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Este documento objetiva apresentar uma avaliação do projeto denominado “Carnaval de 

Diamantina - Patrimônio Cultural da Alegria -2020” realizado pelo governo municipal 

2017/2020, juntamente com parceiros. Foram sistematizados dados quantitativos e qualitativos, 

pois um e outro contribui para a interpretação dos resultados alcançados pelo investimento feito e 

para medir o desempenho do projeto em relação ao que foi planejado e se houver necessidade 

fazer correções em caso de continuidade. 

Objetiva ainda sensibilizar a sociedade local quanto à importância do seu próprio carnaval como 

ativo de desenvolvimento local. Portanto, as informações e esclarecimentos aqui apresentados 

almejam a criação de um ambiente favorável à participação das pessoas. 

Ressalte-se que essa avaliação estava prevista para a 2ª semana de Abril em formato de 

seminário, com parceiros, prestadores de serviços, segmentos artístico-culturais, segmento 

comercial e demais interessados. Entretanto, a Pandemia COVID-19, impediu esta estratégia. 

Assim, a devolutiva à sociedade local será dada por meio de outras estratégias, entre elas uma 
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vídeo conferência, inserção do relatório no sitio oficial da Prefeitura e outras estratégias.  

 Este documento está organizado em 09 partes que trazem, a apresentação do relatório que 

destaca  brevemente o percurso do carnaval de Diamantina e o destaca como um grande legado 

social, apresenta  o projeto da gestão 2017/2020, o “Carnaval Patrimônio Cultural da Alegria” 

com suas principais diretrizes e estratégias; a estrutura implantada em 2020 desse projeto; as 

parcerias institucionais e privadas; o perfil das atividades culturais desenvolvidas e os 

indicadores quantitativos; o perfil das atividades do setor de turismo e os indicadores 

quantitativos. Nestes dois últimos temas foi inserido alguns aspectos de avaliação e conclusões 

sobre algumas atividades. Outro tema apresentado foi o retorno de mídia alcançado pelo Plano 

de Promoção e Marketing e os indicadores econômicos que expressam alguns resultados 

aferidos pela equipe da SECTUR e que são relativos à economia do carnaval. Por fim, algumas 

considerações são realizadas no encerramento do documento. 
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O Carnaval de Diamantina é seguramente a maior festa diamantinense em termos de vários 

aspectos. Tanto em quantidade de dias de festejo, quanto de atividades artístico-culturais 

realizadas em um curto período, quanto de logística implantada em vários locais de 

realização, bem como, quantidade de acesso a moradores e visitantes e ainda de 

participação de várias instituições que se envolvem na sua realização. A festa concorre 

como um dos melhores carnavais de rua do país, e acompanha aquilo que tem de melhor 

da tradicional cultura carnavalesca do Brasil, é centenário e mantém a participação popular 

ampla e irrestrita, conquistando cada vez mais adeptos. O carnaval é capaz de articular 

diferentes atores da sociedade, sejam eles da elite, da classe média ou ainda os menos 

favorecidos. Pela sua importância, cultural, econômica e de envolvimento social, o carnaval 

se impõe para qualquer gestão municipal, que a ele não consegue ser indiferente. Antes, ao 

contrário, sobre ele precisa se dedicar e planejar estratégias de intervenção. 
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Esta manifestação da cultura popular que tem como característica o gesto 

espontâneo, o improviso, o irreverente, exige cada vez mais profissionalismo, 

planejamento, e investimento financeiro devido às várias transformações pelas quais 

veio passando ao longo dos tempos. Alguns fatores podem ser destacados e que 

explicam essas exigências. Primeiro, devido ao fato de sua inserção territorial ser 

predominante no sítio histórico, região esta regida por normas vinculadas aos títulos 

que a cidade carrega. Segundo, devido ao avanço e complexidade da normatização 

para realização de eventos, que demandam a estruturação de logísticas de 

prevenção e segurança cada vez mais rígidas. Terceiro, pela quantidade de foliões 

que se envolvem nos festejos com uma carga horária extensa de programação. 

Quarto, pelo caráter multisetorial que exige distintas áreas de atendimento e apoio 

às demandas da festa, como saúde, segurança, limpeza urbana, trânsito, 

segurança, atendimento turístico, e etc.  
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Por último, se destaca o modelo praticado pela sociedade local que agrega as 

manifestações de cultura popular tradicional àquelas associadas à cultura de massa, expressa 

principalmente pelos palcos musicais que atendem ao gosto da dinâmica do mercado. Assim, 

do entrudo do Século XIX à profissionalização da festa do Século XXI, novos contornos 

exigiram cada vez mais investimentos financeiros e de profissionalização de todos que se 

envolvem com a sua organização. 

Ao longo dos tempos a gestão pública se profissionalizou para a organização da festa. Foi aos 

poucos estruturando políticas públicas que em uma condição sine qua non  contribuíram 

para a reafirmação e desenvolvimento dessa grande festa. A sua atuação se tornou bem 

relevante, pois articula uma governança que garante os serviços públicos frente à 

prevalência da lógica do mercado, bem como, executa uma política de fomento aos 

diversos grupos de manifestação da cultura tradicional carnavalesca e ainda custeia grande 

parte da programação artística. 

