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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o perfil dos visitantes que frequentam a Agrobrasília, a 

fim de se determinar qual o objetivo do público ao visitar a Feira. Visa também identificar 

quais os mecanismos e estruturas da cidade e redondezas, os visitantes utilizam, tais como, 

transporte, hospedagem e alimentação. Por meio desta pesquisa, buscou-se identificar também 

os pontos de satisfação e insatisfação dos visitantes em relação a Feira e propor desta forma, 

melhorias para tornar a visita ao Evento ainda mais agradável. Para a coleta de dados deste 

estudo, foi realizada pesquisa de campo nos dias 16 e 17 de maio da edição de 2019 da 

Agrobrasília, por meio da realização de entrevistas com perguntas abertas e fechadas. Para 

estruturação do referencial teórico e análise das informações coletadas, utilizou-se pesquisa 

bibliográfica e documental, a qual trabalhou os conceitos e características do Turismo, assim 

como especificamente o Turismo de Negócios e Eventos, tendo como base o Livreto 

elaborado pelo Ministério do Turismo em 2010 sobre o Turismo de Negócios e Eventos: 

orientações básicas. Desta forma, por meio de embasamento teórico e pesquisa de campo, 

pôde-se identificar o perfil dos principais visitantes da Feira, bem como a estrutura local de 

transporte, alimentação e hospedagem que eles utilizam. Além disso, foi possível identificar a 

existência de problemas relacionados a organização, estrutura e logística de hospedagem do 

evento, tais como o preço em relação a alimentação dentro da Feira e a ausência de 

sinalizações indicando os espaços, banheiros, estandes e empresas presentes na Agrobrasília. 

Sendo assim, buscou-se apresentar soluções a fim de amenizar tais problemas que foram 

identificados pelos próprios entrevistados. Partindo deste ponto, foi proposto a utilização de 

promoções e cartão fidelidade oferecidos pelo restaurante da Feira com intuito de atrair 

diferentes perfis de clientes, bem como a utilização de mapas personalizados e fixação de 

placas de sinalização em locais estratégicos da Agrobrasília indicando os principais espaços e 

empresas. Observou-se ainda, a ausência de divulgação a respeito da estrutura de hospedagem 

indicada pela Feira, sendo assim, destaca-se a importância de a organização do Evento 

investir mais na divulgação de tais informações, por meio de mídias digitais, como Instagram 

e Facebook.  Para o desenvolvimento de estudos futuros, pode-se avaliar a evolução dos 

pontos negativos destacados, como em relação a hospedagem, sinalização e o preço da 

alimentação dentro da Feira, tanto por meio da percepção do entrevistado como também pela 

percepção do próprio pesquisador. Ressalta-se que sendo este o primeiro trabalho do curso de 

agronegócios na Faculdade UnB de Planaltina a desenvolver uma pesquisa unindo Turismo de 

Negócios e Eventos e a Agrobrasília, esta pesquisa acaba contribuindo para o 

desenvolvimento de novas vertentes e caminhos a serem estudados pelos acadêmicos do 

curso.  

Palavras-Chave: Turismo. Turismo de Negócios e Eventos. Feiras. Agrobrasília.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo identificar o perfil dos visitantes que 

frequentam a Agrobrasília, a fim de averiguar qual o foco do público ao visitar a Feira - que 

podem ser divididos em lazer, negócios e/ou conhecimento - bem como identificar em qual 

cidade e/ou estado o visitante reside e quais mecanismos e estruturas da cidade e redondezas 

utiliza, tais como, transporte, hospedagem e alimentação, no âmbito do Distrito Federal e 

entorno. 

 Para tanto, esta pesquisa possui como tema central o Turismo de Negócios e Eventos, 

este segmento do turismo que vem ganhando cada vez mais destaque nacional, destaque 

econômico, social e cultural no segmento do turismo, o que gera investimentos e agrega valor 

e geração de emprego.  

Segundo o Ministério do Turismo, o Turismo de Negócios e Eventos pode ser 

conceituado como sendo o “conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de 

interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, 

científico e social” (BRASIL, 2010, p.15) 

 Deste modo, a Agrobrasília, Feira Internacional dos Cerrados, objeto focal deste 

estudo, configura-se como sendo parte integrante do segmento de Turismo de Negócios e 

Eventos, uma vez  que é uma Feira de tecnologias e negócios, que ocorre anualmente e realiza 

todos os anos milhões de reais em negócios e, que também, serve de vitrine para exposição de 

novas tecnologias, novos conhecimentos e pesquisas, voltadas para o agronegócio.    

 Para Neto de Jesus, Rangel e Garcia (2016) as Feiras, mesmo não tendo o turismo 

como principal objetivo, acabam mesmo assim por potencializar o turismo no local onde são 

realizadas, uma vez que o setor de eventos possui grande impacto na cadeia produtiva do 

turismo. 

 Neste sentido, se enquadra a Agrobrasília, que é realizada pela Cooperativa 

Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF), tem como público alvo 

empreendedores rurais de diversos portes, mas acaba atraindo um nicho maior de visitantes, 

que visitam a Feira não só em busca de negócios, mas também em busca de lazer e 

conhecimento. Desta forma, o fluxo de visitantes é intenso durante os dias em que ocorrem a 

Feira, atraindo visitantes de diversos estados e de outros países.  
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Para tanto, foram realizadas entrevistas com um total de 90 (noventa) visitantes que 

frequentaram a Feira neste ano de 2019 e os resultados desta pesquisa de campo serão 

abordados na análise dos resultados. O objetivo deste trabalho é identificar qual o perfil do 

visitante que frequenta a Feira e o que ele busca ao visitar o espaço. Assim sendo, utilizando-

se da compilação entre teoria e os dados coletados, pretende-se traçar qual o perfil dos 

principais visitantes da Feira, elaborando um novo panorama para esta área que é 

evidentemente carente de estudos.  

Sendo este o primeiro trabalho do curso de agronegócios na Faculdade UnB de 

Planaltina a desenvolver uma pesquisa unindo Turismo de Negócios e Eventos e a 

Agrobrasília, acaba por contribuir para o desenvolvimento de novas vertentes e caminhos a 

serem estudados pelos acadêmicos do Curso. Evidencia-se a importância da pesquisa e 

extensão dentro da universidade, servindo de base para o desenvolvimento de estudos futuros. 

Para a autora, enquanto acadêmica do curso, pode-se compreender mais a respeito da Feira e 

as características dos visitantes, conhecendo o evento de forma específica, bem como pode-se 

contribuir para uma nova área de estudos, unindo o Turismo a Agrobrasília, algo ainda não 

registrado nos periódicos acadêmicos. Para tanto, espera-se que todo trabalho aqui 

desenvolvido perpasse os muros da universidade e que também possa servir de base para o 

desenvolvimento de pesquisas futuras.  

2. Referencial Teórico  

 O Referencial serve como embasamento teórico para toda a pesquisa desenvolvida no 

presente trabalho. Para tanto, a seguir pode-se observar a conceituação do tema central deste 

estudo dividida em três tópicos.  

 O tópico 2.1 refere-se à Conceituação e Características do Turismo, visto que é 

necessário compreender o Turismo como um todo para que se possa chegar ao Turismo de 

Negócios e Eventos. Neste sentido, o tópico 2.2 diz respeito ao Turismo de Negócios e 

Eventos, buscando conceituar este segmento e compreender as suas diferentes vertentes, para 

então abordar a relação do Turismo de Negócios e Eventos com o Agronegócio. Desta forma, 

no tópico 2.3 que trata sobre O Turismo de Negócios e Eventos e o Agronegócio, buscou-se 

relacionar este segmento turístico as Feiras de agronegócio, ressaltando como ambos se 

complementam e como as Feiras afetam de forma significativa o turismo local.   
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2.1 Conceituação e Características do Turismo 

 O Turismo comumente pode ser entendido como a prática de viajar associada a 

atividades de lazer, mas, o Turismo vai além disso. Ao longo dos anos a importância deste 

segmento no setor econômico e cultural vem ganhando mais espaço, mais compreensões e 

definições sobre o que de fato é a prática do Turismo. Para tanto, surgem diferentes definições 

e interpretações distintas de acordo com cada autor, obtendo desta forma definições bastante 

amplas que dividem o Turismo em seus diferentes tipos.  

Para Borges e Silva (2016), a compreensão e conceituação sobre o que é turismo varia 

conforme a área do conhecimento na qual é estudado, justificando desta forma as diversas 

interpretações a respeito do tema. “Uma vez que, por exemplo, os economistas os estudam 

como atividade geradora de benefícios econômicos e os sociólogos que estudam como uma 

atividade que envolve a interação social e troca cultural entre os indivíduos” (BORGES; 

SILVA, 2016, p.43). 

