evento como um todo, a atual gestão da festa tem 

trabalhado bastante o evento como uma oportunidae para suprir as lacunas para a 

sazonalidade da cidade, seu turismo e da própria região, criando-se uma estrutura para o 

turismo de eventos. Dentro das prioridades dos atores sociais envolvidos com o evento, a 

entevistada corrobora com as interpretações desta dissertação quanto ao fato de a cultura 

germânica ser o elo de ligação entre a iniciatica privada, setor público e a comunidade como o 

fator que liga os interesses em um objetivo comum: fortalecimento do orgulho e identificação 

da comunidade com a cultura germânica e as suas raízes, retorno para imagem da cidade e 

conseqüentemente beneficiamento do poder público perante a comunidade e a sua 

permanência na estrutura de administração e poder e um retorno financeiro para a iniciativa 

privada orinundo da demanda turística da Oktoberfest e as suas conseqüencias já citadas para 

a economia neste trabalho. Indo ao encontro desta afirmativa, a entrevistada definu o segundo 

momento do evento: 

– “Na segunda fase da Oktoberfest Blumenau, a própria comunidade falou: não faz 

parte do nosso interesse este tipo de festa, conseqüentemente o empresariado também gritou 

pelo seu produto” (BORDA, 2009). 

 Em relação ao poder público, ao longo de todas as edições do evento, este sempre 

dependeu da leitura que os gestores fazem quanto as suas formas de planejar e gerir o evento, 

segundo a entrevistada. A turismóloga também percebe a orientação da atual gestão pelo 

interesse no turismo étnico-cultural e conseqüentemente na orientação do planejamento da 

Oktoberfest dentro desta proposta. Em uma de suas explicações para o rumo em que o evento 

tomou na sua segunda territorialidade, fase de grande explosão comercial da festa, é que o sul 

do país não tinha uma grande festa de expressão nacional no anos de 1980.  
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 Dentro do cenário analisado nesta dissertação, a Oktoberfest e o turismo de eventos 

segundo a entevistada, propiciam crescimento para a região de Blumenau e atração de 

demanda para o setor. Um aspecto enfatizado pela Srª. Luisa é muito significativo para a 

reflexão sobre a sustentabilidade do evento: a região da Rua XV agride diretamente o meio-

ambiente e a proposta cultural da festa (existem ainda focos nocivos pequenos para a festa). 

Ao final desta entrevista, a turismóloga sugere uma pesquisa sobre impactos físicos e 

ambientais para a Oktoberfest, pois atualmente não existe nenhum. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Observando os resultados da pesquisa e o desdobramento da dissertação, o aspecto 

governança teve como ponto de convergência a cultura germânica, benéfica e presente nos 

objetivos de todos os atores sociais. A intensidade com que cada grupo social (poder público, 

comunidade e iniciativa privada) obteve o atendimento de seus anseios precisa ser dividida 

em dois aspectos: benefício econômico e a melhoria da qualidade de vida. O primeiro item 

citado está presente nos resultados da festa e no impacto no PIB de Blumenau, Fomento ao 

empreendedorismo, geração de renda, maior arrecadação para a cidade e o estado e ainda 

propiciando o desenvolvimento da atividade turística e o fortalecimento do marketing de 

Blumenau e Santa Catarina. Portanto, economicamente, ganham todos os protagonistas 

envolvidos com a festa. 

Quanto à melhoria da qualidade de vida da população, é preciso fazer uma divisão 

entre os benefícios diretos e indiretos gerados pela festa e a própria história da Oktoberfest: 

são 25 anos e, portanto, pode-se avaliar impactos em vários segmentos, pois o período 

transcende já a uma geração. Levando em consideração o aquecimento da economia por vagas 

temporárias de trabalho nos serviços e indústria, todos os segmentos citados contemplam 

expectativas geradas na planificação das edições do evento. Nesta mesma análise, com o 

surgimento de empreendimentos em função da Oktoberfest/Blumenau na cidade e região, 

como por exemplo, na hotelaria, gastronomia e as cervejarias artesanais, o evento acaba 

gerando resultados permanentes para a economia e toda a comunidade envolvida. O Turismo 

de Santa Catarina e Blumenau, amplamente favorecidos pela criação e manutenção deste 

evento, traz para o poder público benefícios constantes e por isto as barreiras político-

ideológicas, oriundas da troca de administração na cidade e estado, são esquecidas, pois 

negligenciar a festa seria um desastre político/administrativo para qualquer gestor público ou 

partido. A própria constituição da gestão da Oktoberfest/Blumenau demonstra em dois de seus 

gestores essa necessidade da transcendência política/ideológica. Com isso, analisando os 

demais atores sociais (setor privado e comunidade), o ponto de convergência (cultura 

germânica) do evento oferece benefícios e acarreta em uma inexorável necessidade de 

preservação da festa para garantir a sobrevida de muitos grupos que representam os atores 

sociais na cidade e no estado. 

