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APRESENTAÇÃO

Para chegar ao topo, é necessário
saber em que altura estamos

rofissionais e empresas ligadas à indústria turística
sabem o quanto o segmento é importante para a

economia local e nacional em vários Estados e municípios
brasileiros. Também não é novidade que o turismo de
eventos é o que mais gera renda, impostos e empregos
para as cidades que recebem essa categoria de viajantes.

Não é necessário ser nenhum economista para
constatar a importância direta e indireta do setor em to-
das as regiões do País, como fator de geração de riqueza
e desenvolvimento socioeconômico. Mas faltavam os nú-
meros, uma apuração extensa e completa da dimensão
atual da atividade.

Em parceria, o Forum Brasileiro dos Convention
& Visitors Bureaux (FBC&VB) e o Sebrae realizaram
o I Dimensionamento Econômico da Indústria de Even-
tos no Brasil. A pesquisa mostra o avançado estágio em
que o setor hoje se encontra � um levantamento inédito e
extremamente útil porque dá números econômicos ao seg-
mento de turismo que mais cresce no Brasil e no mundo.

Realizado em 120 cidades brasileiras, o levantamen-
to traz números de empregos (que atinge surpreendentes
2,9 milhões postos de trabalho), gera uma renda de
R$ 37 bilhões � que representa 3,1% do PIB nacio-
nal � e R$ 4,2 bilhões em impostos, em 320 mil even-
tos anuais que se sucedem nos quatro cantos do Brasil.

O estudo realizado deve tornar-se um marco na his-
tória do segmento e colaborar para um novo impulso de
crescimento no mercado de turismo nacional, como tam-
bém para a economia brasileira.

Esse é mais um passo para coroar o necessário re-
conhecimento da indústria de eventos, pois agora sabe-
mos em que altura estamos!

Roberto Gheler
Presidente do Forum Brasileiro

dos Convention & Visitors Bureau
1999/2001

Em busca de uma nova definição
dicionário Aurélio traz duas definições para a pa-
lavra turismo que bem traduzem o �status quo�

sobre o assunto. Turismo � ensina o mestre � é um subs-
tantivo masculino que significa �viagem ou excursão fei-
ta por prazer a locais que despertam interesse�. É, ain-
da, �o conjunto dos serviços necessários para atrair aque-
les que fazem turismo e dispensar-lhes atendimento por
meio de provisão de itinerários, guias, acomodações,
transporte, etc.� Com todo o respeito que devemos ao
maior filólogo da língua portuguesa, Aurélio Buarque de
Holanda Ferreira, gostaria de acrescentar que turismo
também é um conjunto de atividades afins que concor-
rem para o desenvolvimento integrado de um país,
interagindo entre si.

Investir em turismo não é fácil e requer, cada vez
mais, uma enorme amplitude de horizontes que, para
serem corretamente dimensionados e compreendidos,
necessitam de um insumo básico: informação. Sem in-
formação, torna-se bastante complicado planejar e, sem
planejamento, gerir qualquer atividade passa a ser ques-
tão de talento ou, pior, de sorte. Realizar a pesquisa
I Dimensionamento Econômico da Indústria de Even-
tos no Brasil, em parceria com o Fórum Brasileiro
Convention & Visitors Bureaux é, portanto, crucial para
que a sociedade brasileira tenha consciência sobre a
importância deste segmento, formado predominantemen-
te por micro e pequenas empresas, que respondem por
mais de 700 mil empregos.

Turismo é, sem a menor dúvida, o grande negócio
deste final de século, a segunda maior indústria que cres-
ce no mundo, alavancadora de todas as demais ativida-

des, quer sejam elas produtoras de manufaturados, quer
seja a prestação de serviços, e é preciso conhecer a
fundo este mercado. Para se ter uma noção: em apenas
um ano, no Brasil, foram realizados mais de 327 mil
eventos que contaram com a participação de quase 80
milhões de pessoas, gerando uma receita superior a
R$ 37 bilhões.

Quanto mais a economia se globaliza, mais cresce
a demanda por produtos e serviços diferenciados, ino-
vadores, capazes de fazer a diferença e atender a exi-
gentes consumidores em todo o mundo, cada vez mais
saturados da pasteurização da criatividade. A ética do
trabalho árduo, da determinação, da eficiência, pontua-
lidade e perseverança são ícones da revolução industrial
que, cada vez mais, se distancia das demandas mun-
diais. O turismo-negócio está umbilicalmente ligado à
história, à arquitetura, à cultura, à preservação ambien-
tal, aos serviços, à educação, à medicina de ponta, à
tecnologia, à culinária e a tantas outras áreas. Cada
negócio é, por si, gerador de outros que, por sua vez,
também funcionam como multiplicadores.

É com esta visão integradora que poderemos ver-
dadeiramente ingressar num mercado que movimenta,
no mundo, cerca de US$ 4 trilhões por ano, emprega
255 milhões de pessoas e pode agregar, ainda, outras
100 milhões. É com esta visão que poderemos ter não
apenas no dicionário, mas na mente de cada um, uma
nova e ampla definição do que seja turismo.