Porém, destaca-se que apesar das diferentes definições sobre o que vem a ser o 

Turismo, todos os conceitos acabam convergindo em características semelhantes, como por 

exemplo a compreensão sobre o local físico e o tempo.  

Uma das definições mais aceitas nacionalmente, é o conceito proposto pelo Ministério 

do Turismo (MTur), que exemplifica o turismo como sendo o “conjunto de atividades 

realizadas por pessoas durante suas viagens e estadias em lugares distintos do seu habitat 

natural, por um período inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios e outros” 

(MTUR, 2018, p.30). 

Desta forma, a importância econômica do turismo ganha cada vez mais espaço, uma 

vez que este segmento se configura como sendo de grande influência para o desenvolvimento 

de um país/região/estado/cidade, mostrando-se como uma oportunidade para geração de 

emprego e renda, devendo ser pauta de investimento.  

Assim sendo, a ascensão econômica do turismo gera o surgimento de novas 

características e tipos de turismo. Tais tipologias possuem como finalidade estabelecer de 

forma mais eficiente um planejamento e gestão de mercado para o turismo, influenciados pela 

particularidade de cada região, bem como as características do potencial turístico de cada 

lugar.  
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Para Panosso Netto (2017), a segmentação do turismo ocorre por conta da necessidade 

de se identificar os turistas que possuem os mesmos gostos e interesses. Assim sendo, para o 

autor, diariamente surgem novos e mais fortes nichos de mercado no segmento do turismo, 

como por exemplo, o turismo espacial, turismo voluntário, turismo religioso, entre outros.  

Logo, diante da complexidade e dinâmica do termo turismo, bem como em 

decorrência das diversas denominações, a segmentação turística tem como objetivo traçar 

estratégias e planejamento, visto que o turismo é um setor que abrange inúmeras variáveis, 

organizando e identificando os segmentos de acordo com o direcionamento da oferta dos 

“produtos”.   

Segundo Possamai (2016), é grande o número de segmentações provenientes do 

turismo, sendo necessário compreender quais elementos inerentes a oferta podem ser 

trabalhados por meio da identificação da vocação e potencialidade de determinado local para 

determinada atividade turística, tendo como base o público alvo.  

Para tanto, o Ministério do Turismo estabeleceu em 2006 os segmentos turísticos mais 

importantes no Brasil. São eles: Turismo Cultural; Turismo Rural; Ecoturismo; Turismo de 

Pesca; Turismo de Aventura; Turismo Náutico; Turismo de Sol e Praia; Turismo de Estudos e 

Intercâmbio; Turismo de Esportes; Turismo de Saúde; e Turismo de Negócios e Eventos, 

sendo este, o segmento foco deste trabalho (MTUR, 2010). 

Neste ambiente, o Turismo de Negócios e Eventos ganha destaque como importante 

segmento no setor do turismo, gerando um grande fluxo de pessoas e alavancando 

consequentemente o consumo e movimentação de diferentes setores da economia. Para tanto, 

na próxima seção, o Turismo de Negócios e Eventos, foco de estudo do presente trabalho, 

será abordado de forma mais aprofundada.   

2.2 Turismo de Negócios e Eventos 

Nos últimos anos com o desenvolvimento tecnológico e científico, o Turismo de 

Negócios e Eventos destaque-se cada vez mais em pesquisas cientificas, esta que 

anteriormente era uma área carente de estudos e, ganha ainda mais importância no setor 

econômico do Turismo. Para tanto, este segmento foi escolhido pelo Ministério do Turismo 

como um dos segmentos turísticos mais importantes no país, tendo em vista a intensa 

realização de negócios e eventos, onde o Brasil ganha cada vez mais destaque.  
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O Turismo de Negócios e Eventos começou a ganhar força principalmente com o 

advento da Revolução Industrial e consequentemente do aprimoramento dos meios de 

transporte. Porém, viagens com tais finalidades já ocorriam desde as antigas civilizações. 

Com o desenvolvimento tecnológico e a globalização econômica houve um impulso ainda 

maior em relação ao movimento turístico em todo mundo, dentre estes o turismo de Negócios 

e Eventos que ganhou destaque significativo (GUERATO, 2010; HAAG, 2010; BRASIL, 

2010).   

Diante do desenvolvimento e do espaço que o segmento veio ganhando no decorrer do 

tempo, novos conceitos foram surgindo a respeito deste tema e, atualmente diversos autores já 

reconheceram a relevância deste segmento, bem como também é visto como um segmento de 

suma importância para o Turismo, pelos órgãos federativos.    

Segundo a conceituação proposta pelo Ministério do Turismo, o segmento de negócios 

e eventos no turismo, “surgiu com a identificação, a partir do cruzamento da natureza desses 

encontros, com seus objetivos e interesses, de um perfil de demanda requerendo, com as 

mesmas exigências, estruturas em comum” (BRASIL, 2010, p.14). 

Desta forma, é importante ressaltar a abrangência do termo, uma vez que compreende 

duas temáticas: negócios e eventos, mas, como exemplificado no parágrafo anterior, ambas 

convergem em seus objetivos e interesses, pois, possuem características e estruturas comuns. 

Assim sendo, se faz necessária a compreensão a respeito dos dois temas de forma individual.   

Para tanto, de acordo com Marques (2012), o turismo de negócios pode ser definido 

como um conceito “chapéu”, pois, compreende mais do que as atividades e serviços 

específicos do turismo de modo geral, abrangendo atividades mais especificas a serem 

realizadas no destino. Porém, diante da abrangência conceitual do termo, surgiu em 2006, o 

conceito Meetings Industry (MI), em português, “indústria das reuniões”. Tal conceito, que 

surgiu em 2006, engloba “atividades baseadas na organização, promoção, venda e entrega de 

reuniões e eventos; produtos e serviços que incluem reuniões empresariais, associativas e 

governamentais, incentivos empresariais, seminários, congressos, conferências, convenções, 

exposições e Feiras” (WNWTO, 2006, apud MARQUES, 2012, p. 155).  

Destaca-se, deste modo, a importância econômica, social e cultural de tal segmento, 

pois, gera investimentos em infraestrutura, agrega valor e aumenta a geração de emprego e 

renda, bem como diminui os problemas relacionados a sazonalidade turística e aumenta a 
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geração de negócios, além de ser uma forma de promoção da imagem do lugar, despertando o 

interesse de outras pessoas em visitarem o local.  

Assim como no Turismo de Negócios, o Turismo de Eventos é também uma 

importante segmentação para minimizar os efeitos da sazonalidade, que é um dos grandes 

problemas no meio turístico. Para Paiva (2015), o turismo de eventos “é uma segmentação 

que possui como produto turístico a realização de um acontecimento planejado, que constitui 

uma importante motivação para o desenvolvimento da atividade turística” (PAIVA, 2015, 

p.486). De forma a complementar o conceito, Rodrigues (2012) diz que o segmento faz parte 

do Turismo “que é praticado com intuito profissional ou cultural, por meio de congressos, 

Feiras, exposições, entre outros” (RODRIGUES, 2012, p.134). 

Diante de ambos os conceitos, ressalta-se, que os dois segmentos convergem em seus 

objetivos e interesses, pois, possuem características e estruturas comuns, possuindo diferenças 

muito tênues. Para tanto, a necessidade de se analisar o segmento como um todo, de forma a 

convergir ambos os conceitos, em um só.  

Logo, é importante ressaltar que o turista de negócios e eventos, mesmo não possuindo 

o lazer como objetivo principal da viagem, também irá utilizar a infraestrutura turística que a 

cidade oferece. Isso engloba questões relacionadas ao setor hoteleiro, bem como mobilidade 

(transporte público, transporte particular, etc), atividades de lazer, entre outros fatores. Afinal, 

com isso as chances de o visitante retornar e/ou recomendar o lugar são maiores, gerando 

assim, um crescente fluxo em número de turistas.  

Como define Schuller et al. (2012), os atrativos para o segmento de negócios e eventos 

são de ordem empresarial e eventos técnico-científicos da cidade, realizados por empresas e 

organizações da área respectiva que envolvem temas como qualidade, inovação e tecnologia, 

gerando, desta forma, um fluxo constante de visitantes.  

Desta forma, o turismo de Negócios e Eventos, configura-se como sendo um setor que 

gera investimentos, fugindo do senso comum de que turismo é motivado apenas atividades de 

lazer e/ou diversão. Turismo, seja qual for o segmento, gera emprego, renda, movimentação, 

investimento privado e ajuda no crescimento econômico de determinado local, cidade, região 

e/ou país. 

Neste sentido, enquadram-se as Feiras que, segundo Paiva (2015), já remontam como 

megaeventos, desde o século XIX, pois já possuíam escala mundial e já eram meios para 
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trocas de informação, serviços e mercadorias entre pessoas de todo o mundo, o que gerava 

deslocamentos e viagens. Porém, naquela época os impactos dessas Feiras acabavam se 

restringindo devido as dificuldades de transporte e comunicação existentes. 

