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RESUMO 

 

 

Os benefícios acarretados pelo Turismo de Eventos são uma realidade almejada e 

na qual se tem notado investimento por parte de muitos países mundo afora. Neste 

contexto, os eventos internacionais são responsáveis por movimentar economias, 

aproximar pessoas e, muitas vezes, gerar conhecimento. O objetivo primordial deste 

trabalho é analisar este mercado promissor na cidade do Rio de Janeiro, sede da 

Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, além do impacto 

econômico que os eventos internacionais são capazes de proporcionar. Com a 

finalidade de agregar valor ao seu conteúdo foram realizadas pesquisas de opinião 

com especialistas da área de eventos para identificar, de acordo com seus pontos 

de vista, a importância, a capacitação e as perspectivas para o Turismo de Eventos 

na cidade do Rio de Janeiro nos próximos anos.  

 

 

Palavras-chave: Cidade do Rio de Janeiro; Eventos Internacionais; Turismo de 

Eventos. 
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ABSTRACT 

 

 

The benefits brought by Tourism Events are a desired reality in which has noticed 

investments by many countries worldwide. In this context, international events are 

responsible for moving economies, approaching people and, often, generate 

knowledge. The primary objective of this study is to analyze this promising market in 

Rio de Janeiro city, host of the 2014 World Cup and 2016 Olympics, besides the 

economic impact that international events are able to provide. In order to add value 

to their content were performed opinion research with specialists in events to identify, 

according to their points of view, the importance, the professionals and perspectives 

for Tourism Events in the city of Rio de Janeiro in the next years. 

 

 

Key-words: Rio de Janeiro City, International Events, Tourism Events.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O Turismo de Eventos é, atualmente, um segmento do setor turístico cujo 

reconhecimento mostra-se bastante evidente, por conta dos diversos benefícios que 

é capaz de gerar como, por exemplo, a redução da sazonalidade, um dos principais 

problemas enfrentados pelo Turismo. 

 Segundo relatório estatístico1 do ano de 2009 da International Congress and 

Convention Association (ICCA), em 2008, 7.475 eventos aconteceram ao redor do 

mundo, dos quais, 254 foram sediados no Brasil, o que o colocou na 7º colocação no 

ranking dos países que mais receberam eventos. Com esta colocação o Brasil 

alcançou posição de destaque, sendo o único país latino-americano a figurar no 

ranking dos países-sede. 

 A cidade do Rio de Janeiro foi sempre reconhecida e promovida como destino 

do segmento Sol e Praia. Entretanto, recentemente, tem-se percebido seu potencial 

no segmento de eventos de maneira que se passou a investir mais, tanto na 

captação, por meio de parcerias dos órgãos públicos com o Rio Convention & 

Visitors Bureau, como na ampliação da oferta de espaços para realização de 

eventos2. 

 Atualmente, o Rio de Janeiro ocupa a 2º melhor posição do país3, sediando, 

em 2008, 41 eventos internacionais, de acordo com a ICCA. Soma-se a isso o fato 

de a cidade estar sediando nos próximos anos dois dos maiores eventos esportivos 

mundiais, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 que, se bem 

sucedidos, podem ser responsáveis por melhorias, ainda imensuráveis, capazes de 

                                                             
1
 Disponível em: http://www.iccaworld.com/dcps/doc.cfm?docid=876. Acesso em: 20 abr. 2010 

 
2 Cita-se como exemplos a inauguração do hotel Windsor Barra, em 2005, referência em eventos na 

cidade e o Centro de Convenções Sul América, aberto em 2007. 
3 A cidade de São Paulo é a primeira colocada, tanto no Brasil como nas Américas. 

http://www.iccaworld.com/dcps/doc.cfm?docid=876
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modificar e aprimorar a infraestrutura da cidade, não só para eventos como para o 

Turismo em geral. 

Do ponto de vista econômico, os eventos tem impactos importantes no que se 

refere à geração de negócios, renda e emprego nos locais de realização. De acordo 

com a Pesquisa do Impacto Econômico dos Eventos Internacionais no Brasil 

(2007/2008)4, realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com o 

Ministério do Turismo e divulgada em 2009, foi possível, através de eventos 

realizados entre setembro de 2007 a dezembro de 2008, gerar uma injeção de 

R$171.549.312 na economia brasileira. 

 A escolha pelo Turismo de Eventos para a realização deste trabalho deu-se 

pelo fato de ser um tema relevante o Rio de Janeiro, especialmente após a cidade 

estar entre as que receberam o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014 e, por 

ser o local onde ocorrerão os Jogos Olímpicos de 2016. Por esse motivo, acredita-se 

ser de extrema importância a maior produção acadêmica sobre o assunto. 

 A questão a qual se investiga neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é 

“Qual o panorama do mercado de Turismo de Eventos, mais especificamente de 

eventos internacionais, na cidade do Rio de Janeiro?”. Trabalhou-se com a hipótese 

de que este mercado tem apresentado crescimento notável nos últimos anos, 

através de uma maior demanda para eventos na cidade. 

 Tem-se como objetivo geral analisar o mercado de eventos internacionais na 

cidade do Rio de Janeiro. Como específicos observam-se: 

 

 Conceituar “Turismo de Eventos” e os termos que o cerca (Turismo, 

Segmentação de mercado e Eventos).   

 Destacar e descrever o panorama do mercado de eventos internacionais em 

nível mundial e nacional. 

 Apresentar o perfil socioeconômico dos participantes estrangeiros dos 

eventos internacionais realizados na cidade do Rio de Janeiro. 

                                                             
4 Disponível em: 

http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/Download_eventos/
Relatxrio_Final_-
_Estudo_do_Impacto_Econxmico_de_Eventos_Internacionais_realizados_no_Brasil.pdf. Acesso em: 
29 mar. 2010. 
 

http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/Download_eventos/Relatxrio_Final_-_Estudo_do_Impacto_Econxmico_de_Eventos_Internacionais_realizados_no_Brasil.pdf
http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/Download_eventos/Relatxrio_Final_-_Estudo_do_Impacto_Econxmico_de_Eventos_Internacionais_realizados_no_Brasil.pdf
http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/Download_eventos/Relatxrio_Final_-_Estudo_do_Impacto_Econxmico_de_Eventos_Internacionais_realizados_no_Brasil.pdf
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 Apresentar as estimativas de impacto econômico proveniente dos eventos 

internacionais no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro. 

 Investigar, junto a especialistas na área de eventos, a importância do Turismo 

de Eventos, sua capacitação e perspectivas. 

 

Para alcançar os objetivos discriminados acima, foi realizada uma pesquisa 

de caráter exploratório-descritivo visto que, ao mesmo tempo em que foram 

levantados e descritos dados já disponíveis e de livre acesso, buscou-se agregar 

mais ao trabalho através da apresentação de novos dados sobre a cidade do Rio de 

Janeiro. Na realização desta pesquisa foi feito, primeiramente, um levantamento 

bibliográfico a respeito dos conceitos que envolviam a estrutura do trabalho 

(Turismo, Turismo de Eventos, etc.) e dos dados necessários à sua fundamentação. 

Posteriormente, com relação aos dados não publicados, fez-se contatos pessoais, 

através de encontros, emails ou telefonemas para que fosse possível obtê-los. 

Finalmente, para que se realizasse a investigação junto aos especialistas, foram 

feitas entrevistas pessoalmente com Roteiros nos quais estavam contidas as 

questões a serem tratadas. 

Além desta introdução, o trabalho possui mais quatro capítulos. O segundo,   

apresenta os conceitos dos termos que nortearam este trabalho: Turismo, 

Segmentação de mercado, Eventos e, por fim, Turismo de Eventos. 

Com relação ao terceiro tem-se a apresentação do panorama do mercado de 

eventos internacionais em três níveis: Mundial, Nacional e na cidade do Rio de 

Janeiro. Neste capítulo, ainda, é abordada a Pesquisa do Impacto Econômico dos 

Eventos Internacionais Realizados no Brasil 2007/2008. 

O quarto capítulo tem em seu conteúdo a análise do impacto econômico dos 

eventos internacionais realizados na cidade do Rio de Janeiro e a pesquisa de 

opinião feita com especialistas para avaliar o Turismo de Eventos no Rio. 

Por fim, o capítulo quinto, de considerações finais, revê os principais pontos 

discutidos no trabalho, além de retomar a questão-problema e respondê-la. 
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2 TURISMO DE EVENTOS: CONCEITOS E RELEVÂNCIA  

 

 

O histórico do Turismo organizado data do século XIX, com a conhecida 

viagem organizada pelo inglês Thomas Cook, em 1841, na qual foram reunidas 

cerca de 570 pessoas para participarem de um congresso de natureza científica 

(ABIH, 2010). Desde então, houve diversas modificações na atividade, tanto em sua 

estrutura como na maneira como passou a ser vista e reconhecida por autoridades 

públicas e privadas. 

Cooper et al. (2001, p. 42) atentam, em sua obra, para a dificuldade da 

definição do Turismo o que, para eles, “reflete a complexidade da atividade, mas 

também é um indicativo de sua imaturidade como campo de estudo”. Ainda assim, é 

vital que se prossiga realizando tentativas de definição “não apenas para possibilitar 

um sentido de credibilidade e propriedade àqueles que estão envolvidos na 

atividade, mas também para considerações práticas de medição e legislação.” 

(COOPER et. al., 2001, p.42)  

Mesmo que os autores supracitados ressaltem o quão árduo é traduzir o 

Turismo em palavras, a realidade é que a partir dos anos 90 assistiu-se a um 

progresso no desenvolvimento e no consenso em torno de suas definições tanto que 

cada vez mais autores assumiram a tarefa de conceituar a atividade. Dá-se 

destaque ao conceito mais adotado, feito pela Organização Mundial do Turismo 

(OMT) para a qual o Turismo envolve “as atividades que realizam as pessoas 

durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual por 

um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou 

outras. (WORLD TOURISM ORGANIZATION, 2010)  

Na conceituação da OMT pode-se perceber a abrangência com que se 

visualiza o Turismo ao incluir quaisquer atividades realizadas pelos turistas quando 

não estão em seu local de entorno habitual e as múltiplas motivações que pode ter 

um indivíduo ao realizar uma viagem. 
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Discorrer sobre a significância do Turismo para qualquer que seja a localidade 

seria redundante. Os impactos econômicos, culturais e sociais provenientes da 

atividade explicam por si só porque se trata de uma das indústrias com maior 

perspectiva para o futuro.  

Do ponto de vista econômico, no Brasil, em 2008, a atividade turística foi 

responsável por 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB), o que significa que possibilitou 

uma injeção de cerca de US$39 bilhões na economia brasileira (TAVARES, 2009). 

A criação do Ministério do Turismo, em 2003, deu início ao desenvolvimento 

de diversos programas e ações e a um maior investimento na promoção do Brasil no 

exterior. Em conseqüência, verificou-se um aumento no número de turistas atraídos 

ao país, o que é possível constatar através de indicadores disponibilizados pelo 

Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR). Esses números mostram que em 2003 

um total de 4.132.847 turistas chegaram ao país. Já em 2008 houve um aumento de 

cerca de 22%, subindo para 5.050.099 pessoas (EMBRATUR, 2009). 

 Na tabela 1, visualizam-se os principais países emissores de turistas para o 

Brasil, em 2008: 

 

Tabela 1: Principais países emissores de turistas 
para o Brasil em 2008 

 

Países emissores Número de turistas 

Argentina 1.017.675 turistas 

Estados Unidos da América 625.506 turistas 

Itália 265.724 turistas 

Alemanha 254.264 turistas 

Chile 240.087 turistas 

Portugal 222.558 turistas 

França 214.440 turistas 

Paraguai 217.709 turistas 

Espanha 202.624 turistas 

Uruguai 199.403 turistas 

                                     Fonte: Elaboração própria a partir de dados da  
                                     EMBRATUR (2009)

5
 

 

Pode-se afirmar, com base na tabela 1, que a Europa e a América do Sul 

foram os principais continentes emissores em 2008.  