Júlio Sérgio de Maya Pedrosa Moreira
Diretor-Presidente

O

P



5

01 - São Paulo/SP
02 - Rio de Janeiro/RJ
03 - Fortaleza/CE
04 - Curitiba/PR
05 - Florianópolis/SC
06 - Foz do Iguaçu/PR
07 - Recife/PE
08 - Salvador/BA
09 - Belo Horizonte/MG
10 - Brasília/DF
11 - Natal/RN
12 - Porto Alegre/RS
13 - Goiânia/GO
14 - Manaus/AM
15 - Gramado/RS
16 - Maceió/AL
17 - Serra Negra/SP
18 - Guarujá/SP
19 - Blumenau/SC
20 - Porto Seguro/BA
21 - Vitória/ES
22 - Campinas /SP
23 - Poços de Caldas/MG
24 - Sorocaba /SP
25 - Campos do Jordão/SP
26 - São Pedro/SP
27 - São Lourenço/MG
28 - Londrina/PR
29 - Balneário Camboriú/SC
30 - Ribeirão Preto/SP
31 - João Pessoa/PB
32 - Ilhéus/BA
33 - Santos/SP
34 - Guarapari/ES
35 - Águas de Lindóia/SP
36 - Cuiabá/MT
37 - Belém/PA
38 - Canela/RS
39 - Aracaju/SE
40 - Caxambu/MG
41 - Caldas Novas/GO
42 - Maragogi/AL
43 - São Luís/MA
44 - Caxias do Sul/RS
45 - S. Bernardo do Campo/SP

46 - Atibaia/SP
47 - Araxá/MG
48 - Guaratinguetá/SP
49 - Uberlândia/MG
50 - Novo Hamburgo/RS
51 - Ribeirão Pires/SP
52 - Rio Quente/GO
53 - Laguna/SC
54 - Campo Grande/MS
55 - Barra Bonita/SP
56 - São José do Rio Preto/SP
57 - Mangaratiba/RJ
58 - Marília/SP
59 - Uberaba/MG
60 - Itapema/SC
61 - Taubaté/SP
62 - Vila Velha/ES
63 - Araraquara/SP
64 - Arraial D�Ajuda/BA
65 - Bauru /SP
66 - Beberibe/CE
67 - Santa Maria/RS
68 - Teresina /PI
69 - Guarulhos /SP
70 - Armação de Búzios/RJ
71 - Cabo Frio/RJ
72 - Imperatriz/MA
73 - Torres/RS
74 - São Roque/SP
75 - Imbé/RS
76 - São José dos Campos/SP
77 - São Sebastião/SP
78 - Lages/SC
79 - Varginha/MG
80 - Domingos Martins/ES
81 - Cabo de Santo Agostinho/PE
82 - Joinville/SC
83 - Palmas/TO
84 - Pirenópolis /GO
85 - Registro/SP
86 - Teresópolis/RJ
87 - São Carlos/SP
88 - Águas de São Pedro/SP
89 - Angra dos Reis/RJ
90 - Cornélio Procópio/PR

91 - Araranguá/SC
92 - Dourados/MS
93 - Embu/SP
94 - Juiz de Fora/MG
95 - Nova Friburgo/RJ
96 - Santana do Livramento/RS
97 - Avaré/SP
98 - Maringá/PR
99 - Itu/SP

100 - Cascavel /PR
101 - Itajaí /SC
102 - Juazeiro/BA
103 - Louveira/SP
104 - São Gabriel/RS
105 - Sto. Amaro da Imperatriz/SC
106 - Gravatá/PE
107 - Lavras/MG
108 - Santa Luzia/MG
109 - Treze Tílias/SC
110 - Limeira /SP
111 - Guararema/SP
112 - Valinhos/SP
113 - Bebedouro/SP
114 - Bonito/MS
115 - Campina Grande/PB
116 - Caruaru /PE
117 - Porto Velho/RO
118 - Macapá/AP
119 - Boa Vista/RR
120 - Rio Branco/AC

Esta listagem, em
ordem decrescente de
capacidade de assentos,
foi montada a partir de
pesquisa já efetuada
anteriormente que
identificou  um total de
300 cidades e sua
capacidade de assentos
por ordem decrescente.
Foram  selecionadas 120
cidades incluindo
também todas as capitais
do país e todas as
cidades que possuem
convention & visitors
bureaux.

Cidades que possuem
convention & visitors bureau

Cidades com convention
bureau filiado ao FBC&VB

ÍNDICE
DAS
CIDADES
PESQUISADAS

ÍNDICE
DAS
CIDADES
PESQUISADAS



6

INTRODUÇÃO

ocê acaba de entrar em uma nova pági-
na da história da indústria de eventos

 no Brasil.
Pela primeira vez é realizada uma pesquisa

que retrata a realidade desse mercado em nosso
país, até aqui carente de números que servis-
sem de base para dar maior visibilidade à par-
ticipação do segmento na nossa economia, seja
para nortear políticas de desenvolvimento da
indústria de eventos, seja para estudos de in-
vestimentos públicos e privados.