Posteriormente, como já abordado, com o advento da Revolução Industrial e de novas 

tecnologias, principalmente no que se refere aos meios de transporte e comunicação, as 

Feiras, convenções e congressos, passaram a ter uma nova perspectiva e abrangência mundial, 

gerando cada vez mais transformações nos locais em que ocorrem.  

Para Neto de Jesus, Rangel e Garcia (2016), as Feiras são eventos que potencializam o 

turismo no local onde ocorrem, por mais que não tenham o turismo como foco principal, 

acabam impactando de forma significativa na cadeia produtiva do turismo. Os autores ainda 

afirmam que “os patrocinadores desses eventos, que são as empresas que expõem seus 

produtos e serviços, têm na montagem de stands uma importante ferramenta de marketing, 

pois têm a capacidade de prospectar e potencializar negócios, trazendo a oportunidade de 

conhecer seus clientes, divulgar seus produtos e serviços, e fechar negócios” (NETO DE 

JESUS; RANGEL; GARCIA, 2016, p.5). 

Diante de tais conceitos, observa-se que o Turismo de Negócios e Eventos possui 

diferentes vertentes, sendo as Feiras uma delas, estas que geram renda, emprego, 

infraestrutura e movimentam a economia local e nacional e, impactam positivamente na 

questão da sazonalidade do turismo, um dos problemas do setor. O setor do qual faz parte o 

segmento de negócios e eventos, que por mais que seja um segmento abrangente, converge 

em seus objetivos e interesses.  

2.3 O Turismo de Negócios e Eventos e o Agronegócio 

 O agronegócio configura-se como um dos principais pilares da economia brasileira, 

gerando empregos e riqueza. Além disso, a produção agropecuária do Brasil, possui destaque 

mundial, o que faz do país um dos líderes em produção e competitividade, de forma a 

impulsionar o crescimento de outros setores econômicos, principalmente no que diz respeito a 

exportação de commodities e na contribuição para o crescimento do PIB brasileiro.  

Tal importância pode ser evidenciada por meio das exportações do agronegócio que 

representaram 42% do valor total exportado pelo país no ano de 2018, fechando a balança 

comercial com um superávit superior a US$ 58 bilhões.  Da participação no PIB, 

representando 21,1% do valor total do PIB nacional e pela geração de 18,23 milhões de 
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empregos registrados, o que equivalente a 19,82% da população ocupada no Brasil e, 

representa uma estabilidade no setor se comparado ao ano de 2017 (CEPEA, 2018). Não à 

toa, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o país é o 

terceiro maior exportador agrícola do mundo (FAO, 2018).  

Além da importância na balança comercial e na competitividade mundial, o 

agronegócio também movimenta a economia por meio do turismo, ganhando grande destaque 

no segmento de Turismo de Negócios e Eventos. Para Guardia, Alves e Furtado (2012), a 

relação do turismo com o agronegócio é evidenciada por meio dos eventos que este promove, 

abrangendo não apenas os profissionais da área do turismo, mas também, a comunidade local, 

bem como o turista que está na cidade. Desta forma, os autores concluem que “as Feiras de 

agronegócio, estão inseridas no contexto de turismo de negócios e eventos, pois, movimentam 

o trade turístico que vai desde os meios de hospedagem, alimentação até os entretenimentos” 

(GUARDIA; ALVEZ; FURTADO, 2012, p.161). 

Partindo deste ponto, a Agrobrasília, Feira Internacional dos Cerrados, objeto focal 

deste estudo, enquadra-se como sendo não apenas uma Feira de tecnologias e negócios 

voltados para o agronegócio e os empreendedores rurais, mas também, configura-se como 

parte integrante do segmento de Turismo, mais especificamente do Turismo de Negócios e 

Eventos.  

Para melhor compreender como um evento pode ser classificado como Feira, o 

Ministério do Turismo menciona que Feiras são  

 “organizadas por empresas ou organizações especializadas em ramos específicos, 

para determinado segmento do mercado, com finalidades de exposição, apresentação 

ou comercialização de produtos e serviços industriais, técnicos, científicos, 

estabelecimento de contatos e parceria, entre outros” (BRASIL, 2010, p.19). 

Levando em consideração a definição proposta por Marques (2012) ao dizer que o 

Turismo de Negócios pode ser compreendido como uma vertente individual, que diz respeito 

as viagens de negócios individuais e que o Turismo de Eventos ele classifica como uma 

vertente coletiva, que se refere a reuniões, exposições, Feiras, incentivos e hospitalidade 

corporativa, pode-se concluir que a Agrobrasília por ser segmentada como Turismo de 

Eventos, tendo em vista as suas características de ocorrência, as atividades desempenhadas e o 

objetivo central da Feira.  

Entretanto, é necessário observar que um dos focos principais da Agrobrasília é a 

realização de negócios, realizando todos os anos milhões de reais em negócios. Logo, 
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considerando-se também o conceito de Turismo de Negócios, que engloba as viagens que tem 

como objetivo atividades profissionais, envolvendo não apenas atividades corporativas, mas 

também a realização de eventos, a Agrobrasília pode ser compreendida, portanto, entre essas 

duas vertentes, pois possui tanto aspectos ligados ao Turismo de Eventos como ao Turismo de 

Negócios.  

Deste modo, a Agrobrasília além de desempenhar o seu objetivo principal, também 

contribui para o setor turístico, especificamente o segmento do Turismo de Negócios e 

Eventos. Este segmento, que possui duas abordagens aparentemente distintas, mas que 

convergem entre si de forma a se complementarem e que compartilham as mesmas demandas, 

exigências e estruturas, formando um dos ramos turísticos mais importantes no país.  

Assim como a Agrobrasília, existem outras grandes Feiras agropecuárias espalhadas 

pelo Brasil, que também ocorrem anualmente e possuem foco na realização de negócios e 

eventos culturais.  

Entre as Feiras agropecuárias realizadas no Brasil, destaca-se a EXPOAGRO que é 

realizada em diversas cidades do País, como por exemplo, nas cidades de Itapetininga–SP, 

Formosa-GO, Dourados-MS, entre outras. Ressalta-se que a EXPOAGRO que já possui 

diversas edições – na cidade de Dourados-MS já está na 55º edição no ano de 2019 – é um 

evento, como destaca Neto de Jesus, Rangel e Garcia (2016) que traz impactos para a 

economia da cidade, bem como, ajuda a alavancar a atividade turística. Os autores ainda 

classificam a EXPOAGRO tanto como uma exposição, como também como uma Feira, pois 

serve tanto como vitrine para os produtos e serviços das empresas expositoras, como também 

é um meio de comercialização pelos patrocinadores que utilizam seus stands.  

Outra Feira de bastante destaque no meio agropecuário brasileiro, é a Agrishow – 

Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação que acontece na cidade de Ribeirão 

Preto em São Paulo. De acordo com Meirelles (2017), a Feira está entre as três principais 

Feiras de tecnologia do mundo e a maior e mais importante da América Latina. A Agrishow 

serve também como vitrine para as inovações e tendências das tecnologias para o meio rural. 

Em 2018, o evento realizou o montante de R$ 2,7 bilhões em negócios, reunindo mais de 800 

marcas expositoras, tanto nacionais quanto internacionais e com um total de 159 mil visitantes 

durante os cinco dias de realização da Feira (AGRISHOW, 2018). 

Já em âmbito global, o destaque vai para a AGRITECHNICA, a maior Feira mundial 

de tecnologia agrícola, com foco em inovações para engenharia agrícola e produção vegetal e 
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acontece na cidade de Hannover na Alemanha. Destaca-se que esta Feira ocorre bienalmente, 

ao contrário das outras duas já mencionadas, que ocorrem anualmente (APEXBRASIL, 

2017). Ainda segundo a ApexBrasil a Feira reuniu em 2017 expositores de mais de 50 países 

e recebeu um total de 500 mil visitantes de todos os continentes.  

Observa-se, portanto, a dimensão que as Feiras, especificamente no ramo do 

agronegócio, vêm ganhando ao longo dos anos. Feiras consolidadas e com referências no país 

inteiro, algumas acontecendo há mais de 50 anos, como é o caso da EXPOAGRO, 

anteriormente citada. Mais que negócios, as Feiras representam desenvolvimento tecnológico 

e investimento em pesquisas. Além disso, são espaços acadêmicos, como no caso da 

Agrobrasília, por exemplo, que disponibiliza espaço para as universidades do DF e entorno 

exporem seus projetos e pesquisas. Sendo assim, as Feiras são espaços de conhecimento, 

socialização, lazer, de desenvolvimento e de negócios.  

3. Metodologia  

 Neste tópico serão apresentadas as técnicas, o tipo de abordagem e os procedimentos 

estabelecidos para a estruturação do embasamento teórico e para a realização da coleta de 

dados. Para tanto, serão abordados o método e o tipo de pesquisa, bem como as técnicas 

empregadas e como se deu a análise dos resultados. 