                                                             
5 Disponível em: 

http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/anuario/downloads_anuario/anuario_estatistico_
2009___ano_base_2008.pdf. Acesso em: 29 mar. 2010. 

http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/anuario/downloads_anuario/anuario_estatistico_2009___ano_base_2008.pdf
http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/anuario/downloads_anuario/anuario_estatistico_2009___ano_base_2008.pdf
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Apesar da estagnação na entrada de turistas, em torno de cinco milhões, nos 

últimos anos, houve uma majoração na entrada de divisas através da conta viagem 

do balanço do pagamento no país. É o que apresenta a figura 1: 

 

 

                 Figura 1: Gastos dos turistas estrangeiros de 2003 a 2008 
                 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central (2009)

6
 

 

O aumento contínuo na entrada de divisas foi interrompido em 2009, quando 

foi registrada pelo Banco Central (BC) a entrada de cerca de 5,3 bilhões de dólares, 

o que significou uma queda, com relação a 2008, de 8% (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2010). Tal registro pôde ser explicado pela crise mundial que afetou 

importantes países emissores, especialmente os Estados Unidos e os países 

europeus. 

 Apesar desta queda, resultados positivos já podem ser verificados através de 

números mais recentes. Dados do BC, disponibilizados pelo Ministério do Turismo 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010), indicam gastos de US$511 milhões dos turistas 

estrangeiros, somente em fevereiro de 2010. Considerando-se o mesmo período, no 

ano de 2009, houve aumento de 18%, o que indica que se pode criar mais 

expectativas para o Turismo em 2010. 

                                                             
6 Dados disponíveis em: 

http://www.brasilnetwork.tur.br/brnetwork/opencms/bn/arquivos/downArquivos/Brasil_-
_Destino_turxstico_global_COMPLETO.pdf?__locale=pt_BR. Acesso em: 01 abr. 2010. 

http://www.brasilnetwork.tur.br/brnetwork/opencms/bn/arquivos/downArquivos/Brasil_-_Destino_turxstico_global_COMPLETO.pdf?__locale=pt_BR
http://www.brasilnetwork.tur.br/brnetwork/opencms/bn/arquivos/downArquivos/Brasil_-_Destino_turxstico_global_COMPLETO.pdf?__locale=pt_BR
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 Dado o aumento na concorrência entre as empresas do setor turístico e nas 

exigências dos consumidores, houve uma tendência à especialização na oferta de 

serviços turísticos e, por conseguinte, à segmentação do mercado. 

Segundo afirma Ansarah (1999) a segmentação ocorre por consequência de 

cada vez maior concorrência, o que leva à busca de diferenciais que atraiam clientes 

os quais possam identificar-se com o produto.  

Entende-se por segmento de mercado um grupo identificável de pessoas 

reunidas por conta de interesses comuns, ou seja, são grupos homogêneos que 

partilham dos mesmos gostos e características e que, quando bem definidos, 

permitem que a oferta seja adequadamente estruturada (KOTLER, 2000; 

PETROCCHI, 2009) 

 O Ministério do Turismo (2009) distribuiu os diferentes segmentos do mercado 

turístico em cinco, visando possibilitar uma melhor administração. São eles: 

 

 Sol e praia 

 Ecoturismo e aventura 

 Cultura 

 Esporte 

 Negócios, eventos e incentivos 

 

Nesse contexto pode-se destacar no ambiente econômico brasileiro atual, o 

segmento de eventos. 

 

  

2.1 TURISMO DE EVENTOS: FUNDAMENTAÇÃO 
  
 

Para entrar no conceito do Turismo de Eventos, faz-se necessária a definição 

do termo “evento” 

A palavra “evento” dá espaço para diferentes definições, não conflitantes, a 

partir do ponto de vista daqueles que o organizam e dele participam (MARTIN, 

2003). Exemplo disso, de acordo com Martin (2003, p. 35) é a possibilidade de 

destacar sua abrangência conceituando-o “[...] todo fato inusitado que envolve 

pessoas.” como também compreendê-lo pela ótica dos eventos de negócios: 
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[...] a reunião ou agrupamento de duas ou mais pessoas, com interesses 
comuns, com objetivo específico de adquirir produtos ou serviços; atualizar 
ou divulgar informações; conseguir aperfeiçoamento, congraçamento ou 
motivação para alcançar ou superar metas; a capacitação técnica do 
participante e/ou a compra de bens e equipamentos complementares ao 
desenvolvimento da sua atividade profissional (MARTIN, 2003, p.35). 
 

 Outros autores como Britto e Fontes (2002, p. 20) ressaltam, em um de seus 

conceitos, a importância de todo o processo necessário para a realização de um 

evento, afirmando que este se trata da “Ação profissional que envolve pesquisa, 

planejamento, organização, coordenação, controle e implantação de um projeto, 

visando atingir o seu público-alvo com medidas concretas e resultados projetados.”.  

É interessante ressaltar que, apesar de alguns autores citarem em suas 

compreensões a necessidade de haver encontro físico entre os participantes para 

acontecer o evento há controvérsias, a partir do momento em que é possível 

observar-se, nos dias atuais, a realização de videoconferências. 

 Watt (2004) salienta em sua obra a importância de reconhecer nos eventos 

suas particularidades e tratá-los de acordo com suas características e necessidades. 

Com isso o autor explicita que caso os eventos não sejam encarados de acordo com 

sua singularidade, sua homogeneidade, muitas vezes organizam-se congressos, 

exposições de má qualidade, onde os diferenciais não são respeitados. 

Para que isso não ocorra é necessário que empresários e governo notem a 

necessidade da especialização de profissionais e percebam a imprescindibilidade de 

gestores de eventos em sua estrutura, isto é, pessoas que atendam a requisitos 

específicos da indústria (ALLEN et. al, 2008) 

 Além de profissionais bem especializados é preciso, para que o evento seja 

bem sucedido, que haja planejamento no qual “o que será realizado”, “como será 

realizado” e “para que e quem” estejam bem estruturados. 

 Dessa forma, Martin (2003) afirma em sua obra que independentemente das 

características de um evento, é essencial que ele passe por três etapas: 

 

 Pré-evento: Fase de planejamento, de definição de objetivos, tanto 

específicos quanto gerais e de levantamento financeiro, o que é esperado de 

receitas e de despesas, além da decisão quanto aos profissionais e 

fornecedores necessários à realização do evento. 
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 Evento: Caso haja um planejamento firme, muito provavelmente o evento 

será um sucesso, pois possuirá uma base sólida. Nesta fase, principalmente 

operacional, acontece a montagem, atendimento ao público-alvo etc. 

 Pós-evento: Momento de desmontagem, do acerto financeiro, enfim, do 

balanço final do evento. 

  

Ainda segundo Campos et. al. (2000) apud Martin (2003) é, simplesmente, 

indispensável o planejamento para qualquer tipo de atividade, pois:  

 

 Ganha-se tempo; 

 Despendem-se menos esforços; 

 Evita-se desperdício;  

 Tomam-se medidas que minimizem imprevistos e facilitem sua resolução 

quando surgirem; 

 Atingem-se os objetivos propostos. 

 

Um ponto muito importante que deve ser bem definido para dar início ao 

processo é a classificação do evento de acordo com suas características. Para isso 

abordam-se aqui as diferentes classificações em que se pode encaixar os eventos. 

Segundo o dicionário Michaelis7 “Classificar” significa: “Distribuir em classes e 

nos grupos respectivos, de acordo com um método ou sistema de classificação”. Isto 

quer dizer que para classificar deve-se enquadrar o evento a ser realizado dentro 

das características que se idealiza para o mesmo.  

Apresenta-se a seguir as diferentes classificações existentes, do ponto de 

vista de dois autores.  

Segundo Martin (2003): 

 

 Por abrangência: Deste ponto de vista os eventos podem ser classificados 

como internacionais, latino-americanos, brasileiros, regionais ou municipais. 

 Para competição: Podem ser de cunho esportivo, cultural, artístico etc., tais 

como concursos, campeonatos e desfiles. 

                                                             
7 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=classificar. Acesso em: 20 abr. 2010. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=classificar
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=classificar
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 Para demonstração ou exposição: São aqueles em que o objetivo principal é 

a apresentação de um novo produto ou serviço. Podem ser ambientados em 

desfiles, inaugurações, exposições, leilões, shows e noites de autógrafo. 

 Por data ou freqüência: São quatro os critérios dentro dessa classificação: 

Permanentes (ocorre periodicamente), Esporádicos (acontecem entre 

intervalos irregulares), Únicos e De oportunidade (são realizados em 

decorrência da realização de outro evento, maior, e aproveitam seu clima e 

divulgação. 

 Por categoria e função estratégica: Considera a finalidade do evento e sua 

função dentro do marketing. 

 Por sua dimensão: De acordo com o número de participantes podem ser 

quatro: Macroevento, de grande porte, de médio porte e de pequeno porte. 

 Por objetivo ou área de interesse: Neste ponto há diferentes opções como 

apresenta a figura 2. 

 

Tipos de Eventos por Área de Interesse 

Artístico Assistencial Científico Cívico 

Cultural Desportivo Divulgação Ecoturismo 

Educativo Empresarial Expositivo Filantrópico 

Folclórico Gastronômico Governamental Incentivo 

Informativo Institucional Político Promocional 

Religioso Social Técnico Turismo/Lazer 
            Figura 2: Classificação dos eventos por objetivos ou área de interesse. 
            Fonte: Elaboração própria a partir de Martin (2003, p.41) 

 

 Pelo perfil dos participantes: Nesse quesito os eventos podem ser 

classificados como: Geral (participantes de diferentes setores), Dirigido 

(grupos profissionais com atividades e interesses comuns) e Específico ou 

especializado (técnicos e profissionais com atividades e interesses comuns). 

 Por tipo de adesão: Refere-se à forma de adesão dos participantes ao evento: 

Fechado (adesão restrita, normalmente por convite restrito e específico do 

organizador), Aberto (cada participante paga sua entrada ou o acesso ao 

evento é livre)  

Ainda segundo a autora, é importante ressaltar que em eventos mais comuns, 

como, por exemplo, os Jogos Olímpicos, é possível organizá-los em quase todas as 

classificações descritas (MARTIN, 2003). 

Outra visão classificatória dos eventos é exposta por Britto e Fontes (2002): 
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 Por categoria: Institucionais, promocionais ou mercadológicos 

 Por área de interesse: São variadas as opções como: Artística, científica, 

cultural, educativa, cívica, política, governamental, empresarial, lazer, social, 

desportiva, religiosa, beneficente e turística. 

 Por localização: Podem ser locais (de bairro), distritais, municipais, regionais, 

estaduais, nacionais e internacionais. 

 Por características estruturais: De acordo com as autoras (BRITTO e 

FONTES, 2002, p. 135): “Essa classificação analisa algumas especificidades 

do evento”, ou seja, segundo essa classificação pode-se encaixar os eventos 

em distintas características como: 

- Pelo porte do evento: Pequeno (até 200 participantes), Médio (entre 200 e 

500 participantes) e Grande (500 ou mais participantes). 

- Pela data de realização: Fixo (data de realização invariável), Móvel (data 

variável) e Esporádico (realização temporária). 

- Pelo perfil dos participantes: Geral (organizado para muitas pessoas, 

número de participantes limitados apenas em função do espaço disponível), 

Dirigido (restrito a um grupo que possui afinidades com o tema) e Específico 

(direcionado a um público claramente definido).  

 Por espacialidade: Eventos internos (ambientes fechados ou semi-fechados), 

externos (ambiente aberto) 

 Por tipologia: Classificam-se aqui os eventos de acordo com seu tipo, sua 

característica mais marcante. Pode-se visualizar na figura 3 que tipos são 

esses 
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Classificação dos Eventos por Tipologia 

Programas de visitas Famtour, Openday e Daycamp 

Exposições Feiras, Exposições, Roadshows, Mostras etc. 

Eventos competitivos Concursos, Gincanas, Olimpíadas, Torneios etc. 

Inaugurações Espaços físicos e Monumentos 

Lançamentos De livros, maquetes, produtos, serviços etc. 

Excursões Técnicas, De incentivo e Educacionais 

Desfiles Cívicos, De moda, Paradas etc. 

Cerimônias De cunho religioso, Casamentos, Bodas etc. 

Encontros técnicos Congressos, Conferências, Simpósios, Debates,  

e científicos Jornadas, Assembléias, Oficinas, Painéis etc. 

Encontros de Saraus, Coquetéis, Chás-de-cozinha, Almoços, 

Convivência Banquetes, Coffee-breaks, Shows, Comícios etc. 

Outros Leilões, Dias específicos, Degustação etc. 
Figura 3: Classificação dos eventos por tipologia 
Fonte: Elaboração própria a partir de Britto e Fontes (2002, p. 137-139) 

 
É importante ressaltar que, na figura 3 foram destacados os principais 

exemplos de cada tipo de evento e não a totalidade deles apresentada pelas autoras 

Britto e Fontes (2002).  