 

 



O PROJETO DE CARNAVAL 
DA GESTÃO 2017 A 2020 
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A gestão 2017/2020 formatou o projeto “Carnaval de Diamantina, Patrimônio Cultural da 

Alegria”, exatamente por entender que esta festa se trata de um fenômeno 

multidimensional, que envolve os vários setores e segmentos da sociedade local. A festa 

possui grande poder de mobilização da população local, de atração turística e grande 

potencial de desenvolvimento sócio econômico e cultural do local e portanto, precisa 

se desenvolver em consonância com a cidade Patrimônio Mundial. Justifica assim, 

uma intervenção posicionada por meio de diretrizes de sustentabilidade econômica, 

sociocultural, ambiental e político-institucional, conforme sustenta a Agenda 21, a 

Organização Mundial do Turismo-OMT, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-

ODS* e outros princípios contemporâneos que propugnam premissas para o 

desenvolvimento local. Com tais diretrizes o investimento  se torna estratégico e 

potencializador de várias dimensões que devem deixar um novo legado social. 
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REPOSICIONAR A 
IMAGEM 

 VALORIZAR O LOCAL 

NOVAS 
EXPERIMENTAÇÕES 
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Destaca-se a diretriz de que o 

desenvolvimento econômico e cultural 

gerado na e pela sociedade local deve tomar 

como premissa a melhor integração entre os 

cidadãos, os turistas e a sociedade 

receptora, acompanhado de conquistas 

sociais, e que tais conquistas se deem com 

mais equidade de distribuição de renda, de 

bens e de acesso cultural. Neste sentido, 

uma das estratégias principais em 

andamento se trata do Plano de Promoção 

e Marketing-PPMK do carnaval. 
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Ao fazer a promoção o plano almeja o reposicionamento do carnaval na mente do 

público-alvo, e deve transmitir a imagem de um evento clássico, cultural e com 

um conceito bem definido: “Carnaval de Diamantina – Patrimônio Cultural da 

Alegria”. O carnaval  da cidade  patrimônio é também patrimônio imaterial, que 

remete à identidade, à memória e portanto é bem cultural coletivo. A festa de 

pura alegria e o patrimônio não são dissonantes. Ambos complementam a 

identidade local do “nosso jeito alegre de ser”! O projeto reafirma os valores 

locais, resgatando as origens e direcionando o evento para um público mais 

diversificado e potencial. O plano não se dedica apenas ao público externo 

(como antes), mas também ao púbico interno, nativo que precisa ser 

conscientizado, para tanto transmitindo uma mensagem mais clara no sentido de 

valorização da cultura local. O PPMK implanta várias estratégias: 1-campanha de 

conscientização; 2-campanha promocional; 3-ações de marketing; 4-unidade visual; 

5-ações com peças educativas. 
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Investir no desenvolvimento sócio econômico e cultural do local passa necessariamente 

por destacar objetivos e estratégias focadas na própria cultura, são eles: 

 

ampliar o acesso aos recursos financeiros e logísticos para o máximo de organizações e 

agrupamentos vinculados às manifestação tradicionais dessa cultura e que nunca tiveram 

apelo mercadológico, por acreditar que tal investimento permite fortalecer a diversidade 

cultural do carnaval de Diamantina.  

 

O projeto se propõe a fortalecer as características tradicionais, ou seja, o carnaval dos 

blocos carnavalescos, potencializando a sua diversidade cultural por meio da 

valorização das práticas culturais do município, tais como a musicalidade tradicional, os 

aspectos lúdicos, caricatos, satíricos e de irreverência. 
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Para o desenvolvimento econômico desse carnaval é necessário contribuir para a 

organização social fomentando a criação de novos arranjos de captação de recursos 

e de execução de atividades em interface com os empresários locais, e com o 

trade turístico, visando aumentar a oferta, a atratividade e potencializar o turismo 

da cidade ao longo do ano. O Plano Nacional de Turismo 2018-2022 traz como uma 

de suas iniciativas principais, o aprimoramento da oferta turística nacional, tendo como 

primeira estratégia a promoção da valorização do patrimônio cultural e natural. Os 

destinos devem se destacar não somente pela qualidade de infraestrutura, 

equipamentos e serviços, mas, fundamentalmente, por sua capacidade de inovação e 

criatividade. Como exemplo dos novos arranjos podem ser citados o Carnaval Radical  

em 2020 que puxou uma nova cadeia de serviços vinculada aos esportes de aventura e 

o Gastrô Folia que vai ao encontro à uma grande tendência do turismo de gastronomia. 

 



28 

Segmentos vulneráveis foram 

motivados a se associar às atividades 

turísticas com maior participação nos 

benefícios econômicos. O exemplo 

pode ser dado por meio da organização 

da Associação dos vendedores 

ambulantes de Diamantina– AVAMUD. 

Iniciativa esta da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social que almeja 

avançar com estratégias de inclusão 

sócio econômica do segmento de 

ambulantes. 