 O I Dimensionamento Econômico da Indús-
tria de Eventos no Brasil é um verdadeiro marco
e, sem dúvida, significa uma linha divisória, o
antes e o depois, na história desse segmento.

O levantamento, realizado de janeiro a no-
vembro de 2001, revela números impressio-
nantes.

Acontecem anual-
mente no país mais
de 330 mil eventos,
envolvendo 79,9 mi-
lhões de participan-
tes. Somando-se os
gastos dos participan-
tes, a receita das lo-
cações e das empresas organizadoras, chega-
se a uma renda total de R$ 37 bilhões por
ano, o que representa 3,1% do PIB brasileiro.
Em termos de geração de empregos, a indús-
tria de eventos responde anualmente por  cerca
de três milhões de empregos diretos,
terceirizados e indiretos. A arrecadação de tri-
butos gerada é estimada em R$ 4,2 bilhões.

Outros números importantes são apresen-
tados nesta pesquisa: a capacidade instalada

para eventos nas re-
giões brasileiras; o
número médio de
participantes; a
tipologia de espaços
em metros quadra-
dos e em número de
assentos � com res-
pectivos preços mé-
dios de locação;

os tipos de eventos mais realizados; a sazo-
nalidade; o âmbito dos eventos; os seguros
praticados; os meios de comunicação mais
utilizados pelas empresas organizadoras, etc.

O estudo com-
prova ainda que o
turismo de eventos é
responsável por
grande parte dos flu-
xos turísticos para os
destinos brasileiros.
Exposições, fei-
ras, eventos esportivos, agropecuários e comer-
ciais, congressos, convenções, reuniões de ne-
gócios etc. mostram seus números nesta pes-
quisa, criando a ferramenta que não apenas
a indústria de eventos necessitava para ter
maior visibilidade no próprio trade, mas tam-
bém além de suas fronteiras.

Outra constatação importante é que a in-
dústria de eventos tem um desempenho sig-
nificativo no estímulo para o desenvolvimento
das micro e pequenas empresas que hoje re-
presentam, no panorama econômico nacio-
nal, cerca de 90% do total de empresas brasi-

V R$ 37
bilhões:

renda anual
da indústria
de eventos

no país

R$ 37
bilhões:

renda anual
da indústria
de eventos

no país

3 milhões
de empregos

diretos,
terceirizados
e indiretos

3 milhões
de empregos

diretos,
terceirizados
e indiretos

330 mil
eventos

acontecem
por ano
no Brasil

330 mil
eventos

acontecem
por ano
no Brasil
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leiras, com 94% de atua-
ção no setor de serviços
exercendo relevante papel
na área de terceirização.

Vale lembrar ainda
que, em termos mun-
diais, o turismo é dos
setores da economia
que mais têm crescido
nos últimos anos.  Seu fa-
turamento supera os
10,9%  do PIB  mundial. E já está  no pódio
dos campeões, como a maior indústria no
mundo em termos de produção bruta � em tor-
no de US$ 3,4 trilhões, segundo a Organiza-
ção Mundial de Turismo � OMT. Além de em-
prego e renda, o turismo também é impor-
tantíssima fonte geradora de receita tributá-
ria, contribuindo com US$ 802 bilhões.

Em termos de geração de empregos, segun-
do o World  Travel & Tourism Council, em 2002
a indústria turística espera responder por cer-
ca de 200 milhões de postos de trabalho, o
que significa 7,8% da população mundial ocu-
pada. E a estimativa é de que, até 2012, esse
número aumente para cerca de 250 milhões.

O dado animador desse quadro é que a ten-
dência é de permanente crescimento, já que  a

Renda da
indústria

de
eventos:
3,1% do

PIB
brasileiro

Renda da
indústria

de
eventos:
3,1% do

PIB
brasileiro

chamada �globalização�, além de mudar as ca-
racterísticas da economia mundial, encurtou dis-
tâncias, aproximou povos e culturas. E os se-
tores com potencial mais expressivo de cresci-
mento são: o turismo de eventos, o de negó-
cios e o ecoturismo.

Desnecessário dizer, portanto, por que o
I  Dimensionamento Econômico do Setor de
Eventos no Brasil, promovido pelo Forum Bra-
sileiro dos Convention & Visitors Bureaux �
FBC&VB, e Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas � Sebrae, já se
transforma num dos mais poderosos instrumen-
tos de trabalho para qualquer ação a ser de-
senvolvida de agora em diante no nosso mer-
cado e em toda a cadeia produtiva envolvida
por esse segmento.

