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Fiel ao compromisso histórico de ter na defesa da atividade turística 

um dos pilares de sua atuação, a CNC abre um espaço de reflexão para 

que os maiores especialistas do setor e da área acadêmica possam 

tratar dos assuntos com conhecimento e profundidade. 

A revista Turismo em Pauta é feita por quem sabe, para contribuir, de 

forma efetiva, com a construção de um turismo cada vez mais forte, 

vocacionado e integrado à economia do nosso país.
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UMA NOVA MARCA. A COMPETÊNCIA DE SEMPRE.

A marca do Senac está presente em todo o Brasil e faz 

parte da vida de milhares de brasileiros que buscam, 

na formação profissional, uma oportunidade de 

crescimento e realização pessoal. 

Eles se transformam e ajudam o país a se transformar 

para melhor, como a nova marca do Senac.
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Editorial
Esta edição da Turismo em Pauta reúne artigos 

que apresentam um panorama das potencialidades, dos 
desafios e das necessidades do setor de eventos.

Nessa faixa do promissor mercado do turismo atuam 
empresas que veem uma crescente demanda por seus 
serviços, seja no lazer e entretenimento, no segmento 
de negócios, no turismo social ou no esportivo.

Mas a expansão e a consolidação desse mercado 
vão depender do cumprimento de alguns pontos que 
precisam estar no radar de todos.

Uma das questões identificadas é a necessidade 
de uma autorregulamentação que garanta um cresci-
mento equilibrado, sustentável do setor. E com relações 
mercadológicas que assegurem a estabilidade financeira 
dos empreendimentos, de um lado, e a satisfação dos 
consumidores, de outro.

Nesse aspecto, a realização dos grandes eventos 
esportivos que se aproximam é, mais uma vez, uma 
grande chance a ser aproveitada. O atendimento às 
demandas a serem geradas precisa estar associado a 
uma visão estratégica dos empresários e do governo, 
de forma a encontrar respostas para a grande questão 
que se coloca: como ficaremos em 2017?

Na realidade, essa preocupação deve nortear o pen-
samento e a ação não apenas dos que atuam no setor 
de eventos, mas também daqueles que integram as 
demais cadeias produtivas do turismo.

 A Copa e os Jogos Olímpicos passarão, mas nada 
será como antes.

Ou será?

Boa leitura!
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Os desafios do  
mercado de turismo de 
negócios e eventos 
Anita Pires
Presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc) 
e sócia-gerente da Pires e Associados, com experiência de mais de 15 
anos na organização e na geração de eventos. Especializada em Ciências 
Políticas na Fiap (Paris, França).

O turismo no Brasil vive um período especial, impul-
sionado pela dinâmica econômica do País, com 

um megamercado interno e as perspectivas geradas 
por esse momento, quando o Brasil sedia, na mesma 
década, os dois maiores eventos esportivos do mun-
do – a Copa do Mundo Fifa e os Jogos Olímpicos. No 
cenário internacional, somos o nono destino de even-
tos internacionais, segundo o ranking da Associação 
Internacional de Congressos e Convenções (ICCA, na 
sigla em inglês), e estamos entre os dez principais 
países para realização de grandes feiras internacionais.

O setor de eventos é o quarto colocado na pauta de 
exportações do Brasil. Cresce 7% ao ano, gerando três 
milhões de empregos diretos e indiretos, impactando 

O setor de turismo, e especialmente seu segmento 
de negócios e eventos, encontra-se em um momento 
histórico no Brasil, impulsionado pelo crescimento 
econômico e pela visibilidade mundial em função dos 
megaeventos. No entanto, temos de enfrentar algumas 
questões importantes para a evolução do setor. 
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56 setores da economia nacional e 
ocupando 57% dos assentos das 
companhias aéreas. 

Segundo pesquisa do Instituto 
Alatur, em parceria com o Meeting 
Professionals International (MPI),  
realizada com executivos das mil 
maiores e melhores empresas da 
revista Exame, em 2011 o número 
de eventos realizados cresceu 43% 

em relação ao ano anterior. Para 2013, a expectativa é 
de que o budget para eventos corporativos aumente 
cerca de 12%, alcançando o valor médio aproximado 
por empresa de R$ 23 milhões. Esses dados indicam 
o reconhecimento, por parte das grandes empresas, 
de que o evento é uma plataforma de comunicação e 
marketing que, em tempos e cenários cada vez mais 
competitivos, permite informar, motivar e desenvolver 
relacionamentos face to face com diferentes parceiros 
e colaboradores em níveis local e global. O evento é 
essa extraordinária ferramenta.

No entanto, temos de enfrentar algumas questões 
importantes para a evolução do setor, como o desco-
nhecimento dos gestores públicos sobre o mercado 
de turismo de negócios e eventos. Essa percepção 
está retratada na pobreza das políticas públicas, no 
minguado orçamento, nas Secretarias de Turismo e 
na falta absoluta de pesquisas e dados estatísticos e 
econômicos. Como definir políticas públicas para o 
setor, se não existe a dimensão de seu impacto como 
grande gerador de riqueza e desenvolvimento? 

Outra questão a ser superada para o fortale-
cimento do turismo de negócios e eventos, assim 
como do turismo em geral, é a fragmentação da 

É preciso entender a 
natureza do Brasil moderno 
e o papel das entidades 
fortes, estruturadas, 
guiadas por dirigentes 
comprometidos com a 
gestão das organizações
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representação coorporativa. Muitas entidades re-
presentativas são organizações frágeis, conserva-
doras, politicamente dependentes e sem cultura de 
associativismo empresarial. 

É preciso entender a natureza do Brasil moderno 
e o papel das entidades fortes, estruturadas, guia-
das por dirigentes comprometidos com a gestão das 
organizações. O impacto desse comportamento no 
desenvolvimento do mercado, no crescimento do 
País e nas relações com o poder público é condição 
fundamental para a sobrevivência das empresas, para 
a prestação de serviços de qualidade e para o desen-
volvimento do setor.

O associativismo empresarial é ferramenta funda-
mental para o crescimento do Turismo de Negócios no 
Brasil. Temos de exercitar uma musculatura própria 
para enfrentar os desafios e crescer e nos fortalecer. 
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Ter a capacidade de olhar o mun-
do, o Brasil e o nosso segmento, 
construindo pactos com o setor 
público, o mercado e as outras 
entidades, assim como observar 
o que agrega e o que atrapalha, 
é fundamental para o fortaleci-
mento dessa atividade econômi-
ca crescente.

Somente por meio de coo-
peração e parcerias será possí-
vel alavancar grandes projetos 
de crescimento, qualificando o 
mercado e fortalecendo os pro-
fissionais. Desse modo, todos 
poderão usufruir das grandes 
oportunidades geradas por esse 
momento dinâmico do setor de 
turismo de negócios e eventos 
no Brasil.

Sabemos que os segmentos que 
se organizam levam vantagem no 
diálogo com o setor público e com 
o mercado, inspiram confiança e 
constroem políticas efetivas de 
desenvolvimento e crescimento 
no mercado global.

As mudanças, os conflitos pró-
prios da competição capitalista, as 
grandes transformações tecnoló-
gicas, sociais e de gestão exigem 
preparo, visão, capacidade de en-
tendimento e compreensão dos 
novos tempos. 
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“Não são as espécies mais fortes que sobrevi-
vem nem as mais inteligentes, mas as que melhor 
se adaptam às mudanças”. Assim sendo, grandes 
desafios nos aguardam, como o aprimoramento da 
gestão das empresas e a sustentabilidade ambiental. 
Essa questão ganhou, recentemente, uma ferramen-
ta – a norma ABNT NBR ISO 20121:2012, que visa 
privilegiar o uso de práticas sustentáveis na orga-
nização de eventos, promovendo a criatividade e 
facilitando a inovação, ou seja, eventos inteligentes, 
eventos verdes, interativos e geradores de novos 
negócios para nossos clientes.

Entendemos que o maior dos desafios é a orga-
nização do mercado de turismo de eventos e ne-
gócios, ou seja, autorregular o setor, que hoje não 
tem nenhuma normatização, apesar da Lei Geral de 
Turismo, a qual, por sua vez, necessita de revisão e 
adaptação à realidade do mercado. 

Nesse cenário de crescimento do setor, muitas 
mudanças estão acontecendo. Doze entidades se 
uniram e formaram o Fórum do Setor de Eventos 
(ForEventos), no qual, juntas, definem ações le-
gais, jurídicas e de mercado, assumindo objetivos 
que são comuns a todas as organizações. A flexi-
bilização da legislação trabalhista para atender ao 
trabalho temporário existente no setor de turismo, 
hotelaria e eventos, um novo modelo de licitação 

Somente por meio de cooperação e parcerias será 
possível alavancar grandes projetos de crescimento, 
qualificando o mercado e fortalecendo os profissionais



Setembro/Outubro 2012 - nº 13

12

para o setor e a articulação com o setor público e 
o mercado são bandeiras do Fórum. Nesse contexto, 
a Abeoc atua na coordenação político-institucional 
do ForEventos.

Uma ação do Fórum do Setor de Eventos que a 
Abeoc vem desenvolvendo em conjunto com as de-
mais entidades é o projeto de autorregulamentação 
do setor de eventos. Esse projeto visa definir normas 
e referências na contratação de serviços, bem como 
estabelecer parâmetros de negociação, desse modo 
qualificando e profissionalizando os serviços presta-
dos às organizações e às empresas.