No tocante a governança, os benefícios da realização do evento e possíveis impactos 

negativos, caso a Oktoberfest não se realize, atingiriam todos esses atores citados, pois a 
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história da festa mostra que a consequência oriunda da mesma traz fortalecimento econômico, 

valorização cultural regional, oportunidades de inclusão social (empregabilidade) e, portanto, 

uma firmação sistemática de todos os segmentos envolvidos na realização do evento. A 

Oktoberfest/Blumenau expressa, portanto, uma convergência econômica, social e cultural que 

fortalece todos os grupos sociais da região, apenas o que difere, por exemplo, o poder público 

em seus momentos e diferentes segmentos que passam pela organização da festa. É como 

aglutinar tendências, interesses e o grau de consciência sobre a necessidade de continuidade 

da Oktoberfest/Blumenau. Sendo assim, este último ponto deve estar sendo sempre analisando 

e monitorado pela comunidade regional como um todo. 

Observando os aspectos inerentes a territorialidade, esta dissertação analisou as fases 

distintas do evento, desde a sua criação em 1984 até a sua última edição em 2008. Os fatores 

determinantes das características de cada uma de suas fases: caráter comunitário e cultural, o 

qual caracterizou o início do evento, enfatizando as raízes germânicas da região de Blumenau, 

a necessidade da cidade resgatar o seu orgulho enquanto sentimento dos seus moradores e o 

seu município/região (devido as catástrofes de 1983 e 1984), oportunidade de alavancamento 

da economia e com isso oportunizar a melhoria da qualidade de vida a partir de renda e 

emprego gerados pela Oktoberfest, bastante enfatizado acima pelo Ex-Prefeito Dalto dos Reis, 

dirigente que iniciou o evento. Este primeiro momento da Oktoberfest, vivido nas suas cinco 

primeiras edições (1984-1988), é caracterizado pela valoração cultural, comunitário-social e 

econômica de Blumenau e região.  

O segundo momento de delimitação da festa ocorreu a partir de 1989 até meados da 

década de 2000, quando ocorreu um período de mercantilização do evento no chamado 

“carnaval alemão”, em que atrativos culturais de outras regiões do país eram explorados, 

desvalorizando a cultura local e o próprio turista que buscava exatamente a cultura alemã 

oferecida por Blumenau e região. Esse período trouxe uma descaracterização da Oktoberfest e 

fez com que a excessiva massificação do evento acarretasse em problemas estruturais para a 

festa, para atividade turística e a própria capacidade de carga e fluxo de turistas de Blumenau, 

vide entrevista com o publicitário Luiz Cé. Portanto, um período que caracterizou o evento 

por um grande fluxo de visitantes e uma descaracterização cultural e de negligenciamento dos 

fatores que motivaram a iniciação da Oktoberfest/Blumenau. 

A terceira e atual configuração do evento vem ocorrendo desde o ano de 2005, data 

em que seus gestores e promotores perceberam essa descaracterização do evento e os fatores 

negativos para a cidade de Blumenau/região e para a Oktoberfest. A necessidade de resgate 

cultural e do caráter comunitário da festa são vitais para a própria existência do evento, 
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segundo os gestores entrevistados e o entendimento desta pesquisa, pois o que existe como 

alicerce da festa está na cultura germânica da região de Blumenau e a sua história. 

Corroborando com este entendimento, o Presidente da Comissão de Bandas da Oktoberfest, 

Sr. Oeschler enfatizou o desconforto de muitos turistas de distintas regiões do país em se 

deparar com atrativos inerentes a outras regiões brasileiras e o quanto isso frustrava os 

turistas/visitantes no período anterior. Essa realidade, além de descaracterizar a festa, 

começou a afastar a comunidade do evento, servindo a Oktoberfest, neste período, a interesses 

privados. Tanto para Blumenau e região, bem como para o estado de Santa Catarina, este 

período é fundamental não só para um resgate e reafirmação da festa, mas  para o turismo e o 

marketing. Nesta contextualização (atual fase) ocorre uma maior valoração sociocultural da 

cidade e do estado, bem como oferecendo a correta configuração para um dos maiores 

patrimônios do estado e da sua cultura: as tradições germânicas da região de Blumenau. Com 

isso, a atual configuração da Oktoberfest tem como política a valoração cultural local, 

propiciamento de oportunidades a partir das características culturais locais (cervejarias, 

comércio e gastronomia como exemplos) e fortalecimento do marketing turístico regional. 

Em relação ao ecodesenvolvimento o que foi apresentado pela pesquisa e construção 

desta dissertação, os elementos que constroem essa forma de desenvolvimento, o respeito à 

diversidade cultural, a valorização das características culturais regionais, a antropologia social 

comunitária, existe uma conscientização, mesmo que não seja direta à temática, porém 

contemplando os tópicos acima citados do ecodesenvolvimento por parte dos gestores da 

Oktoberfest e da comunidade. A consciência e convergência dos atores sociais em torno da 

cultura germânica enquanto benefício econômico-social e de sobrevivência regional no 

tocante a cultura alemã através da realização da Oktoberfest, é um fator que converge também 

com a temática ecodesenvolvimento. 