 

 

 

. 
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Cultura, Turismo e Patrimônio: coordenação geral, produção de palcos, produção de blocos, apoio logístico e operacional  

Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente: serviços de varrição, lavação e cuidados dos espaços públicos de 

praças e jardins 

Desenvolvimento Social: aplicação das políticas sociais e de garantia de direitos  

Desenvolvimento Urbano e Rural: serviços de engenharia, elétrica, hidráulica, carpintaria, obras e apoio logístico e 

operacional 

Esportes, Lazer e Juventude: gestão do espaço da Praça de Esportes, apoio ao Espaço Miguilim, apoio as atividades de 

outros setores 

Fazenda: fiscalização de tributos e posturas e aplicação dos regramentos do decreto municipal 

Governo: comunicação social e registro, fiscalização de trânsito, segurança pública, apoio logístico e operacional 

Saúde: serviços de atendimento de urgência; fiscalização de vigilância sanitária e aplicação de políticas de saúde 
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Espaço Largo da Folia 

Espaço Folia Vip 

Circuito Cultural dos Blocos 

Espaço Universitário 

Mercado da Tradição 

Espaço Carnaval Radical 

Espaço Gastrô Folia 

Quitanda da Tradição 

Espaço MPBeco 

Carnaval do Bairros e Distritos 

Espaço Miguilim 

A edição 2020 como nos anos 

anteriores contou também com 

espaços musicais voltados aos mais 

variados gostos musicais do público, 

com uma extensa grade de 

programação capaz de inserir a 

maioria dos músicos diamantinenses 

em condição de ofertar um show 

musical. Todos os espaços foram bem 

concorridos de público e se 

reafirmaram com a presença de 

públicos específicos para cada local. 
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 10 portais de acesso e segurança, 

evitando a passagem de comércio 

ilegal na área do carnaval; recolha de 

recipientes de vidros e materiais 

cortantes; 

 Estrutura de banheiros, limpeza 

urbana, segurança privada e o apoio 

da Policia Militar MG e Corpo de 

Bombeiros; 

 Praças de alimentação estruturadas 

para atender bem o folião (Largo D. 

João, Praça Joubert Guerra, Praça 

Barão do Guaicuí, Praça Dr. Prado). 



PARCERIAS 
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 Corpo de Bombeiro Militar; 

 Polícia Civil; 

 Polícia Militar; 

 UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

 Ministério Público-MPMG 

 SEMAD-IEF  

 Conselho Tutelar 

 Conselho da Criança e do Adolescente 

 Santa Casa de Caridade de Diamantina 

 Hospital Nossa Senhora da Saúde 

 ACID/ CEMPRETUR 

 APAE 

 Inter TV de Montes Claros – afiliada à Rede Globo 
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Circuito Cultural dos Blocos: formado pelas principais vias de circulação dos 

blocos caricatos, satíricos tradicionais e universitários o circuito se estende entre o 

Centro Histórico e o Largo Dom João; 

Espaço dos Universitário: recebe a concentração dos blocos universitários na 

Praça Dr. Prado; 

Espaço Folia do Mercado Velho: casa das batucadas de Diamantina na Praça do 

Mercado Velho; 

Espaço Largo da Alegria: ocupado pela família diamantinense e visitantes que 

curtem os shows do palco enquanto aguardam pela passagem dos blocos; 

Espaço Quitanda da Tradição: situado em uma das mais charmosas ruas do 

Centro Histórico, a Rua da Quitanda, o espaço recebe artistas regionais ligados ao 

ritmo do pagode e do samba; 

Espaço MPBeco: casa da tradicional banda Becudus do Motta, que divide o palco 

com outros artistas locais no famoso Beco do Motta; 

Espaço Miguilim: criado para garantir um espaço seguro para inserção da criança 

no Carnaval, este espaço oferece diversas atividades recreativas e brinquedos nas 

quadras da Praça de Esportes; 

Carnaval Radical: promoveu atividades de esporte radicais Trail Run e Mountain 
Bike, além de atividades de aventura como slide, rapel, escalada durante a folia. 



O espaço Quitanda da Tradição fica situado em uma das mais charmosas 
ruas do Sítio Histórico, onde se realiza a famosa Vesperata. O espaço recebe 
artistas regionais ligados ao ritmo do pagode e do samba. 
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Organizado na parte alta da cidade denominada Largo D. João, espaço este 

ocupado por toda a família e juventude diamantinense. Espaço de diversidade 

musical, abrangendo os mais diferentes estilos musicais 
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Espaço este palco privilegiado das Batucadas grande tradição do carnaval de 

Diamantina, além de valorização do artista local. Público em que predomina a 

juventude de faixa etária menor. 
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Retomado em 2020 o Espaço MPBeco (no Beco do Motta), onde se apresentou a 

tradicional batucada Becudus do Motta, que divide o palco com outros artistas 

locais. Manteve um público destacado de faixa etária acima de 30 anos, 

profissionais liberais, professores universitários, funcionários públicos. 
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O Espaço Folia Vip, dentro do Mercado Velho, teve variada oferta de alimentação, 

espaços confortáveis de descanso e DJ’s nos intervalos do palco da praça. O objetivo foi 

oferecer um espaço para quem pode pagar pelo conforto e viabilizar arrecadação para a 