Dessa forma, podemos afirmar que os ob-
jetivos propostos para a realização do estudo
foram plenamente atingidos neste relatório, que
terá seus números divulgados em seminários
a serem organizados nas cidades-sede brasi-
leiras dos convention & visitors bureaux, em
outras cidades de grande importância na in-
dústria de eventos, além de um seminário
nacional, no qual serão apresentados os da-
dos agregados de todo o país.
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Impactos econômicos do
turismo de eventos

Número de participantes
Para formar uma estimativa do número de pessoas

presentes aos eventos, foi considerada a média informa-
da pelos espaços pesquisados, que foi de 243,8 partici-
pantes por evento. Este número, multiplicado pelo total
de eventos � 327.520 � realizados anualmente em 1.780
espaços, resultou no total de 79.849.376 participantes
em eventos de turismo realizados no país em um ano. A
região Sudeste reuniu maior número de participantes �
29.578.856. A região Nordeste vem a seguir, com
18.786.000.

Sudeste    Sul    Nordeste    Centro-Oeste    Norte

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

Gráfico 1 � Número de eventos por ano,
segundo as regiões brasileiras

63.168
(19%)

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

Gráfico 2 � Número de participantes de
eventos por ano, segundo as
regiões brasileiras

13.532.301
(17%)

18.786.000
(23%)

2.226.560
(3%)

15.728.832
(20%)

29.578.956
(37%)

Sudeste    Sul    Nordeste    Centro-Oeste    Norte

Os dados levantados pela pesquisa revelam núme-
ros bastante animadores. Os 327.520 eventos realiza-
dos em um ano em 1.780 espaços, mobilizando 400
empresas organizadoras e promotoras de eventos de
todos os pontos do país, reuniram 79.849.376 pes-
soas, gerando uma receita estimada de R$ 37 bilhões.
Em termos de geração de empregos, o número tam-
bém é bastante expressivo: 727 mil empregos dire-
tos. Além disso, a indústria de eventos paga R$ 4,1
bilhões em tributos, anualmente.

A pesquisa revelou ainda que o Sudeste responde
pela maior parte dos eventos realizados no Brasil: são
168.963 a cada ano. Em segundo lugar, vem o Sul, res-
ponsável por 63.168 eventos/ano. A distribuição de even-
tos por região brasileira ficou assim:

Cabe observar que o número de participantes de al-
guns eventos está relacionado com o movimento registrado
nas catracas da entrada do evento. Assim, a mesma pes-
soa pode ser contada mais de uma vez, se ela visita o
evento mais de um dia. Uma mesma pessoa também pode
participar de mais de um evento, ao longo do ano.

Renda gerada pelos
gastos dos participantes

Ao calcular a renda gerada pelos gastos dos partici-
pantes, deve-se levar em conta que há diferenças entre
os gastos dos participantes que residem no local e o dos
visitantes. Em termos nacionais, a pesquisa consta-
tou que 67,2% dos participantes dos eventos moram no
local onde ocorreram os eventos. Esta porcentagem cor-
responde a 53.658.781 do total de 79.849.376 partici-
pantes de eventos em todo o país. Os residentes gasta-
ram em média R$ 58,80 (US$ 23,52).

Já os visitantes vindos de outros locais � 26.190.595
pessoas � tiveram gasto médio diário, per capita, de
R$ 392,05 (US$ 156,82). Considerando permanên-
cias médias de 1,5 dia para residentes e 2,6 dias para
visi tantes, foi possível chegar a um total de
R$ 31.429.563.653,00 (US$ 14.966.458.880,00) em
renda gerada pelos gastos dos participantes de eventos
no país, durante um ano (tabela 1).

168.963
(52%)

28.731
(9%)60.600

(18%)

6.958
(2%)
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Renda média da locação de espaços
Para chegar a uma média da renda gerada pela loca-

ção dos espaços, a pesquisa considerou os seguintes
parâmetros:

� capacidade disponível por dia para reuniões e afins:
1.781.408 assentos

� capacidade disponível por dia para feiras e afins:
1.330.938 m²

� taxa média de ocupação dos assentos: 50,17%

� taxa média anual de ocupação dos m²: 47,59%

Tabela 1 - Estimativa dos gastos dos participantes de eventos

Gasto médio Permanência Gasto total
Origem do N.º de per capita/dia média
público participantes em R$$ em US$ em dias em R$ em US$

Residentes 53.658.781 58,80 23,52 1,5 4.732.704.483,00  2.253.668.801,00

Visitantes 26.190.595 392,05 156,82 2,6 26.696.859.170,00 12.712.790.080,00

TOTAL 79.849.376 168,10 78,41 2,0 31.429.563.653,00 14.966.458.881,00

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI  � Novembro 2001.

� preço diário médio de locação dos assentos : R$ 3,42
(US$ 1,63)

� preço diário médio de locação dos m²: R$ 2,16
(US$ 1,03)
Assim, os 893.732 assentos e 633.393 m² ocu-

pados por ano nos 1.780 espaços para eventos,
multiplicados pelos respectivos preços, geraram
renda anual com locação de R$ 1.615.013.187,00
(US$ 769.053.898,00).