Allen et al (2008) apontam ainda para a existência dos eventos especiais, 

termo este criado para: 

 

[...] descrever rituais, apresentações ou celebrações especiais que tenham 
sido deliberadamente planejados e criados para marcar ocasiões especiais 
ou para atingir metas ou objetivos específicos de cunho social, cultural ou 
corporativo (ALLEN et al, 2008, p.4). 
 

Para os autores existem diferentes formas de classificar ou agrupar estes 

eventos, entretanto, destacam as classificações por tamanho, forma e conteúdo, 

como será apresentado a seguir: 

 

 Porte 

- Mega eventos: Aqueles que afetam economias inteiras e os quais 

repercutem na mídia global como, por exemplo, os Jogos Olímpicos e as Feiras 

Mundiais. 

- Eventos de marca: São os que, de tão representativos para uma localidade, 

tornaram-se referência. Exemplos destes eventos são o carnaval, no Rio de Janeiro, 

a Oktoberfest em Munique, Alemanha, o Kentucky Derby, nos Estados Unidos, 

dentre outros. 
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- Eventos de grande porte: Capazes de atrair grande número de pessoas, 

rentabilidade e atenção da mídia. 

- Eventos locais/ comunitários: Eventos desenvolvidos nas comunidades com 

a finalidade de educar e conscientizar os cidadãos e que, normalmente, são motivo 

de orgulho. O governo costuma apoiar estes tipos de eventos, pela importância que 

representam para os residentes. 

 

 Forma ou conteúdo 

- Festivais: São uma importante expressão da atividade humana, estando 

cada vez mais ligados à atividade turística. Possui como tipo mais comum o 

de artes, entretanto, os relacionados ao vinho e à gastronomia tem tomado 

cada vez mais espaço. 

- Eventos esportivos: Aqueles os quais abrangem a ampla gama dos esportes 

individuais e dos eventos multiesportivos, como os Jogos Olímpicos e os 

Panamericanos. São capazes de gerar muitos benefícios para o local que os 

sedem, atraindo visitantes, acarretando impacto econômico significativo, entre 

outros. Por esse motivo, tem havido muita iniciativa pública e privada no 

intuito de atrair esses tipos de eventos.  

- A indústria MICE, ou eventos empresariais: Possui foco no comércio e nos 

negócios, ainda que haja forte aspecto turístico e público em suas atividades. 

Compõem essa indústria viagens de incentivo, exposições, feiras, etc (ALLEN 

et al, 2008). 

 

Os impactos gerados pelos eventos são muitos e podem ir desde a demanda 

de produtos e serviços de diferentes setores da economia até a preservação do 

patrimônio natural e cultural. 

Outro impacto que merece destaque é na arrecadação tributária decorrente 

dos gastos de turistas de eventos. O motivo deste impacto específico é o fato de que 

esses turistas devem justificar seus gastos para as empresas viabilizadoras de suas 

viagens por meio de notas fiscais. 

São os três os tipos de impactos econômicos existentes os quais provém dos 

gastos turísticos de qualquer segmento, incluindo o de eventos: 
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 Diretos: São aqueles oriundos dos gastos dos turistas nos estabelecimentos 

que oferecem bens e serviços turísticos. 

 Indiretos: Trata-se da atividade econômica que é gerada a partir de compras 

em estabelecimentos comerciais que necessitam de fornecedores para seus 

produtos. 

 Induzidos: São os gerados através dos salários, aluguéis e juros recebidos 

das atividades turísticas responsáveis por gerar outras atividades 

econômicas. (COOPER et al, 2001) 

A partir da dimensão desses impactos, passou-se a considerar os eventos 

como atividade turística, já que os participantes de congressos, feiras etc. utilizam-

se da infraestrutura turística da cidade-sede 

Ressalta-se que esses participantes podem gerar renda não só durante os 

dias de realização do evento como também em longo prazo, isto é, a partir do 

momento que levam consigo uma imagem positiva do local receptor, é possível que 

se tornem responsáveis pela atração de mais turistas ou, ainda, eles mesmos 

podem desejar retornar ao destino. 

 Nesse contexto salienta-se o quão essencial o segmento de eventos tornou-

se para o Turismo atual. 

 Como já mencionado, o marco inicial da organização do Turismo de Eventos, 

assim como do próprio Turismo, foi a viagem realizada por Thomas Cook, em 1841, 

quando foi levado um grupo de pessoas para assistir a um congresso de 

característica científica. (ABIH, 2010). 

 De acordo com Ansarah (1999), esse segmento do Turismo pode ser 

compreendido como: 

 

[...] a parte do turismo que leva em consideração o critério relacionado ao 
objetivo da atividade turística. É praticado com interesse profissional e 
cultural através de congressos, convenções, simpósios, feiras, encontros 
culturais, reuniões internacionais, entre outros, e é uma das atividades 
econômicas que mais crescem no mundo atual. 
 

Ainda com relação ao Turismo de Eventos, Britto e Fontes (2002, p.52) o 

conceituam como: 
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Segmento que cuida dos vários tipos de eventos que se realizam nas mais 
diversas áreas. São congressos, conferências, cursos, exposições, feiras, 
shows, simpósios, solenidades, por exemplo, que refletem o esforço 
mercadológico dos mais diversos setores, como as áreas médicas e de 
saúde, culturais, econômicas, jurídicas, artísticas, esportivas, comerciais, ao 
ingressarem em seus mercados potenciais com novas tecnologias, 
descobertas científicas e produtos. 
 

Pode-se perceber, ao analisar as conceituações acima, que ambas tratam do 

quão amplo é o universo do Turismo de Eventos que se traduz em congressos, 

feiras etc. 

Entretanto, fazendo a junção das duas chega-se a um conceito mais completo 

porquanto que à medida que a segunda ressalta os diferentes setores realizadores 

de eventos, a primeira destaca a relevância do segmento para a economia 

atualmente. 

É interessante destacar que é um costume associar o segmento de negócios 

ao de eventos visto que, participar de congressos, simpósios etc., muitas vezes, são 

os principais objetivos do turista que viaja a negócios (LOHMANN, 2008).  

Entretanto, acredita-se ser mais correto dissociá-los, pois, nem sempre, o evento ao 

qual o turista comparece é de cunho profissional e, também, não necessariamente 

quem viaja a negócios participará de um evento. O indivíduo pode simplesmente 

estar deslocando-se para comparecer a uma reunião, fechar algum negócio etc. 

 Há autores ainda como Barretto (2003, p.21) que desconsideram a existência 

do turismo de negócios, afirmando que são viagens em que “há finalidade lucrativa e 

a pessoa não está indo por vontade própria.” 

Apesar de haver controvérsias, a realidade é que o Turismo, tanto de 

negócios quanto de eventos, encontra-se incluso entre os segmentos promovidos 

pelo Ministério do Turismo em suas ações de marketing mundo afora.  

 Essa inclusão se deve ao fato de que o mercado de eventos é um dos mais 

promissores do Turismo no mundo e, em especial, no Brasil. Esse segmento tem 

como uma de suas características mais notórias o combate à sazonalidade, 

possibilitando movimentação a diferentes setores envolvidos com o Turismo em 

época de baixa temporada. 

Pode-se notar, também, uma tendência em diversos hotéis do país, os quais 

mantêm um centro de convenções em sua estrutura justamente para possibilitar 

ocupações sempre lucrativas, como sustenta Ansarah (2000, p.313) em sua obra: 

  



26 
 

A área de eventos dentro de um hotel é de grande importância. Através 
desse produto, também ferramenta do marketing hoteleiro, o hotel pode 
tornar-se mais conhecido, alavancar novos negócios e consequentemente 
incrementar as receitas e as taxas de ocupação. 

  

O governo brasileiro, percebendo a representatividade do Turismo de 

Eventos, passou, desde 2003 com a criação do Ministério do Turismo, a desenvolver 

estratégias e ações de marketing focando a promoção do país no exterior sendo um 

dos principais objetivos a atração de eventos. 

Por conseguinte, notou-se ser necessário realizar estudos que demonstrem o 

retorno desses investimentos e iniciativas, de modo que tais resultados possam vir a 

embasar estratégias futuras e auxiliar no planejamento da execução de eventos que 

estão por vir, especialmente a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas sediadas 

na cidade do Rio de Janeiro, em 2016. 

Exemplos de tais estudos são: 

 

  Brasil, Destino Turístico Global: Promoção do país no exterior; Ações e 

resultados em 20088 

Estudo divulgado em 2009, realizado pelo Ministério do Turismo/EMBRATUR 

que disponibiliza em seu conteúdo resultados dos cinco segmentos turísticos 

promovidos no exterior. 

 Pesquisa do impacto econômico dos eventos internacionais realizados no 

Brasil 2007/2008 

Pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, por meio do Núcleo de Turismo 

e da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, e o Ministério do 

Turismo, por intermédio da EMBRATUR que utilizou o período de setembro de 2007 

a dezembro de 2008 como base para analisar o perfil dos participantes dos eventos 

internacionais selecionados, seus gastos e os impactos em termos de geração de 

renda, emprego e valor agregado. 

 

 

 

 

                                                             
8 Disponível em: 

http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/anuario/downloads_anuario/anuario_estatistico_
2009___ano_base_2008.pdf. Acesso em: 29 mar. 2010. 

http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/anuario/downloads_anuario/anuario_estatistico_2009___ano_base_2008.pdf
http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/anuario/downloads_anuario/anuario_estatistico_2009___ano_base_2008.pdf
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3 O MERCADO DE EVENTOS INTERNACIONAIS 

 

 

O Turismo de Eventos encontra-se em evidência, como segmento de extrema 

importância, capaz de gerar: Renda, aumento na arrecadação de impostos, 

empregos, entre outros benefícios para qualquer que seja a localidade. Um dos 

exemplos disso é o fato de que esse segmento é responsável pela atração de 

turistas de alto poder aquisitivo que efetuam gastos mais expressivos se 

comparados aos turistas de lazer. 

Por esse motivo, assiste-se atualmente à expansão deste mercado em nível 

mundial, decorrente do investimento em políticas específicas para captação de 

eventos nos diferentes países. 

 

 

3.1 PANORAMA MUNDIAL 

 

 

Em 1963 foi fundada a International Congress and Convention Association 

(ICCA), que acompanha, desde então, o progresso do mercado de eventos 

internacionais, contando, hoje em dia, com mais de 850 membros em 85 países. 

A ICCA existe para maximizar os negócios para seus membros, elevar 

padrões, obter reconhecimento para os membros e, especialmente, para facilitar o 

movimento dos eventos internacionais ao redor do mundo (ICCA, 2009) 

Uma das principais contribuições da ICCA é a elaboração de relatórios 

estatísticos com o objetivo de fornecer informações sobre o comportamento do 

mercado de eventos internacionais a nível global. Por esse motivo possui grande 

notoriedade nesse segmento nos dias atuais. 

Desde 1972, o departamento de pesquisa tem disponibilizado dados sobre o 

mercado de eventos internacionais. Para ser contabilizado pela associação, um 
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evento deve atender às seguintes exigências: “ter no mínimo 50 participantes, 

possuir periodicidade fixa (anual, bienal etc.) e ter sido sediado por pelo menos 3 

países” (ICCA, 2009). 

Segundo o Statistics Report - The International Association Meetings Market 

1999-2008 – ICCA o ano de 2008 foi um ano notável devido aos novos temas de 

eventos que vem atraindo ainda maiores públicos, à competição cada vez mais 

intensa entre os países, ao maior conhecimento quanto aos critérios estabelecidos 

pela associação para reconhecimento de eventos internacionais e, ainda, ao 

empenho dos pesquisadores.  

Ressalta-se, ainda, que, comparando-se o relatório estatístico disponibilizado 

pela ICCA em 2008 e o apresentado em 2009 percebe-se mudanças no que diz 

respeito à abrangência dos dados. Até o ano de 2008 eram apresentados dois 

rankings que mostravam apenas os 10 primeiros países-sede e cidades-sede de 

eventos internacionais. Já no ano seguinte a ICCA foi além e contemplou todos os 

países e cidades-sede que entraram em seu ranking, originando um relatório mais 

completo.   

Desde o ano 2000 pode-se verificar o crescimento no número de eventos 

reconhecidos pela ICCA, sendo um dos fatores que indica o amadurecimento do 

Turismo de Eventos. É o que apresenta a figura 4: 

 

 

     Figura 4: Evolução do número de eventos internacionais a nível mundial entre 

     os anos 2000-2008. 
     Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ICCA (2009) 

5.101 5.069

5.898 5.978

7.147 7.232
7.648 7.578 7.475

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nº de eventos



29 
 

 

De acordo com a figura 4, observa-se que, apesar da queda em 2008 com 

relação aos dois anos anteriores, de 2000 a 2008 houve aumento de 47% no 

número de eventos internacionais no mundo, de acordo com a ICCA. 