Quanto aos aspectos de melhoria da qualidade de vida da comunidade, os executores 

da Oktoberfest, bem como os resultados do evento para a economia e as condições sociais 

pela geração de renda e emprego, apresentados por entidades representativas da economia e 

sociedade, demonstram e apresentam dados e uma realidade positiva para Blumenau e região. 

Nesse sentido, existe um convencimento na comunidade blumenauense sobre os resultados e 

benefícios oriundos da Oktoberfest. 

Quanto à preservação ambiental e as consequências negativas de seu 

negligenciamento, o grau de conscientização do poder público e dos demais protagonistas 

sociais ainda é primário, muito precisa ser feito e as medidas técnicas básicas de amenização 

dos impactos ambientais acarretados pela estrutura e realização do evento são tidas como 
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conduta ambientalmente correta e até inovadora pelos gestores da festa, o que realmente 

preocupa por se tratar de poder público e gestão do evento. É importante ressaltar que as 

técnicas hoje praticadas ainda precisam aproximar-se mais com as questões preservacionistas 

como um dos pilares do planejamento da Oktoberfest, uma realidade ainda distante da 

planificação e gestão do evento. A temática ecológica ainda é tratada com uma 

subconsciência ingênua pelos atores sociais envolvidos com a festa, portanto necessita-se de 

uma preparação técnico-intelectual a partir dos promotores da Oktoberfest sobre o tema. 

 Os problemas acima apontados e levantados nas entrevistas com os atuais e antigos 

gestores do evento são um fator de preocupação que necessitam imediata ação para que a 

sociedade como um todo possa ser beneficiada durante a realização do seu grande momento 

quanto identidade: a Oktoberfest.  Apesar da valoração cultural autóctone obtida através da 

realização da Oktoberfest, os resultados para a economia e a qualidade de vida da população, 

não existe nenhuma pesquisa oficial sobre os impactos ambientais da festa. As  medidas 

básicas de amenização dos impactos ambientais gerados pelo evento, explicitadas nesta 

dissertação, são o que existe de real na planificação da Oktoberfest, em relação à preocupação 

ambiental. Para contemplação do ecodesenvolvimento na gestão, execução e planejamento do 

evento, faz-se necessária a construção de uma política pública, primeiro de conscientização do 

tema e impactos, posteriormente as ações de prevenção e enfrentamento para que o estágio 

primário de consciência ecodesenvolvimentista seja revertido.    

 Já a contribuição da Oktoberfest para o turismo de Blumenau, região e de Santa 

Catarina é um fato identificado e afirmado por todos os atores sociais envolvidos com a 

realização do evento e em órgãos  oficiais e privados da atividade. A geração de milhares de 

vagas de empregos diretos, indiretos e temporários com a realização da festa demonstram a 

importância do evento para o Estado de Santa Catarina e seu marketing em geral e turístico. 

Os gestores do evento, tanto os contemporâneos como do início das festividades da 

Oktoberfest, reconhecem a importância tanto da atividade turística, bem como do evento para 

a economia, a comunidade em geral e a preservação das raízes germânicas da cidade e região, 

impactando na vida blumenauense e sua sustentação cultural para a sobrevivência da 

Oktoberfest. A Oktoberfest aparece como uma realidade, desde a planificação e a priorização 

de ações do turismo da cidade, bem como para a formatação (reconhecida) do ponto de 

convergência da sociedade blumenauense e regional: a cultura alemã. 

 Tanto o ex-prefeito Dalto dos Reis (precursor do evento) como os gestores da festa 

na atual administração da cidade demonstram com ações a estruturação e o aprimoramento do 

evento para benefício do turismo (especificamente o de eventos), economia e a qualidade de 
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vida regional, a viabilidade da festa para a cidade e o estado como um todo. A Oktoberfest, 

aliada ao perfil econômico de Blumenau (indústria têxtil), agregou um importante elemento à 

economia da cidade: o turismo de eventos, gerando muitos empregos temporários com a 

realização dos mesmos, empregos permanentes e o incentivo ao empreendedorismo, através 

do surgimento de empresas que alicerçam direta e indiretamente o setor eventos de Blumenau 

e região. Tanto na comunidade e principalmente no setor público (gestores da festa), existe 

um reconhecimento e ações no sentido de que a estruturação da Oktoberfest (vide caso da 

Vila Germânica) ocorreu para dar suporte estrutural a festa e com isso gerou para a cidade e a 

região um importante polo do turismo de eventos para Santa Catarina, ou seja, o complexo 

Vila Germânica, os empreendimentos do setor eventos e o crescimento das empresas 

regionais e da cidade (como as cervejarias) que estão diretamente envolvidas com a festa. 

Portanto, este estudo trouxe a percepção clara que, para todos os atores sociais envolvidos 

com a festa, os efeitos para o turismo estadual são imediatos, fortalecendo dessa forma a 

economia da região de Blumenau e melhorando a qualidade de vida. 