Outra iniciativa que está contribuindo efetivamen-
te para qualificar e profissionalizar o setor de eventos 
é o Selo de Qualidade Abeoc. Empresas associadas à 
Abeoc são auditadas e orientadas por consultores, 
por meio de um modelo de certificação que busca 
implantar um sistema de gestão eficiente, focado 
na qualidade e na excelência nos serviços prestados. 
As empresas que conquistam o Selo de Qualidade 
têm um grande diferencial no mercado em relação 
não apenas à qualidade dos serviços, mas também à 
confiança por parte dos clientes. 

Essas mudanças que começam a aflorar nos per-
mitem ser otimistas em relação ao futuro do setor. 
Embora tenhamos desafios históricos a serem supe-
rados, as oportunidades estão colocadas. Com muito 
trabalho, cooperação, parcerias, qualificação e capa-
citação, o Brasil pode expandir sua participação nesse 
grande mercado e aproveitar o imenso potencial de 
geração de riqueza e desenvolvimento do turismo de 
negócios e eventos. 
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Brasil deve aproveitar os 
Jogos Olímpicos de 2016 
para impulsionar o turismo 
Jeanine Pires
Presidente do Conselho de Turismo e Negócios da Fecomércio-SP e  
secretária Executiva do Ministério da Cultura

Após 16 dias, as Olimpíadas de Londres terminam, 
para dar início à contagem regressiva para os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Chegou a nossa 
vez! Precisamos começar a trabalhar para mostrar 
a capacidade de receber bem, além de nossa cultura, 
belezas, ritmo e potencial turístico. 

Os jogos de Londres nos permitiram conhecer 
um pouco mais da cidade e do Reino Unido. 

Quem não tinha interesse no país, com certeza teve 
a curiosidade estimulada pelas belas imagens que 
mostravam a capital e seus arredores em matérias 
realizadas pelas mais diferentes mídias do mundo. 
Presenciamos um evento de alta qualidade, supe-
rorganizado, sem problemas ou polêmicas. Não há 
dúvida de que os observadores do Brasil trouxeram 
muitas ideias e exemplos para seguirmos por aqui. 
Profissionalismo, dedicação, trabalho em equipe, 
disciplina, transparência, valores e transformação 
devem estar na mente dos que lideram a prepara-
ção dos Jogos Rio 2016. 

E nesse processo, deve-se destacar a importância 
da oportunidade de alavancar a indústria turística. 
Os bons resultados dependem de como são admi-
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nistrados o planejamento e a execução de eventos 
como esse. Para atender às demandas, o destino-
sede deve adequar seus equipamentos e serviços 
turísticos aos altos padrões internacionais. A troca 
de experiências e o desenvolvimento de novas tec-
nologias alavancam os mais distintos mercados e 
melhoram a competitividade do setor de turismo. 

Portanto, é crucial planejar agora o que virá depois 
de 2014 e, principalmente, depois de 2016. Isso exige 
aproveitar as oportunidades atuais e traçar as estraté-
gias de médio e longo prazos para o turismo brasileiro.

Rio 2016 e o turismo:
No caso do Brasil, o legado esportivo terá impor-

tante poder de transformação e de envolvimento da 
população, especialmente dos jovens, que serão in-
centivados a praticar esportes, trabalhar em equipe 
e valorizar o patrimônio das cidades. Nesse contexto, 
o legado deixado pelos eventos esportivos pode ser 
usado como uma forma de combater as diferenças 
sociais e a violência, assim como de melhorar a qua-
lidade de vida da população em geral. 

Sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos logo 
depois da Copa do Mundo será uma oportunidade 
ímpar para o Brasil. Mas precisamos avançar rápido, 
pois os desafios serão maiores do que se imagina. 
Precisamos usar o exemplo de Londres e acelerar as 
distintas etapas de preparação. Itens como trans-
porte, mobilidade, serviços, telecomunicações, se-
gurança, programa de voluntários, sustentabilidade, 
entre outros, devem estar alinhados, pois garantem 
o sucesso de qualquer evento. 

Pensar no legado que as olimpíadas vão deixar 
para o País é fundamental para o desenvolvimento 
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da indústria tu-
rística. Projetos 
devem incluir 
a realização de 
pesquisas, para 
detectar o per-
fil dos visitan-
tes, assim como 
o que o destino precisa fazer para incrementar o 
fluxo de turistas depois do evento.  De acordo com 
um levantamento do Euromonitor International, os 
Jogos Olímpicos de Londres ajudarão a aumentar a 
conscientização sobre o Reino Unido, incentivando 
as viagens de novos e antigos visitantes. 

Esse é um dos motivos que nos levam a con-
cluir que, tratando-se de turismo, a proposta não 
deve ser apenas encher os estádios durante os 
jogos, mas aproveitar a oportunidade para tornar 
o destino mais conhecido e atraente não só para 
viagens de lazer, mas também para a realização 
de outros eventos. 

Seguindo exemplos:
A organização de um megaevento exige inves-

timentos milionários, principalmente da cidade 
anfitriã, do Comitê Olímpico Internacional (COI) e 
dos patrocinadores, que costumam fortalecer suas 
marcas quando as vinculam às Olimpíadas. Segundo 
John Macomber, CEO da La George B. H. Macom-
ber Company, grandes marcas, como Coca-Cola e 
Adidas, têm retorno significativo quando investem 
em eventos esportivos. Já o gasto das cidades com 
infraestrutura, na opinião de Macomber, dificilmente 
paga-se por si só. 

É crucial planejar agora o que virá depois 
de 2014 e, principalmente, depois de 2016. 
Isso exige aproveitar as oportunidades 
atuais e traçar as estratégias de médio e 
longo prazos para o turismo brasileiro
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Um exemplo interessante é Barcelona, onde os 
investimentos foram feitos em obras que continua-
ram rendendo lucros. Sandalio Gomes, presidente 
e diretor acadêmico do Centro de gerenciamento 
em negócios esportivos da Iese Business School 
da Espanha, explicou que os apartamentos da vila 
olímpica eram de alto nível e que, por essa razão, 
logo foram adquiridos por investidores privados. 
“Pueblo Nuevo, uma aérea até então antiga e de-
teriorada, foi reconstruída para dar visibilidade ao 
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mar e ao porto. Os jogos foram organizados com 
muita qualidade e contribuíram para a divulga-
ção de uma imagem positiva de Barcelona inter-
nacionalmente, beneficiando e desenvolvendo o 
turismo”, ressaltou.  

Os porta-vozes do Rio de Janeiro, em suas apre-
sentações sobre a Rio 2016, asseguraram que os jogos 
vão gerar cerca de 120 mil postos de trabalho e que, 
impulsionada pelos jogos, a economia brasileira al-
cançará uma cifra de US$ 51,1 milhões. Tais projeções, 
com certeza, são possíveis de ser alcançadas, desde 
que os objetivos traçados sejam cumpridos com de-
dicação e seriedade. Como aconteceu na Espanha, 
para que o crescimento continue no pós-evento, é 
mandatório pensar nele já nas estratégias iniciais. 

Acertos podem nos render um retorno surpreen-
dente. Análises feitas no Plano Aquarela 2020 in-
dicam que, depois dos eventos, o Brasil chegará 
a 2020 com cerca de 10 milhões de turistas es-
trangeiros e terá sua receita turística triplicada no 
período de 2011 a 2020. 

Ações combinadas:
O acordo assinado entre o ministro das Relações 

Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, e a Secretária 
do Departamento de Segurança Interna dos Esta-
dos Unidos, Janet Napolitano, para a criação de um 
grupo de trabalho voltado ao estudo de medidas 

O legado deixado pelos eventos esportivos pode ser 
usado como uma forma de combater as diferenças 
sociais e a violência, assim como de melhorar a 
qualidade de vida da população em geral
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que coloquem fim à exigência de visto entre os 
dois países representa um importante passo para 
o turismo brasileiro. 

O mercado americano é o segundo maior emissor 
de turistas para o Brasil, e a decisão, sem dúvida, vai 
nos ajudar a alavancar o turismo interno. Apenas para 
dar uma ideia, o gasto médio diário de um turista 
americano no Brasil é de US$ 1.370,00 por viagem, o 
que significa que os quase 700 mil americanos que 
chegaram por aqui em 2011 representaram um im-
pacto direto de US$ 900 milhões na economia nacio-
nal e um impacto indireto de US$ 2,5 bilhões. E com a 
facilitação do visto, esses resultados podem aumentar. 

Uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe) que analisou a Demanda Turística 
Internacional em 2010 (esse é o dado mais atual) 
apontou algumas informações sobre os gastos de 
turistas norte-americanos no Brasil. Os turistas com 
o consumo diário mais elevado são aqueles que che-
gam por aqui para negócios, eventos e convenções 

– o gasto médio é de US$ 151,58/dia. Em seguida, 
estão os que viajam a lazer – o gasto médio é de 
US$ 95,50/dia. É bom saber que os americanos que 
visitam o Brasil concentram seus gastos em ativi-
dades turísticas, culturais, de negócios e de eventos.

