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RESUMO

A indústria de eventos é uma das que mais cresce atualmente no Brasil. Esse setor abrange várias áreas de interesse, entre elas destaca-se a área 
do turismo, uma atividade que envolve diversos serviços e recursos humanos, capaz de gerar impactos significativos na região. A presente 
pesquisa abordará sobre o evento “8º Fórum Mundial da Água”, o maior e mais importante evento sobre água do mundo, realizado a cada três 
anos, o qual escolheu Brasília para sediar sua oitava edição em 2018. A questão problema para essa pesquisa é saber: de que forma o 8º Fórum 
Mundial da Água contribuiu para o desenvolvimento do “trade turístico” e da comunidade local de Brasília? O objetivo geral do trabalho é analisar 
a influência da indústria de eventos para o desenvolvimento do turismo em Brasília sob a ótica do 8º Fórum Mundial da Água. Os objetivos 
específicos abordarão os seguintes critérios: a) verificar as características do planejamento e organização do 8O Fórum Mundial da Água; b) 
identificar os atributos da logística e infraestrutura utilizados no evento; c) analisar o impacto do evento no trade turístico e na comunidade local 
de Brasília. Metodologicamente, foi realizado um levantamento com pesquisa descritiva e pesquisa qualitativa, que inclui a aplicação de 
questionários e a observação sistemática dos fatos. Justifica-se a realização da pesquisa para mostrar a atuação da indústria de eventos no trade 
turístico de Brasília e verificar, por meio dos dados colhidos, qual o impacto causado na comunidade local. O resultado da pesquisa aponta que o 
evento acarretou um grande impacto na economia local com a oferta de serviços e geração de empregos temporários, e que Brasília tem uma 
infraestrutura suficiente para receber a demanda de grandes eventos e que a participação da comunidade local é indispensável para que o evento 
seja um sucesso. Percebeu-se o potencial de geração e distribuição de renda proporcionada pelo evento, o que comprova a importância do setor 
para o desenvolvimento econômico e turístico local. A comunidade local foi impactada positivamente com o evento, que além de fomentar a 
cartilha de eventos de Brasília, destacou o Brasil como um dos países da América Latina que mais fomentam eventos internacionais.
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