 Diante dos objetivos propostos para esta dissertação, a análise baseou-se no que os 

entrevistados (gestores do evento ao longo dos 25 anos de existência da festa) e no 

entendimento do pesquisador, na interpretação das entrevistas, apresenta o seguinte cenário: 

no tocante à legislação do turismo, as leis federais ainda necessitam de muito aprimoramento 

para alicerçar qualquer projeto turístico; são bastante genéricas e não especificam o turismo 

em suas ramificações, como por exemplo, a não regulamentação da profissão Turismólogo, ou 

o planejamento adequado para cada tipologia turística. Sem um piso, teto ou direito à criação 

de conselhos regionais, a atividade fica impossibilitada de organização, o que ocasiona muitas 

vezes em falta de profissionalismo para lidar com as questões e planificar a atividade, 

especialmente no setor público. Observando o turismo de Santa Catarina e o que foi levantado 

qualitativamente na dissertação, a Oktoberfest tem forte impacto econômico para o setor, 

qualidade de vida e gera marketing positivo para o estado e, em sua atividade turística existe 

consciência e ações para essa viabilização, tanto pela sobrevivência do setor, como para a 

imagem da gestão pública diante da comunidade. 

 De acordo com considerações acima levantadas, especificamente aos aspectos da 

territorialidade apontados pela pesquisa, a Oktoberfest/Blumenau apresentou três momentos 

distintos e são bastante enfatizados pelos atores sociais envolvidos com a festa: fase 

cultural/comunitária dos seus primórdios, momento de forte mercantilização e massificação 

do evento, acarretando em descaracterização da festa e da cultura germânica em meados dos 

anos de 1990 e, por fim, o resgate cultural, regionalista e comunitário que vem ocorrendo 
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desde o ano de 2005 até o último evento em 2008. Este último retomado inclusive por 

determinação da atual administração para que a festa voltasse a ter a configuração e a 

delimitação por consequência deste reavivamento cultural da festa. 

 A percepção trazida por esta  dissertação  no que tange às instâncias de governança 

presentes na organização da festa, existe um predomínio do poder público à frente das ações 

que geram governança, como por exemplo, o consenso em torno do resgate e a valorização da 

cultura alemã. As comissões temáticas da festa, todas elas, são de iniciativa do poder público, 

porém com presença comunitária e da iniciativa privada também, mas ações partem de certo 

diálogo. Contudo, a maior influência é gerada pela participação da Prefeitura/Vila Germânica. 

A valorização cultural germânica e a consciência da necessidade de preservação como 

interesse comum aos atores sociais locais envolvidos com o evento é um fato gerado pela 

instância de governança presente na gestão da festa, sem a precisão da consciência temática 

(governança) estar presente nas discussões na gestão pública local. 

 Corroborando com o parágrafo anterior, a correlação existente entre a governança na 

Oktoberfest e a delimitação de suas fases (territorialidades) ao longo de 25 anos, espelham os 

momentos distintos da festa. Em meados dos anos de 1990, a influência do setor privado era 

maior, especialmente de empresas de grande porte de outras regiões do Brasil, como no caso 

das maiores cervejarias nacionais como Skol, Brahma e Antártica, embora o setor público 

tenha predominado também nesse período. A necessidade do produto turístico Blumenau ser 

vendido exatamente com as características próprias regionais, cultura alemã e os seus 

principais expoentes (como a cerveja e os trajes típicos), foram determinantes do poder 

público e comunidade iniciar o evento, bem como a necessidade do setor privado e sua 

participação/resultados. Apesar da estrutura mínima do primeiro período, desde este momento 

a festa apresenta um predomínio e iniciativa do setor público na construção de prioridades. A 

atual fase do evento apresenta um cenário de resgate de seus primórdios com o enaltecimento 

dos valores culturais e as suas características próprias inerentes da cultura alemã. Existe um 

consenso e necessidade de todos os atores sociais envolvidos com a preservação do caráter 

comunitário e cultural germânico como alicerce da Oktoberfest, porém a iniciativa foi do 

setor público que se mantém à frente das ações, especialmente no período atual e inicial. 

 Quanto à percepção dos atores sociais inerentes aos impactos da Oktoberfest no 

ecodesenvolvimento turístico regional, é preciso fazer-se uma análise a partir de alguns 

aspectos: cultural, ecológico, político, econômico e social. O primeiro fator a ser analisado é 

consenso dos atores sociais:  da sua necessidade de preservação, inclusive sob aspectos da 

sustentabilidade política e administrativa (poder público e governança) para que o evento 
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continue  existindo a partir de sua proposta. A conclusão sobre o aspecto ecológico, já citado 

anteriormente, é um fator bastante preocupante, pois as ações e a consciência sobre o tema 

contemplam apenas aspectos técnicos básicos, inclusive desde as primeiras edições  da 