Com a aprovação das medidas que acabam com 
a exigência de visto e a possibilidade de impul-
sionar o fluxo de visitantes americanos, surge a 
nossa oportunidade de aumentar a entrada de di-
visas estrangeiras. Os negócios entre os dois países 
poderão ser incrementados pela flexibilização do 
visto, pelo estímulo a novos voos regulares e pela 
cooperação para os próximos eventos: a Copa de 
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.    
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Muita coisa mudou desde novembro de 1983, 
quando o primeiro Convention & Visitors Bu-

reau (CVB) Brasileiro foi instituído oficialmente no 
Salão Bandeirantes do Hotel Hilton, localizado na 
Avenida Ipiranga, em São Paulo.

Naquela época, só era possível viajar com a 
ajuda de um agente de viagens credenciado. As 
confirmações das reservas eram feitas por telex 
e fax. O povo gritava nas ruas por “diretas já”, 
enquanto vivíamos períodos de inflação alta e 
diversos planos econômicos. 

A abertura de shopping centers aos domingos 
era uma ofensa para os religiosos, que não que-
riam estimular a troca da missa pelo consumo. 
O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 aconte-
cia no Rio de Janeiro, e pacotes turísticos eram 

O papel do Convention 
and Visitors Bureau 
na promoção e no 
fortalecimento do destino
Toni Sando
Presidente Executivo do São Paulo Convention & Visitors Bureau

A criação de um CVB é a demonstração de como  
uma sociedade civil organizada pode se unir e  
criar mecanismos que promovam e gerem  
resultados efetivos para a sua região.
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vendidos para ver o Cometa Halley. E o mundo 
aguardava, ansiosamente, a virada do século, 
com o bug do milênio.  

Nos eventos, reuniões ou congressos, o máximo 
que se ouvia era um pager tocando com um discre-
to bipe. As cartas, que antes levavam semanas para 
ser recebidas, protocoladas com cópia em carbono e 
arquivadas em pastas suspensas, foram substituídas 
pela instantaneidade das mensagens de celular. 

Ninguém imaginava, naquela época, que um dia 
seria possível ter milhares de amigos, sem nunca 
sequer ter visto as pessoas em toda a sua vida, 
compartilhando e “curtindo” ideias e opiniões atra-
vés de equipamentos que cabem na palma da mão. 

Enfim, o tempo passou, o mundo evoluiu. E 
não poderia ser diferente com comércio, turismo, 
serviços e eventos.  

Do primeiro Convention and Visitors Bureau, há 
29 anos, até hoje, são mais de cem em todo o Brasil 
e  milhares de entidades similares em todo o mundo.

Há CVBx atuando para Convention, focados na 
captação e no apoio a novos eventos, principal-
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Do primeiro Convention and 
Visitors Bureau, há 29 anos, até 
hoje, são mais de cem em todo 
o Brasil e milhares de entidades 
similares em todo o mundo

mente quando a cidade que representam possui 
equipamentos estruturados, centros de convenções 
e exposições, além de meios de hospedagens que 
atendam à demanda de cada evento.  

Outros estão direcionados para Visitors, com 
ações de promoção, produtos  e serviços, a fim de 
oferecer experiências do destino. Por fim, existem 
CVBx esforçando-se com seus dirigentes para esta-
belecer no bureau uma fonte de renda estável, que 
permita que cumpram seu papel efetivo de atuar 
em  benefício do seu destino.

Nas principais cidades do mundo, os CVBx po-
dem ser privados ou mistos, com um ponto em 
comum: além dos recursos gerados pela entidade 
por meio de seus associados, eles também recebem 
verbas do governo voltadas a captação e promoção. 

Muitos governantes entendem que a promo-
ção e a geração de negócios é papel da iniciati-
va privada, mas também consideram que a vinda 
de eventos e visitantes para o destino beneficia 
economicamente toda a comunidade; por isso seu 
compromisso em manter e estimular  uma entidade 
para captar novos eventos e promover o destino.

Um dos recursos oficiais consolidados que o 
setor público de alguns países utiliza em suas ci-
dades, a fim de incentivar os CVBx a promoverem 
seu destino, é o repasse para a entidade do imposto 
cobrado como city tax – ou 
room tax – do visitante.

Já no Brasil não é possí-
vel instituir a room tax como 
taxa, pois seria uma bitribu-
tação, tendo em vista o já 
existente ISS. Apesar de ser 
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expressiva sua arrecadação no grupo 13, não faz 
parte da política pública destinar parte desse re-
curso a esse fim. Por isso, a solução legal da inicia-
tiva privada, com apoio da hotelaria, foi instituir a 
room tax como uma contribuição facultativa que, 
após o desconto dos impostos devidos na fatura, 
é repassada para os CVBx.  

Seja como for, a criação de um CVB é a de-
monstração de como uma sociedade civil organi-
zada pode se unir e criar mecanismos que promo-
vam e gerem resultados efetivos para a sua região.

Em São Paulo, o São Paulo Convention and  
Visitors Bureau (SPCVB), marca registrada da Fun-
dação 25 de Janeiro – Tudo por São Paulo, foi 
instituído como uma entidade estadual. 

Seu Conselho Curador, formado por institui-
dores,  é composto por empresas e entidades pri-
vadas de âmbito nacional e estadual, sindicatos 
e algumas entidades públicas. Entre os membros 
desse conselho temos Abav-SP, Abeoc-SP, ABIH-
SP, Associação Comercial de São Paulo, CDL Sho-
pping Iguatemi, Fecomércio-SP, Sindetur, Sindi-
lojas e Ubrafe. 

Como fundação de direito privado sem fins lucrati-
vos, suas contas são auditadas por renomadas empresas 
de auditoria, como KPMG, Delloite e BDO, e passam por 
aprovação anual e controle da Curadoria de Fundações 
do Ministério Público Estadual de São Paulo. 

Um CVB não é uma entidade classista, mas sim voltada ao 
mercado multissetorial. Não é seu papel trabalhar ou apoiar 
a necessidade específica  de um determinado segmento 
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Governança corporativa
Com 650 empresas associadas de 52 segmentos, o 

SPCVB é constituído por três estruturas de governança:  
1) Conselho Curador e Fiscal - representado 

por 30 entidades e empresas, que nominam um 
Presidente e cinco vice-presidentes. Essa diretoria 
é eleita a cada dois anos, entre os membros do 
próprio Conselho.  

2) Conselho de Administração - formado por dez 
empresários e/ou  executivos que atuam na cadeia 
produtiva de eventos, comércio, serviços e turismo. 
É rotativo, eleito, a cada dois anos, pelos associados 
mantenedores com mais de um ano de associação.  

Para manter a perenidade da instituição e de suas 
ações, o presidente do Conselho precisa ter atuado na 
gestão anterior, e, para ser vice-presidente, precisa ter, 
no mínimo, dois anos como associado mantenedor.  
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3) Staff - equipe de 30 pessoas, funcionários e 
estagiários. A estrutura é administrada pelo pre-
sidente Executivo contratado, e suas seis áreas 
de atuação são divididas em três eixos: Captação, 
Mar keting e Gestão. No SPCVB, 60% da equipe 
técnica é formada por bacharéis em turismo.  

Desde a gestão eleita em 2005, foi estabelecido 
por seus dirigentes que a entidade deve manter, com 
transparência, ética, profissionalismo, inovação e 
responsabilidade, uma atuação mercadológica.

Um CVB não é uma entidade classista. É uma 
entidade voltada ao mercado multissetorial.

O SPCVB é uma entidade independente, cujo 
quadro associativo é formado por vários setores 
envolvidos, cada um contribuindo de acordo com 
a definição estipulada pelo Conselho Curador e 
baseada em seu regimento interno.

A entidade precisa estar sempre focada nas 
oportunidades de mercado, sem 
dispersão, pois sua missão é cla-
ra: contribuir para aumentar o 
fluxo de visitantes por meio da 
captação de eventos e promo-
ção do destino, integrando seus 
associados a vários setores da 
sociedade por meio de parcerias 
público-privadas e da coopera-
ção com outras entidades.

Não é papel do CVB trabalhar 
ou apoiar a necessidade específi-
ca de um determinado segmento 
do mercado. 

Cada setor tem sua entidade 
classista, que atua com conhe-
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cimento de causa e profissionais técnicos e tem a 
missão de defender os interesses de seus empresários. 

Há fóruns estruturados para expor necessidades, 
reivindicar ou debater a participação dos demais 
setores, como, por exemplo, os Conselhos Munici-
pais e Estaduais de turismo, que reúnem represen-
tantes com legitimidade.

A plataforma financeira do SPCVB está baseada 
nas mensalidades de seus associados, em parcerias 
e, principalmente, no apoio dos hotéis, com o re-
passe da room tax.

Sem essa contribuição, seria inviável, para os 
demais associados, manter, apenas com a mensa-
lidade, a estrutura de um bureau.  

A estrutura e seus três pilares
Captação, Marketing e Gestão 
A área de captação de eventos é composta por 

duas áreas: nacional e internacional. 
Captar eventos é o resultado de um longo e 

minucioso processo. A fim de atrair entidades as-
sociativas, promotores e organizadores de eventos, 
nossa equipe técnica oferece suporte e logística 
e prepara dossiês de candidatura personalizados, 
contendo diversas informações sobre meios de 
hospedagem por destino, espaços para realização 
de eventos, malha aérea e rodoviária, opções de 

A missão do CVB é clara: contribuir para 
aumentar o fluxo de visitantes por meio 
da captação de eventos e da promoção 
do destino, integrando seus associados 
a vários setores da sociedade 
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lazer, além de cartas de apoio de órgãos públicos 
e entidades privadas.

