
RELATÓRIO



Dados do Festival
• 3 dias de Festival; 

• 286 coreografias inscritas;

• 19h de apresentações;

• 44 escolas/grupos/cia;

• 10 cidades;

• 650 ingressos vendidos + 150 doados a SMED;

• + ½ ton alimentos p/ doação (R$ 1950,00);

• 02 expositores (Piratini e Bento Gonçalves);

• 40h de evento.



Dados do Festival
• Mais 800 bailarinos/Apoio inscritos;

• Aprox. 650 acompanhantes diretos (ingressos);

• Origem: Região Sul, Grande PoA e Fr. Uruguai;

• 3 tendas camarim;

• 1 tenda praça de alimentação; 

• 5 food trucks (2 Jaguarão, 3 Rio Grande) 
abertos ao público geral;

• Cabo de Fibra Ótica instalada no Teatro para 
uso em eventos (transmissão, sistemas, acesso
internet);



Dados do Festival
• APOIO:  
- Sec. Mun. Cultura: (Instituto é Utilidade Pública 

Municipal);

- Hotel Crigial: desconto na hospedagem dos Jurados;

- Restaurante Sinuelo e Barranco: 1 Refeição gratuita p/ 
jurados;

- 12º RCMec: alojamento a custos reduzidos para 
participantes do festival.

• PATROCÍNIO: não houve!!



Cultura/Turismo na Economia
O setor representa 7,9% do PIB nacional e é responsável por 6,59 milhões de empregos.

Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), a contribuição do Turismo para o 
PIB nacional deve registrar crescimento de 2,5% em 2018 e chegar a 8,2% em 2028.

O Worl Travel & Tourism Council (WTTC) divulgou dados inéditos sobre os impactos do 
turismo no mundo e seu crescimento em 2018, mostrando alta por 8 anos consecutivos:

• RESILIÊNCIA: 2018, o setor de viagens e turismo cresceu 3,9% enquanto a economia global 
3,2%.

• EMPREGOS: 319 milhões de empregos, 1 em cada 10

• DOMÉSTICO: é responsável por 71,2% dos gastos em viagens

E as notícias ainda trazem ótimas perspectivas para o futuro, 1 em cada 5 novos empregos 
virão do turismo, com a projeção de gerar 100 milhões de novos empregos nos próximos 10 
anos. Isso levará o setor a ser responsável por 421 milhões de postos de trabalho.

https://www.wttc.org/


Consultor de Turismo da Confederação Nacional dos Municípios (CNM),

Mário Nascimento também participou do painel. Ele apresentou cases de sucesso

de municípios que reconheceram o poder do Turismo como atividade econômica e

estão escrevendo uma nova história de desenvolvimento regional a partir do

fortalecimento do setor. “Em 30 anos, Gramado se estruturou como destino de

inverno referência no Brasil e na América do Sul. Uma pequena cidade de 40 mil

habitantes que se uniu em torno disso e hoje tem emprego, investimento e

qualidade de vida para os moradores, com uma economia e um calendário de

eventos baseados na atividade turística”, exemplificou.

Ele também citou o caso de São Miguel das Missões (RS), cidade do

Noroeste gaúcho, que a partir da realização de um concerto musical no Sítio

Arqueológico de São Miguel Arcanjo, tombado patrimônio cultural da

Humanidade pela Unesco, despertou para a importância do turismo como vetor

econômico e desencadeou um amplo processo de investimentos e

estruturação da atividade na região. “Eu sempre digo que o problema não é

falta de recursos, e sim falta de priorização na agenda dos governos...”



Panorama de Desenvolvimento
Estes números demonstram que a atividade turística 
pode contribuir para o desenvolvimento econômico, 
social, cultural e ambiental.

Todavia, é notória a importância de um planejamento 
estratégico para o setor, a administração pública e a 
iniciativa privada devem se organizar para criar 
mecanismos para potencializar o crescimento do setor 
e assim, juntos, promoverem políticas de fomento do 
desenvolvimento sustentável.



Impacto na Economia JagDan
• Organização:  R$ 70.000,00
- 60% do orçamento (material e serviços) utilizado/contratados para o 

festival é de Jaguarão. 

- Participantes: Se calcularmos um gasto médio de R$ 100 reais* 

por pessoa (combustível, alimentação, hospedagem, compras) 

teríamos um valor próximo a  R$ 145.000,00

“A cidade investiu R$ 15.000,00   1250% ”



PESQUISA DO FESTIVAL
• RECLAMAÇÕES:

- Camarins;

- Quantidade de banheiros.

- Chuva: Não há toldos nas entradas do palco e plateia!

PROBLEMAS ENCONTRADOS



PROJETO 2020

• Aumentar nº expositores;

• Oferecer melhores acomodações nos camarins
externos;

• Colocar banheiros extras;

• Premiação em Dinheiro mais atrativa!!!



Considerações Finais

• PROVAVELMENTE O FESTIVAL JAGUARÃO EM DANÇA SEJA O QUE TRAZ
MAIS PESSOAS PARA JAGUARÃO, FICANDO ATRÁS APENAS do Carnaval e
Motofest !

(se verificado: 2 destes eventos não são os que recebem mais recursos,
mesmo sendo os que trazem mais retorno econômico)

• FALTA VISÃO, APOIO E ATÉ DE RESPEITO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DA
CIDADE, MAIORES BENEFICIADOS DE EVENTOS COMO ESSE!!

• Editais Sis. Mun. Cultura/Turismo para realização de projetos
CULTURAIS/TURISTICOS!?

• Apoio do Poder Público é Fundamental! Pela proporção que tomou não se
paga mais apenas com recursos próprios do evento