Oktoberfest (1984), conforme relatado pelo ex-prefeito Dalto dos Reis e de algumas ações 

salientadas pelos atuais gestores nesta dissertação. No tocante a temática política, o perfil de 

alguns gestores, vide o Sr. José Carlos Oechsler, Presidente da Comissão de Bandas da 

Oktoberfest, o qual está há mais de 12 anos envolvido com o evento, a priorização da 

Oktoberfest e do Turismo de Eventos (pelo sucesso e estrtutura da Oktoberfest), transcende a 

siglas partidárias, inclusive na equipe técnico-gestora. As consequências da Oktoberfest, 

fazendo-se um cotejo de aspectos positivos e negativos, quanto a temática social, apresenta-se 

com uma predominância positiva, pois empregos, renda e empreendedorismo geram melhora 

na condição de vida da comunidade, conforme dados e manifestações de instituições públicas 

e privadas. Portanto, existe melhoria de qualidade de vida através das oportunidades geradas 

pela Oktoberfest/Blumenau. 

 Após a efetivação desta pesquisa, fica claro o papel preponderante que indica uma 

liderança do poder público de Blumenau na gestão da Oktoberfest, dentre os atores sociais 

envolvidos no evento, pois desde a estrutura, planificação e mesmo a forma do envolvimento 

dos demais protagonistas, são traçados já na planificação do evento, de iniciativa e 

responsabilidade da instituição promotora do evento: Prefeitura de Blumenau. 

 Dentre os aspectos observados na dissertação, governança e territorialização, a atual 

delimitação da Oktoberfest (fase resgate histórico) possui esta configuração devido à 

iniciativa do poder público (entendimento e ações) e consenso comunitário da necessidade e 

dos benefícios da valorização cultural germânica para Blumenau e região. Os aspectos 

culturais em um primeiro plano e imediatamente o econômico são os maiores beneficiados, 

dentre as dimensões do ecodesenvolvimento. Outro tópico contemplado é a melhoria da 

qualidade de vida (aspectos sociais) da população, pois os gestores de distintos momentos da 

festa e especialmente os atuais, confirmam esta afirmativa pelo contexto vivenciado e dado 

oficiais. Quanto ao político, fica evidente que a administração local possui um direcionamento 

de ações que buscam contemplar os seus interesses, porém existe consciência da necessidade 

da participação apolítica no processo, como é o caso de cargos na PROEB/Vila Germânica, 

onde alguns gestores e servidores são oriundos de outros períodos da política/administração 

de Blumenau; portanto, utilizando um critério técnico e consensual na escolha desses 

profissionais. Conforme já citado anteriormente nesta dissertação, os aspectos ecológicos, 

consciência, ecotécnicas e ações para a contemplação desta temática (ecológica) são ainda 
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primárias para se afirmar que possa influenciar no ecodesenvolvimento e no próprio turismo 

da região que se alicerçam na sustentabilidade ambiental de forma conceitual e prática. 

 Os relatos e dados dos gestores do evento, entidades de classe da cidade mostram que 

a Oktoberfest/Blumenau é muito importante para a economia estadual, pois os benefícios 

trazidos com a vinda de turistas fortalecem a atividade do turismo, economia e com a geração 

de empreendimentos, renda e empregos melhoram tanto a arrecadação do município, bem 

como a qualidade de vida. Portanto um aspecto que se confirma. 

 Quanto à observância da legislação para o turismo e turismo de eventos por parte dos 

dirigentes da Oktoberfest, existe um superficial entendimento da atual legislação para o 

turismo. Durante a entrevista com o Presidente da Comissão de Bandas da Oktoberfest, Sr. 

José Carlos Oechsler, foi salientado sobre a superficialidade das leis para o segmento e se 

enfatizou mais nas leis das licitações, pertinentes ao poder público promover a concorrência 

entre os empreendimentos da festa. Portanto é refutável que exista observância e/ou um 

entendimento sobre legislação turística e/ou para o turismo de eventos especificamente na 

gestão da Oktoberfest. 

 Dentro do entendimento dos gestores do evento sobre os impactos do meio ambiente 

ocasionados pela realização da Oktoberfest, existe uma preocupação, embora seja superficial 

e não prioritária no planejamento e execução da festa. São observadas técnicas básicas como 

coleta e reciclagem do lixo e reaproveitamento da água da chuva nos sanitários da festa, 

porém percebe-se ser uma orientação de profissionais envolvidos com a parte estrutural. Não 

existe um estudo prévio mediante conscientização e posterior aprofundamento. Portanto, falta 

informação aos atores sociais a partir dos gestores do evento, os quais são formadores de 

opinião. 