Além dos dossiês de candidatura, são realizadas 
visitas técnicas, site inspection e inúmeras reuniõe s 
para apresentação das vantagens de trazer um 
evento para a capital ou para os destinos parceiros 
onde o SPCVB atua em parceria com CVBx locais 
ou secretarias de turismo.

Por meio de uma intensa pesquisa dos eventos que 
estão sendo realizados e previstos para os próximos 
anos em outras cidades, networking e intercâmbio 
com órgãos de turismo e CVBx de todo o Brasil e do 
mundo, nossa equipe de captação está sempre atenta 
às oportunidades para oferecer o destino São Paulo.

O Marketing é dividido em três áreas. 
Na área de Relacionamento com associados, 

mantemos interação com nossos 650 associados 
por meio de encontros, publicações,  participações 
em feiras, eventos e programas de capacitação.

Na área de Comunicação, estabelecemos um 
canal aberto nas mídias sociais e na imprensa, com 
atualização constante do site www.visitesaopaulo.
com.br e dos aplicativos, produção de materiais 
promocionais, campanhas do São Paulo é tudo de 
bom e inclusão do link nos sites dos eventos e do 
do Desconto SP, com dicas e ofertas antes mesmo 
de o visitante chegar a São Paulo. 

Quando os profissionais dos CVBx trabalham 
unidos na busca da conscientização do mercado 
corporativo, de novas receitas e respeitando 
a atua ção regional, só há benefícios 
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Na área de Relacionamento com o 
mercado, estabelecemos parcerias com 
empresas, para apoio a ações de pro-
moção e divulgação, potencializando as 
oportunidades de vincular a marca ao 
destino, e, no mercado corporativo, o 
relacionamento e o apoio logístico aos 
gestores de viagens e agências de via-
gens corporativas.

Na área de Gestão, o SPCVB é respal-
dado pela mensalidade dos associados 
mantenedores, pelas parcerias, pelos 
anunciantes de mídia dirigida e pelas 
contribuições da room tax. Essas receitas 
asseguram a manutenção de uma equipe 
de profissionais, com contrato de gestão, 
avaliação de desempenho, metas e indi-
cadores definidos. 

Destinos parceiros
Para ampliar as alternativas de hospita-

lidade, entretenimento e realização de mais 
eventos no Estado de São Paulo, o SPCVB vem 
exercendo seu papel estatutário por meio de 
um termo de cooperação mútua. Com ética e 
transparência, o SPCVB e os CVBx locais vêm 
somando esforços para promoção de seus 
destinos. Dessa forma, todos saem ganhando. 

São Paulo contribui para o fortalecimento 
dos destinos, e os destinos, para o fortaleci-
mento de São Paulo, com alternativas e qua-
lidade de seus equipamentos, excelência dos 
profissionais do setor e características que só 
o empresário local pode oferecer.
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Essa integração é que faz com que o SPCVB 
cumpra seu papel de beneficiar associados, par-
ceiros e comunidades, respeitando seus limites, 
não aceitando como associado um estabeleci-
mento que não esteja vinculado ao CVB local.

Naturalmente, quando não há um CVB estabe-
lecido, existe o apoio de prefeituras, secretarias de 
turismo, associações comerciais ou representantes 
do empresariado local para validar os estabeleci-
mentos e gerar conteúdo sobre o destino.

Quando os profissionais dos CVBx trabalham 
unidos na busca da conscientização do mercado 
corporativo, de novas receitas e respeitando a atua-
ção regional, só há benefícios. Não há conflito em 
promover os destinos, pois todos ganham.

Um exemplo disso foi a parceria entre os CVBx 
do Rio de Janeiro e de Foz do Iguaçu com o selo 
Maravilhas do Brasil.

Como São Paulo não é só uma cidade, mas várias 
dentro de uma, desenvolvemos  o projeto Destinos 
SP, com o objetivo de incentivar a permanência e 
a experiência do visitante por regiões da cidade, o 
que tem criado muitas oportunidades de negócios.

O São Paulo Convention & Visitors Bureau vem 
traçando uma trajetória muito rica, construída 
graças à cooperação dos membros do Conselho 
de Administração, do Conselho Curador, de uma 
equipe de profissionais comprometidos e, é claro, 
dos associados mantenedores, razão de chegarmos 
até aqui e seguirmos em frente, com todas as mu-
danças que hão de vir. 
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A autorregulamentação 
do setor de eventos
Ariane Angioletti
Diretora Executiva da Associação Brasileira de Empresas de Eventos 
(Abeoc), advogada e bacharel em Relações Internacionais.

O Brasil alcançou destaque internacional 
ao conseguir se eleger sede dos megaeventos 
esportivos para esta década. A notícia propiciou 
o crescimento do setor do turismo de negócios 
e eventos e, com ele, o desenvolvimento dos 
prestadores de serviços e da forma com que esses 
atores se relacionam no mercado.

Essa relação mercadológica é a base da análise 
que fazemos aqui sobre a necessidade de 
regulamentação desse segmento.

Nos últimos anos, o Brasil ganhou destaque inter-
nacional e vem se firmando com um número cada 

vez maior de cidades como sedes de eventos inter-
nacionais, conforme divulgado pelo ranking da Inter-
national Congress and Convention Association (ICCA). 
Em 2011, chegamos à sétima posição no ranking, com 
52 cidades recebendo eventos internacionais.

Com a eleição do País como sede da Copa de 
Futebol de 2014 e do Rio de Janeiro para receber 
os Jogos Olímpicos em 2016, aceitando, assim, o 
desafio de sediar os dois maiores eventos espor-
tivos mundiais num espaço de dois anos, o Brasil 
demonstrou uma postura incisiva em sua divulga-
ção como destino de eventos. 
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Os resultados já são sentidos no mercado in-
terno, junto com o crescimento econômico do 
País, por meio dos dados positivos do setor, do 
surgimento de novas empresas e de prestadores 
de serviços, da criação e da oferta de um crescente 
número de cursos de tecnólogos, de graduação e 
de especializações com foco em eventos. 

Esse aumento de oferta de prestadores de serviços 
faz com que aumentem as demandas pela regulação 
das atividades relacionadas ao segmento do turismo 
de negócios e eventos. 

Essa organização poderia partir de duas frentes: 
do governo federal, por meio dos processos legislati-
vos, na elaboração de leis específicas para esse setor 
tão forte economicamente e tão fraco no olhar das 
normas e regras próprias; e do próprio setor – o que 
é, a julgar pela morosidade do processo legislativo 
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brasileiro e pela exten-
sa pauta de prioridades 
do Congresso Nacional, 
uma acertada decisão. 
A esse processo dá-se o 
nome de autorregula-
mentação – um traba-
lho de análise de mer-
cados e de criação de 
normas com o objetivo 
de buscar equilíbrio de 
determinado setor. Assim, ao regular determinado 
segmento do mercado e suas práticas, a tendên-
cia é buscar um ponto que viabilize a estabilidade 
financeira, de um lado, e o bem-estar dos consu-
midores, de outro, na forma de disponibilidade de 
bens e serviços de qualidade e a preços razoáveis. 

A informação é uma das ferramentas mais im-
portantes para o funcionamento do processo de 
autorregulamentação. A existência de perfeita in-
formação sobre o setor – seus atores, suas relações 
mercadológicas seus pressupostos e a legislação 
existente – é fundamental para o embasamento 
teórico das normas de padronização deste.

Isso porque a autorregulamentação visa incenti-
var a organização do mercado, promover a eficiên cia 
econômica e buscar reproduzir as condições de com-
petição, para que os consumidores tenham acesso a 
produtos e serviços com a qualidade e os níveis de 
preço que obteriam em um ambiente competitivo, 
sem gerar a diminuição exarcebada pelos organiza-
dores de eventos, prestadores de serviço ou mesmo 
órgãos públicos com as práticas de captação dos 
orçamentos prévios aos processos licitatórios. 

A unificação de conceitos, a 
criação de um órgão ao qual todos 
possam recorrer, a consolidação 
de uma atividade como sinônimo 
de profissionalismo, segurança 
e defesa da ética. É disso que 
falamos quando defendemos 
a autorregulamentação
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Mas como fazer a autorregulamentação desse seg-
mento que, em sua cadeia produtiva, envolve mais 
de 50 setores da economia? Certamente, essa não é 
uma tarefa fácil, muito embora surja como uma ne-
cessidade urgente de se estabelecerem critérios num 
mercado nacional que possui abrangência continental 
e percebe o aumento das demandas internacionais.

A autorregulamentação vem alicerçada na 
elaboração de contratos padrão de prestação de 
serviços, no estabelecimento de uma tabela de re-
ferência de valores e em um manual de melhores 
práticas. Além disso, a exemplo do que foi realizado 
pelo setor de publicidade, é necessária a criação de 
uma câmara de arbitragem e a padronização de sua 
conduta, para guardar o que deve ser preservado 
nesse mercado: a ética.

Muito se fala em capacitação profissional, qualifi-
cação de mão de obra e suporte às micros e pequenas 
empresas, para que estejam todos preparados para 
atuar nesse mercado exigente do setor de negócios 
e eventos. Contudo, todo investimento, seja público 
ou privado, acaba sendo sem propósito, quando o 
próprio mercado está sem rédeas e sem orientação.