Na divisão por regiões, o resultado ficou assim:

Tabela 2 � Distribuição da receita total com locações de assentos e metros quadrados,
segundo as regiões brasileiras

Receita anual
Regiões com assentos

Receita anual Valor total Valor total % do

em R$
com m² em R$ em R$ em US$ Brasil

Sudeste 546.666.612,00 228.506.970,00 775.173.582,00    369.130.277,00 48,00

Sul 259.945.552,00 151.104.837,00 411.050.389,00 195.738.280,00 25,45

Nordeste 187.428.552,00 73.342.429,00 260.770.981,00 124.176.658,00 16,15

Centro-Oeste 78.095.230,00 45.334.623,00 123.429.853,00 58.776.120,00 7,64

Norte 43.510.200,00 1.078.182,00 44.588.382,00 21.232.563,00 2,76

TOTAL 1.115.646.146,00 499.367.041,00 1.615.013.187,00 769.053.898.00 100,0

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

Receita das empresas
organizadoras de eventos

Segundo as empresas organizadoras, o valor
da locação do espaço chega a 24,2% da despe-
sa total. Da renda gerada pelas locações, cabe
subtrair os gastos atribuíveis ao setor público. Se
for considerado que a participação do setor pú-
blico é de 21,2%, seus gastos de locação somam
R$ 342.382.796,00 (US$ 163.039.426,00). Os
78,8% restantes ficam para as empresas e entida-

des do setor privado e sociedade civil, cujo total é
de R$ 1.272.630.390,00 (US$ 606.014.471,00).
Com este dado, é possível inferir a renda gerada
pelas empresas organizadoras, em termos nacionais:
R$ 3.986.172.874,00 (US$1.898.177.555,00), já
descontados os valores da locação de espaços para
eventos, como mostra a tabela seguinte.

Portanto, a renda gerada pela indústria de even-
tos no Brasil em um ano � compreendida pelos
gastos dos participantes, gastos com locações de
espaços e gastos das empresas � atinge a cifra de
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Tabela 3 �Renda gerada pelas empresas organizadoras e entidades organizadoras
de eventos no Brasil

Discriminação
Valor total Valor total

em R$ em US$

Gastos com locações de espaços 1.615.013.187,00 769.053.898.00

1) Gastos do setor público (21,2%) 342.382.796,00 163.039.427,00

2) Gastos das entidades (39,8%) 642.775.248,00 306.083.451,00

3) Gastos do setor privado (39,0%) 629.855.142,00 299.931.020,00

SUBTOTAL 2 + 3 (24,2%) 1.272.630.390,00 606.014.471,00

RENDA GERADA (75,8%) 3.986.172.874,00 1.898.177.559,00

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI  � Novembro 2001.

Gráfico 3 � Renda gerada pela indústria de eventos do Brasil

Renda gerada pelas empresas organizadoras
R$ 3.986.172.874,00
(US$ 1.898.177.559,00)

Renda das locações de espaços
R$ 1.615.013.187,00
(US$ 769.053.898,00)

RENDA TOTAL:
R$ 37.030.749.714,00
(US$ 17.633.690.337,00)

Renda dos gastos dos participantes
R$ 31.429.563.653,00
(US$ 14.966.458.880,00)

Tributos gerados pela indústria de eventos
Para se calcular os tributos relativos à renda gerada

pelos participantes dos eventos, pela renda das locações
de espaços para eventos e pela renda dos organizadores

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

de eventos, o  primeiro passo é saber qual a sua compo-
sição média de gastos durante o evento, como pode ser
visto a seguir.

Tabela 4 � Composição dos gastos dos participantes de eventos em R$

Itens dos Gastos dos % Gastos dos % Gasto %
gastos residentes visitantes total

Hospedagem � � 11.533.043.170,00 43,2 11.533.043.170,00 36,70

Transporte 1.183.176.121,00 25,0 8.249.329.480,00 30,9 9.432.505.602,00 30,37

Alimentação 1.183.176.121,00 25,0 5.686.430.998,00 21,3 6.869.607.119,00 18,57

Outros 2.366.352.241,00 50,0 1.228.055.520,00 4,6 3.594.407.762,00 14,36

TOTAL 4.732.704.483,00 100,0 26.696.859.168,00 100,0 31.429.563.653,00 100,0

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

R$ 37.030.749.714,00 (US$ 17.633.690.337,00).
É importante ressaltar que essa estimativa da renda não
abrange os negócios gerados pelos expositores no dia do

evento e no período posterior, pois não é objeto deste
trabalho dimensioná-la, embora,  sem dúvida, seja bas-
tante expressiva.
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Sabendo-se quais os gastos dos participan-
tes, segundo os setores, e admitindo-se uma
alíquota média de impostos para cada setor, é

poss íve l  es t imar  que  os  gas tos  ge ram
R$ 2.528.701.884,87 (US$ 1.219.180.311,88) em
tributos, por ano.