 É importante observar que dentro do universo pesquisado e analisado, não houve um 

comparativo de pontos positivos e negativos da festa e sim uma observância da governança, 

das territorialidades (fases) do evento, o impacto destes tópicos no desenvolvimento do 

turismo regional e a descrição sobre a percepção dos atores envolvidos com a festa sobre o 

ecodesenvolvimento. 
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6 RECOMENDAÇÕES 

 

 

6.1 TEÓRICAS  
 

 

A partir do universo pesquisado e revelado por esta pesquisa, faz-se as seguintes 

recomendações teóricas observando a dissertação: oferecimento aos atores sociais da 

Oktoberfest  da possibilidade da discussão e reflexão sobre a temática governança, para que 

os mesmos possam discutir conceito para futura conscientização sobre a importância da 

pactuação na resolução de problemas comunitários; abertura para a discussão da temática 

sobre as fases da Oktoberfest/Blumenau (suas territorialidades) e as consequências de cada 

uma delas para a festa e o desenvolvimento do turismo regional (observando o futuro do 

evento e a sua sustentabilidade); a Oktoberfest/Blumenau, no tocante a sustentabilidade, ainda 

é uma abstração, pois nem como pressuposto é considerada sustentavelmente argumentada, 

pois a inconsciência sobre a temática predomina nos seus atores sociais e, consequentemente, 

na gestão. A partir do crescimento da festa e do desenvolvimenbto do turismo regional, é 

interessante instituir o debate sobre a importância da sustentabilidade política e administrativa 

para o ecodesenvolvimento regional, levar a discussão aos atores sociais do evento, pois os 

mesmos foram determinantes para as territorialidades da festa ao longo de sua existência. 

 Sugere-se que futuros estudos explorem a confletividade em relação a confrontos 

políticos nas territorialidades da primeira e segunda fases do evento, pois são fatos 

importantes que não podem oferecer subsídios para o aperfeiçoamento da gestão do evento. 

 

6.2 PRÁTICAS 
 

 

O dimensionamento da dissertação oferece um cenário com aspectos distintos em 

relação a temática estudada e oferece a possibilidade de recomendações práticas, são elas: a 

partir deste estudo, oferecer documento da pesquisa à instituições da região. Há possibilidade 

da discussão sobre a sustentabilidade, visando a conscientização dos atores sociais envolvidos 

na Oktoberfest/Blumenau; oferecer uma discussão sobre os benefícios pactuação comunitária 

(atores sociais) tendo como cenário as dimensões do ecodesenvolvimento; reflexão para a 

ausência de legislação específica para o planejamento de um evento comunitário; discussão da 
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Oktoberfest, suas territorialidades e impactos no desenvolvimento turístico regional e ao meio 

ambiente de Blumenau (capacidade de carga); discussão sobre a governança e a sua influência 

nas territorialidades, bem como o resgate histórico-comunitário e a importância para a 

sobrevivência da festa e o marketing turístico de Santa Catarina. 
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APÊNDICE A – Roteiro de campo das entrevistas semiestruturadas com os 
gestores/atores da Oktoberfest/ Blumenau 

 

01. Como você observa a Oktoberfest no turismo de Santa Catarina e como são 

contemplados os aspectos legais sobre planificação turística e do setor eventos no 

planejamento da festa? (01) 

 

02. Qual é a participação de sua comissão no processo de proposições e definições de 

prioridades no planejamento da Oktoberfest? (03) 

 

(   ) Muito atuante 

(   ) Pouco atuante 

(   ) Nenhuma atuação 

 

03. Como o Sr. percebe a atual fase/característica (proposta) da festa e a sua influência 

para o turismo, meio ambiente e a qualidade de vida da região? (02) 

 

02. Como você define a participação de outras organizações neste processo (setor 

privado, poder público e comunidade)? (03) 

 

Setor Privado 

(   ) Forte 

(   ) Fraca 

(   ) Inexpressiva  

(   ) Inexistente 

 

Poder público 

(   ) Forte 

(   ) Fraca 

(   ) Inexpressiva  

(   ) Inexistente 

 

Comunidade 

(   ) Forte 
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(   ) Fraca 

(   ) Inexpressiva  

(   ) Inexistente 

 

(   ) Forte impacto 

(   ) Relevante com limitações 

(   ) Fraco 

(   ) Insignificante 

04. Na sua percepção, como o Sr. percebe a administração do evento, os interesses de 

todos os envolvidos sendo atendidos e as consequências para a  atual proposta de festa 

(étnico-cultural)? (04) 

(   ) Excepcionais 

(   ) Significativos 

(   ) Satisfatórios 

(   ) Fracos 

 

05. Em relação ao desenvolvimento do turismo regional, como a organização percebe a 

relevância da Oktoberfest para o setor? (05) 

(   ) Fundamental 

(   ) Importante 

(   ) Fator de contribuição 

(   ) Pouca relevância 

 

06. Em relação à melhoria da qualidade de vida da população regional, a Oktoberfest 

traz (05) 

(   ) Muitos benefícios e oportunidades 

(   ) Melhorias 

(   ) Alguns benefícios 

(   ) Poucos benefícios 

(   ) Nenhum benefício 
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07. Em relação à atual legislação vigente para o turismo e o segmento de eventos, o que 

está sendo observado no planejamento da Oktoberfest?(01) 

(   ) As diretrizes estabelecidas 

(   ) Observação parcial 

(   ) Inobservância 

 