Dentro desse relatório estatístico elaborado pela ICCA constata-se, ainda, 

que países são os principais responsáveis por esses 7.475 eventos, através do 

ranking dos países-sede. Na tabela 2, verificam-se os 10 primeiros países, em 2008: 

 

Tabela 2: Os 10 principais países-sede 
de eventos internacionais em 2008 

Posição País Nº de eventos 

1º E.U.A 507 

2º Alemanha 402 

3º Espanha 347 

4º França 334 

5º Reino Unido 322 

6º Itália 296 

7º Brasil 254 

8º Japão 247 

9º Canadá 231 

10º Holanda 227 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da 

                                            ICCA (2009) 
 

 A partir da observação da tabela 3 pode-se concluir que, dentre os principais 

países-sede, os europeus são destaque e que o único país latino-americano 

presente entre os dez mais é o Brasil. 

Outro ranking que se pode conferir através de dados da ICCA é o das 10 

principais cidades-sede de eventos internacionais do mundo em 2008, apresentado 

pela tabela 3:  
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Tabela 3: As 10 principais cidades-sede 
de eventos internacionais em 2008 

Posição Cidade Nº de eventos 

1º Paris 139 

  Viena 139 

3º Barcelona 136 

4º Singapura 118 

5º Berlim 100 

6º Budapeste 95 

7º Amsterdã 87 

  Estocolmo 87 

9º Seul 84 

10º Lisboa 83 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da 

                                            ICCA (2009) 
 

 De acordo com a tabela 3, confirma-se a importância do continente europeu 

para o Turismo de Eventos e percebe-se que, apesar de ser o país-sede número 1, 

os Estados Unidos da América (EUA) não contam com nenhuma de suas cidades 

representando-os no ranking das 10 mais, pelo contrário, sua cidade mais bem 

colocada é Boston, na 48º posição (ICCA, 2009). Isso se deve ao fato de que, 

mesmo não tendo cidades entre as mais bem colocadas, a verdade é que há uma 

descentralização nos EUA quando se trata de cidades-sede de eventos permitindo 

que muitas sediem esses congressos, convenções etc., contabilizando um número 

alto de eventos para o país. 

 O mercado de eventos internacionais tem se mostrado bastante valorizado, 

disputado e lucrativo em todo o mundo. O ranking da ICCA não deixa mentir afinal, 

são mais de 85 países contribuintes com, no mínimo, 5 eventos internacionais 

sediados. 

 O Brasil certamente não poderia ficar de fora dessa realidade e, nos últimos 

sete anos tem trabalhado fortemente em iniciativas capazes de captar eventos, por 

meio de parcerias entre a EMBRATUR e os conventions & visitors bureau de várias 

cidades do país, solidificando-o como destino de destaque para o Turismo de 

Eventos. 
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3.2 PANORAMA NACIONAL 

 

 

Desde 2003, quando a EMBRATUR passou a contar com um programa de 

apoio à captação e promoção de eventos internacionais, o Brasil tem feito rápido 

progresso com relação ao número de eventos sediados, de acordo com o último 

relatório estatístico divulgado pela ICCA, em 2009. 

Os dados da tabela 4 mostram a evolução do market share do Brasil no 

mercado de eventos internacionais entre 2003 e 2008, alcançando o 7º lugar no 

ranking da ICCA dos principais países-sede: 

 
Tabela 4: Número de eventos 

internacionais e posição no ranking 
ICCA do Brasil (2003-2008) 

Ano Nº de eventos Posição 

2003 111 16º 

2004 156 14º 

2005 171 14º 

2006 230 9º 

2007 213 12º 

2008 254 7º 
                                              Fonte: Elaboração própria a partir de  

                                              dados da ICCA (2009)
9
 

 

Os dados apresentados na tabela 4 mostram o crescimento de 129%, com 

relação a 2003, obtido pelo Brasil, refletindo os esforços do governo e de outras 

autoridades envolvidas no processo de captação de eventos. 

Outra tendência observada no período 2003-2008 é no sentido de 

descentralização da sede de eventos internacionais entre as cidades brasileiras, o 

que possibilitou que outras fossem beneficiadas pelos efeitos positivos do Turismo 

de Eventos. Prova disso é o fato de que, em 2003, 22 cidades brasileiras sediaram 

eventos dentro dos critérios da ICCA ao passo que, em 2008, esse mesmo número 

aumentou para 4510. 

                                                             
9 Tais posições foram extraídas do último relatório estatístico da ICCA, de 2009, que apresentou 

atualização no número de eventos internacionais nos anos anteriores. 
10 Dado disponível em: 

http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/Download_eventos/
Apresentaxo_-_Estudo_do_Impacto_Econxmico_dos_Eventos_Internacionais.pdf. Acesso em: 15 
mai. 2010. 

http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/Download_eventos/Apresentaxo_-_Estudo_do_Impacto_Econxmico_dos_Eventos_Internacionais.pdf
http://200.143.12.93/export/sites/default/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/Download_eventos/Apresentaxo_-_Estudo_do_Impacto_Econxmico_dos_Eventos_Internacionais.pdf
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Na tabela 5 que se segue, visualizam-se as cidades brasileiras que figuraram 

no ranking ICCA de cidades-sede em 2008 e suas respectivas posições: 

 

Tabela 5: Cidades-sede de eventos internacionais 
no Brasil e suas respectivas posições no ranking  

ICCA, em 2008 

Cidade Nº de eventos Posição 

São Paulo (SP) 75 12º 

Rio de Janeiro (RJ) 41 36º 

Foz do Iguaçu (PA) 13 120º 

Porto Alegre (RS) 13 120º 

Salvador (BA) 13 120º 

Brasília (DF) 11 141º 

Belo Horizonte (MG) 10 153º 

Florianópolis (SC) 7 202º 

Recife (PE) 7 202º 

Campinas (SP) 5 265º 

Fortaleza (CE)  5 265º 
                                   Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ICCA  
                                   (2009) 
 

Ressalta-se que, ainda que mais cidades tenham sido sede de eventos 

internacionais, somente as que tiveram no mínimo cinco eventos podem ser 

incluídas no ranking ICCA. 

 Observa-se na tabela 5 que a cidade de maior destaque é São Paulo, com 75 

eventos sediados em 2008 o que a colocou como a cidade que mais recebe eventos 

internacionais das Américas (ICCA, 2009). Porém, até alcançar tal posição, a cidade 

passou por uma grande evolução, a qual a figura 5 apresenta: 
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                          Figura 5: Evolução do número de eventos internacionais na cidade  

                         de São Paulo e posições no ranking ICCA (2003-2008) 
                          Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ICCA (2009) 

  

Segundo a figura 5, percebe-se o progresso da cidade de São Paulo, 

especialmente de 2003 a 2004, com relação à posição no ranking e de 2005 a 2006, 

de acordo com o número de eventos. No decorrer desses anos, o aumento de 477% 

foi o responsável por alavancar São Paulo a um patamar de destaque não só no 

Brasil, como no mundo. 

 Percebendo os excelentes resultados viabilizados pelo Turismo de Eventos, 

algumas pesquisas têm sido desenvolvidas no intuito de produzir dados e 

informações que possam guiar as decisões das entidades públicas e privadas que, 

de uma forma ou de outra, participam deste segmento do mercado turístico. Uma 

dessas pesquisas, a do impacto econômico dos eventos internacionais (já 

mencionada no capítulo 2), será abordada na seção seguinte: 

 

   

3.2.1 Pesquisa do Impacto Econômico dos Eventos Internacionais Realizados no 

Brasil em 2007/2008 

 

 

 A pesquisa supracitada foi realizada através da parceria entre a Fundação 

Getúlio Vargas, por intermédio do Núcleo de Turismo e a Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas e o Ministério do Turismo, por meio da 
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EMBRATUR. Foi realizada entre setembro de 2007 e dezembro de 2008 em eventos 

pré-estabelecidos pela EMBRATUR. Participaram desses eventos 18.878 turistas. 

 Os principais objetivos almejados na elaboração dessa pesquisa foram a 

identificação do perfil dos participantes desses eventos e mensuração de seus 

gastos de maneira a avaliar o impacto econômico que representaram para a 

economia nacional. 

 Ressalta-se, ainda, que os resultados obtidos por essa pesquisa não podem 

ser generalizados, de maneira a extrapolar para a definição do perfil dos turistas de 

eventos e os impactos de seus gastos, pois, tais resultados referem-se apenas à 

amostragem pesquisada. 

 Após analisar o perfil dos participantes (estrangeiros), optou-se por segmentar 

os eventos da seguinte maneira:  

 

 Medicina 

 Tecnologia e Meio ambiente 

 Educação, Social e Esporte 

 Outros 

 

Na sequência são apresentados alguns resultados do estudo, começando 

com as informações referentes ao perfil dos participantes.  

 

 Em relação à procedência, os americanos, seguidos de argentinos e alemães, 

representaram o maior número de participantes. 

 66,21% vieram pela primeira vez ao país e 81,93% visitaram pela primeira vez 

a cidade-sede do evento. 

 A maioria dos participantes era do sexo masculino (65,34%), casado 

(60,82%), encaixava-se na faixa etária entre 35 a 44 anos (28,96%), apesar 

da faixa de 45 a 54 anos ter estado muito presente também (26,21%), e 

possuía como renda mensal US$4001 a 6000 (14,51%). 

 A média de permanência foi de 6,8 dias 

 Com relação à média de permanência de dias adicionais, tanto antes quanto 

depois do evento, o número foi de 3,1 dias, apesar de porcentagem de 

pessoas que realizaram essa atividade não ter sido muito alta (39,68%). 
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 Em outras cidades, que não as sedes dos eventos, os turistas tiveram 

permanência média de dias adicionais de 4,5% mesmo que 70,45% de 

pessoas não tenham optado por este passeio. 

 34,83% das pessoas organizaram suas viagens através de agência, mas um 

grande número viajou sem esse intermédio (34,77%). 

 Para uma melhor preparação 61,69% dos turistas buscaram informações 

antes dos eventos, muitos através da internet (33,71%). 

 Dentre as principais atividades realizadas nos tempos ociosos destacam-se 

compras e serviços pessoais (64,70%) e passeios turísticos (40,90%). 

 O meio de transporte mais utilizado para chegar ao evento foi o transfer 

(37,07%) e a preferência como meio de hospedagem foi o hotel (96,31%). 

 A maioria dos participantes demonstrou intenção de retornar ao Brasil 

(92,57%) e à cidade-sede do evento (76,37%), principalmente com o objetivo 

de lazer (75,62%). 

 

Com relação aos impactos econômicos provenientes desses eventos, 

primeiramente, concluiu-se que o gasto médio diário dos participantes foi de 

US$285,10, com destaque para os participantes dos eventos de medicina 

(US$304,44). Esses gastos foram direcionados, principalmente, à hospedagem e 

alimentação (61,5%) e comércio (11,8%). No total os visitantes foram responsáveis 

por gerar, de efeitos diretos e indiretos, US$65.982.937; US$35.196.641 de valor 

agregado, destinado a pagamento dos trabalhadores e, por fim, 3.995 empregos. 

Além da constatação da relevância econômica dos eventos, as informações 

servem de insumos que podem orientar estratégias no intuito de maximizar esses 

benefícios. Por exemplo, a adoção de estratégias que possam induzir o turista a 

permanecer alguns dias adicionais pré ou pós-evento, podem trazer maiores 

benefícios em termos de renda, emprego e valor agregado.  

Outro ponto importante a ser destacado diz respeito às recentes conquistas 

do Brasil no campo dos eventos internacionais. Na última década o país não 

somente realizou os Jogos Panamericanos, no Rio de Janeiro, como também obteve 

o direito de sediar os mega eventos Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos 

Rio 2016. 
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Esses mega eventos, além do alto poder de promoção para o Brasil, serão  

excelentes oportunidades para o Rio de Janeiro de despontar como uma das mais 

importantes cidades-sede de eventos internacionais no mundo. Atualmente 

ocupando a 36º posição (ICCA, 2009) a cidade terá a oportunidade de se 

reestruturar e se posicionar como grande destino do Turismo de Eventos em âmbito 

mundial. �  

 

 

3.3 PANORAMA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Para melhor compreender as informações sobre o Rio de Janeiro, faz-se 

necessária uma breve contextualização sobre a cidade. 