3.1 Método de Pesquisa  

 Este estudo baseia-se no método dedutivo, pois segundo Tybel (2017) este método 

utiliza-se da dedução para auxiliar na análise das informações a fim de se chegar em uma 

conclusão. Sendo assim, com base no referencial teórico e na pesquisa de campo, busca-se, 

por meio deste trabalho, identificar o perfil do principal visitante da Agrobrasília, bem como 

analisar e propor soluções para os problemas por eles identificados, chegando-se a uma 

conclusão capaz de satisfazer o objetivo central deste estudo. 

 Para tanto, este trabalho utilizou pesquisa específica para análise das informações e 

posterior construção das considerações finais a respeito deste estudo, assim como pode ser 

observado na próxima seção, logo a seguir.  
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3.2 Tipo de Pesquisa 

 Este artigo caracteriza-se como sendo uma pesquisa descritiva, pois segundo Martins 

(2018), a pesquisa descritiva caracteriza-se pelo processo de estudar, registrar, analisar e 

interpretar determinado problema, tendo como objetivo identificar características que 

possuem relação com o objeto de estudo da pesquisa. Sendo assim, este trabalho, por meio da 

coleta de dados realizada na pesquisa de campo, tais como a elaboração de roteiro de 

entrevistas semiestruturados e observação sistemática, buscou descrever as características de 

determinado fenômeno e/ou população, neste caso, descrever e caracterizar o público da 

Agrobrasília. Para tanto, o presente trabalho apresenta uma análise detalhada das informações 

coletadas mediante elaboração e aplicação do roteiro de entrevista realizada nos dias 16 e 17 

de maio de 2019, nos períodos da manhã e tarde, na Agrobrasília, a fim de se conhecer de 

modo específico o perfil dos visitantes da feira. 

 Desta forma, utilizou-se de técnicas específicas de pesquisa, para desenvolvimento de 

todo embasamento teórico e, para a análise dos resultados obtidos, como será abordado no 

tópico a seguir. 

3.3 Técnicas de Pesquisa  

 As técnicas empregadas podem ser divididas em pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, aplicação de roteiro de entrevista e observação sistêmica por meio da pesquisa de 

campo. De acordo com Tybel (2017), a pesquisa bibliográfica diz respeito aos processos de 

pesquisar e conhecer a literatura já existente, bem como formular uma proposta ou 

pressuposto sobre o tema central do trabalho. Desta forma, visto que houve uma consulta 

ampla a respeito do tema central por meio de livros e artigos acadêmicos, buscou-se trabalhar 

os conceitos e características do Turismo, bem como especificamente a conceituação do 

segmento de Turismo de Negócios e Eventos, além da sua relação com o agronegócio e a 

Agrobrasília, assim como a utilização do Livreto elaborado pelo Ministério do Turismo em 

2010 sobre o Turismo de Negócios e Eventos: orientações básicas, que aborda de forma 

bastante detalhada o segmento. 

Quanto a pesquisa documental, esta é definida por Helder (2006, apud Kripka, Scheller e 

Bonotto, 2015) como uma técnica que utiliza documentos originais, que ainda não foram 

analisados analiticamente por nenhum autor. Para tanto, utilizou-se de informações da própria 
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Agrobrasília, encontradas no site do evento, para construção do histórico e dos dados 

estatísticos a respeito da Feira presentes neste trabalho.   

A pesquisa de campo, segundo Martins (2018) tem como objetivo observar fatos e 

fenômenos e coletar dados a respeito dos elementos observados, além de analisá-los e 

interpretá-los tendo como base fundamentação teórica. Para tanto, foi realizada pesquisa de 

campo nos dias 16 e 17 de maio de 2019 na Agrobrasília, nos períodos da manhã e tarde, a 

fim de se realizar as entrevistas com os visitantes da Feira e observação do Evento. Para 

realização da coleta de dados, por meio das entrevistas, utilizou-se de roteiro de entrevista 

semiestruturado.  

O roteiro de entrevista, foi dividido em três sessões. A primeira sessão diz respeito as 

características do entrevistado, com perguntas sobre o sexo do entrevistado, a idade, nível de 

escolaridade, assim como a profissão. Na segunda sessão, as perguntas são relacionadas a 

hospedagem, transporte e alimentação. Já a terceira e última sessão, refere-se as ponderações 

do entrevistado em relação a Feira, como por exemplo, o motivo que o levou a visitar o 

evento. Desta forma, a partir do material coletado, se fez possível o desenvolvimento e análise 

do material a respeito do objetivo central desta pesquisa. 

Após a construção da fundamentação teórica e da realização da pesquisa de campo e 

da aplicação do roteiro de entrevista com os visitantes da Feira, deu-se início a análise dos 

resultados obtidos. Sendo assim, segue-se no tópico seguinte os métodos e critérios utilizados 

para análise dos dados coletados.    

3.4 Análise dos dados  

 A análise de dados se deu por meio qualitativo, visto que o objetivo central deste 

trabalho é compreender as motivações e comportamentos de determinado grupo, no caso, o 

público que frequenta a Agrobrasília. Ao fim da coleta de dados, as informações foram 

classificadas por meio de contagem frequência estabelecidos em percentuais de gráficos 

pizza. A partir dos percentuais estabelecidos, realizou-se a análise textual tendo como base a 

percentagem dos resultados obtidos e a observação do local, destacando-se os principais 

pontos e características dos entrevistados, bem como a evidenciação de problemas existentes 

na organização e estrutura da Feira, buscando-se apresentar possíveis soluções para os 

problemas identificados.    

Vale ressaltar que o público alvo desta pesquisa são pessoas que trabalham no ramo da 

agropecuária e que estão na Feira justamente em busca de realizar negócios e conhecer as 
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novas tecnologias para o meio rural. Tal classificação se faz necessária, visto que o fluxo de 

alunos de escolas públicas do Distrito Federal é intenso durante os cinco dias de realização da 

Feira e este grupo específico de alunos, não se encaixa no foco principal deste trabalho, não 

sendo necessária sua participação nesta pesquisa.  

Ao fim da análise, o objetivo é poder definir o perfil do público que frequenta a 

Agrobrasília, com o intuito de classificar o perfil de maior incidência, traçando um novo 

panorama para o setor e podendo traçar novas estratégias para a organização da Feira.  

4. Caracterização da Agrobrasília  

A Agrobrasília – Feira Internacional dos Cerrados, que neste ano de 2019 completou a 

sua 12ª edição, é uma Feira realizada pela Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito 

Federal – Coopa-DF, que acontece todos os anos no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, 

localizado à margem do km 05 da BR 251.  

Segundo informações que constam no próprio site da Feira, a Agrobrasília surgiu a 

partir da ideia de um grupo de agricultores que em 1977 fundaram o Programa de 

Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF) e, que acabaram por transformar o local 

em um recordista de produtividade agrícola. Porém, com a dificuldade de acesso dos 

associados a novas tecnologias, em 2007 a direção da cooperativa decidiu ofertar as mais 

diversas e adequadas tecnologias a seus associados, tendo como objetivo, reunir em um único 

local, diferentes empresas de diferentes ramos do agronegócio (AGROBRASILIA, 2019).  

Assim sendo, em 2008 surgiu a Agrobrasília que desde então, vem apresentando 

números maiores a cada ano e se tornou uma das Feiras de agronegócio com grande destaque 

no Brasil e a maior em termos de tecnologia e negócios no Planalto Central. No ano de 2018 o 

valor registrado em negócios superou o de todos os outros anos, chegando a R$ 1,1 bilhão. O 

número de visitantes também foi recorde, registrando 115 mil visitantes e um total de 440 

expositores (AGROBRASILIA, 2019). 

O evento tem como objetivo apresentar tecnologias e negócios para produtores rurais 

de diferentes tamanhos, indo desde o pequeno produtor caracterizado pela agricultura 

familiar, até o grande produtor com um perfil de agricultura patronal.  

                                      Os visitantes encontram o que há de mais novo em máquinas, implementos 

agrícolas, insumos, pesquisas, biotecnologia, genética animal e vegetal, entre outros. 

Além de um espaço dedicado à agricultura familiar onde são apresentadas 

tecnologias apropriadas ao setor, a Agrobrasília mantém também uma área 
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Gráfico 1 – Sexo dos entrevistados 

Fonte: Dados primários  
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permanente para o sistema de Integração Lavoura-Pecuária- Floresta (ILPF) 

(AGROBRASÍLIA, 2019).   

Desta forma, diante do exposto, entende-se que a Agrobrasília é uma Feira que vem 

quebrando recordes em números ano após ano, tanto rem relação ao número de realização de 

negócios como de visitantes e que mesmo não tendo como foco principal o turismo, acaba que 

por contribuir para o setor, em específico o Turismo de Negócios e Eventos, tendo em vista as 

atividades desempenhadas pela Feira, suas características e o seu objetivo central.  