Pagamento de tributos
Os espaços para eventos calculam que, em média,

13,9% da sua receita de locações se destinam ao paga-
mento de impostos e 0,1%, ao pagamento de taxas.

Já as empresas organizadoras de eventos pagam ao
redor de 15,7%  de impostos e  7,2% de taxas.

Portanto, a geração total de tributos � derivada da
renda dos gastos dos participantes de eventos, da renda
das locações de espaços para eventos e da renda das
empresas organizadoras de eventos � pode ser estimada
em R$ 4.184.082.000,00 (US$ 1.901.856.000,00).

Geração de empregos
O setor de eventos é uma importante fonte geradora

de empregos em todo o país.
Cada espaço para eventos contrata, em média,

6,8 funcionários fixos. Este número, multiplicado pe-
los 1.780 espaços, resulta em 12.104 postos de
trabalho diretos, aos quais deve-se acrescentar 58.240
empregos terceirizados. Os espaços para eventos do
país geram 70.344 empregos diretos e terceirizados.

As empresas organizadoras contratam em média 24,2
empregados fixos e 386,6 terceirizados. Considerando
apenas o universo de 400 empresas e entidades que
constam desta pesquisa, o número de empregos chega a
164.320 diretos e 492.960 terceirizados (um total de
657.280).

Tudo somado, pode-se afirmar que a indústria de
eventos no Brasil é responsável por 727.624 empregos
diretos e terceirizados.

Tabela 5 - Tributos gerados anualmente pela indústria de eventos

Itens Gasto total Estimativa de
Tributos Tributos

dos gastos em R$ 1.000 impostos em %
gerados em gerados em
R$ 1.000 US$ 1.000

Hospedagem 11.533.043   6,0 691.983 314.538

Transporte 9.432.506   5,0 471.625 214.375

Alimentação 6.869.607 18,0 1.236.529 562.059

Outros(*) 9.195.594 19,4 1.783.945 810.884

TOTAL 37.030.750 11,3 4.184.082 1.901.856

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI  � Novembro 2001.
(*) Lazer, compras, estacionamento, comunicação e cópias reprográficas.

Considerando-se os empregos indiretos conforme
padrão da indústria turística brasileira � três indiretos para
cada direto e terceirizado �, pode-se inferir que a indús-
tria de eventos no país é responsável pela geração de
2.910.496 empregos.

Diretos        Terceirizados         Indiretos

Gráfico 4 � Empregos gerados pela
indústria de eventos

551.200

2.182.872

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

176.424
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Tabela 6 � Sumário dos impactos econômicos da indústria de eventos

Discriminação Indicador

Espaços para eventos 1.780

Empresas organizadoras e entidades promotoras de eventos 400

Capacidade diária instalada para reuniões e eventos afins 1.781.408  assentos

Capacidade diária instalada para feiras e eventos afins 1.330.938 m²

Taxa média de ocupação anual dos assentos para reuniões 50,17%

Taxa média de ocupação anual dos m² para feiras 47,59%

Número de eventos por ano 327.520

Número de participantes por ano (pessoas) 79.849.376

Renda gerada pelos gastos dos participantes de eventos R$ 31.429.563.653,00

Renda gerada pelos gastos com locações dos espaços para eventos R$   1.615.013.187,00

Renda gerada pelos gastos das empresas organizadoras  de eventos R$   3.986.172.874,00

Empregos diretos 176.424

Empregos terceirizados 551.200

Empregos indiretos 2.182.872

RENDA GERADA R$ 37.030.750.000,00

TRIBUTOS GERADOS R$   4.184.082.000,00

EMPREGOS GERADOS 2.910.496

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI  � Novembro 2001.
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Eventos: um raio-X da indústria
Pesquisa realizada com os
espaços para eventos

Tipologia dos espaços para eventos
Os dados indicam que a maior parte dos espaços

destinados a eventos está na categoria hotel/flat. Em se-
guida, os teatros e auditórios. Por fim, vêm os espaços
especialmente projetados para eventos, que representam
menor oferta: os centros de convenções e os pavilhões
de exposições. Isso em termos de número de oferta de
espaço, já que em termos de capacidade possuem parti-
cipação muito maior.