Prefeitura.Estruturado em parceria com a iniciativa privada que foi licitada via o 

mecanismo de “permissão de uso do bem público a título precário, oneroso e por tempo 

determinado.” 
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O Espaço Universitário foi estruturado em 2018 na Praça Dr. Prado, local este 
de concentração dos blocos constituídos principalmente pelos estudantes 
universitários. 
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O Espaço Miguilim, dedicado às crianças na Praça de Esportes, ofereceu um carnaval 

diferenciado, lúdico, com brinquedos e brincadeiras para a criançada colocar a fantasia e cair 

na folia, com conforto, diversão e segurança garantida! Este espaço também serve de suporte 

para a chegada dos blocos infantis e outros tradicionais que passarem pelo Centro Histórico. 
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De forma inclusiva o projeto dessa 

gestão inovou, estruturando também o 

Circuito de Blocos Infantis, dando a 

oportunidade dos “pequenos foliões” 

curtirem a folia da melhor forma 

possível, incluindo a estruturação de 

um espaço charmoso, colorido e 

confortável para a criançada passar 

os dias de folia com as mamães, 

papais e acompanhantes. 
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A ação com os blocos se inicia bem antes do carnaval com o atendimento individual 

para levantamento inicial das demandas e atualização do cadastro cultural. 

Posteriormente são realizadas reuniões em plenário com os blocos visando definir 

questões de ordem coletiva, tais como percursos a serem feitos, horários e outras 

questões. Durante o carnaval a SECTUR e a ASCOM da Prefeitura implantam 

estratégias de divulgação dos blocos na Internet: Redes Sociais, bem como 

distribuição de cartazes, folhetos, e ainda chamadas em rádio. Durante o carnaval há 

uma equipe grande que fica por conta apenas do acompanhamento do circuito de 

blocos que realizou quase 50 cortejos. 

 Durante o carnaval a SECTUR realiza o seguinte apoio direto aos blocos: 

 

Tipo de Atendimento/Blocos Infantis:  

 

- Fornecimento de água, charanga, lanche, ajuda de custo, camisas, segurança. 

  

Tipo de Atendimento aos demais: 

 

- Ajuda de custo para fantasias, reposição de insumos da percussão, camisas, 

charangas, seguranças e controle do trânsito pela Guarda Municipal. 
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O Carnaval de Diamantina de 2020 foi uma festa 

linda, organizada, diversa e mostrou mais uma 

vez que a nossa gente é protagonista desse 

grande evento. 

Quem um dia imaginou que o carnaval contaria 

com mais de 50 cortejos de blocos (na cidade e 

nos distritos) com apoio e organização? Quem 

um dia vislumbrou que tantos diamantinenses de 

talento receberiam a oportunidade para se 

apresentar nos mais de 48 shows realizados nos 

07 espaços de folia? Quem um dia enxergou que 

a praça Dr. Prado pudesse ser palco das 

melhores festas universitárias do carnaval? 

Quem uma dia projetou o carnaval também para 

os nossos miguelinos, miguelinas e suas famílias 

com brinquedos e brincadeiras gratuitas e 

acessíveis? Os resultados que impactam o 

desenvolvimento local são muitos e a imagem a 

seguir destaca alguns indicadores sociais 

alcançados: 
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NOVAS 
ORGANIZAÇÕES, 
GRUPAIS, REDES 

DE AMIGOS, 
VINCULOS 

FAMILIARES 
FORTALECIDOS, 

AUMENTO DO 
PERTENCIMENTO, 

ETC. 

CONQUISTA COM ESTA  
ESTRATÉGIA  A EVIDENTE 

AMPLIAÇÃO E 
DIVERSIFICAÇÃO ETÁRIA, DE 

GÊNERO, SÓCIOECONÔMICA E 
TERRITORIAL; AUMENTO 
EXPONENCIAL DE NOVOS 

BLOCOS, COM AUMENTO DO 
USO DE FANTASIAS E 

PRESENÇA 
INTERGERACIONAL , QUE 

RESULTAM DO INVESTIMENTO 
NOS 04 ÚLTIMOS FESTEJOS. 
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- Em comparação aos anos anteriores, os 

Diamantinenses saíram menos para fora da 

cidade; 

- A maior movimentação de foliões foi no 

sábado; 

- A Gontijo foi a única empresa que colocou 

reforços de ônibus; 

- Houve maior movimentação de pessoas 

circulando e buscando informações de 

atrativos. 

- O movimento de foliões no CAT- Centro, foi 

menor do que nos anos anteriores e a maioria 

buscava mais programação impressa. 

- No CAT  - Entrada da cidade  o movimento 

foi menor do que nos outros CATs. 

- Houve diminuição de reclamações a respeito 

do fechamento de monumentos. 
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As pesquisas foram realizadas com o apoio da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. Os bolsistas receberam treinamento prévio realizado para 

que as pesquisas fossem realizadas com o máximo de clareza possível.   