 

 

3.3.1Contextualização do Rio de Janeiro 

 

Sublime, pitoresca, cores intensas, predomínio do tom azul, grandes 
plantações de cana-de-açúcar e café, véu natural de mimosas, florestas 
parecidas, porém mais gloriosas do que aquelas nas gravuras, raios de sol, 
plantas parasitas, bananas, grandes folhas, sol mormacento. Tudo quieto, 
exceto grandes e brilhantes borboletas. Muita água [...], as margens cheias 
de árvores e lindas flores. (GOMES, 2007, p.154-155) 
 

A citação acima retirada de relato de Charles Darwin11 descreve, com uma 

sequência de adjetivos, o ponto de vista do naturalista britânico a respeito da cidade 

por onde passou àquela época, em abril de 1832 a bordo do navio Beagle (GOMES, 

2007) e que o conquistou por tamanha biodiversidade e beleza.  

Atualmente, a cidade mantém sua beleza natural inigualável, entretanto, 

somam-se a este atributo sua beleza cultural e seu espírito acolhedor que torna a 

hospitalidade carioca uma das qualidades mais reconhecidas por turistas12. 

                                                             
11 Charles Darwin (1809-1882) foi um importante naturalista britânico responsável por diversos 

estudos entre eles, o de maior evidência, a Teoria da Seleção Natural. 
12 A hospitalidade carioca foi um dos destaques do quesito “pontos positivos” da pesquisa “Perfil do 

turista estrangeiro que visita o Rio no Carnaval (2010) realizada pela Univercidade e disponível em: 
http://www.univercidade.br/uc/cursos/graduacao/tur/pesquisas_ipetur/2010_1/turistacarnaval2010.pdf. 
Acesso em: 29 mar. 2010. 

http://www.univercidade.br/uc/cursos/graduacao/tur/pesquisas_ipetur/2010_1/turistacarnaval2010.pdf
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O Rio de Janeiro possui uma área de 1.182 km2(IBGE, 2010) e é uma cidade 

localizada na região Sudeste do Brasil, mais precisamente no estado homônimo. 

 Trata-se, ainda, da segunda maior metrópole, ficando atrás somente de São 

Paulo, com uma população, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, referente ao ano de 2009, de 6.186.710 habitantes (IBGE, 2009) 

Apresenta o segundo maior PIB do Brasil estimado em cerca de 140 bilhões 

de reais (IBGE, 2007) sendo a atividade turística uma importante contribuinte para 

este fato. 

A História da cidade maravilhosa data de 1565 quando foi fundada por 

Estácio de Sá e nomeada São Sebastião do Rio de Janeiro.  

Em 1763 a cidade torna-se a sede do Governo Geral, em substituição a 

Salvador. 

Em 1808 o Rio de Janeiro transforma-se no refúgio da família real, vinda de 

Portugal, passando a ter ainda maior notoriedade. 

Graças à sua vocação portuária, a cidade pode-se desenvolver, sendo o café 

o principal responsável por esse crescimento. 

O Rio de Janeiro foi distrito federal até 1960 quando houve a construção de 

Brasília. Apesar disso, permaneceu sendo o centro social e cultural do país. 

(PORTAL DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010). 

A cidade possui também grande destaque no setor turístico, sendo conhecida, 

principalmente, como destino de lazer, sol e praia. Para se ter uma idéia, 766.083 

pessoas visitaram o estado do Rio de Janeiro em 2008, sendo 749.949 por via aérea 

e 16.134 por via marítima (EMBRATUR, 2009). Por ser a cidade mais representativa 

para o Turismo dentro do estado, a cidade do Rio de Janeiro recebe a maior parte 

desses turistas.  

Apesar de seu maior reconhecimento como destino de lazer, a cidade do Rio 

de Janeiro vem se destacando também em outro segmento, o de eventos. 

 

3.3.2 Oferta e Demanda de Eventos Internacionais  

 

 

Dentro do segmento de eventos, o Rio de Janeiro tem demonstrado, ao longo 

dos últimos anos, possuir aptidão para a captação de eventos internacionais, o que 
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tem impulsionado ações no sentido de ampliar sua estrutura para recepção desses 

eventos e seus respectivos participantes.  

A cidade conta com uma vasta gama hoteleira de cerca de 28.000 quartos 

segundo dados da Associação Brasileira de Hotéis - ABIH (2009)13, com vida cultural 

agitada, ampla oferta de restaurantes, passeios e atrativos turísticos além de ter sido 

privilegiada como uma das cidades que abriga uma das 7 novas maravilhas do 

mundo, o Cristo Redentor. 

Com relação aos transportes, o Rio possui conexão com aeroportos em mais 

de 80 países com vôos originados do Aeroporto Internacional Antônio Carlos 

Jobim/Galeão, localizado na Ilha do Governador, que fica a 38 minutos do maior 

centro de convenções da América Latina, o Riocentro. 

Apesar de São Paulo ser destaque em opções de espaços para realização de 

eventos, o Rio de Janeiro também possui oferta atrativa. 

A cidade contém dois grandes centros de convenções (Riocentro, inaugurado 

em 1977 e Sul América, inaugurado em 2007) e, também, opções de espaços em 

hotéis. Entretanto, não são somente essas as opções oferecidas. 

De acordo com Lohmann (2008)14 pôde-se verificar a existência de 63 

espaços para eventos na cidade de diferentes tipologias, que serão apresentados na 

tabela 6: 

 
Tabela 6: Tipologia e nº de espaços 

para eventos na cidade do Rio de Janeiro 

Tipologia dos espaços Nº de espaços 

Hotel 38 

Instituição 13 

Centro de Convenção 7 

Restaurante 2 

Ponto Turístico 2 

Clube 1 
                                         Fonte: Elaboração própria a partir de  
                                         Lohmann (2008) 
 

 Como é possível perceber pela observação da tabela 6, os hotéis são a 

maioria em espaços para eventos (60,32%) seguidos das instituições (20,63%) e 

dos centros de convenções (11,11%). 

                                                             
13 Informação obtida em contato pessoal com a ABIH. 
14 Informações levantadas a partir de Lohmann (2008), entretanto, houve exclusão da tipologia flat e 

atualização feita pela autora deste trabalho. 
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 Apesar de representarem a maioria em quantidade, os hotéis normalmente 

perdem para os centros de convenções no quesito capacidade. Com relação a esse 

fator, foi adotada a divisão feita por Lohmann (2008) para classificar os espaços 

para eventos como de pequeno porte (até 200 pessoas), médio porte (de 200 a 800 

pessoas), grande porte (de 800 a 2000 pessoas) e macroeventos (acima de 2000 

pessoas). Dessa forma pôde-se mensurar, dentre os espaços disponíveis no Rio de 

Janeiro, a porcentagem que se encaixa em cada uma das já citadas classificações. 

É o que apresenta a tabela 7:   

 

Tabela 7: Porcentagem existente com relação 
às diferentes capacidades de espaços para 

eventos 

Capacidade Porcentagem existente 

Até 200 pessoas 25,40% 

De 200 a 800 42,86% 

De 800 a 2000 17,46% 

Acima de 2000 14,28% 
                                     Fonte: Elaboração própria a partir de Lohmann  
                                     (2008) 

 

Os dados da tabela 7 mostram que na cidade do Rio de Janeiro a maioria dos 

espaços para eventos possui capacidade mediana (42,86%), seguida de capacidade 

pequena (25,40%). Esses percentuais levam a crer que, no que diz respeito à 

captação de eventos de grande porte e macroeventos, a cidade ainda possui 

deficiência com relação aos espaços disponíveis para sediar esses tipos de eventos 

.A localização dos espaços é outro fator influente no processo decisório de 

realização de um evento porque na hora de optar por um estabelecimento em 

detrimento de outro leva-se em consideração a estrutura que o entorno tem a 

oferecer como, por exemplo, opções de restaurantes, de entretenimento, 

transportes, entre outros. 

Na tabela 8 pode-se verificar a localização da oferta dos espaços para 

eventos, de acordo com o bairro. 
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Tabela 8: Localização, de acordo com 
o bairro, dos espaços para eventos na 

cidade do Rio de Janeiro 

Bairro Nº de espaços 

Copacabana 20 

Barra da Tijuca 9 

Centro 9 

Ipanema 5 

Botafogo 3 

Leblon 3 

Leme 3 

Flamengo 2 

Glória 2 

São Conrado 2 

Urca 2 

Ilha do Governador 1 

Tijuca 1 

Vargem Pequena 1 
                                            Fonte: Elaboração própria a partir de  

                                            Lohmann (2008) 
 

 Segundo os dados da tabela 8 percebe-se que a grande concentração dos 

espaços para eventos está na zona sul, centro e em uma região da cidade que vem 

sendo bastante trabalhada para o Turismo de Eventos e Negócios, a Barra da 

Tijuca. 

  Cabe ressaltar que, apesar de ter sido mencionado que quando se trata de 

capacidade os grandes centros de convenções levam vantagem se comparado com 

os hotéis, a realização de eventos em empreendimentos hoteleiros tem aumentado, 

principalmente, devido às facilidades oferecidas para a estruturação do evento como 

disponibilidade de equipamentos, alimentos e bebidas e a dispensa de transporte, 

pois é comum o turista hospedar-se no mesmo hotel em que está sendo realizado o  

evento do qual participa. 

O aumento da oferta de espaços e de outras facilidades para eventos 

normalmente está diretamente ligado à crescente demanda e vice-versa.  

 Na figura 6 pode-se acompanhar o número de eventos sediados no Rio de 

Janeiro de 2003-2008 e as respectivas posições alcançadas pela cidade no ranking 

ICCA durante o período. 
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                        Figura 6: Evolução do número de eventos internacionais na cidade  

                        do Rio de Janeiro e posições no ranking ICCA (2003-2008) 
                        Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ICCA (2009) 

 
Analisando-se o que é ilustrado na figura 6, percebe-se que, em comparação 

a São Paulo (ver figura 5), o Rio tem tido uma performance bastante volátil. 

Visualiza-se ainda que, mesmo que, comparando 2008 ao ano de melhor 

desempenho (2006) tenha havido queda de 24% no número de eventos, de 2003 a 

2008 registrou-se um aumento de 28%. 

Com a finalidade de realizar uma mais diversificada avaliação do mercado de 

eventos internacionais no Rio de Janeiro pesquisou-se outra fonte de informações, 

no caso o Rio Conventions & Visitors Bureau (RC&VB). 

Essa fundação, sem fins lucrativos, foi instituída no ano de 1984 e tem por 

objetivo, entre outros, atrair eventos, nacionais ou internacionais, principalmente os 

de natureza cultural, técnica e científica, dinamizando o mercado turístico da cidade 

do Rio de Janeiro.15  

A figura 7, que apresenta os eventos internacionais realizados na cidade do 

Rio de Janeiro, no período 2003-2008, de acordo com o RC&VB, possibilitará a 

comparação entre os eventos internacionais que ocorrem anualmente na cidade e 

os contabilizados pela ICCA (conforme seus critérios): 

 

                                                             
15 Informações extraídas do folder “Ação e multiplicação na economia turística carioca” disponível na 

sede do RC&VB. 
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                      Figura 7: Número de eventos internacionais realizados na cidade do Rio 
                      de Janeiro 2003-2008 
                      Fonte: Elaboração própria a partir de dados RC&VB (2010)

16
 

 
De acordo com os dados disponíveis na figura 7 pode-se visualizar uma 

evolução bastante notável no período 2003-2008 na cidade do Rio de Janeiro com 

um crescimento de 50% no número de eventos. Segundo dados do RC&VB a cidade 

sediou ainda, em 2009, 71 eventos internacionais. 

Comparando-se os dados apresentados pela ICCA (ver figura 6) e pelo 

RC&VB percebe-se que, enquanto a associação registrou, em 2008, 41 eventos 

internacionais sediados na cidade do Rio de Janeiro, a fundação responsável pela 

captação de eventos para a cidade contabilizou 72 eventos, o que pode ser 

explicado pelo fato de nem todos os eventos atenderem aos critérios estabelecidos 

pela ICCA. Portanto, ainda que no ranking ICCA o Rio de Janeiro esteja afastado 

das 10 principais cidades-sede de eventos internacionais, seria errôneo não 

destacar seu prestígio dentro deste segmento. 