Não defendemos, aqui, a criação de uma ditadura 
ou de um formato rígido de regras e condutas. De-
fendemos a construção de um processo em constante 
aperfeiçoamento de regulação das relações de mer-
cado entre os organizadores de eventos, seus presta-
dores de serviços e seus clientes.

Defendemos a construção de um processo em constante 
aperfeiçoamento de regulação das relações de mercado
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A unificação de conceitos, a 
criação de um órgão ao qual todos 
possam recorrer quando estiverem 
diante de práticas que trabalham 
contra o próprio mercado, a con-
solidação de uma atividade como 
sinônimo de profissionalismo, se-
gurança e defesa da ética. É disso 
que falamos quando defendemos a 
autorregulamentação.

Esse processo é, certamente, bas-
tante complexo; e para conseguir an-
damento e respeito do próprio setor 
e das esferas de governo, é preciso 
que seja liderado pelas entidades de 
representação das empresas organi-
zadoras de eventos, principais e le-
gítimas defensoras desse segmento.

É preciso que todos os atores 
do setor do turismo de negócios 
e eventos, cientes da importância 
desse movimento pela qualificação 
e pela profissionalização do setor, 
mantenham-se unidos no propósito 
de emancipar e fortalecer as enti-
dades de representação dos orga-
nizadores de eventos e prestadores 
de serviços para o setor.

Esse fortalecimento se dá por 
meio da associação a essas entida-
des, do endosso de suas ações, da 
participação de suas atividades e 
do apoio aos seus pleitos. Também 
ocorre pela maior participação dos 
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associados nos espaços decisórios e consultivos 
de suas entidades, colaborando e provocando os 
debates e análises sobre o mercado.

Assim, as entidades representativas consegui-
rão realizar as etapas iniciais da elaboração das 
normas padrão e dar prosseguimento às demais 
etapas, com a representação política necessária 
para esse trabalho de afinação entre os interesses 
de um setor e as realidades mercadológicas.

A autorregulamentação é, acima de tudo, um 
processo que tem por objetivo a qualidade, a inte-
gridade, a qualificação e a profissionalização das 
empresas organizadoras de eventos e prestado-
ras de serviços. O fortalecimento dessa união de 
propósitos somente será mais efetivo se, acima de 
qualquer interesse pessoal, prevalecer o interesse 
do setor. Por isso a importância das entidades de 
representação como pontos de equilíbrio desse 
processo tão relevante.

Os megaeventos estão no calendário do Brasil. 
Eles acontecerão e seguirão para suas próximas 
edições em outros países. Como ficará o mercado 
de eventos no Brasil? Como estarão os organizado-
res de eventos e os prestadores de serviços?

A autorregulamentação faz-se necessária para 
amparar as relações de mercado nesta década em 
que as apostas são altas, mas em que os jogos (li-
teralmente) têm data para terminar; e precisamos 
estar preparados para 2017.
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A ISO 20121 e o papel 
do setor de eventos na 
sustentabilidade
Daniel de Freitas Costa
Coordenador nacional da comissão ABNT NBR ISO 20121:2012, diretor de 
Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Eventos (Ibev), representante brasileiro 
na ISO 20121, membro da Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade da 
OAB/SP e Responsável pelo site www.eventosustentavel.org

O setor de eventos no Brasil tem presenciado um grande 
crescimento nos seus mais diferentes segmentos: lazer e 
entretenimento, negócios, turismo social e turismo esportivo, 
seja por meio da entrada de grandes grupos no mercado, 
seja pela maior percepção, por parte das empresas e das 
agências, do grande potencial mercadológico e financeiro.

Todos os eventos, no entanto, além dos impactos 
econômico-financeiros, geram, também, impac-

tos para a sociedade e para o meio ambiente.
Já existem, no mercado brasileiro, diversas em-

presas que incluem em sua gestão a preocupação 
com os impactos que seus eventos produzem; e 
tentam eliminar ou reduzir esses impactos seguin-
do medidas sustentáveis simples.

A Norma ISO 20121
Com o objetivo de orientar o mercado e todos 

os seus participantes a buscar maior sustentabili-
dade nos eventos, 35 países participaram do de-
senvolvimento da norma ISO 20121 – Gestão da 
Sustentabilidade de Eventos.
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O grupo que participou da elaboração da norma 
ISO 20121 teve a coordenação do Reino Unido e 
a secretaria do Brasil, por meio da ABNT. Todos os 
países participantes colaboraram, por intermédio 
de comissões-espelho do grupo da ISO constituídas 
em seus países.

No Brasil, a comissão teve a participação de 
diversas entidades do setor de eventos, como As-
sociação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeo c), 
Instituto Brasileiro de Eventos (Ibev), União Brasi-
leira dos Promotores de Feiras (Ubrafe), Sindicato 
das Empresas de Promoção, Organização e Mon-
tagem de Feiras, Congressos e Eventos do Estado 
de São Paulo (Sindiprom), Associação de Marketing 
Promocional (Ampro), Associação Brasileira de Cen-
tros de Convenções e Feiras (Abraccef), Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Associa-
ção Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), 
Academia Brasileira de Eventos e Turismo (Abevt), 
além de representantes das esferas pública e pri-
vada, como Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de São Paulo, Ministério do Esporte, 
Ministério do Turismo, Academia Brasileira de Di-
reito Internacional (ABDI), Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), Instituto Nacional de Metrologia, 

Um dos pontos essenciais para o sucesso de um 
evento é o nível de conscientização e de engajamento 
por parte do público envolvido – stakeholders. É 
necessário que haja uma forte liderança, para que haja 
conscientização da importância da participação de 
todos os públicos no processo da sustentabilidade
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Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC).

A norma, com tradução em português, que já está 
vigente no Brasil, apresenta diretrizes para os ges-
tores de eventos, oferecendo uma metodologia para 
realizar a gestão da sustentabilidade nessas ocasiões.

A proposta é que devem ser considerados, des-
de a concepção do evento, os possíveis impactos 
nos âmbitos econômico, social e ambiental, por e 
para todos os públicos envolvi-
dos: organizadores, promotores, 
fornecedores, patrocinadores, 
participantes e visitantes e a 
sociedade em geral.

Os impactos precisam ser ava-
liados, medidos e tratados, de for-
ma a ser evitados ou reduzidos.

Educação para a sustenta-
bilidade – conscientização e 
comprometimento

A norma alerta para a cor-
responsabilidade em relação à 
sustentabilidade.

Nesse processo, um dos pon-
tos essenciais para o sucesso é o 
nível de conscientização e de en-
gajamento por parte do público 
envolvido – stakeholders. É neces-
sário que haja uma forte liderança, 
para que haja conscientização da 
importância da participação de 
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todos os públicos no processo da sustentabilidade. 
Deve-se entender que todos são agentes ativos do 
projeto de sustentabilidade.

A escolha do local do evento por parte do orga-
nizador implica as facilidades de acesso e transpor-
te, mas não exime o visitante da responsabilidade 
pela escolha do tipo de transporte que utilizará 
para se deslocar até o evento.

Fornecedores de materiais e equipamentos 
mais sustentáveis proporcionam uma menor pe-
gada de carbono, mas isso não os exime da res-
ponsabilidade sobre o transporte desses materiais, 
as embalagens que utilizarão ou a saúde e a se-
gurança de seus funcionários, por exemplo. Nem 
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mesmo exime os organizadores de sua responsabi-
lidade como geradores de mão de obra e de renda. 
O recrutamento e treinamento de profissionais da 
região, assim como a utilização de fornecedores 
locais, proporciona o desenvolvimento daquela 
região, além de reduzir os custos e o impacto 
ambiental com a diminuição da emissão de gases 
de efeito estufa.

A colocação de lixeiras para coleta seletiva no 
local do evento possibilita uma melhor destinação 
dos resíduos, mas, se os visitantes e fornecedores 
não os descartarem corretamente, todo o trabalho 
será em vão.

Legados positivos
Normalmente, quando falamos em susten-

tabilidade, pensamos em aspectos ambientais 
como descarte de resíduos, reciclagem, etc. No 
entanto, eventos ao ar livre mal planejados e que 
não se preparam adequadamente para receber 
o público, pecando no acesso, no transporte ou 
nas condições sanitárias, causam um tremendo 
impacto social, gerando, por vezes, transtornos 
ao trânsito e à comunidade no entorno. Mui-
tos acabam causando danos irreversíveis ou de  
longa duração.

Os megaeventos, como as Olimpíadas ou a 
Copa do Mundo de Futebol, são exemplos disso.

A geração de emprego e renda, a elevação do PIB, 
novas instalações voltadas ao esporte, melhorias 
da infraestrutura, sem dúvida, demonstram 
os impactos positivos dos megaeventos
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A geração de 
emprego e ren-
da, a elevação 
do PIB, novas 
instalações vol-
tadas ao espor-
te, melhorias da 
infraestrutura, 
sem dúvida , 
demonstram os 

impactos positivos. Mas quais são os legados nega-
tivos que eventos como esses podem deixar para 
a população? Sem dúvida nenhuma, essa é uma 
grande preocupação. E, com certeza, não queremos 
ver todo o esforço de uma nação jogado fora ou mal 
utilizado após a realização desses eventos.