A pesquisa é uma forma de contribuir para que a experiência do turista na cidade 

seja positiva, uma vez que a partir das impressões do folião poderá haver um 

planejamento mais condizente com a realidade e expectativas.  
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Com relação às pesquisas, em conversa preliminar com os pesquisadores, eles 

afirmaram terem tido certa dificuldade em conseguir um número paritário de 

entrevistas entre moradores e visitantes, tendo ocorrido o maior volume de 

entrevistas com os foliões moradores do município. Ainda de acordo com a 

percepção dos pesquisadores, o público em geral avaliou de forma positiva o 

Carnaval 2020, o que reforça a análise anterior da presença de um turista flutuante 

na cidade 
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Especificação 

 

Público Alvo 

Número de 

Questionário

s Aplicados 

Pesquisa de Identificação da 

Demanda 

Foliões (moradores e visitantes) 482 

Pesquisa de Impactos 

Econômicos do Carnaval 

Meios de hospedagem 26 

Serviços de alimentação permanentes 42 

Ambulantes e temporários 50 

TOTAL 600 
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38,30% 

31,80% 

10,06% 

13,07% 

meio de hospedagem formal casa de amigais e parentes

airbnb casa alugada república
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 Foram identificados cerca de 183 opções de hospedagem no 

AIRBNB, entre hotéis, pousadas e casas do airbnb. 

 Notou-se a extinção de pacotes de hospedagem.Todos os 

hotéis/pousadas trabalharam com diárias de Carnaval o que pode 

ter refletido no aumento da taxa de ocupação hoteleira 
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Média Geral 78% 
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A TV Viva Diamantina foi um dos grandes 

ganhos no Carnaval 2020, por contribuir 

com a promoção e divulgação das atrações, 

blocos e espaços do Carnaval.  

A TV Viva Diamantina realizou a cobertura 

dos eventos turísticos e culturais; 

apresentou matérias sobres os atrativos e 

monumentos de Diamantina e construiu um 

canal no youtube, fortalecendo e ampliando 

as redes de comunicação existentes em 

Diamantina. 
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PONTOS POSITIVOS: 

 Boa reciprocidade das pessoas em 

participar das gravações; 

 A equipe da TV esteve em todos os 

espaços dos eventos; 

 Boa repercussão dos vídeos. 

 

PONTOS NEGATIVOS: 

 

 O equipamento deixou a desejar, devido 

a captação do áudio. 

 Foi identificado que ainda há uma 

carência no tempo de edição do material, 

que demandou muito tempo, o que 

consequentemente fez com que alguns 

vídeos não fossem publicados no tempo 

desejado.  

. 
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A maior novidade do Carnaval 2020 foi o Carnaval Radical, fomentado pelo Município para 

proporcionar uma inédita alternativa de diversão atendendo a um outro público inédito nessa época do 

ano. Aconteceram duas provas esportivas, de Trail Run dia 22, sábado, e de MTB no domingo, dia 23, 

com direito a cerimônia de premiação com entrega de troféus e medalhas! 125 atletas de 30 cidades 

brasileiras, mais atletas da França e outro de Portugal participaram das competições. e 223 

paretcipantes das atividades no espaço radical com: Padrede de escala, Rapel e Slanckline, Sucesso 

total! 
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Objetiva incrementar o processo turístico 

local, ao construir uma identidade territorial 

para a modalidade do ecoturismo e do 

turismo de aventura, atraindo para a cidade 

um público diferenciado. Reestrutura uma 

nova dimensão e se posiciona valendo-se 

do diferencial competitivo de  Diamantina 

como Patrimônio Cultural da Humanidade, 

com a beleza natural e as caraterísticas 

geológicas, que podem ser utilizadas de 

forma sustentável em eventos de esportes 

radicais e vivências na natureza. 



PESQUISA 
CARNAVAL RADICAL   
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Quantas pessoas viajam com você? 

Onde você está hospedado(a)? 
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Escolaridade 

Aproximadamente, qual é a sua renda total 

familiar mensal (incluindo você)? 
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Como tomou conhecimento sobre o evento 

Carnaval Radical? 

O que lhe motivou a participar do Carnaval Radical? 
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32% 

29% 

10% 

16% 

10% 

2% 

1% 

satisfeito muito satisfeito indiferente

nao conhecia a proposta nao sabiam responder pouco satisfeito

insatisfeito
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O Carnaval Radical já na sua edição de estréia 

demonstra sua potencialidade. Apresenta perfil 

sócioeconomico elevado com 53,9% dos 

participantes com renda entre R$ 5.201,00 a R$ 

15.000,00 ou mais. 

Também percebe-se um alto nível de escolaridade 

84,7% com curso superior. 

Outro  dado relevante é que 61,5% dos 

participantes das competições vieram 

acompanhados entre 1 a 5 pessoas. 

Por fim a grande aceitação da população para 

com o evento com 61% de avaliação positiva 

contra apenas 3% negativa. 
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As atividades realizadas superaram as 

expectativas de toda a equipe, de forma 

totalmente segura, sem o registro de qualquer 

acidente ou lesão causada pela prática. A ideia 

de unir o carnaval à prática de esportes 

radicais foi aprovada pelo público, e também, 

para ajudar na melhoria de futuros eventos, 

deixaram sugestões, como a inclusão da 

tirolesa e skate. 

 

 Participação de 223 pessoas: Atividades Radicais 

 Partcipação de 125 competidores: de Trail Run e 

Mountain Bike 

 30 cidades;  

 3 países diferentes, Argentina, França e Portugal 
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Esta é mais um ação de fomento da Prefeitura Municipal de Diamantina/ SECTUR, em parceria 

com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, empresários e microempresários 

ligados ao setor de alimentação da cidade com o anseio de valorizar e enaltecer a gastronomia 

local; agregar valor ao Carnaval de Diamantina e fomentar a atividade turística neste período. 
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50,40% 

18% 

82% 

 participariam conhecia o Gastrofolia não conhecia

Percebe-se que há muitos 

foliões que desconhecem o 

projeto Gastrô Folia, 

entretanto 50,40% dos 

entrevistados demostraram 

interesse em participar. 