5. Análise da Pesquisa Realizada 

 A seguir pode-se observar a análise textual e os gráficos percentuais em relação a cada 

pergunta aplicada por meio do roteiro de entrevista realizado com um total de 90 pessoas, na 

Agrobrasília nos dias 16 e 17 de maio de 2019. A seguir, dando início a análise da pesquisa 

realizada, pode-se observar por meio do gráfico 1, a percentagem a respeito do sexo dos 

entrevistados.   

 

Diante dos resultados obtidos, observa-se que dos 90 (noventa) entrevistados, mais da 

metade deste total, cerca de 60%, são de homens, conforme pode ser observado no gráfico 1.  

Tal resultado pode ser evidenciado pela menor participação das mulheres no 

agronegócio. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA, 

2018), em 2015 a participação das mulheres no mercado de trabalho do agronegócio era de 

28%, enquanto a dos homens representava 72%. O que mostra uma certa evolução da 

participação feminina ao longo das últimas duas décadas, porém uma participação ainda 

relativamente baixa, o que leva a justificar o resultado exposto no gráfico 1.  
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Em relação a idade do grupo de pessoas entrevistados na Agrobrasília, verificou-se 

que a maioria (32,4%) das pessoas estão na faixa etária entre 24 e 28 anos. Logo em seguida, 

está o grupo de pessoas com idade entre 18 e 23 anos, correspondendo a 29,7% do total e o 

terceiro grupo com maior percentual, é a faixa entre 29 e 33 anos (16,2%), de acordo com o 

que pode ser observado no gráfico 2. 

 

As faixas acima dos 39 anos, corresponderam juntas, apenas 12,3% do valor total, 

mostrando desta forma, que o público jovem está presente em maior número na Agrobrasília. 

Um grupo jovem caracterizado pela recente formação superior e pela também recente entrada 

no mercado de trabalho.  

Tendo em vista que as Feiras, como a Agrobrasília em questão, são organizadas por 

empresas e/ou organizações especializadas em áreas específicas, neste caso o agronegócio, as 

pessoas que buscam ingressar no mercado, principalmente aquelas recém-formadas, 

encontram na Feira essa oportunidade, uma vez que existe um leque de empresas e diversas 

oportunidades para estabelecimento de contatos e parcerias.  

A respeito da escolaridade, mais de 67% dos participantes, possuem ensino superior, 

mais de 16% possuem nível médio e 9,6% possuem curso de Pós-graduação, de acordo com o 

gráfico 3. O número de pessoas com doutorado é de 2,7% e o de pessoas sem escolaridade é 

de 0%. Este resultado, reforça o resultado obtido no tópico anterior, evidenciando o 

contingente maior da presença de jovens com formação superior.  

 

 

Gráfico 2 - Faixa etária dos entrevistados. Fonte: Dados Primários 
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Gráfico 4 – Profissão dos entrevistados  

Dados primários 

 

 

Destes que compõem o grupo de entrevistados com nível superior, o maior 

contingente é de pessoas com formação em engenharia agronômica, cerca de 20% dos que 

responderam ao questionário, seguido pelos Estudantes que ainda não concluíram o ensino 

superior (12%). Quanto ao grupo de profissionais de Gestão do Agronegócio, professores e 

Produtores rurais, estes respondem a 5% cada, como pode ser observado no gráfico 4.  

 Ao grupo classificado como “Outros”, estão as profissões que representam 

aproximadamente 1% do valor total, profissões tais como: Advocacia, Engenharia elétrica, 

Representante Comercial, Engenheiro Florestal, Supervisor Administrativo, Vendedor, entre 

outros.  

 Desta forma, pode-se observar a diversidade do público que frequenta a Agrobrasília, 

mostrando que a Feira não abrange apenas um nicho específico de pessoas, visto que existem 

atividades diversas que despertam o interesse não apenas de pessoas que estejam diretamente 

Gráfico 3 – Escolaridade dos entrevistados. 

 Fonte: Dados primários 
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Gráfico 5 – Localidade onde o entrevistado reside  

Fonte: Dados primários 

 

ligadas ao agronegócio, tendo em vista que o evento também é muito frequentado por pessoas 

que buscam o lazer como objetivo principal.  

 A grande maioria dos participantes da entrevista (56%) residem no DF, não havendo 

desta forma muitas pessoas que utilizem meios de hospedagem. Além do DF, foram 

entrevistadas pessoas que vinham de mais outros 6 (seis) estados, de acordo com o que pode 

ser observado a seguir no gráfico 5.  

 

 Como observado no gráfico 5, mais de 50% residem no Distrito Federal, logo em 

seguida tem-se o estado de Goiás com aproximadamente 21% e em terceiro o estado de Minas 

Gerais (12%). O restante dos estados, que juntos compreendem 11% do total, são: Mato 

Grosso, Piauí, Rio Grande do Sul e Tocantins.  

A participação de estados diferentes e/ou até mesmo países, pode ser exemplificada 

por meio da ascensão da globalização econômica, do desenvolvimento tecnológico e 

principalmente pelo o advento da internet. Com isso, os movimentos turísticos acabaram por 

ser impulsionados em todo o mundo, e as Feiras, como a Agrobrasilia, que estão dentro da 

esfera do Turismo de Negócios e Eventos, acaba consequentemente, atraindo a atenção de 

pessoas de diversas localidades, especialmente devido a atual facilidade em se disseminar 

informação.  

  Desta forma, com o advento tecnológico e as facilidades de locomoção, o fluxo de 

pessoas em convenções e eventos como a Agrobrasília aumentou rapidamente e continua a 

aumentar. Neste sentido é necessário que as cidades que cediam tais eventos, estejam 

preparadas e planejadas para receber o grande fluxo de pessoas. Isso envolve questões 

relacionadas a estrutura de transporte, hospedagem, alimentação, entre outros. Partindo deste 
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ponto, observou-se que dos 44% que não residem no DF, apenas cerca de 30% utilizam algum 

meio de hospedagem. Estas pessoas ficam hospedadas nas cidades de Formosa e Silvânia, 

localizadas no estado de Goiás, em Brasília e em Planaltina e Paranoá no DF, além de um 

pequeno número que se hospeda no PAD – DF, como pode ser observado no gráfico 6 a 

seguir. 

 Em relação ao percentual de pessoas que retornam para casa, este é de 70%, visto que 

o maior número das pessoas entrevistadas reside no DF ou em cidades próximas do entorno. 

Tal fato propicia a ida e volta para casa no mesmo dia, não necessitando desta forma, de 

hospedagem, o que justifica o número menor de pessoas que buscam hospedagem em relação 

ao número de pessoas que não residem no Distrito Federal. 

 Observa-se então, que a Agrobrasília consegue movimentar o setor hoteleiro da região, 

sendo este um dos principais pontos positivos do Turismo de Negócios e Eventos, que é a 

movimentação do setor turístico da região em períodos de baixa, devido a sazonalidade do 

turismo. A Agrobrasília acontecendo em maio, acaba movimentando o setor hoteleiro e de 

transportes fora dos períodos de alta temporada.  

 A respeito do percentual de pessoas que se hospedam (29%), estas optam 

principalmente por hotel como meio de hospedagem. Existe ainda um pequeno número que se 

hospeda em pousadas (5%) e na casa de familiares e amigos (4%), conforme gráfico 7 a 

seguir.  

Gráfico 6 – Localidade onde o entrevistado se hospeda  

Fonte: Dados primários 
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Gráfico 8 – Transporte utilizado pelos entrevistados para chegar até a Feira  

Fonte: Dados primários 

 

 

 Como pode ser observado por meio do gráfico 7, a cidade de preferência dos 

entrevistados para se hospedar é a capital federal, Brasília, mesmo a distância sendo maior até 

a Feira em comparação a cidades mais próximas do entorno. Em relação ao tipo de 

hospedagem, entre pousada e hotel, a preferência dos entrevistados é por hotéis, localizados 

em Brasília. Para este tipo específico de público, o carro próprio é a opção mais usada para se 

locomover até a Feira, como poderá ser observado no gráfico 8.  

  

 Esta preferência por se hospedar em Brasília, em grande parte se deve as muitas 

possibilidades de escolha em relação a hospedagem. De acordo com a Pesquisa de Serviços de 

Hospedagem (PSH) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2016), mostra que a capital federal oferece um total de 279 estabelecimentos para 

hospedagem. Deste quantitativo, mais da metade são de hotéis, configurando 182 unidades, o 

número restante está dividido entre pousadas, pensões, flats, entre outros. No Distrito Federal 

como um todo a quantidade de estabelecimentos de hospedagem é de 11.108 unidades (IBGE, 

2016). Além disso, por ser Brasília o centro metropolitano do DF, oferecendo outras 

Gráfico 7 – Tipo de Hospedagem  

Fonte: Dados primários 
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oportunidades de lazer e turismo, como o turismo cívico, por exemplo e, facilidades que um 

grande centro urbano oferece, tais como facilidade em relação a alimentação e compras, bem 

como a proximidade e comodidade com tais locais, torna Brasília mais atrativa para os 

visitantes, mesmo a distância até a Feira sendo maior em comparação a outras cidades do 

entorno. 