08. Como a sua organização percebe os impactos físico/ambientais da Oktoberfest para 

Blumenau e região? (05) 

(   ) Positivamente 

(   ) Com preocupação 

(   ) Negativamente 

(   ) Nenhuma observação 

 

09. Em relação aos valores culturais autóctones, o que a organização percebe como 

contribuição da Oktoberfest para a sua preservação e valorização? (05) 

(   ) Muita contribuição em todas as suas fases 

(   ) Contribuição em determinadas edições 

(   ) Pouca contribuição 

(   ) Nenhuma contribuição 

 

10. Como a entidade observa a gestão ambiental do evento? (05) 

(   ) Muitas proposições e ações 

(   ) Poucas ações 

(   ) Ineficiente 

(   ) Nenhuma ação 
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ANEXO A – Programação de abertura da Oktoberfest 2008 e os seus  atrativos 

Blumenau, 07 outubro 2008. 

  

25ª Oktoberfest 

Desfile de abertura vai apresentar mais de 100 atrações 

 

      Os desfiles são grandes espetáculos proporcionados pela Oktoberfest, a 

maior festa alemã das Américas, e este ano, eles foram renovados para 

comemorar as 25 edições do evento. Com o tema Uma Festa Tamanho Família, 

os desfiles oficiais vão contar a própria história da promoção em vários sub-

temas. O primeiro desfile, o de abertura, será nesta quinta-feira, a partir das 

19h30min, tendo novamente como palco a Rua XV de Novembro, no centro. 

     O desfile contará com 15 carros alegóricos e todos os brinquedos do 

Planetapéia, além de carros exóticos como o Lichtwagen, o Farrahwagen, a Bela 

Bicke Bar, entre outras atrações que prometem chamar a atenção do público. 

Fanfarras e bandas nacionais e alemãs vão animar a passagem dos figurantes. 

Além de contar a história da própria festa, o desfile vai lembrar as grandes 

enchentes que destruíram a cidade nos anos 80 e destacar o empenho dos 

blumenauenses na reconstrução de Blumenau. 

     Os próximos desfiles serão nos dias 11, 18 e 25, às 17h, e dias 15 e 22, às 

19h30min.  

 As atrações: 

 ABERTURA DO DESFILE 

ESTANDARTES COM A LOGO DA OKTOBERFEST 
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BANDA OKTOBERFEST  

BANDEIRAS OFICIAIS 

CARRUAGEM DO PREFEITO 

  

A HISTÓRIA DA OKTOBERFEST 

A ENCHENTE 

TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO 

BANDA NACIONAL PRIMAVERA 

CARROÇA DE TRANSPORTE 

CARRO DA MADEIRA e CAIBRO  

FANFARRA DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ANITA GARIBALDI 

A PREPARAÇÃO PARA A OKTOBERFEST  

CARRO ALEGÓRICO AS BORDADEIRAS 

A ESCOLHA DA RAINHA   

BANDA NACIONAL CRUZEIRO 

HOMENAGEM AOS TURISTAS 

CARRO ALEGÓRICO DAS BANDEIRAS  

CHARRETE  

GRUPOS FOLCLÓRICOS E CLUBES DE CAÇA E TIRO 

CLUBE DE CAÇA E TIRO ESPORTIVO E CULTURAL ITOUPAVAZINHA 

BANDA NACIONAL XV 

GRUPO FOLCLÓRICO BLUMENSTRAUSS 

BANDA NACIONAL CAVALINHO 

OKTOBER SEGURA 

  

BRINQUEDOS DA PLANETAPÉIA 

CENTOPÉIA  DO CHOPP 
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CENTOPÉIA  CLÁSSICA 

LOCOPÉIA 

BONDEPÉIA 

GAROTAPÉIA 

FUSCOPTEROPÉIA 

TRENOPÉIA 

ALFAPÉIA 

WIKINGPÉIA 

CENTOPÉIA 2005 

BABYPÉIA 

CHINAPÉIA 

  

A BELA CIDADE 

Neste tema apresentamos as atrações que se identificam com a cultura de Blumenau. 

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER 

BANDA NACIONAL OS MONTANARI 

ICH KANN ES MACHEN  -  UNIASSELVI 

CARRO DE MOLA  

CARRO ALEGÓRICO JARDIM DAS FLORES   

  

A VILA GERMÂNICA   

Neste tema apresentamos o local onde acontece a Oktoberfest e onde o grupo de 
pessoas se encontra. 

BANDA MUSICAL DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL FRANCISCO LANSER 

GRUPO DE JOVENS DA FUNDAÇÃO PRÓ-FAMÍLIA 

CARRO ALEGÓRICO DA VILA GERMÂNICA 
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A FAMÍLIA E SEUS COSTUMES  

Contamos neste tema um pouco da  história da família blumenauense. 