Sugere-se intensificar os 

trabalhos de promoção e 

marketing nas próximas 

edições do projeto. 
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 Houve grande dificuldade do setor de alimentos e bebidas aderirem ao projeto Gastrô 

Folia durante o Carnaval os questionamentos foram mais intensos por parte dos 

empresários, pois não foi permitido colocar mesas na frente dos restaurantes/bares. 

 

 Constatou-se grande insatisfação por parte de idosos e famílias com crianças que 

queriam almoçar e pesticar ao longo da tarde e não ter mesas. Houveram muitas 

reclamações, dentre as quais destacam-se: 

 

“Eu não consigo ficar em pé muito tempo e queria ver o show” ( folião 1) 

 

“Não deveriam tirar as mesas da frente dos restaurantes... Viemos curtir o show aqui 

justamente porque poderíamos comer enquanto assistíamos” (Folião 2) 

 

“...poderíamos ter ao menos nos esperado  terminar de comer nossa batata”  

( folião 3) 
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SOCIAL 

CULTURAL 

ECONÔMICO 



Fonte: Ultra Comunicação e Marketing  
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SEGUIDORES  
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Média de público por dia: 

17.500 
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A economia do carnaval tem efeito multiplicador sobre diversos segmentos econômicos 

a exemplo do comércio, bares, restaurantes, supermercados, hotéis, imobiliárias, 

transportes,  serviços públicos (com destaque para segurança e saúde); limpeza urbana, 

energia elétrica, e serviços culturais – música, dança, cenografia, moda, produção, 

audiovisual, comunicação. Grande parte dos recursos financeiros que movimentam essa 

economia advêm dos cofres públicos municipal que investe um valor considerável na 

realização da festa. Outro valor significativo é oriundo do gasto per capta dos turistas 

que visitam a cidade e ainda os patrocínios que se somam para a realização da festa 

resultando também no incremento da economia de uma forma geral. 

  

Assim, o Carnaval não é apenas festa ou descanso. O período gera emprego e renda 

para diferentes pessoas em Diamantina e isto será demonstrado em relatório específico 

gerado por pesquisa aplicada em parceria com o Curso de Turismo da UFVJM e 

também com o Observatório do Turismo de Minas Gerais. Neste relatório se encontram 

apenas alguns dados que ajudam a constatar a consideração citada  acima. 
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Recentemente já se percebe o 

crescimento do setor de fantasias. A 

movimentação é intensa, profissionais 

são acionados para a busca de 

soluções criativas que caibam no 

orçamento, quanto pelo incremento de 

novas lojas de fantasias. Além das 

vagas de balconistas, costureiras e 

aderecistas que trabalham inclusive  

com a customização de camisetas e 

outros demandas. 

A seguir tabelas e gráficos demonstram 

resultados do impacto econômico do 

carnaval oriundo de toda uma cadeia 

produtiva criada na interface entre a 

cultura e turismo. Esta, coordenada em 

rede pela gestão pública e parceiros, 

impactam o desenvolvimento local. 

 

 



CARNAVAL 2020 
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Prefeitura 
61% 

Patrocínio 
24% 

Inscrição 
15% 

Investimento Carnaval Radical - R$ 
41.354,66 
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22% 

78% 

INVESTIMENTO EM ATRAÇÕES DE FORA

INVESTIMENTO EM ATRAÇÕES LOCAIS
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R$1.920,00  

R$4.747,00  

R$5.572,00  

R$6.117,00  

R$6.206,70  

R$6.967,54  

R$9.438,70  

R$19.023,87  

R$25.047,72  

R$72.447,31  

R$105.550,00  

R$191.581,38  

R$623.378,88  
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R$ 11.309,05 

R$ 13.952,00 

R$ 37.820,40 

R$ 59.390,00 

R$ 72.098,33 

R$ 341.715,00 

R$ 1.210.367,79 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

SECRETARIA DE FAZENDA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E
MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E PATRIMÔNIO
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6% 

42% 

13% 

32% 

7% 

PLANO DE MARKETING DO CARNAVAL

ESPAÇO FOLIA VIP

BARRACAS E FOOD TRUCKS

ESPAÇO MIGUILIM

CARNAVAL RADICAL
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O conceito do fator multiplicador aplicado ao turismo significa que o dinheiro 

deixado pelo turista, por exemplo, pelo pagamento do hotel, do meio de 

transporte, da refeição num restaurante ou de um ingresso para determinado 

evento, tende a circular pelos diferentes setores e agentes da economia local, 

distribuindo renda e riqueza para os níveis e atores econômicos não ligados 

diretamente à atividade turística, como pequenos agricultores, pequenas 

indústrias de bens de consumo, comerciantes, profissionais liberais e 

autônomos. Aqui são apresentados alguns impactos desse efeito, mas de 

maneira incompleta, pois há necessidade de que se faça estudos mais 

especializados e aprofundados sobre a cadeia produtiva do carnaval e seus 

impactos diretos e indiretos. 
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 Público estimado; 

 Taxa de ocupação hoteleira; 

 Gasto médio do turista; 

 Estimativa de renda gerada no município; 

 Estimativa de renda gerada apenas no setor 

hoteleiro; 

 Renda gerada apenas com pagamento de 

servidores; 

 Estimativa de custo benefício do Carnaval 

em Diamantina 2020 
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Total de foliões estimados ao longo do evento (entre turistas 

e residentes): 

 

17.500 pessoas * 

 

Estimativa de foliões-turistas: 5.091** 

 

Estimativa de foliões-residentes: 12.409  (17.500 – 5.091) 

 

 

 
 

*Segundo estimativa do Comando da Polícia Militar. 