Exemplo disso é o número de eventos internacionais já confirmados para a 

cidade do Rio de Janeiro até 2017, a ser apresentado na tabela 9: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
16 Dados obtidos em contato pessoal com o RC&VB. 
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Tabela 9: Número de eventos 
internacionais confirmados na cidade 
do Rio de Janeiro de 2010 a 201717 

Ano Nº de eventos confirmados 

2010 36 

2011 14 

2012 7 

2013 3 

2014 3 

2016 2 

2017 1 
                                             Fonte: Elaboração própria a partir de  

                                             dados do RC&VB (2010)
18

 
 

Os números da tabela 9 indicam que o trabalho de captação para eventos 

internacionais na cidade mantém-se em ritmo acelerado de maneira que já se 

confirmaram eventos, em 2010, para daqui a 7 anos. 

O número de eventos internacionais é responsável por diferentes impactos 

para a cidade. No capítulo que segue, serão abordados os impactos do ponto de 

vista econômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Para o ano 2015 não havia nenhum evento internacional confirmado. 
18 Última atualização em 15 abr. 2010. 
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4 EVENTOS INTERNACIONAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: IMPACTO 

ECONÔMICO E VISÃO DE ESPECIALISTAS 

 

 

 Os possíveis impactos econômicos da atividade turística (diretos, indiretos e 

induzidos) já foram previamente mencionados e explicados no Capítulo 2. 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados da análise feita do impacto 

econômico dos eventos internacionais realizados na cidade do Rio de Janeiro 

pesquisados pela FGV e EMBRATUR, na ocasião da Pesquisa do Impacto 

Econômico dos Eventos Internacionais no Brasil 2007/2008 (também já mencionada 

no Capítulo 3). Posteriormente apresentar-se-á a percepção de pessoas envolvidas, 

de diferentes formas, com eventos no Rio de maneira a avaliar a importância e as 

perspectivas do Turismo de Eventos, mais especificamente dos eventos 

internacionais, para a cidade. 

 

 

4.1 RESULTADO DA ANÁLISE DO IMPACTO ECONÔMICO DOS EVENTOS 

INTERNACIONAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

  

Para realizar a avaliação dos impactos econômicos na cidade do Rio de 

Janeiro utilizou-se os 11 eventos sediados na cidade entre setembro de 2007 e 

dezembro de 2008, nos quais se executou a Pesquisa do Impacto Econômico dos 

Eventos Internacionais Realizados no Brasil. 

 Antes de apresentar o impacto econômico proveniente desses eventos, são 

disponibilizados alguns dados sobre o perfil destes participantes. 
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4.1.1 Perfil Socioeconômico dos Participantes Estrangeiros dos Eventos 

Internacionais19 

 

  

 Segundo os resultados da pesquisa20 pode-se definir o perfil dos participantes 

estrangeiros dos 11 eventos internacionais realizados na cidade do Rio de Janeiro 

2007/2008 com as seguintes características: 

 

 País de residência: São elencados na figura 8 os 10 principais países 

emissores para os eventos pesquisados e sua respectiva porcentagem de 

participação: 

 

 

 

                      Figura 8: Principais países emissores para eventos internacionais realizados no  

                      na cidade do Rio de Janeiro 2007/2008 
                      Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FGV/EMBRATUR (2009) 

 
 

Como se pode visualizar na figura 8, os americanos foram os primeiros em 

número de participantes, seguidos de alemães e argentinos. Percebe-se, 

também, certa dispersão entre os continentes. 

Comparando-se aos resultados a nível nacional, constata-se certa 

semelhança, pois, países como os EUA (o 1º da lista, também), Argentina, 

                                                             
19 A Pesquisa do Impacto Econômico foi realizada apenas com participantes estrangeiros. 
20 Anexo C da Pesquisa do Impacto Econômico de Eventos Internacionais Realizados no Brasil 

2007/2008, p.88. 
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Alemanha, Inglaterra, França, Japão e México constam como os 10 principais 

emissores. Entretanto, países latino-americanos como Peru, Equador e 

Colômbia também aparecem. 

  Gênero: A figura 9 apresenta esta variável: 

 

 

                      Figura 9: Perfil dos participantes conforme o gênero 
                      Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FGV/EMBRATUR  
                      (2009) 
 

Segundo a figura 9 percebe-se que o gênero masculino prevaleceu. Essa 

maior porcentagem do público masculino deve-se ao maior número de 

participantes do segmento Tecnologia e Meio Ambiente, o qual possui mais 

homens em seus eventos, que contabilizou 3.410 participantes de um total de 

7.641, ou seja, 44,6% do total do número de participantes estrangeiros. 

Com relação ao Brasil, houve certa diferença, o público feminino foi um pouco 

maior (34,7%), ainda que o masculino tenha tido um percentual de mais de 

60% (65,3%). 

 Estado Civil: Ilustrado na figura 10 que segue: 
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                      Figura 10: Estado Civil dos participantes 
                      Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FGV/EMBRATUR 

                      (2009) 
 

Em sua maioria os participantes dos eventos pesquisados declararam-se 

casados, conforme mostra a figura 10. 

Em nível Brasil, o resultado foi bastante similar. Os casados foram 

responsáveis por um percentual de 60,8%, seguidos de solteiros (32,4%), 

divorciados/separados (5,6%) e viúvos (1,1%). 

 Faixa etária: A maior parte dos participantes encontrava-se entre as faixas de 

35 a 44 anos (29,8%), 45 a 54 (27,7%) e 25 a 34 (25,5%). Esses números 

mostram que a maior parte dos participantes estrangeiros dos eventos 

pesquisados encontra-se em idade ativa na vida profissional, indicando que 

muitos dos eventos realizados possuíam como objetivo a troca entre 

profissionais de diversas áreas.  

O mesmo resultado é repetido quando se trata do Brasil. Em 1º está a faixa 

de 35 a 44 anos (29%), seguida da de 45 a 54 (26,2%) e da de 25 a 34 anos 

(23,3%). 

 Esta variável é melhor ilustrada na figura 11: 
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                  Figura 11: Faixa etária dos participantes 
                    Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FGV/EMBRATUR 
                    (2009) 

 

 Grau de instrução: A figura 12 apresenta esta variável: 

 

 

                 Figura 12: Grau de instrução dos participantes 
                 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FGV/EMBRATUR  
                 (2009) 
 

Percebe-se na figura 12 que, entre os participantes, prevalece um alto nível 

de instrução visto que, a maioria possui mestrado (33,2%) e doutorado 

(29,4%). 

Este alto grau também é conferido na pesquisa em nível Brasil, onde, apesar 

de o percentual ser um pouco mais baixo, também predominam os que 

possuem mestrado (26,1%) e doutorado (24,8%). Constata-se, porém, que, 
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com relação à especialização/pós-graduação e ensino superior, a pesquisa 

Brasil apresenta um maior número se comparada à pesquisa cidade do Rio 

de Janeiro. Enquanto que, em nível Brasil, os pós-graduandos e graduandos 

representam 22,% e 23,9% respectivamente, em nível Rio de Janeiro estes 

mesmos números são de 14,8% e 18,2%. 

 Ocupação principal: É possível ser verificada na figura 13 que segue: 

 

 

                   Figura 13: Ocupação principal dos participantes 
                   Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FGV/EMBRATUR  

                   (2009) 
 

Como foi possível observar na figura 13 a maior parte dos entrevistados 

ocupa-se com emprego público (32,7%), privado (28,1%) ou é empresário 

(16,1%). 

Este perfil é quase semelhante à pesquisa Brasil, visto que as três principais 

ocupações são compatíveis, entretanto, o maior número de participantes 

ocupa-se, primeiramente, com emprego privado (31,4%) e, posteriormente, 

com público (30,5%) ou é Empresário (14%). 

 Faixa de renda mensal (US$): A ser ilustrada na figura 14: 
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                    Figura 14: Faixa de renda mensal dos participantes 
                    Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FGV/EMBRATUR  
                    (2009) 
 

O conteúdo da figura 14 possibilitou ver que a faixa de renda mensal dos 

participantes encontra-se bastante dividida. Porém a maioria destes 

indivíduos encontra-se na faixa de US$4.001 a 6.000 (16,9%), de US$6.001 a 

8.000 (14,8%), de US$2.001 a 3.000 (13,1%) e, ainda, na de US$3.001 a 

4.000 (12,2%). É interessante destacar, também, o grande percentual de 

entrevistados que optaram por não informar sua renda (9,7%) o que, 

certamente, gerou defasagem nos dados. O mesmo ocorreu na pesquisa 

Brasil, onde cerca de 10,5% não informaram sua renda. 

Ainda sobre a pesquisa Brasil o maior número de entrevistados também 

ocupa a faixa de US$4.001 a 6.000, com 14,5% dos participantes. Porém, 

seguindo esta faixa está a de US$2.001 a 3.000 (13,8%) e a de US$3.001 a 

4.000 (12,6%), o que difere da pesquisa Rio de Janeiro, como se pode ver 

nos resultados apresentados logo acima. 

 

Considera-se relevante, ainda, apresentar a variável a qual questiona se o 

participante já havia visitado a cidade do Rio de Janeiro. É o que apresenta a figura 

15: 
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                   Figura 15: Primeira visita, ou não, à cidade do Rio de Janeiro 
                   Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FGV/EMBRATUR  

                   (2009)  

 

Na figura 15, constata-se que, dos entrevistados, 72,6% não conheciam ainda 

a cidade ao passo que 27,4% já a haviam visitado. Esta variável é de extrema 

importância para salientar um dos muitos benefícios do Turismo de Eventos, o de 

atrair turistas que, normalmente, não viriam à cidade, mas, que nela estiveram para 

participar do evento.  

Este quadro repete-se ainda mais fortemente quando se trata da pesquisa em 

nível Brasil. Nesta, quase 82% (81,9%) dos entrevistados nunca tinham ido à 

cidade-sede de realização dos eventos enquanto somente 18,1% já a conheciam, 

confirmando que é preciso investir nestes turistas para que suas impressões com 

relação às cidades que visitam sejam as melhores possíveis, podendo gerar mais 

desenvolvimento para essas localidades. 

Posteriormente à apresentação do perfil socioeconômico dos participantes 

dos eventos pesquisados, prossegue-se para a avaliação do impacto econômico 

proporcionado pelos gastos destes turistas. 
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4.1.2 Impacto Econômico dos Eventos Internacionais  

 

 

 Primeiramente, ressalta-se que o impacto econômico a ser apresentado será 

apenas o direto, ou seja, os gastos dos turistas nos estabelecimentos que 

comercializam bens e serviços turísticos.21 

 Para realizar este cálculo foram necessários os seguintes dados: 

 

 Permanência média  

 Número de participantes estrangeiros 

 Gasto médio diário 

 

A permanência média dos participantes estrangeiros, segundo o relatório por 

cidades da pesquisa do impacto econômico dos eventos internacionais realizados no 

Brasil da FGV e EMBRATUR, foi de 6,0722, número semelhante ao resultado a nível 

Brasil, cuja permanência foi de 6,8 dias23. 

Este número (6,07) multiplicado pelo total de participantes estrangeiros 

possibilitará que se chegue a um dado indispensável para calcular o impacto 

econômico gerado pelos 11 eventos na cidade do Rio de Janeiro, o número total de 

pernoites. 

A fórmula a seguir mostra de que forma utiliza-se os dados coletados para 

determinar o impacto econômico direto: 

 

IMPACTO ECONÔMICO DIRETO = Permanência média x Número de 

participantes x Gasto médio diário 

 

Tendo sido apresentada a fórmula, pode-se verificar na tabela 10 o número 

de participantes, permanência média e número de pernoites, total e por segmento de 

                                                             
21

 Apesar do trabalho da EMBRATUR/FGV apresentar os multiplicadores de Turismo do Brasil, 

restringiu-se a análise aos efeitos diretos dos gastos turísticos para a análise da cidade do Rio de 
Janeiro. 
22 Dado extraído do Anexo C da pesquisa, p.95. 
23 Dado extraído da p. 37 da pesquisa. 
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evento (Medicina, Tecnologia e Meio ambiente, Educação, Social e Esporte e 

Outros)24: 

 

  Tabela 10: Nº de participantes, permanência média e total de pernoites, por segmento25 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FGV/EMBRATUR (2009) 

 
Na tabela 10 percebe-se que o segmento de Tecnologia e Meio ambiente foi o 

que teve maior número de participantes e de pernoites, ainda que sua permanência 

média tenha sido menor que a do segmento Educação, Social e Esporte. 

 Conforme mencionado anteriormente, para se chegar ao impacto econômico 

provocado pelos eventos internacionais na cidade do Rio de Janeiro, era necessário 

o número total de pernoites, para que, multiplicado pelo gasto médio diário, seja 

possível alcançar a dimensão almejada do impacto. A tabela 10 apresentou esse 

dado, mostrando que o número total de pernoites foi de 46.381. 