A ISO 20121 foi utilizada na organização das 
Olimpíadas de Londres, e há a expectativa de que os 
mesmos parâmetros sejam utilizados nos grandes 
eventos que o Brasil sediará.

É necessário que os eventos promovam bene-
fícios para os moradores locais durante e após a 
sua realização. Há diversos eventos no calendário 
turístico sazonal de cidades brasileiras em que há 
a preocupação dos grandes organizadores e pa-
trocinadores em deixar uma herança social ou um 
efeito positivo para os moradores locais. O evento 
passa, mas os problemas ficam.

Sustentabilidade – despesa ou receita
Outra fantasia importante de ser desfeita é a 

de que eventos sustentáveis custam mais caro. 
Comparativamente, eles serão tão dispendiosos 
quanto qualquer processo mal planejado. A boa 

Sustentabilidade não é um ponto a ser 
atingido dentro de uma zona de conforto.  
É um processo em constante movimento de 
descoberta e evolução, e deve ser sempre 
utilizado como marca de comparação: 

“isso é mais sustentável que aquilo”
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gestão dos resíduos de 
um evento, por exem-
plo, pode reduzir con-
sideravelmente o custo 
de coleta, transporte e 
destinação dos resíduos. 
E isso avaliando apenas 
os impactos diretos. 

Parte dessa visão fata-
lista da sustentabilidade é 
fruto de uma miopia em-
presarial que, em última 
análise, visa, exclusiva-
mente, os lucros, sem se 
dar conta, a partir de uma visão sistêmica, de todos os 
aspectos que influenciam o alcance dos lucros. Vive-
mos em uma sociedade em que um pequeno equívoco 
ou desvio de conduta por parte da organização do 
evento, ou mesmo de um de seus colaboradores, pode 
se tornar grandioso e causar um tremendo transtorno 
ou mal-estar para o organizador ou para os patrocina-
dores, ou até mesmo redundar em um sério prejuízo.

É claro que há materiais e recursos mais sustentá-
veis que custam mais caro. Mas é necessário enxer-
garmos a sustentabilidade inserida em um processo 
de maturidade, realizado de acordo com as condi-
ções operacionais e financeiras de cada organização. 
Ou seja, a sustentabilidade deve ser tratada como o 
melhor equilíbrio entre os componentes econômico, 
social e ambiental do evento.

Nesse aspecto, a norma é bem flexível, pois per-
mite que a própria organização estabeleça metas 
voluntárias, e é adequada aos diversos tipos e ta-
manhos de eventos.
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Compensar, evitar ou reduzir
O mercado de eventos tem se utilizado, por 

vezes, dos recursos de compensação da emissão de 
gases de efeito estufa. Como forma de compen-
sar a pegada ecológica, sem dúvida, é um grande 
recurso à disposição.

No entanto, o mercado de eventos não pode 
se satisfazer com tão pouco. A compensação é 
um recurso a ser utilizado em última instância 
e para a quantidade de emissão de CO2 que não 
conseguirmos evitar ou reduzir. E, mesmo assim, 
estamos falando apenas de impactos ambientais. 
Não se deve pensar que a simples compensação 
nos exime da responsabilidade com o todo.

Uma indús-
tria não pode 
despejar resídu-
os químicos no 
mar e nos rios 
e, depois, com-
pensar com a 
plantação de 
árvores. Não há 
como indenizar 
os impactos am-
bientais e sociais 
que a empresa 
pode causar. 

Se um pales-
trante cadeiran-
te tiver de ser 
carregado para 
cima do palco 
por não haver 
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rampa de acesso ou equipamento para a participação 
autônoma de pessoas com deficiência, o constran-
gimento da pessoa e do público será irreparável.

Pequenas ações, grandes projetos
Como em todo projeto, há dois pontos essen-

ciais para a sua realização: o primeiro passo e o 
passo seguinte.

Pequenas ações dão origem a grandes resultados.
Sustentabilidade tem sido a palavra da moda 

e, ultimamente, esse termo é utilizado em quase 
tudo o que vemos ou ouvimos.

Mas existe uma grande diferença entre falar de 
sustentabilidade e exercitá-la.

Um dos aspectos mais importantes de se enten-
der diz respeito ao fato de a sustentabilidade não 
ser um ponto a ser atingido dentro de uma zona 
de conforto. Sustentabilidade é um processo em 
constante movimento de descoberta e evolução, 
e deve ser sempre utilizada como marca de com-
paração: “isso é mais sustentável que aquilo, hoje”.

Por isso, podemos começar com pequenas ações. 
A simples coleta seletiva, com comunicação ade-
quada que proporcione um descarte mais cons-
ciente, e a correta destinação dos resíduos podem 
promover um resultado altamente benéfico para o 
evento e seus públicos de interesse.

Existe uma grande diferença entre falar de sustentabilidade 
e exercitá-la. E somos todos responsáveis por levar uma 
maior consciência da sustentabilidade ao mercado de 
eventos. Pequenas ações dão origem a grandes resultados
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Faça um bom planejamento para essas peque-
nas ações, de modo que os resultados atingidos 
possam ser os melhores possíveis.

O trabalho realizado pelo grupo brasileiro 
na elaboração da ISO insere o Brasil no cenário 
mundial e demonstra a nossa preocupação com 
o tema sustentabilidade.

Mas, na verdade, o trabalho começa agora. 
Somos todos responsáveis por levar uma maior 

consciência da sustentabilidade ao mercado de eventos.
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Organizador de eventos: 
agência ou empresa?
Rogério Hamam
Administrador de Empresas, com pós-marketing, MBA em Turismo e 
mestrado em Hospitalidade. Professor Universitário, diretor Executivo da 
R. Hamam Eventos e presidente do Instituto Brasileiro de Eventos (Ibev)

Nos últimos anos, o Brasil tem aumentado seu 
quadro de membros afiliados, participando 

de forma ativa das diversas ações previstas pelo 
Plano de Trabalho dos Membros Afiliados da OMT. 
Além disso, tem colaborado com suas experiências 
e ações executadas no setor de turismo, com im-
portantes publicações e pesquisas. Podemos citar, 
por exemplo, a Políticas e Boas Práticas, publi-
cação-chave do Programa de Membros Afiliados,  
material que agregou as melhores práticas dos 
afiliados e tem distribuição e visibilidade globais.

Participou, também, do Programa Roadmap for 
Recovery, da OMT, elaborando diretrizes globais para 
a recuperação do turismo, em função da crise econô-
mica mundial que afetou diretamente o setor. 

A massificação do setor, as inovações 
tecnológicas e a constante necessidade de 
reposicionamento das empresas prestadoras 
de serviços motivam uma reflexão sobre o 
atual papel das empresas organizadoras de 
eventos. Não seria o momento de assumirem 
a figura de agências de eventos?
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Em razão de um acordo de 
cooperação técnica firmado en-
tre o Instituto Polo Internacional 
Iguassu e a OMT, o País conta com 
um técnico trabalhando em tem-
po integral na sede da OMT, em 
Madri, com a missão de identificar 
pontos de colaboração e dar apoio 
na implementação das ações. Isso 
propicia uma interação mais efi-
ciente e uma proximidade maior 
entre a OMT e os Membros Afiliados do Brasil.

No âmbito institucional, esses membros 
sempre tiveram um papel de destaque. Nas úl-
timas eleições para a Junta Diretiva, ocorrida 
em março de 2013, em Berlim, o Instituto Polo 
Internacional Iguassu foi indicado pelo secre-
tário-geral da OMT, Taleb Rifai, para compor o 
grupo de diretores responsáveis pela definição 
do Plano de Ações dos Membros Afiliados no pe-
ríodo 2012-2013. Para este ano, estão previstas 
ações sugeridas pelo Brasil, como a realização do  
I Seminário Latino-Americano de Turismo de Fron-
teira e a participação na Abav, no Rio de Janeiro.

A OMT disponibiliza, ainda, para os seus mem-
bros o acesso à sua biblioteca e à Plataforma 
On-line (Platma), espaço que cria uma rede de 
relacionamentos entre os membros afiliados de 
todo o mundo, permite o acesso às publicações 
da OMT e divulga as ações dos membros. O Bra-
sil pode – e deve – fazer uso dessa rede inter-
nacional de parcerias de caráter institucional e 
mercadológico e do acesso a pesquisas, estudos 
e relatórios elaborados pela Organização. 

O Brasil pode – e deve – 
fazer uso dessa rede 
internacional de parcerias 
de caráter institucional 
e mercadológico e do 
acesso a pesquisas, 
estudos e relatórios 
elaborados pela OMT
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Por fim, os Membros Afiliados do Brasil têm tra-
balhado numa agenda positiva de ações na OMT, 
com o objetivo de desenvolver e posicionar o tu-
rismo brasileiro no âmbito mundial e colocar o País 
cada vez mais no centro das principais discussões 
sobre o turismo no mundo.
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Mídias sociais e eventos são plataformas de 
comunicação e marketing que permitem às 

pessoas viver experiências com marcas e o compar-
tilhamento de significados. Comportam ações que 
visam estreitar o vínculo com o consumidor, criar 
relacionamentos, gerar entretenimento, compar-
tilhar informações. São meios para as pessoas se 
encontrarem e facilitam o agrupamento de pessoas 
com interesses comuns. E seja qual for o público do 
seu evento, uma parcela significativa dele acessa a 
internet frequentemente e navega em redes sociais. 