** Cálculos demonstrados com base na taxa de ocupação hoteleira 

(detalhes a seguir).  
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R$ 547,74*  (ao longo de 05 dias) em alimentação, hospedagem, 

vestimenta, ingressos para eventos, passeios e outros.  

 

Aumento de 12,16% (R$ 59,41) em relação ao gasto médio do turista em 

2019 (R$ 488,33)**.  

 

 

 

 

*Pesquisa de Carnaval 2020. 

**Pesquisa de Carnaval 2019. 



128 

Cálculo: 

 

Foi tomado o indicador de 1950 leitos/turistas ocupados* como o 

equivalente a 38,3% dos turistas que vieram à cidade e se hospedaram 

em hotéis e pousadas**. 

A porcentagem restante de  61,7% corresponde a 3.141 turistas que se 

hospedaram em outros meios como casas de família, amigos, repúblicas, 

etc..** 

 A partir dos dados acima, chega-se ao total de 5.091 turistas na cidade 

durante o Carnaval, que tiveram o gasto médio de R$ 547,74.  

 

Então 5.091 x R$ 547,74 = R$ 2.788.544,34 ( Dois milhões, setecentos e 

oitenta e oito, quinhentos e quarenta e sete mil e setenta e quatro 

centavos) 

 

*Dados de ocupação da rede hoteleira.  

**Pesquisa de Carnaval 2020 
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Cálculo: 

 

Se 1.950 leitos foram ocupados e tomando como base o valor médio 

de diária durante o Carnaval de R$ 130,00, temos que:  

 

R$ 130,00 x 5 (dias) x 1950 = R$ 1.267.500,00 ( Hum milhão, 

duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais). 
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 Total de servidores da Prefeitura Municipal de Diamantina trabalhando 

durante o Carnaval: 327 

 Remuneração Extra: R$ 1.045,00  

 

Cálculo: 

 

327 x R$ 1045,00 = R$ 341.715,00 ( Trezentos e quarenta e um 

mil, setecentos e quinze reais). 
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Arrecadação tributária baseada em dados de 2019 (inclui ISSQN, alvarás de 

comércio, licenciamentos, etc.):   

  

  R$ 28.134,30* ( Vinte e oito mil, cento e trinta e quatro reais 

e trinta centavos). 

 

 

 

*Dados tributários do Carnaval 2020 ainda não disponíveis. Estimativa é de 

crescimento na arrecadação tributária para este ano.  
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Tomemos por benefício econômico, o total da renda gerada diretamente em função 

do Carnaval no município, que inclui o somatório da: 

 

Renda gerada pelos turistas nos negócios locais (R$ 2.788.544,34)  

+ renda gerada com o pagamento  de empresas locais (R$ 623.378,88)  

+ renda gerada com  o pagamento de servidores (R$ 341.715,00)  

+ renda gerada com o pagamento  dos artistas e agentes culturais do município  

(R$ 260.414,86)  

+ outras arrecadações (R$226.698,33) 

+ arrecadações tributárias (R$28.134,30) 

     Total: R$ 4.268.885,71  

Menos (-) o valor do investimento realizado pela Prefeitura Municipal de Diamantina 

por meio de todas as suas secretarias: (R$ 1.746.652,57). 

 

Logo, no Carnaval de Diamantina 2020 partindo dos setores indicados acima, o 

benefício econômico para o município apresentou saldo positivo da ordem  de  R$ 

R$ 2.522.233,14 (Dois milhões, quinhentos e vinte e dois, duzentos e 

trinta e três mil e quatorze centavos). 
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• O carnaval 2020 expôs para Diamantina novas 
oportunidades de atratividade, a fim de 
potencializar um diferencial competitivo da cidade 
com ações que busquem um nicho de mercado 
específico dentro das características territoriais sui 
generis que possuímos. 

• Com este pensamento, a experimentação do 
projeto Carnaval Radical aproveitou o período 
carnavalesco para a prática de esporte na natureza 
com as competições de Mountain Bike e Trail Run, 
além das atividades radicais que foram oferecidas à 
população como, parede de escalada, Rapel e 
slackline. O total de participantes do espaço radical 
e das competições alcançou a marca de 335 
pessoas, de mais de 30 cidades; 3 estados 
(Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro) e três países, 
Argentina, França e Portugal. Outra ação potencial 
é o Gastrô Folia que este ano teve o espaço 
delimitado entre as ruas Campos de Carvalho, 
Quitanda, Beco da Tecla e Beco do Mota, território 
que se pretende valorizar como espaço da 
gastronomia. 
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• Esta ação está em processo de consolidação e estruturação junto aos empreendimentos, com ações 

que objetivam efetivar a experiência do turista com as nossas especificidades gastronômicas. 