 Com relação ao gasto médio diário foi possível chegar até este número 

através da soma do gasto médio diário com diferentes serviços e bens turísticos 

consumidos pelos turistas estrangeiros durante sua permanência na cidade do Rio 

de Janeiro. 

A tabela 11 apresenta de que forma se chegou a este número, além do valor 

total do impacto econômico e o coeficiente de participação de cada uma das 

categorias de gasto neste impacto. 

 

        
 
 
 
 
 
 

                                                             
24

 Segmentos estipulados na pesquisa da FGV/EMBRATUR. 
25 Dado que a pesquisa da FGV/EMBRATUR não fornece a informação da média de pernoites, por 

segmento, para a Cidade do Rio de Janeiro, foi utilizado como base as médias de pernoite do Brasil. 
No entanto, essas médias foram ajustadas, tendo em conta as informações do número de 
participantes e de pernoite médio do total de eventos pesquisados na cidade do Rio de Janeiro. 

Medicina 2.278 5,61                                12.780                            

Tecnologia e Meio Ambiente 3.410 6,01                                20.494                            

Educação, Social e Esporte  613 10,02                              6.139                              

Outros 1.340 5,20                                6.968                              

Total 7.641 6,07                               46.381                          

Segmentos N. de Participantes Permanência média Total de Pernoites
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                  Tabela 11: Média de gastos por pernoite, impacto econômico direto  
        (valor) e percentual de participação, total e por categoria de gasto 

Categorias de gasto 
Média de 

Gastos por 
Pernoite   

TOTAL 

Valor                 
(US$) 

Participação
26

 
(%) 

Hospedagem e Alimentação 215,08  9.975.822 69,69% 

Compras e Presentes 33,05  1.533.090 10,71% 

Transporte  22,56  1.046.395 7,31% 

Cultura e lazer 18,33  850.285 5,94% 

Telecomunicações 12,10  561.131 3,92% 

Outros Gastos 7,50  347.844 2,43% 

Total 308,63  14.314.568 100,00% 

                  Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FGV/EMBRATUR (2009)       

 

De acordo com os dados constantes na tabela 11, observa-se que, através 

das somas das categorias de gasto (Hospedagem e Alimentação, Compras e 

Presentes, Transporte, Cultura e Lazer, Telecomunicações e Outros gastos) chegou-

se à média de gastos por pernoite, que foi de US$308,6327. Percebe-se também que 

os turistas gastam mais com Hospedagem e Alimentação e Compras e Presentes 

Com o gasto médio diário foi possível chegar ao valor total do impacto 

econômico direto, utilizando a fórmula já apresentada anteriormente, da seguinte 

forma: 

 

IMPACTO ECONÔMICO DIRETO = Permanência média (6,07) x Número de 

participantes (7.641) x Gasto médio diário (308,63) = US$14.314.568 

  

Este valor de US$ 14.314.568, já apresentado na tabela 11, convertido para 

reais, representa uma injeção de R$26.116.92928 na economia brasileira. A nível 

Brasil esse impacto direto gerou receita de US$34.911.49729 (correspondentes a 

R$65.284.500). 

Com o impacto econômico direto ao qual foi possível chegar, tem-se uma 

idéia do quão importante o Turismo de Eventos pode ser para qualquer local, 

gerando renda, empregos e desenvolvimento, ou seja, sendo responsável por 

muitas melhorias. 

                                                             
26 Percentuais extraídos do Relatório Consolidado de 6 Eventos Internacionais Realizados no Rio de 

Janeiro 2007/2008, p.14, com os quais foi possível chegar aos dados VALOR e MÉDIA DE GASTOS 
POR PERNOITE, por Categorias de gasto. 
27 Dado extraído da p.99 da pesquisa. Ressalta-se, porém, que o gasto com inscrição no evento foi 

subtraído do gasto médio diário pois essa inscrição pode ser originada, muitas vezes, de cortesia. 
28 De acordo com a cotação do dólar (R$1,82) do dia 01 jun. 2010 
29 Dado extraído da p.49 da pesquisa. 
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A seguir apresentar-se-á a pesquisa realizada para verificar junto a 

especialistas suas opiniões a respeito do Turismo de Eventos na cidade do Rio de 

Janeiro. 

 

 

4.2 PERCEPÇÃO DE ESPECIALISTAS SOBRE O TURISMO DE EVENTOS NA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 Conforme foi possível analisar na seção 4.1, o Turismo de Eventos, mais 

especificamente de eventos internacionais, é capaz de gerar um impacto econômico 

bastante positivo e agregador para a cidade do Rio de Janeiro. 

 Com a finalidade de somar mais informações as já apresentadas, realizou-se 

uma pesquisa de opinião com especialistas de diferentes entidades que trabalhem, 

de alguma forma, relacionadas a eventos. 

 

 

4.2.1 Metodologia da Pesquisa 

 

 

 Para a realização desta pesquisa de opinião foram selecionados cinco 

especialistas de diferentes entidades com o objetivo de avaliar a percepção destes 

em relação à importância, disponibilidade de mão-de-obra qualificada e as 

perspectivas para o Turismo de Eventos na cidade do Rio de Janeiro. É importante 

destacar, ainda, que na realização deste trabalho optou-se por manter os 

entrevistados no anonimato. 

 Foram feitos encontros pessoais nos quais se utilizou um Roteiro para 

entrevista com o objetivo de se dirigir aos especialistas e questioná-los sobre suas 

respectivas opiniões a respeito do conteúdo das questões que lhes eram feitas. 

Antes destes encontros, no entanto, foram enviados emails a fim de contatar os 

responsáveis e verificar suas disponibilidades. 

 No Roteiro utilizado constavam sete questões, as quais contemplavam os 

objetivos já mencionados, sendo a primeira apenas para identificar o entrevistado, 

sua função e o tempo de experiência na área de eventos.  
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 As entidades pesquisadas foram: 

 

 Fundação Getúlio Vargas (FGV) – Fundação responsável, juntamente com a 

EMBRATUR, pela Pesquisa do Impacto Econômico dos Eventos 

Internacionais Realizados no Brasil 2007/2008. 

 Rio Convention & Visitors Bureau (RC&VB) – Entidade que trabalha com a 

finalidade de captar eventos para o Rio de Janeiro.  

 RIOTUR – Empresa de Turismo do município do Rio de Janeiro 

 TURISRIO – Companhia de Turismo do estado do Rio de Janeiro 

 Creacteve – Agência especializada na realização de eventos com mais de 13 

anos de experiência no mercado. 

 

Posteriormente às entrevistas pessoais, foi realizada uma análise 

aprofundada dos relatos de cada um desses especialistas com a finalidade de 

transcrever para este trabalho os principais pontos comentados e também discorrer 

acerca de questões nas quais houve concordâncias ou discordâncias. 

 

 

4.2.2 Análise das Respostas 

 

 

 O conteúdo das entrevistas será apresentado a seguir através de tópicos, 

seguindo a ordem das questões feitas aos especialistas. 

 

 

4.2.2.1Importância do Turismo de Eventos para a Cidade do Rio de Janeiro 

 

 

 A segunda questão no Roteiro tratava da importância do Turismo de Eventos 

para a cidade, na visão do entrevistado.  

Neste quesito muitos benefícios possibilitados por este segmento foram 

citados. O Coordenador de Marketing Estratégico da RIOTUR e o responsável pelo 

Departamento de Congressos e Eventos do RC&VB, por exemplo, destacaram a 
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redução da sazonalidade como a principal vantagem possibilitada pelo segmento de 

eventos visto que, pelo fato da cidade do Rio de Janeiro ser mais conhecida como 

um destino do segmento de Sol e Praia, o setor do Turismo acaba muito prejudicado 

nas épocas de baixa temporada. Nesse sentido, segundo os entrevistados, o 

Turismo de Eventos é muito atuante, amenizando esse problema e promovendo 

dinamização na atividade turística o ano todo. 

Dos cinco entrevistados, três citaram o Marketing como outra inestimável 

vantagem que o segmento de eventos pode trazer para a cidade. A exaltada 

propaganda boca-a-boca, por exemplo, foi comentada pela Gestora de Projetos e 

Pesquisas/Pesquisadora da FGV a qual afirmou que, caso o turista saia satisfeito e 

realizado da cidade visitada, certamente ele relatará este fato a amigos e familiares, 

promovendo o Rio de Janeiro. A Gerente de Marketing da TURISRIO acrescentou 

ainda que, um dos fatores que podem otimizar a propaganda positiva é o fato de que 

normalmente as cidades investem em infraestrutura para melhor receber os eventos 

o que agrega bastante à opinião do turista de eventos. 

A Diretora da empresa Creacteve salientou o fato de que o Turismo de 

Eventos atrai para a cidade do Rio de Janeiro turistas que não viriam à cidade caso 

não fosse a realização do evento, sendo imprescindível atentar para isto e investir 

nesse turista para que ele aprecie a cidade e a deixe com uma boa impressão do 

local que visitou. Este mesmo quesito foi levantado pela representante da FGV que 

relatou ainda a atração dos turistas aos eventos realizados no Rio pela possibilidade 

de aliar a participação no evento às diferentes opções de lazer que ele terá.  

Outro ponto citado pela representante da empresa Creacteve, que 

complementa o que foi dito no parágrafo anterior pela representante da FGV, foi a 

questão do turista de eventos possuir permanência maior que o turista de lazer, pois, 

ao passo em que este último turista tem como objetivo principal a diversão, a 

distração, limitando sua viagem a isto, o turista de eventos vai a uma cidade 

objetivando participar de um congresso, seminário, etc, porém, pode desejar passar 

alguns dias a mais para aproveitar as opções de lazer na cidade ou ainda, visitar 

municípios próximos, contemplando o Turismo de outras regiões. 

Por último, a Gestora de Projetos e Pesquisas/Pesquisadora da FGV citou 

mais uma vantagem interessante que os eventos podem trazer para o Rio de 

Janeiro. Segundo a entrevistada, pela cidade atrair um número grande de eventos 

técnico-científicos, gera-se uma troca de conhecimento de alto valor. 
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As opiniões dos entrevistados, neste ponto, permitiram mapear, além de 

alguns benefícios já mencionados no decorrer deste trabalho, outros, como a 

questão da troca de conhecimento gerada pelos eventos, que permitiram agregar 

uma ainda maior notoriedade para o Turismo de Eventos na cidade do Rio de 

Janeiro. 

  

 

4.2.2.2 Capacitação para o Segmento de Eventos 

 

 

A questão número três indagava os entrevistados a respeito da capacitação 

para o segmento de eventos, se é satisfatória ou não. 

De acordo com a maior parte dos entrevistados a capacitação não é 

satisfatória. A Gerente de Marketing da TURISRIO afirmou que há insuficiência, 

tendo-se em vista aonde se quer chegar. 

O Coordenador de Marketing Estratégico da RIOTUR nota que atualmente há 

muitas graduações em Turismo se comparado ao número de escolas técnicas, ou 

seja, há formação de um número alto de gestores enquanto que a mão-de-obra 

operacional é escassa. Conclui dizendo que é necessária a reversão deste quadro. 

Os representantes das entidades citadas acima mencionaram contribuições 

de seus respectivos locais de trabalho para a capacitação na cidade do Rio de 

Janeiro que também favorecem o segmento de eventos no Turismo. A RIOTUR 

lançou recentemente o programa “Rio + hospitaleiro” que visa alcançar cerca de 

4.000 colaboradores do trade turístico e, se bem sucedido, pretende dar 

continuidade nos próximos anos. Já a TURISRIO possui um programa chamado “Olá 

turista” que consiste no ensino de inglês e espanhol às pessoas do trade. 

A Diretora da empresa Creacteve comentou que não enxerga dinamização no 

mercado desde o início de sua atuação na área, há 17 anos. Para a entrevistada, os 

profissionais com quem trabalha são sempre os mesmos e, ainda, não se recorda de 

um número maior que 10 quando se trata de empresas especializadas na realização 

de eventos. 

O único entrevistado que demonstrou uma visão positiva sobre a capacitação 

para o Turismo de Eventos foi o representante do RC&VB que disse perceber um 



59 
 

ajuste do mercado e da área acadêmica às necessidades que a cidade aponta ao 

longo dos anos. 