A penetração da internet no Brasil chega a 53% 
da população, atrás apenas da TV aberta (97%) e do 
rádio (76%), mas já é maior que de revistas (40%), 
TV por assinatura (35%) e jornais (34%), de acordo 
com o Media Book 2012, publicação do Ibope Media. 

O conjunto de ações de comunicação integrada 
– um conceito, uma mensagem unificada e diver-

Mídias sociais e eventos 
Rogério Mosimann
Jornalista e pesquisador de mídia digital desde 1995. Mestre pela UFSC. 
É diretor da Ínfomídia Comunicação e Marketing e atua na assessoria de 
comunicação da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc)

Eventos e mídias sociais têm muita coisa em comum, 
e a integração de ambos deixou de ser um diferencial. 
É questão fundamental, e torna-se um diferencial 
quando uma boa equipe consegue usar, de modo 
inovador, as ferramentas disponíveis com foco no 
público-alvo, e não na tecnologia. 
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sas plataformas – não 
pode mais ignorar a 
internet. Seja pro-
paganda nos portais 
e sites segmentados, 
anúncios relacionados 
com buscas, e-mail 
marketing ou mídias 
sociais (e, preferen-
cialmente, a combina-
ção dessas ferramen-
tas), a capacidade de 
alcançar com eficiên-
cia o nicho certo e a 
possibilidade de men-
surar o desempenho 
fazem da internet um 
meio com grande po-

tencial para gerar receita e oferecer um bom retor-
no de investimento para quem conhece o mercado. 

O Brasil já se constitui como o sétimo mercado 
do mundo em audiência de internet, a quinta maior 
população no segmento de redes sociais e o sexto 
maior mercado de publicidade on-line do planeta. 

Somos 83,4 milhões de pessoas com acesso à 
internet no País, conforme dados do segundo tri-
mestre de 2012 do Ibope Nielsen Online, quando 
considerados todos os locais para conexão, como 
domicílios, trabalho, escolas e lan houses. Em 
maio de 2012, a internet no Brasil atingiu, pela 
primeira vez, a marca de 50 milhões de usuários 
ativos, ou seja, pessoas com dois anos ou mais de 
idade que acessaram a rede pelo menos uma vez 
no mês. O total de pessoas com acesso em casa 
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Estudo indica que 97,5% dos 
internautas brasileiros acessam 
redes sociais. E um em cada 
cinco anúncios on-line no 
Brasil é publicado na rede 
social mais popular no País 

ou no local de trabalho chegou a 68 milhões, re-
presentando crescimento de 16% sobre o mesmo 
período do ano passado. 

A taxa de crescimento é a mesma, se conside-
rarmos visitantes de 15 anos ou mais, com acesso 
de casa ou do trabalho, público que chega a 46,3 
milhões, de acordo com o estudo 2012 Brazil Di-
gital Future in Focus, da comScore. Desse total, 
32% está na faixa entre 25 e 34 anos, 28% entre 
15 e 24 e 21% com idade entre 35 e 44 anos.  O 
tempo médio dos brasileiros on-line foi de 26,7 
horas o n -l ine em dezembro de 2011, um aumento 
de 10% em relação ao ano anterior (equivalente 
a mais de duas horas). Em média, as pessoas pas-
saram 4,8 horas somente no Facebook, que atraiu 
36,1 milhões de visitantes em dezembro de 2011, 
um crescimento de 192% nos últimos 12 meses, 
ultrapassando o Orkut e se tornando a principal 
rede social no Brasil, país conhecido por sua afi-
nidade cultural com as mídias sociais. 

Em julho deste ano, conforme o Ibope Nielsen On-
line, o número de pessoas que acessaram sites como 
Facebook e Twitter, além de blogs, fóruns e outras 
páginas de relacionamento, já era de 40,3 milhões. 

O estudo da comScore indica que 97,5% dos 
internautas brasileiros aces-
sam redes sociais, 95,9% visi-
tam blogs, quase a totalidade 
(99,1%) realizam buscas on-
line e 33,4% navegam em 
sites da categoria turismo. 

O número de usuários ati-
vos dos sites de hotéis deu 
um salto de 132% de dezem-
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bro de 2010 para o mesmo mês de 2011, chegando 
a 5,8 milhões de visitantes – 12,5% do total de 
internautas brasileiros, segundo o Ibope Nielsen 
Online.  A expansão do setor de turismo no Brasil 
alavanca esse crescimento. Os sites dessa categoria, 
incluindo os de companhias aéreas, destinos tu-
rísticos, informações e reportagens, pacotes, entre 
outros, atingiram, em janeiro de 2012, 56% dos 
internautas, ou 26,8 milhões de pessoas.

Apesar do crescimento das redes sociais – de 
16% para 23% do total de tempo despendido na 
web –, os portais continuam como a atividade on-
line que mais gerou engajamento, com 39,2% do 
total de minutos em dezembro de 2011. 

Outra atividade que se consolida como das mais 
importantes da web é o acesso a vídeos. Quase 43 
milhões de pessoas acessaram vídeos on-line em de-
zembro de 2011, assistindo a 4,7 bilhões deles – um 
aumento de 74% em relação ao ano anterior. O Goo-
gle é o proprietário dos sites de vídeos mais acessados 
(inclui o Youtube), a Globo está na quarta posição e o 
Facebook já aparece em sétimo. O Facebook também 
surpreende aparecendo como segunda marca em bus-
cas, mercado dominado pelo Google (90% das buscas 
na América Latina), que, além de seu mecanismo de 
busca hors concours, tem o Youtube, segundo site 
mais usado para pesquisas (comScore). 

Além da audiência entre as 
mídias sociais, o Facebook tam-
bém lidera o mercado de publi-
cidade digital, com 17,4% de 
share, seguido por Globo (14%), 
UOL (12%), Terra (11%) e Google 
(10%). Um em cada cinco anún-

Seja qual for o público do 
seu evento, uma parcela 
significativa dele acessa a 
internet frequentemente e 
navega em redes sociais
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cios on-line no Brasil é publicado na rede social 
mais popular no País. Em 2011, as cem maiores 
empresas no Brasil investiram 13,7% de seus or-
çamentos em mídia digital (dados da comScore). 

Para tornar esse cenário mais complexo e com 
mudanças ainda mais velozes, a internet móvel 
está se popularizando rapidamente. De acordo 
com pesquisa do Ibope Nielsen Online, 13% da 
população brasileira possui smartphones, o equi-
valente a 9,5 milhões de pessoas. Em 2009, esse 
percentual era de 7%. Desse total, 5,2 milhões de 
pessoas acessam a internet pelo celular, dos quais 
87% acessam e-mails, 77% visitam redes sociais, 
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40% escutam música, 29% assistem a vídeos e 
25% entretêm-se com games. Nas regiões me-
tropolitanas e do interior do Sul e do Sudeste, o 
acesso via smartphones e tablets já chega a 30,3% 
dos que usaram a internet nos últimos 30 dias. 

Enfim, é fato que o consumidor está gastando 
cada vez mais tempo com contéudo digital, até 
mesmo com sua vida digital, poderíamos dizer. Na 
produção de um evento, essa massa de dados dis-
ponível na internet em geral e nas mídias sociais em 
especial pode contribuir para conhecer o mercado 
e atrair um target seleto para o evento.

As ferramentas on-line de divulgação e promo-
ção funcionam para todo tipo de evento, com gran-
de alcance, em comparação com o investimento 
realizado. Seja por meio de conteúdo gerado pela 
organização – buscando relevância e personali-
zação – ou postado pela própria audiência, seu 
evento pode se disseminar nas redes sociais com 
rapidez e potencializar as inscrições de participan-
tes, ampliar o conhecimento da marca, gerar en-
gajamento e interação com o público, entre outros 
resultados possíveis – até mesmo uma repercussão 
negativa, em casos mal trabalhados. 

A fronteira entre consumir e produzir conteúdo 
é cada vez mais tênue, e, para muitos, apenas as-
sistir a um evento não é mais interessante. Buscar 
formas para que o público se expresse, seja o pro-
tagonista do evento e compartilhe sua experiência 
nas mídias sociais é um desafio dos organizadores 
e suas equipes de marketing. E, cada vez mais, um 
critério usado por grandes marcas para seleção de 
eventos a patrocinar.
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Eventos técnicos e 
científicos
Rodrigo Cordeiro
Diretor da Acqua Consultoria, da R3 Viagens e da Abeoc no  
Estado de São Paulo

Promovidos por associações e sociedades sem fins 
lucrativos, os eventos técnicos e científicos são ricos 
na construção do conhecimento, pois abordam temas 
específicos com foco na capacitação, na atualização e  
no fortalecimento de discussões de temas específicos.  
Seus resultados podem ser maximizados quando  
há uma forte interação entre promotor e organizador.

Os eventos técnicos e científicos reúnem caracte-
rísticas peculiares: exercem papel fundamental 

na propagação de conhecimentos tecnológicos e 
científicos, são pouco sensíveis a crises econômicas 
e não dependem exclusivamente do poder público.

São os mais propícios para novas relações 
profissionais e para as trocas de experiências. Os 
resultados gerados por um evento bem realizado 
refletem-se nas imagens de promotores, patroci-
nadores, expositores, palestrantes e participantes.