ESPORTE CLUBE ÁGUA VERDE  

BANDA NACIONAL OS RITMISTAS 

CARRO ALEGÓRICO FUNDAÇÃO DO TABAJARA 

FAMÍLIA DO TABAJARA TÊNIS CLUBE 

BANDA NACIONAL LINO ORQUESTRA 

CARRO ALEGÓRICO DOS ATIRADORES TABAJARA 

  

OS VELHOS TEMPOS 

Recordaremos neste tema atrações que se identificam com o passado do povo 
blumenauense. 

CLUBE DE MÃES FUNDAÇÃO PRÓ-FAMÍLIA 

BANDA ALEMÃ DIE-MÜHLHÄUSER MUSIKANTEN 

TREM DO MOINHO DO VALE 

CARROS DE BOI  

PISSIWAGEN   

CARRO ALEGÓRICO VIDA DO COLONO 

  

AS TRADIÇÕES 

Em nossos desfiles determinadas atrações são presenças marcantes e que representam a 
também a história do início da Oktoberfest. 

BANDA ALEMÃ DEGGENDORFER STADL-MUSIKANTEN 

ASSOCIAÇÃO DOS CLUBES DE CAÇA E TIRO DE BLUMENAU 

BANDA NACIONAL FREUNDE MUSIKANTEN 

GRUPO FOLCLÓRICO FREIHEISTANZGRUPPE  

CARRO ALEGÓRICO A ARTE DAS GAITAS DE BOCA  (Hering e 25 de Julho) 
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GASTRONOMIA 

CARROÇA 

ESSENWAGEN 

CARRO ALEGÓRICO PLANTIO E COLHEITA 

WURSTWAGEN 

  

O ENCONTRO DE AMIGOS 

CARRO ALEGÓRICO DO STAMMTISCH    

FREUNDEWAGEN  

GRUPO DO JEEP CLUBE DE BLUMENAU 

BANDA NACIONAL OS IDEAIS 

CARRUAGEM BELA VISTA 

GRUPO DO BELA VISTA COUNTRY CLUBE 

BANDA NACIONAL DO BARRIL  

CARRO ALEGÓRICO ENCONTRO DE AMIGOS 

CARRO BBB (Bela Bicke Bar) 

  

A FESTA 

Atrações que se identificam diretamente com a festa 

CARRUAGEM DA OKTOBERFEST 

BANDA NACIONAL OKTOBERTANZKAPELLE 

GRUPO FOLCLÓRICO FRITZ MÜLLER 

CARRO ALEGÓRICO DA RAINHA   

CLUBE DE CAÇA E TIRO FORTALEZA ALTA 

BANDA NACIONAL BLUMENTHAL 

CARRO ALEGÓRICO DO VOVÔ CHOPÃO 
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UM BRINDE À ALEGRIA  

Atrações que se identificam com a alegria do início festa 

CHOPPMOTORRAD 

MISS BLUMENAU 

GRUPO CIDADE DE BLUMENAU  

BANDA NACIONAL SÃO PEDRO 

BIERWAGEN ANIMAL 

MUSIK MOTORA  

CARRO ALEGÓRICO ALEGRIA 

  

A MÚSICA 

A animação do público e a música contagiante das bandas tornam os pavilhões do 
Parque Vila Germânica um verdadeiro convite para a alegria. 

LICHTWAGEN  

GRUPO FOLCLÓRICO KREÜS DER SUDEN 

BANDA ALEMÃ MUSIKAPELLE CHIEMING 

GRUPO OAB 

BANDA NACIONAL STADKAPELLE 

KLEINE KNEIPE WAGEN 

  

A DANÇA 

Blumenau é reconhecida em todos os cantos deste país pela tradição de suas 
coreografias, seja na dança folclórica ou nas contemporâneas e modernas. 

GRUPO FOLCLÓRICO TANZ UND BRAUCHTUMSGRUPPE ALTENBERGER GRANIT  

BANDA NACIONAL NOVA BLUMENAU 

GRUPO DE DANÇA ALEMÃ DA FURB 
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OS TRANSPORTES 

Diversas atrações curiosas utilizadas em épocas passadas que se identificam com os 
transportes utilizados em nossa Blumenau. 

BICICLETAS DUPLAS 

CARRO DA POSTHAUS 

  

BICICLETA KAMERADEN GETZ GELSLOS  

CARROÇAS ANTIGAS  

99. FAHRRADWAGEN  (Bicicleta/carro) 

  

ELES FIZERAM A HISTÓRIA 

Homenagem aos personagens que fizeram a história da Oktoberfest 

BANDA MUSICAL DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS 

BANDEIRAS HOMENAGEADOS  

CARRO ALEGÓRICO OS HOMENAGEADOS 

  

ENCERRAMENTO 

Atrações que fecham o desfile 

BIERWAGEN ANIMAL (1) 

BIERWAGEN ANIMAL (2) 

  

  

Fonte: Carlos Schlemper – 47 9968-9814 e Lílian Ribeiro – 9983-3442, da Comissão de 
Desfiles da 25ª Oktoberfest. 

Jornalista: Tânia Rodrigues – 47 9604-8776. 

 
 