 

4.2.2.3 Evolução no Número de Eventos Internacionais  

 

 

 Nesta questão foi abordada a evolução no número de eventos internacionais 

na cidade do Rio de Janeiro na última década e foi questionado se houve, na 

percepção dos entrevistados, algum marco em âmbito nacional que tenha 

impulsionado uma melhoria na captação destes eventos para a cidade. 

 Para os representantes da TURISRIO, RIOTUR e RC&VB a avaliação desta 

evolução é positiva, pelo fato de se perceber, atualmente, um Convention & Visitors 

Bureau mais atuante no sentido de captar um número cada vez maior de eventos, 

tanto nacionais quanto internacionais para a cidade. O entrevistado do RC&VB 

afirmou, ainda, que desde o anúncio do Rio como sede de mega eventos como a 

Copa do Mundo e as Olimpíadas constata-se que a cidade ganhou maior 

notoriedade. 

 A entrevistada da FGV afirmou desconhecer os dados sobre a evolução dos 

eventos internacionais no Rio, apesar de acreditar que tenha havido aumento neste 

número ao longo dos últimos anos. 

 Já a Diretora da Creacteve, ainda que tenha afirmado que, segundo dados do 

RC&VB, os números são crescentes, disse que, conforme sua percepção, o número 

de eventos internacionais na cidade não é satisfatório e que deveria haver ainda 

mais investimento por parte dos órgãos responsáveis. 

 Com relação a algum marco que possa ter impulsionado uma maior captação 

destes eventos para a cidade, a criação do Ministério do Turismo, em 2003, foi 

citada e, ainda, ressaltou-se a existência de uma Diretoria, dentro da EMBRATUR, 

cujo objetivo é, especificamente, a captação de eventos para o Brasil.  
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4.2.2.4 Centro de Convenções Sul América 

 

 

 A quinta questão tratou da inauguração de um novo centro de convenções, o 

Sul América, em 2007, na cidade do Rio de Janeiro e o que mudou no cenário da 

captação dos eventos internacionais na cidade em decorrência deste novo espaço. 

 A grande parte dos entrevistados afirmou não ter percebido um aumento no 

número de eventos no Rio a partir da instalação deste novo centro. Somente a 

representante da TURISRIO disse acreditar que o Sul América influenciou na 

captação de eventos internacionais. Alguns desses entrevistados, ainda, levantaram 

pontos negativos neste estabelecimento como o Coordenador de Marketing 

Estratégico da RIOTUR para quem o centro de convenções está mal localizado e 

desprovido de uma infraestrutura eficaz em seu entorno capacitada para atender os 

participantes de seus eventos, ainda que seja mais uma opção na cidade do Rio de 

Janeiro.   

 Outros entrevistados, no entanto, não somente concordaram com a questão 

de o Sul América ser mais uma opção para o Rio (de médio porte) como também 

discordaram do representante da RIOTUR destacando a localização do espaço para 

eventos como um ponto positivo (se comparado à referência em centro de 

convenções no Rio de Janeiro, o Riocentro) por estar mais conectado com comércio, 

aeroportos e hotéis. 

 Para a entrevistada da FGV, apesar de o Sul América ser mais uma opção no 

centro da cidade, a oferta ainda é baixa, precisando ser melhor estruturada. 

 

 

4.2.2.5 Perspectivas para o Turismo de Eventos  

   

 

 Os entrevistados também foram questionados acerca das perspectivas para 

os próximos anos com relação ao Turismo de Eventos na cidade do Rio de Janeiro. 

 Como já era de se esperar as principais perspectivas citadas estão 

relacionadas aos mega eventos que a cidade irá sediar dentro de alguns anos, a 

Copa do Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. 
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 Dois dos entrevistados, as representantes da FGV e da TURISRIO, 

destacaram o aumento no número de eventos esportivos a serem realizados na 

cidade em decorrência do legado que será deixado pelos mega eventos. Uma delas, 

até mesmo, apontou o Rio como a capital dos eventos esportivos no Brasil dentro de 

pouco tempo. 

 Outros dois, a Diretora da Creacteve e o representante do Departamento de 

Congressos e Eventos do RC&VB, salientaram o Marketing positivo que irá 

repercutir por meio da realização destes eventos, o que acarretará uma captação 

maior de eventos internacionais para a cidade. A entrevistada da Creacteve 

comentou, ainda, que esse Marketing já está trazendo resultados antecipadamente, 

pois já é capaz de perceber seus efeitos através da demanda maior que observa em 

sua empresa. 

 Para o Coordenador de Marketing Estratégico da RIOTUR, pode-se esperar 

mais do Turismo de Eventos no Rio de Janeiro tendo em vista que, em conferências 

internacionais nas quais a RIOTUR esteve presente, percebe-se a cada vez maior 

valorização do produto Rio. Soma-se a este fator a inauguração de hotéis com 

espaços para eventos nos próximos anos, como o Glória, Méridien e Nacional. 

 

 

4.2.2.6 Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 

 

 

 Na questão final foi perguntado aos entrevistados sobre as modificações que 

eles acreditavam que a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 

acarretariam para a cidade do Rio de Janeiro, tanto em termos de estrutura como de 

número de eventos internacionais sediados na cidade. 

 Com relação à estrutura da cidade para receber esses mega eventos, a 

entrevistada da TURISRIO afirmou que aeroportos, sinalizações turísticas, conexões 

entre as cidades, entre outros quesitos deverão ser ajustados. Para a representante 

da empresa Creacteve o metrô da Barra e a mais eficaz segurança são pontos os 

quais agregarão muito para a cidade. A entrevistada da FGV atentou para um fato 

importante, o de que se deve combater o surgimento de “elefantes brancos” nos 

pós-eventos, ou seja, evitar que o legado deixado acabe simplesmente sendo 

inutilizado. 
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 Sobre a questão a respeito do possível aumento no número de eventos 

sediados na cidade os entrevistados foram otimistas afirmando que estes mega 

eventos, sendo bem sucedidos, possibilitarão um excelente aproveitamento para a 

cidade no sentido de uma maior captação de eventos, tanto nacionais quanto 

internacionais. Mencionada em respostas de outra pergunta, a capacidade que a 

cidade desenvolverá para receber eventos esportivos foi novamente levantada, pois, 

com o legado que será deixado, não se deve perder esta oportunidade o que deve  

ser feito pelas autoridades responsáveis. Porém, de acordo com o Coordenador de 

Marketing Estratégico da RIOTUR, deve-se investir na captação de eventos de 

diferentes tipologias, também, a fim de agregar cada vez mais valor e notoriedade 

para o Turismo de Eventos na cidade do Rio de Janeiro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 No conteúdo deste trabalho foram feitas várias considerações a respeito da 

relevância do mercado do Turismo de Eventos, mais especificamente dos eventos 

internacionais, em nível mundial e nacional. A questão-problema deste TCC, no 

entanto, referia-se a este mercado na cidade do Rio de Janeiro. 

 Conforme os dados analisados, percebeu-se que, através das estatísticas da 

ICCA, a performance da cidade foi progressiva, ainda que São Paulo tenha 

apresentado um crescimento mais elevado com maior destaque. No período de 

2003 a 2008, a cidade do Rio de Janeiro teve um aumento de 28% no número de 

eventos internacionais, o que a posicionou em 36º lugar, um resultado bastante 

considerável, tendo em vista que o Rio, com esta colocação, alcançou o 2º lugar em 

número de eventos internacionais sediados no Brasil, com 41 eventos, em 2008.  

 Com relação aos dados obtidos com o RC&VB, o panorama constatado foi 

mais positivo, sendo possível visualizar um crescimento de 50% no número de 

eventos internacionais sediados, no período 2003-2008. Neste último ano, 72 

eventos ocorreram na cidade ao passo que, em 2003, este número foi de 48. 

 A análise do impacto econômico permitiu avaliar a relevância do segmento de 

eventos do Turismo na geração de renda para a economia da cidade. Somente 

utilizando-se os 11 eventos da Pesquisa do Impacto Econômico dos Eventos 

Internacionais Realizados no Brasil e apresentando apenas o impacto direto destes, 

chegou-se a um valor aproximado de mais de R$26.000.000.  

 Para fornecer outras informações à temática abordada neste trabalho foi 

realizada também uma pesquisa com especialistas de diferentes entidades 

relacionadas de alguma forma com eventos na cidade (FGV, TURISRIO, RIOTUR, 

RC&VB e a empresa organizadora de eventos Creacteve), indagando-os sobre 

questões pertinentes ao Turismo de Eventos no Rio de Janeiro, como relevância, 

capacitação e perspectivas.  
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 Nas entrevistas foi possível ressaltar diferentes qualidades as quais o 

segmento de eventos apresenta como: Redução da sazonalidade, promoção da 

cidade, troca de experiências e conhecimentos, entre outros. Para os representantes 

das entidades a capacitação de profissionais na área deixa ainda a desejar, sendo 

necessária a formação de mais pessoas para a operação do trade. Com relação às 

perspectivas para os próximos anos, o otimismo imperou, visto que a maioria está 

confiante com os mega eventos que serão sediados na cidade, os quais irão 

acarretar adaptações e melhorias na estrutura para receber esses eventos, como 

por exemplo na questão da segurança, transportes, sinalizações turísticas, dentre 

outras, possibilitando, futuramente, uma maior captação para o Rio de Janeiro, 

principalmente de eventos esportivos, oportunidade que deve ser aproveitada. 

Nesse sentido é imprescindível que se atente para que não ocorra abandono do 

legado deixado por estes mega eventos. 

 Encontrou-se como limitações para a realização deste TCC a sujeição à 

disponibilidade dos entrevistados para a pesquisa de opinião realizada. Cita-se 

ainda, que, inicialmente, o objetivo era realizar a pesquisa com seis entidades, 

incluindo o centro de convenções Sul América, o que não se concretizou, pois não 

houve horário disponível por parte de nenhum representante do local. 

A partir das informações levantadas neste trabalho foi possível concluir que a 

cidade do Rio de Janeiro ocupa uma posição de destaque no mercado de eventos 

internacionais ao redor do mundo e, principalmente, no Brasil. Porém, possui 

potencial para tornar-se referência, dependendo do comprometimento das 

autoridades em alavancá-la a este status, através de mais iniciativas no sentido da 

oferta e da realização bem sucedida da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas 

de 2016, que muito podem fazer pelo Turismo de Eventos da cidade. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

- Roteiro para entrevista 

 

O objetivo dessa entrevista é avaliar, junto a autoridades que trabalhem, de alguma 

forma, relacionadas a eventos, o mercado de eventos internacionais na cidade do 

Rio de Janeiro, sua importância, capacitação e perspectivas. 

 

1. Dados sobre o respondente 

Função: 

Tempo de experiência na área de eventos: 

 

2. Para o Sr.(a), qual a importância do Turismo de Eventos para a cidade do Rio de 

Janeiro atualmente? 

 

3. Como se encontra hoje em dia a capacitação da mão de obra para este tipo de 

segmento? Ela é suficiente e eficaz ou falta especialização? 

 

4. Como o Sr.(a) avalia a evolução no número de eventos internacionais do ano 

2000 até os dias atuais na cidade Rio de Janeiro? Houve algum marco em âmbito 

nacional que tenha facilitado /ou e impulsionado a maior captação de eventos?  

 

5. Com a inauguração de um novo centro de convenções (Sul América, em 2007), o 

que mudou no cenário da captação de eventos internacionais para a cidade? 

 

6. Quais as perspectivas para os próximos anos com relação ao Turismo de Eventos 

no Rio? 

 

7. A partir da captação de mega-eventos para a cidade, como a Copa do Mundo de 

2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o que, em sua opinião, irá modificar na 

estrutura e no número de eventos internacionais sediados no Rio de Janeiro? 
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APÊNDICE B – ESPAÇOS PARA EVENTOS 

 

 

Neste apêndice serão apresentados os cinco espaços a mais somados aos 

apresentados por Lohmann (2008) em seu trabalho, utilizados para levantar o 

número de espaços para eventos existentes na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Nome Bairro Telefone Site  Tipologia Capacidade 

Best Western Ipanema 21 25252020 www.solipanema Hotel Até 200  

Sol Ipanema     .com.br   pessoas 

Golden Tulip Leme 21 35455300 www.goldentulip Hotel Até 200  

Continental     continental.com.br   pessoas 

Porto Bay Rio Copacabana 21 25468000 www.portobay. Hotel Até 200  

International     com   pessoas 

Golden Tulip Copacabana 21 35455400 www.goldentulip Hotel De 200 a 800 

Regente     regente.com.br   pessoas 

Mercure  Botafogo 21 22669200 www.accorhotels. Hotel Até 200  

Botafogo     com   pessoas 
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