 Para percorrer tal distância a preferência dos entrevistados é pela utilização de carro 

próprio, inclusive os visitantes hospedados em Brasília, que optam pelo aluguel de carros, a 

fim de tornar a viagem mais cômoda e menos dependente de transporte de terceiros. No 

gráfico 8 que se segue, é possível analisar a distribuição da percentagem em relação a 

utilização de meios de transportes para se chegar até a Feira destacados pelos entrevistados. 

Dos entrevistados, 73% utilizam o carro próprio como meio de transporte para chegar 

até a Feira. Nenhum dos que responderam ao questionário utilizaram meios de transporte 

particulares, como táxi e serviços de aplicativo. Os que utilizaram transporte da empresa 

(12%) corresponde ao percentual de pessoas que foram para a Feira trabalhar. A respeito das 

pessoas que fizeram uso de ônibus fretado (15%) diz respeito a pessoas que viajam em grupo 

vindas de outras cidades e ônibus cedidos por universidades, para fazer a locomoção dos 

alunos.  

Em relação a motivação que leva os entrevistados a visitarem a Feira, o maior 

percentual (38%) é de pessoas que visitam a Feira em busca de conhecimento, em busca de 

conhecer as novas tecnologias e pesquisas, como pode ser observado no gráfico 9, visto que a 

Agrobrasília também oferece palestras e cursos, além da exposição de pesquisas e tecnologias 

desenvolvidas não só por empresas, mas também por universidades do DF e entorno.  

 

  

Gráfico 9 – Motivação que leva o entrevistado até a Feira  

Fonte: Dados primários 
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 Como já foi observado, a principal motivação que leva a visita a Feira é a busca por 

conhecimento técnico, correspondendo a 38% dos entrevistados. Em segundo lugar está a 

realização de negócios, com 21% e em terceiro lugar está o lazer (17%) como motivo para se 

frequentar o evento. Desta forma, pode-se destacar que as feiras, tanto em âmbito nacional 

como a Agrobrasília e a Agrishow, bem como em âmbito internacional como a Agritechnica, 

representam muito mais do que só a exposição de empresas, produtos e serviços para a 

realização de negócios. Representam desenvolvimento tecnológico e investimento em 

pesquisas, para otimizar cada vez mais a vida do produtor e sua produção/negócio, seja ela de 

pequeno, médio ou grande porte.  

 Além disso, as feiras, assim como a Agrobrasília, por exemplo, disponibilizam espaço 

e destaque para a exposição de pesquisas acadêmicas de universidades do DF e entorno. A 

Universidade de Brasília, especificamente, possui um estande para exposição de projetos e 

pesquisas acadêmicas. A Feira ainda realiza palestras diariamente com diferentes temas 

relacionados ao agronegócio, assim como a realização de cursos, disponíveis no estande do 

Sebrae, por exemplo. Sendo assim, é justificável o fato de 38% dos entrevistados irem a 

Agrobrasília em buscar de adquirir novos conhecimentos e conhecer as novas tecnologias 

desenvolvidas para o campo. Entende-se, que a Agrobrasília é um ambiente para a busca de 

novos conhecimentos, bem como espaço para socialização, desenvolvimento profissional, 

lazer e também espaço para realização de negócios.  

 Evidencia-se, portanto, os diferentes públicos que a Agrobrasília consegue abranger, 

não focando apenas na realização de negócios, mas tendo como objetivo a propagação de 

novos conhecimentos relacionados as atividades do Agronegócio, tanto para pequenos como 

grandes produtores, além das atividades de lazer e dos ambientes de socialização. 

  Cerca de 12% dos entrevistados, frequentam a exposição por conta do trabalho, neste 

caso, são pessoas que trabalham em empresas que possuem estandes na Feira e realizam a 

exposição de serviços e produtos. Essas pessoas costumam frequentar o local durante os cinco 

dias de ocorrência. Existe ainda um percentual de pessoas que vão em busca de ampliar o 

contato profissional (9%), sendo este grupo caracterizado principalmente por jovens recém-

formados que estão em busca de entrar no mercado de trabalho e enxergam na Agrobrasília, a 

oportunidade de conseguir ingressar na sua área de formação. Já as pessoas que vão em busca 

de realizar compras, representam 2% dos questionários aplicados, pois, dentro do evento 

existem feirinhas para vendas de produtos pessoais, como botas, roupas, bijuterias, acessórios, 

entre outras coisas, com um preço mais em conta em comparação a outros locais.  
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Gráfico 11 – Tempo diário de permanência do entrevistado na Feira  

Fonte: Dados primários 

 

 Para a realização de tais atividades, essas pessoas, estão dispostas a passar horas na 

Feira e frequentam o local por pelo menos dois dias na semana de ocorrência do evento. Neste 

sentido, observou-se que 74% das pessoas frequentam a Feira entre 1 e 2 dias, evidenciando 

que geralmente os visitantes não vão em apenas um dia, mas que frequentam por pelo menos 

dois dias na semana, como pode ser observado no gráfico 10 que se segue. 

  

 

 

 Apenas 10% dos que responderam ao questionário, frequentam a Feira todos os dias. 

Estes em sua grande maioria, são pessoas que trabalham na Agrobrasília e que por tanto 

precisam frequentá-la diariamente. Mas, geralmente, mesmo aquele visitante que não vai a 

trabalho, costuma permanecer no evento durante todo o dia, conforme pode ser observado a  

seguir no gráfico 11. 

  

 O maior percentual em relação ao tempo de permanência diário conforme o observado 

no gráfico 11, é o dia todo (33%). Em contrapartida, o segundo maior percentual é de pessoas 

que optam por permanecerem apenas meio período, cerca de 4 horas, correspondendo a 30% 

Gráfico 10 – Número de dias em que o entrevistado frequenta a Feira durante a semana de ocorrência do evento. 

Fonte: Dados primários 
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Gráfico 12 – Local onde o entrevistado se alimenta  

Fonte: Dados primários, 2019. 

 

dos entrevistados. Os 37% restantes, estão distribuídos entre pessoas que ficam 3, 5 e/ou 6 

horas, como o especificado no gráfico acima. Como a Agrobrasília oferece meios para que o 

visitante permaneça durante todo o dia, como por exemplo, atividades de lazer, alimentação, 

como restaurantes e barraquinhas, o visitante, especificamente aquele que visita a Feira 

durante 1 ou 2 dias, fica no local por mais de 8 horas para poder aproveitar ao máximo o 

evento.  

 As pessoas que ficam por mais de 3 horas (cerca de 60% dos entrevistados), preferem 

por se alimentar nos restaurantes e barraquinhas presentes dentro da Feira. Porém, como uma 

das reclamações dos visitantes é o preço alto em relação a alimentação dentro do local do 

evento, muitos optam por se alimentarem fora da Feira, conforme apresentado no gráfico 12. 

 

 

 Aproximadamente 20% decidem por se alimentarem no CTG, que é um restaurante 

com preços mais em conta, localizado em frente ao local de realização da Feira. Existem 

ainda os que não se alimentam nem na Feira e nem no entorno, estes permanecem menos 

tempo na Feira e não veem necessidade de se alimentarem no local. Os que buscam por 

cidades do entorno, escolhem Unaí ou no Núcleo Rural Café sem Troco, principalmente.  

 Destaca-se que 21% estavam visitando a Agrobrasília pela primeira vez. Em 

compensação aproximadamente 18% estavam frequentando a Feira pela quinta vez e 16% 

estavam na segunda e/ou terceira visita, conforme apresentado no gráfico 13. 
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Gráfico 13 – Número de edições em que o entrevistado frequentou a Feira  

Dados: Fonte primária, 2019. 

 

 Aqueles que frequentaram a Feira em todas as edições, correspondem a cerca de 8%. 

Muito embora o percentual de pessoas que frequentaram a Feira pela primeira vez este ano 

seja maior, correspondendo a 21%, o percentual daqueles que estavam frequentando a Feira 

em mais de uma edição é de 89%, mostrando assim, que quem frequenta a Feira uma vez, 

sempre acaba retornando nas edições seguintes. O que pode ser evidenciado pelo crescente 

número de visitantes desde a primeira edição da Feira em 2008. No ano de 2008 o total de 

visitantes foi de 12 mil, tal número aumentou de forma crescente nos anos seguintes, e 

alcançou na edição de 2019 o total de 115 mil visitantes. Além disso, os visitantes se 

mostraram bastante satisfeitos em relação aos aspectos relacionados a organização e estrutura 

da Feira, sendo este um dos motivos que os levam a retornar nas edições seguintes, além de 

chamar a atenção de novos visitantes.   