•  Quanto ao fluxo turístico houve, segundo dados levantados, um fluxo por volta de 5 mil turistas na 

cidade no período, o que resultou em um aumento de 50% em relação a 2019, quando se calculou 

3.500 turistas no período. Esta crescente demanda se dá por conta das inovações de novos espaços, 

organização e qualidade das apresentações musicais e isto por si só já justifica o investimento feito 

pela Prefeitura, pois a movimentação financeira oriunda deste fluxo é estimada em R$2.788.544,34, o 

que supera em 60% o total investido pela prefeitura no valor de R$1.746.652,57.Este movimento 

financeiro do fluxo turístico impacta diretamente o trade turístico. Para se ter ideia, deste impacto 

somente para o segmento hoteleiro estima-se algo em torno de R$1.267.500,00 em divisas. 

•  Concluímos que Diamantina está em processo de ressignificação do seu carnaval, buscando uma 

política de valorização e qualificação do seu fluxo com o equilíbrio para o quantitativo, a fim de manter 

um ambiente salutar que potencialize seu patrimônio histórico edificado, sua natureza e, 

principalmente, sua gente para que todos possam usufruir, interagindo da melhor maneira com todas 

as ações propostas para o período carnavalesco.    
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Conforme já mencionado nesse mesmo relatório o Carnaval de Diamantina é a maior festa 
diamantinense em termos de vários aspectos. A festa concorre como um dos melhores carnavais 
de rua do país e, acompanha aquilo que tem de melhor da tradicional cultura carnavalesca do 
Brasil, é centenário e mantém a participação popular ampla e irrestrita, conquistando cada vez 
mais adeptos. 

A gestão 2017/2020 formatou o projeto “Carnaval de Diamantina, Patrimônio Cultural da Alegria”, 
exatamente por entender que esta festa se trata de um fenômeno multidimensional, que envolve 
os vários setores e segmentos da sociedade e tem forte potencial para contribuir para o 
desenvolvimento local. Assim, o projeto foi sendo construído ao longo dos últimos 04 anos em 
conjunto com os servidores municipais, representantes dos blocos, músicos e cantores, 
empreendedores, universitários, instituições e com a participação ativa da comunidade e os 
resultados alcançados estão ai demonstrados. 

A gestão inovou e renovou na estruturação de políticas públicas que têm contribuído mais ainda 
para o desenvolvimento dessa grande festa em seus vários aspectos fortalecendo mais ainda o 
seu valor simbólico, identitário e potencial competitivo. 

 A política de fomento ao setor cultural tem alcançado resultados muito positivos e indicam que 
estamos no caminho certo, com poucos ajustes a fazer. Alguns resultados podem ser 
destacados, há expansão territorial de incidência do carnaval, há aumento exponencial de novos 
blocos carnavalescos, há manifestação de aumento do pertencimento do diamantinense, há 
vínculos intergeracionais ligados à cultura carnavalesca sendo recriados, há aumento de 
diversificação etária de foliões e tantos outros, que no final se direcionam para a ampliação da 
diversidade cultural do nosso carnaval. 
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Quanto aos aspectos vinculados ao desenvolvimento turístico o desafio tem sido agregar mais 
valor econômico ao carnaval. Valor este que deve resultar no aumento da geração de divisas 
para o município, mas sem voltar à massificação anterior com uma superlotação conflituosa para 
a própria cidade. O trinômio cultura, turismo e patrimônio não podem ser dissonantes. Assim, 
tratar os nossos ativos como recursos para o aumento e diversificação da oferta e atratividade 
devem ser feitos com muita cautela. Nesse sentido, a vivência de uma gastronomia típica, a 
imersão em áreas naturais, o esporte de aventura, além do acesso aos atrativos culturais foram 
experimentados. Os resultados apresentaram desafios mas com perspectivas de potencialização, 
pois trazem o aumento e a diversificação da rede institucional historicamente formada ao entorno 
do carnaval, inseriram novos perfis de público e contribuíram para agregar valores competitivos 
ao nosso carnaval. 

Nesse sentido, essa rede institucional precisa ser mais ainda enriquecida. Há ausência de ofertas 
de qualificação profissional voltadas a determinados segmentos, que não são de competência da 
gestão municipal, para assessorar o empresariado local que deixa de vencer processos 
licitatórios lançados pela Prefeitura resultando na evasão de recursos do município. Para além da 
criação da Associação dos Vendedores  Ambulantes de Diamantina – AVAMUD, há ainda a 
necessidade de assessoramento de outros segmentos vulneráveis que podem usufruir melhor do 
potencial econômico do carnaval. 

Ressalte-se o desafio do avanço necessário ao patrocínio de empresas locais, bem como, de 
patrocinadores externos que possam minimizar o investimento de recursos públicos na festa. 
Entretanto, é necessário ponderar que esta participação possa se dar entre parceiros que 
almejam objetivos compartilhados e não apenas o movimento de agregação de valor à própria 
marca empresarial sem contribuir para o desenvolvimento local. 
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• MÁRCIA BETÂNIA OLIVEIRA HORTA- 
Secretária Municipal 
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