Tipos de eventos
mais comuns nos espaços

As reuniões são o tipo de evento que acontece em
maior número, seguidas das convenções, eventos socio-
culturais e congressos. Também estão em destaque, por
sua força econômica, as exposições e leilões e as feiras
comerciais (gráfico 6 e tabela 8). Pa
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Gráfico 5 � Tipologia dos espaços
para eventos
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Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
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Tabela 7 - Tipologia dos espaços para eventos, segundo as regiões do Brasil

Classificação Centro- Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil
Oeste

Hotel/Flat 43 38.05 94 47.00 16 32.00 230 43.26 122 45.86 505 43,7

Teatro/Auditório 30 26.55 66 33.00 29 58.00 115 21.72 56 21.43 297 25,5

Clube/Estádio 10 8.85 3 1.50 2 4.00 51 9.74 29 10.90 95 8,1

Centro de convenções 8 7.08 9 4.50 1 2.00 30 5.62 15 5.64 63 5,4

Buffet/Restaurante 9 7.96 6 3.00 1 2.00 33 6.18 2 0.75 51 4,3

Hotel de lazer 10 8.85 16 8.00 0 0.00 19 3.56 10 3.76 55 4,8

Pavilhão de exposições 2 1.77 4 2.00 1 2.00 11 2.06 14 5.26 32 2,8

Business center 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 3.56 5 1.88 24 2,1

Casa noturna 0 0.00 1 0.50 0 0.00 14 2.62 1 0.38 16 1,4

Outros 1 0.88 1 0.50 0 0.00 9 1.69 11 4.14 22 1,9

TOTAL 113 100.0 200 100.0 50 100.0 531 100.0 265 100.0 1.160 100,0

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
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Número de eventos por espaço
Quanto ao número de eventos realizados, os 1.160

espaços pesquisados registraram, em média, 184 even-
tos/ano, cada um. Os business centers foram os mais
procurados, seguidos dos centros de convenções e dos
hotéis/flats (gráfico 7).

Número de participantes por evento
A média de participantes em cada evento ficou em

243,8. Em números isolados, a maior participação foi nos
eventos realizados em casas noturnas. Em seguida, os rea-
lizados em clubes/estádios, pavilhões de exposições, cen-
tros de convenções, hotéis de lazer, teatros/auditórios e,
por fim, buffets/restaurantes. Com relação ao número de
participantes, a média de hotéis/flats cai para 99 pessoas
por evento, o que está de acordo com o perfil da oferta
desse tipo de espaço, em que predominam as salas.

Multiplicando a média de 243,8 participantes pela
projeção anual de 327.520 eventos realizados nos 1.780
espaços obtém-se o número total de participantes de even-
tos durante o ano.

Even
tos

 Espo
rtiv

os

Conv
enç

ões

Even
tos

 so
cio

cul
tur

ais

Cong
res

sos

Expo
siç

ões
/Le

ilõe
s

Fei
ras

 Com
erc

iais

Even
tos

 M
isto

s
Outr

os

N
.º

 d
e 

re
sp

os
ta

s 
(T

ot
al

: 
4
.2

0
8(1

) )

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

Gráfico 6 � Tipologia dos eventos

9
1
4
 (

2
1
,7

%
)

7
7
8
 (

1
8
,5

%
)

7
8
4
 (

1
8
,.
6
%

)

6
7
9
 (

1
6
,1

%
)

3
4
6
 (

8
,2

%
)

3
0
9
 (

7
,3

%
)

1
8
6
 (

4
,4

%
)

1
3
9
 (

3
,3

%
)

7
3
 (

1
,7

%
)

Reun
iõe

s

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Respostas múltiplas.

Tabela 8 � Tipologia dos eventos, segundo as regiões do Brasil

Classificação Centro- Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil
Oeste

Reuniões 84 21.16 162 23.22 45 26.47 402 21.32 221 20.36 914 21,7

Convenções 78 19.65 135 19.23 37 21.76 351 18.66 177 16.36 778 18,5

Eventos socioculturais 80 20.15 126 17.95 31 18.24 362 19.30 188 17.38 784 18,6

Congressos 66 16.62 125 17.81 28 16.47 300 16.00 157 14.70 679 16,1

Exposições/Leilões 31 7.81 50 7.12 13 7.65 157 8.35 96 8.87 346 8,2

Feiras comerciais 27 6.80 44 6.27 8 4.71 153 8.13 77 7.12 309 7,3

Eventos esportivos 13 3.27 22 3.13 3 1.76 90 4.78 61 5.64 186 4,4

Eventos mistos 8 2.02 30 4.27 2 1.18 40 2.13 64 5.91 139 3,3

Outros tipos 7 1.76 4 0.57 3 1.76 22 1.17 37 3.42 73 1,7

TOTAL(1) 394 100.0 698 100,0 170 100.0 1.873 100.0 1.073 100.0 4.208 100,0

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Respostas múltiplas.

Preços médios de locação
Para calcular a receita proveniente das locações dos

espaços, a pesquisa usou alguns parâmetros essenciais,
a saber:

a) capacidade diária instalada das áreas para reu-
niões e afins (oferta de assentos) e das áreas para feiras
e afins (oferta de metro quadrado);

b) a taxa média de ocupação anual;
c) preços praticados por dia, para locação de assen-

tos e de metro quadrado (tabelas 10 e 11).