 Sobre os pontos positivos em relação a Feira destacados pelos entrevistados, quase que 

unanimemente estão os aspectos relacionados a organização da Feira, além dos aspectos 

relacionados a abrangência do evento, em relação as tecnologias ofertadas, as questões de 

logística e estacionamento, que serão destacadas no quadro 1 a seguir.  

Pontos Positivos 

• Organização  

• Estrutura da Feira  

• Logística do Estacionamento  

• Destaque para a Agricultura Familiar  

• Inovações Tecnológicas  

• Oportunidade de Trabalho 

Quadro 1 - Pontos positivos em relação a Feira destacados pelos entrevistados  

Fonte: Dados Primários, 2019.  
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Os pontos mais elogiados pelos entrevistados são a organização e estrutura da Feira. 

Segundo eles, o ambiente proporciona a realização das atividades de forma eficaz, com 

pessoas de prontidão para fornecer informações, assim como, uma maior recepção da 

administração em receber os visitantes. A respeito da estrutura, destacaram a evolução da 

Feira em relação aos anos anteriores, como por exemplo, a existência de mais estandes e o 

tamanho deles, além do aumento na diversidade de tecnologias e oportunidades para os 

diferentes tipos de produtores. Outro ponto positivo destacado, é o estacionamento, este 

realçado pela localização ser próxima a entrada e pelo tamanho.  

Muitos ressaltaram o destaque que a Feira vem dando para a agricultura familiar, 

oferecendo tecnologias especificas para otimizar as atividades inerentes a esta área, bem como 

mais oportunidades, tais como financiamentos, que são ofertados pelos bancos presentes na 

Feira. Em seguida, a relevância é dada para as inovações tecnológicas, que são cada vez mais 

crescentes ano após ano, sempre com foco em facilitar a vida do produtor rural, seja ele de 

pequeno, médio ou grande porte. Por último, principalmente para os recém-formados que 

buscam pela inserção no mercado de trabalho, a Feira ganha importância devido a 

oportunidade em se ampliar o contrato profissional com empresas de sua área de formação e 

assim conseguirem oportunidades de trabalho. 

Em relação aos pontos negativos, os entrevistados destacaram o número pequeno de 

banheiros. Muitos reclamaram do preço dentro da Feira a respeito da alimentação, pouca 

sinalização indicando os espaços da Feira e a dificuldade de sinal de telefone e internet, 

conforme está classificado no quadro 2. 

Pontos Negativos 

• Preço em relação a alimentação dentro da Feira  

• Inexistência de um sistema eficaz de sinal de telefone e internet  

• Ausência de sinalização indicando os espaços da Feira  

• Número pequeno de banheiros 

Quadro 2 - Pontos negativos em relação a Feira destacados pelos entrevistados  

Fonte: Dados Primários 

A grande maioria destacou o preço alto da alimentação dentro da Feira, principalmente 

em relação ao restaurante principal, desta forma, muitos optam por se alimentar no CTG, 

restaurante localizado fora do espaço da Feira, devido o preço ser bem mais em conta. Outro 

ponto, é o sinal de telefonia e internet, destacado por alguns como ruim, fato este, que pode 

ser justificado por conta da localidade do evento e consequentemente pela ausência de torres 

de telefonia nas proximidades, dificultando assim, o sinal de algumas operadoras.  
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Além disso, outros entrevistados destacaram a ausência de sinalização dentro da Feira 

como ponto negativo, pois segundo eles, placas de sinalização indicando a direção dos 

banheiros, de empresas, expositores, entre outros, facilitaria a movimentação dentro do 

ambiente e otimizaria o tempo dos visitantes, já que saberiam onde encontrar com mais 

facilidade o que estão procurando. Por fim, também destacaram o número de banheiros, que 

consideraram como sendo insuficientes, sendo esta a justificativa para a construção de novos 

banheiros, ou até mesmo meios alternativos, como banheiros químicos.   

Porém, os pontos positivos se sobressaíram em relação aos pontos negativos. Metade 

dos entrevistados não destacaram pontos negativos e foram apenas elogios a organização da 

Feira. Tanto que 95% responderam que pretendem voltar na próxima edição. 

Como um todo, percebe-se a abrangência e a movimentação econômica que a Feira 

proporciona nos diferentes setores, como os de hospedagem, alimentação e transporte. Apesar 

da Agrobrasília ter como foco apresentar novas tecnologias e realizar negócios voltados para 

o Agronegócio, acaba por atrair diferentes públicos, muitos em buscar de lazer, por exemplo, 

visto que as possibilidades da Feira vão além das citadas anteriormente. Ressalta-se que a 

experiência dos entrevistados ao visitar o evento, é bem satisfatória, visto que 39% já 

visitaram a Feira em mais de cinco edições.  

No tópico seguinte (Considerações Finais), serão abordados os resultados desta 

pesquisa de forma detalhada, a fim de delimitar as principais conclusões a que este estudo 

chegou, propondo recomendações para os problemas identificados e apresentando sugestões 

de temas futuros a serem estudados. 

6. Considerações Finais  

 Por meio deste estudo, observa-se que a Agrobrasilia, sendo a maior feira do 

Agronegócio no Planalto Central, abrange além do setor agropecuário, o setor turístico. No 

setor do Turismo, o destaque é para o segmento do Turismo de Negócios e Eventos, tendo em 

vista que as feiras, enquanto ambiente de negócios e conhecimento se enquadram neste 

segmento. 

 Partindo deste ponto, se faz necessário conhecer o perfil dos visitantes que frequentam 

a Feira, visto que o fluxo de pessoas aumenta mais a cada ano. Em 2018, por exemplo, o 

número de visitantes foi de 115 mil, segundo informações da própria Agrobrasília 

(AGROBRASÍLIA, 2019). Desta forma, é importante conhecer as características e 

preferências deste público, para que a organização da Feira possa se organizar da melhor 

forma para atendê-los. 
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 Por meio dos resultados obtidos através da realização das entrevistas, utilizando-se de 

roteiro de entrevista semiestruturado, nos dias 16 e 17 de maio de 2019, durante os períodos 

da manhã e tarde, se fez possível por meio das informações coletadas determinar as principais 

características dos visitantes da Agrobrasília, bem como determinar os pontos negativos que 

requerem melhorias em relação a organização e estrutura da Feira.  

 Pode-se concluir então, que o principal visitante da Agrobrasília, é caracterizado por 

profissionais jovens, abaixo dos 40 anos, com formação superior em áreas do agronegócio, 

principalmente em engenharia agronômica, residentes no Distrito Federal. A principal 

motivação que leva o visitante até a feira é a busca por conhecimento técnico, seguido pela 

busca por se realizar negócios. Estes, ficam de um a dois dias na feira e permanecem no 

evento durante todo o dia e a grande maioria já visitou a Feira em mais de uma edição. A 

respeito da alimentação, a preferência é por se alimentarem no restaurante e/ou barraquinhas 

localizados dentro das dependências do Evento.  

 Sobre o meio de transporte, o preferencial para se locomover até a Agrobrasília é a 

utilização de carro próprio. Quanto ao quantitativo de pessoas que residem em estados mais 

distantes e utilizam meios de hospedagem, estes optam por hotéis localizados em Brasília.  

 Em relação aos resultados obtidos, um dos pontos que merecem destaque é a questão 

da hospedagem. Observa-se que a preferência dos visitantes é por se hospedarem na Capital 

Federal, o que acaba por movimentar apenas a economia hoteleira de Brasília, não 

fomentando a economia das cidades do entorno do PAD-DF, local onde acontece a Feira.  

 O próprio site da Agrobrasília, apresenta uma aba, mesmo que não tão visível, com 

hotéis e agências de viagens parceiros, porém, quem não entrar no site e buscar com atenção a 

respeito, não irá encontrar as informações com facilidade. Para tanto, é necessário que o 

evento realize uma maior divulgação a respeito das hospedagens em mídias sociais, tais como 

Instagram e Facebook, bem como disponibilizar no próprio aplicativo do evento. Este último, 

encontra-se disponível na Play Store.  

 Os três hotéis encontrados no site da Agrobrasília como indicações de hospedagem, 

são de Cristalina – GO, cidade que se encontra a aproximadamente 100 km do local da Feira. 

Uma distância considerada grande, se comparada com outras cidades satélites de Brasília. As 

cidades satélites de Planaltina e Paranoá no DF, por exemplo, estão localizadas 

respectivamente a cerca de 47 km e 53 km da região do PAD-DF. Neste sentido, a 

organização do evento, poderia tentar estabelecer parcerias com os hotéis locais destas 

cidades satélites, a fim de fomentar o setor hoteleiro destas localidades e, facilitar a 
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locomoção dos visitantes, visto que a distância é significativamente menor em comparação a 

Cristalina no estado de Goiás.    

