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O turismo de eventos se configura como um ótimo propulsor da economia das 

localidades que o praticam, posto que proporcione rápido retorno financeiro e 

dinamismo nas relações sociais e culturais. E os eventos de entretenimento, em 

especial, além de ser uma opção a mais de lazer, também são importantes para a 

redução da sazonalidade turística de uma região, porque além de induzir a 

participação de turistas, se configura como uma opção de diversão e ferramenta de 

captação de público local, que em vez de ter que viajar para conferir algumas atrações 

de interesse, tem a oportunidade de prestigiá-las na mesma cidade em que vivem. 

Sendo o turismo de eventos uma das vocações turísticas de Goiânia, esta pesquisa 

tem como foco averiguar como o Goiânia Noise Festival é capaz de interferir na 

dinâmica do turismo em Goiânia, uma vez que possui 22 anos de existência, com 

edições anuais, se configurando como o festival local mais antigo no segmento de 

música independente. Dessa forma, se faz necessário investigar os fatores que o 

mantém, o perfil do público frequentador e a forma como ele contribui para o turismo 

em Goiânia. Para tanto, o estudo pauta-se em recursos metodológicos de cunho 

quali/quantitativos, baseados na pesquisa exploratória. Para a construção do 

referencial teórico o estudo baseia-se nas temáticas de turismo, demanda, eventos de 

entretenimento e festivais de música independente. Para o estudo de campo, adota-se 

a aplicação de formulário com o público do festival por meio das técnicas de 

amostragem simples. A análise dos dados constata que embora o festival não seja 

expressivo na captação de turistas, detém grande mérito para a maior atratividade 

local e surte efeitos para o avanço da capital em vários aspectos, principalmente no 

que se refere à diversidade da cultura, economia e para as relações sociais. 
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