A escolha da empresa organizadora pode ser 
fator determinante do sucesso – empresas espe-
cializadas em determinados temas podem ampliar 
as oportunidades de networking com suas congê-
neres; agregar mailing e gozar de boa reputação 
facilitam a obtenção de recursos.
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Empresas organizadoras de eventos devem ser 
contratadas por valor, e nunca por preço. As boas 
empresas organizadoras costumam se pagar com as 
economias e vantagens que obtêm para seus clientes.

Financeiramente, eventos técnicos e científi-
cos começam com saldo baixo ou próximo de zero. 
Cabe ao organizador elaborar uma estratégia que 
torne o fluxo de caixa positivo desde o início, isto 
é, obter receitas antes de haver despesas.

Ao estudar as edições anteriores, pode-se co-
nhecer a história, os números, as características, 
os vícios, as virtudes e os problemas. O estudo dos 
custos oferecerá respostas quanto aos valores a 
serem aplicados nas fontes de receitas, tais como 
taxa de inscrição, cotas de patrocínio e merchan-
dising e venda de locação de estandes. 

Quando convidado a apresentar um orçamento, 
o organizador deve ir além, estabelecendo toda a 
viabilidade econômica e mostrando o caminho a ser 
seguido para garantir os resultados. Erros no início 
tornam-se erros estruturais, e suas consequências 
serão sentidas antes, durante e depois do evento.

A avaliação dos números é uma constante. O 
Return on Investment (ROI) chegou para ficar. O 
organizador, portanto, deve agregá-lo imediata-
mente ao seu evento, para não ficar para trás.

Do ponto de vista do turismo, os eventos téc-
nicos e científicos respondem por ocupação em 
período de baixa temporada, envolvem uma grande 

O maior desafio é integrar os temas do evento à 
comunidade local, buscando deixar um legado. Chega de 
eventos que passam por um destino somente por passar
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cadeia de fornecedores, geram ocupação na rede 
hoteleira, em restaurantes, bares, supermercados, 
farmácias e atrativos turísticos; geram empregos, 
renda e divisas. O maior desafio é integrar os temas 
do evento à comunidade local, buscando deixar 
um legado. Chega de eventos que passam por um 
destino somente por passar. Há que se agregar co-
nhecimento, pois este gera discernimento, o qual, 
por sua vez, muda a forma de vida.

Participantes de eventos são formadores de opi-
nião com bom poder aquisitivo, dispostos a gastar 
quando se deparam com oportunidades, exercendo, 
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assim, pressão pela constante melhoria dos servi-
ços. Quando satisfeitos, tornam-se propagadores 
espontâneos dos destinos.

Os elevados custos da rede hoteleira das ca-
pitais brasileiras, provocados principalmente pela 
alta ocupação verificada, fortalecem a tendência 
de interiorização de eventos, se atendidos os que-
sitos comumente avaliados: acesso, espaços, rede 
hoteleira, rede de fornecedores especializada, di-
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versidade de restaurantes e ba-
res, mercados, farmácias, lojas, 
papelarias, atrativos turísticos, 
transporte público, segurança, 
internet, saúde e mão de obra 
qualificada com facilidade para 
interagir com estrangeiros. 
Preen chidos esses requisitos, é 
natural o processo de migração 
para cidades do interior.

Eventos dependem de um 
bom planejamento ainda na etapa de desenvolvi-
mento de cronogramas, quando se atribuem tarefas, 
responsabilidades e recursos. 

Esse novo momento aumenta os desafios.
As mídias sociais, com toda força e velocida-

de, impulsionam e potencializam a divulgação 
de eventos. Em nossas equipes, devemos passar 
a contar com pessoas aptas a extrair os melhores 
resultados, pois, da mesma forma que eventos ricos 
em conteúdo e com bons propósitos são lançados 
em uma catapulta, os eventos sem conteúdo são 
presas fáceis dessas ferramentas on-line. A pro-
dução de campanhas de e-mail marketing exige 
conhecimento e atualização. Na mesma velocidade 
com que os designers as deixam mais atrativas, os 
servidores buscam indexações para caracterizá-las 
como Spam. Mensure os resultados, para analisar 
a efetividade. Enviar e-mails só por enviar muitos 
outros já o fazem.

A sustentabilidade é a ordem do dia.
Participantes e investidores estão cada vez mais 

céticos e preocupados com a forma de contratação 
utilizada pelos promotores, com os materiais uti-

Da mesma forma que 
eventos ricos em conteúdo 
e com bons propósitos 
são lançados em uma 
catapulta, os eventos sem 
conteúdo são presas fáceis 
das ferramentas on-line
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lizados, com as ações em benefício da sociedade, 
com o legado a ser deixado e com a minimização 
do uso dos recursos naturais. 

De nada adianta continuar a nos deparar com avisos 
ecológicos nos banheiros solicitando que não utilizemos 
mais de dois papéis toalha, se a torneira ou o chuveiro 
continuam vazando. As ações de cunho econômico de-
vem se tornar ambientais de fato, sem falsos pretextos.

A realização de um bom evento é o resultado 
da soma de esforços. 

A sinergia entre os promotores e os organiza-
dores deve ser total. Enquanto os promotores são 
detentores dos eventos e especialistas nos aspectos 
técnicos e acadêmicos, cabe aos organizadores es-
truturar, dar forma e propor alternativas para que, 
juntos, definam a melhor maneira de realizá-los, 
visando ampliar o êxito e garantir o sucesso de 
crítica, de público e o financeiro.

Até 2016 o Brasil sediará grandes eventos espor-
tivos internacionais. Esses eventos trazem outros 
tantos em sua órbita. Até lá, certamente, o mercado 
estará aquecido. No entanto, uma forte crise inter-
nacional assombra o mercado europeu. 

Qualquer mercado em constante oscilação sofre, 
pois se torna baixa a capacidade de manter estruturas 
com quadro de funcionários bom e qualificado. A 
formação de mão de obra para as empresas orga-
nizadoras de eventos técnicos e científicos é nosso 
maior gargalo. Hoje, nossas empresas são as escolas.

A realização de um bom evento é o resultado 
da soma de esforços. A sinergia entre os 
promotores e os organizadores deve ser total
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Em momentos de alta, a cadeia produtiva de 
eventos pouco interage; é cada um por si. Já 
quando o período é de baixa, novamente, busca-
se a aproximação. Melhor seria se a cadeia pro-
dutiva estivesse em permanente contato, com 
todos os seus componentes ajudando-se e se 
respeitando. Maximizaremos os resultados, se  
assim fizermos. 

Fornecedores não devem discriminar parceiros, 
pois estes assumem riscos, desenvolvem afinidades 
e atendem tanto nos eventos com poucos recur-
sos quanto naqueles com maior disponibilidade 
orçamentária. A maior 
parte dos fornecedores 
de eventos presta ser-
viços somente durante 
o evento, quando nada 
pode falhar. 

Por fim, a arte dos 
eventos está na capaci-
dade de transformação 
e realização. Planejamos 
anos, temos dois ou três 
dias para montar, realiza-
mos em mais dois ou três 
dias e desmontamos em 
apenas um. 

Dos eventos, fica a 
historia, o aprendizado, 
os relacionamentos e 
as imagens fortalecidas. 

Há um grande pa-
ralelo entre os eventos 
e a vida.
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Periodicamente, avaliamos tudo o que  
nos ocorreu.

Do que aconteceu de ruim, tiramos as lições, 
mas nunca devemos nos arrepender do que fizemos, 
e, sem dúvida, devemos lutar o dobro para acertar 
nas próximas oportunidades.

O que aconteceu de bom devemos repetir, e nos 
desafiar para identificar como seria a perfeição 
daquele acerto, isto é, como o que já é bom pode 
se tornar cada vez melhor.

Isso é a vida. Isso também é a essência da orga-
nização de um evento.

Aproveitemos, portanto, esse grande evento que 
é a vida.
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Quer saber mais sobre o Conselho de Turismo da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC e suas ações 
sobre o turismo? Visite o nosso site www.cnc.org.br
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UMA NOVA MARCA. A COMPETÊNCIA DE SEMPRE.

A marca do Senac está presente em todo o Brasil e faz 

parte da vida de milhares de brasileiros que buscam, 

na formação profissional, uma oportunidade de 

crescimento e realização pessoal. 

Eles se transformam e ajudam o país a se transformar 

para melhor, como a nova marca do Senac.
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Fiel ao compromisso histórico de ter na defesa da atividade turística 

um dos pilares de sua atuação, a CNC abre um espaço de reflexão para 

que os maiores especialistas do setor e da área acadêmica possam 

tratar dos assuntos com conhecimento e profundidade. 

A revista Turismo em Pauta é feita por quem sabe, para contribuir, de 

forma efetiva, com a construção de um turismo cada vez mais forte, 

vocacionado e integrado à economia do nosso país.

ISSN 2178-910X

tu
ris

m
o 

em
 p

au
ta

 n
º 1

3 
- 

Se
te

m
br

o/
O

ut
ub

ro
 d

e 
20

12
 -

 C
on

se
lh

o 
de

 T
ur

is
m

o 
- 

Co
nf

ed
er

aç
ão

 N
ac

io
na

l d
o 

Co
m

ér
ci

o 
de

 B
en

s, 
Se

rv
iç

os
 e

 T
ur

is
m

o 13