 Outro ponto é a questão da alimentação. Muitos visitantes reclamaram do preço da 

alimentação dentro da Feira, o que faz com o que eles busquem meios alternativos, como o 

CTG localizado no ambiente externo em frente a Feira, sendo este, concorrente direto do 

restaurante situado dentro do espaço da Agrobrasília. Sendo assim, uma das alternativas para 

tentar fazer com que o visitante permaneça na Feira, não tendo desta forma que sair para 

buscar meios alternativos de alimentação, ou até mesmo para que o visitante não vá embora, 

seria tentar diminuir o preço cobrado pelo restaurante, mas caso não seja viável, tentar 

proporcionar atrativos como cartões fidelidades ou promoções poderia ser outra alternativa 

para tentar atender a todos os tipos de públicos da feira.  

 Nos cartões fidelidade, pode-se trabalhar a questão do desconto a partir da segunda 

visita. Por exemplo, oferecer 25% de desconto ao visitante que retornar pela segunda vez ao 

restaurante. Este tipo de fidelidade já chamaria a atenção daquele visitante que frequenta a 

Feira por mais de um dia. No caso das promoções, uma opção a se considerar é a oferta de 

desconto no preço da refeição para visitantes em grupo a partir de três pessoas, como por 

exemplo, oferecer 50% de desconto no preço da refeição para a terceira pessoa. Desta forma, 

atrairia famílias e/ou grupos de amigos, proporcionando assim uma maior comodidade ao 

visitante que terá maiores atrativos para se alimentar na feira e não precisará se desgastar para 

se alimentar em outro local.   

 Em relação a ineficiência do sinal de telefonia e internet - um dos pontos negativos 

destacados pelos visitantes - umas das alternativas para melhorar este problema, seria a 

instalação de repetidores de sinal em pontos estratégicos da Feira, a fim de melhorar a 

qualidade do sinal telefônico e proporcionar ao visitante a capacidade de se comunicar de 

forma mais cômoda. Outra alternativa seria tentar estabelecer uma parceria com alguma 

operadora de telefonia, tornando-a patrocinadora do evento e desta forma, como 

patrocinadora, a empresa daria suporte telefônico para o mesmo.  Neste caso, é válido 

averiguar a operadora com maior dificuldade de se conseguir sinal no local da Feira e buscar 

realizar a parceria justamente com essa operadora.  

 A respeito da internet, a Agrobrasília possui dois fornecedores. A Astell Telecom de 

Arinos – MG e a Conex Internet de Sobradinho – DF. Porém, como o fluxo de pessoas é 

intenso durante todos os dias da Feira, é normal que a rede fique congestionada, prejudicando, 

assim, a qualidade do sinal. Neste caso, os repetidores de sinal também auxiliariam nessa 

questão, proporcionando uma experiencia cada vez mais satisfatória ao visitante, que 
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necessita de informações a todo instante, principalmente aquele visitante que vai em busca de 

realizar negócios.  

 Sobre a ausência de sinalização na Feira, destacada também como um ponto negativo, 

pois devido à grande extensão física da Feira e os diversos expositores e espaços, a 

locomoção sem sinalização acaba não otimizando o tempo que o visitante tem disponível. 

Destaca-se que a Agrobrasília disponibiliza mapas do espaço no site e no aplicativo do 

Evento, bem como distribuem os mapas impressos na entrada da Feira, porém os pavilhões 

são divididos por letras e números, não facilitando desta forma, a leitura do mapa. Neste caso, 

uma alternativa seria o desenvolvimento de mapas personalizados, onde ao invés de 

estabelecerem números e letras como parâmetros de localização, colocariam o nome da 

respectiva empresa/expositor localizado em cada pavimento. Além disso, placas horizontais 

em pontos estratégicos, indicando a localização das principais empresas e expositores, bem 

como a localização de banheiros, auditórios, restaurantes e lanchonetes também auxiliariam 

na locomoção e otimização do tempo dos visitantes, que saberiam se localizar de forma mais 

eficiente dentro da Feira.  

 Por fim, tem-se o destaque dado pelos visitantes em relação ao pouco número de 

banheiros. Tendo em vista que em 2019 a Agrobrasília completou sua 11ª edição e que o 

número de visitantes cresceu exponencialmente de 2008 para 2018 - saltando de 12 mil para 

115 mil visitantes – é normal que a demanda por banheiros também cresça. Desta forma, a 

organização da Feira poderia estudar maneiras e locais (como por exemplo, no pavilhão da 

Agricultura Familiar) para se construir novos banheiros, ou até mesmo utilizar banheiros 

químicos de forma temporária, enquanto estuda e trabalha na construção de novos sanitários.  

 Sendo assim, para estudos futuros pode-se pensar em avaliar a evolução dos aspectos 

negativos aqui apresentados. Avaliar a percepção do visitante sobre tais pontos, bem como 

realizar o pesquisador sua própria análise por meio da observação de campo, destacando tanto 

os pontos positivos, como também os negativos. Pois, tendo em vista que este estudo tem 

como objetivo caracterizar o visitante da Feira, bem como propor soluções para tornar a 

experiencia do público que frequenta a Agrobrasília ainda mais satisfatória, com base nos 

problemas destacados por eles próprios, espera-se que tais questões entrem na pauta de 

melhorias da Feira, tornando o Evento capaz de expandir ainda mais sua capacidade em 

receber pessoas, independente de qual seja a motivação do visitante. Ressalta-se ainda, que 

sendo este o primeiro trabalho do curso de agronegócios na Faculdade UnB de Planaltina a 

desenvolver uma pesquisa unindo Turismo de Negócios e Eventos e a Agrobrasília, esta 
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pesquisa acaba contribuindo para o desenvolvimento de novas vertentes e caminhos a serem 

estudados pelos acadêmicos do curso. 
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APÊNDICE - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Características do Entrevistado 

1-Sexo:  

(    ) Masculino    (    ) Feminino 

2-Idade:  

(   ) 15 - 25 anos 

(   ) 25 - 35 anos  

(   ) 35 - 45 anos 

(   ) 45 - 55 anos 

(   ) acima de 55 anos 

3-Onde reside: 

Cidade/Estado:__________________________ 

4-Escolaridade: 

(    ) Ensino Fundamental 

(    ) Ensino Médio 

(    ) Curso técnico. Qual?  

(    ) Ensino Superior. Qual? 

(   ) Pós-graduação. Em qual nível:  

(   ) Especialização. 

(   ) Outra. Qual? 

5-Qual a sua profissão?  

____________________________________________________________________ 

Hospedagem, Transporte e Alimentação 

6-Onde você se hospeda?  

Cidade: _________________________________ 

(    ) Não se hospeda, retorna para casa no mesmo dia  

7-Qual o tipo de hospedagem? 

(    ) Hostel 

(    ) Hotel  

(    ) Pousada  

(    ) Casa de familiares ou amigos  

(    ) Não se hospeda 

(    ) Outros. Quais? 

8-Qual tipo de transporte utilizou?  

(    ) Carro próprio  

(    ) Transporte particular (Uber, táxi, etc.) 

(    ) Transporte público 

(    ) Ônibus fretado  

(    ) Outro. Qual?  

9-Onde se alimenta? 

(   ) Na Feira  

( ) No entorno. Cidade: 

______________________ 

(   ) Não se alimenta nem na Feira e nem 

no entorno. 

(   ) Outro. Qual? 
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Ponderações a Respeito da Feira 

10-Qual a motivação da sua visita a feira?  

(    ) Realizar negócios 

(    ) Compras  

(    ) Buscar conhecimento técnico  

(    ) Lazer  

(    ) Conhecer as novas tecnologias 

agrícolas  

(   ) Ampliar seu network (seu contato com 

profissionais da área)  

(    ) outro. Qual? 

11-Quantas vezes já visitou a Agrobrasília?  

(    ) Entre 1-2 

(    ) Entre 2-3 

(    ) Entre 3-4 

(    ) Entre 4-5  

(    ) Entre 6-7 

(    ) Entre 8-9 

(    ) Em todas as edições   

12-Qual o seu tempo de permanência na feira diariamente?  

(    ) 1 hora 

(    ) 2 horas 

(    ) 3 horas 

(    ) 4 horas 

(    ) 5 horas 

(    ) 6 horas 

(   ) 7 horas 

(    ) o dia todo  

13-Por quantos dias você frequenta a Feira?  

 (    ) Entre 1-2 dias  

(    ) Entre 2-3 dias  

(   ) Todos os dias em que ocorrem a feira    

14-Pretende voltar na próxima edição da Agrobrasília?    

(    ) Sim (    ) Não 

Por que? 

___________________________________________________________________________ 