Tabela 9 � Número de participantes de
eventos

Discriminação T o t a l

Número de eventos por ano 327.520

Média de participantes por evento 243,8

TOTAL DE PARTICIPANTES 79.849.376

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
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A capacidade instalada, por meio dos dados colhi-
dos na amostra de 1.159 espaços, totaliza 1.159.917
assentos e 866.605 m². Com o critério de expansão (veja
seção Metodologia, página 30), essa oferta passa para
1.781.408 assentos e 1.330.938 m² disponíveis diari-
amente nos 1.780 espaços para eventos projetados.

Os preços médios diários de locação situam-se em
R$ 3,42 (US$ 1,63) por assento e R$ 2,16 (US$1,03)
por metro quadrado. Estes preços são ponderados
pela capacidade identificada em cada tipo de espa-
ço para evento.
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Gráfico 7 � Número médio de eventos por ano, segundo a tipologia dos espaços
para eventos
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Tabela 10 �Preço médio diário de locação de assentos para reuniões e afins,
segundo a tipologia dos espaços para eventos

Tipologia N.º de assentos
Preço em R$

por assento/dia

Business center 19.458 7,56

Casa noturna 24.709 7,37

Buffet/Restaurante 47.722 6,82

Hotel/Flat 290.416 4,28

Hotel de lazer 39.347 4,21

Centro de convenções 136.654 3,42

Clube/Estádio 148.721 2,83

Teatro/Auditório 233.241 2,48

Pavilhão de exposições 199.056 1,75

Outros 20.593 4,90

TOTAL 1.159.917 3,42

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
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Tabela 11 �Preço médio diário de locação de metro quadrado para feiras e afins,
segundo a tipologia dos espaços para eventos

Tipologia N.º de m²
Preço em R$
por m²/dia

Business center 5.363 6,80

Buffet/Restaurante 4.040 6,63

Hotel/Flat 68.626 4,20

Teatro/Auditório 26.111 2,65

Hotel de lazer 5.451 2,30

Centro de convenções 370.431 2,11

Pavilhão de exposições 377.664 1,48

Clube/Estádio 7.964 1,03

Outros 955 2,07

TOTAL 866.605 2,16

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

Tabela 12 � Taxa média de ocupação anual dos espaços para eventos,
 segundo as regiões do Brasil

Regiões
Oferta de Taxa anual de Oferta de Taxa anual de

assentos/dia ocupação % m²/dia ocupação %

Sudeste 865.442 53,82 605.081 50,38

Sul 417.744 47,25 400.122 47,20

Centro-Oeste 127.058 53,71 125.058 56,98

Nordeste 302.792 46,25 194.209 46,33

Norte 68.372 38,13 6.468 37,06

BRASIL 1.781.408 50,17 1.330.938 47,59

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
Nota: capacidade projetada de assentos e metros quadrados.

Taxa média de ocupação dos espaços
A taxa anual de ocupação nas áreas para reuniões e

afins (capacidade em assentos) fica em média de
50,17%. Nas áreas para exposições e afins (capacidade
em metros quadrados), média de 47,59%. Estes per-
centuais levam em conta o peso de cada região brasi-
leira. A pesquisa constatou ainda que a maior procura
por esses espaços para eventos ocorre no segundo
semestre do ano.
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Gráfico 8 � Taxa média mensal de ocupação
dos espaços para eventos
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Tabela 13 - Forma de cálculo da renda gerada pelas locações de espaços

Tipos de áreas Capacidade Disponibilidade Taxa de Preço em
locáveis diária anual ocupação R$ por dia

Reuniões e afins 1.781.408 assentos 365 dias 50,17% 3,42

Feiras e afins 1.330.938 m² 365 dias 47,59% 2,16

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

Gráfico 9 � Receita anual com locações
de espaços para eventos

Receita anual com locação de assentos:
R$ 1.115.646.146,00
(US$ 531.260.070,00)

Receita anual com locação de m²:
R$ 499.367.041,00
(US$ 237.793.829,00)

TOTAL: R$ 1.615.013.187,00
(US$ 769.053.898,00)

31%

69,0%

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

Renda gerada pelas locações de espaços
Para estimar a renda gerada pelas locações, é neces-

sário determinar a capacidade dos espaços para eventos
efetivamente ocupada durante o ano, por meio da taxa
de ocupação (já descrita), e multiplicar pelo preço diário
de locação, conforme explicado na tabela seguinte.
Vale ressaltar que essa estimativa não abrange o volu-
me de negócios gerados pelos expositores durante e
após o evento.

Para se chegar ao total da renda anual gerada pelas
locações de espaços, basta multiplicar o número de as-

sentos ocupados (893.732) e da área ocupada (633.393
m²) nos 1.780 espaços para eventos do país, pelos dias
do ano (365) e os respectivos preços.

Com relação aos tributos incidentes sobre essa
renda, pode-se constatar junto aos espaços para
eventos que em média 13,9% destinam-se ao paga-
mento de taxas.

Tabela 14 �Empregos diretos e
terceirizados nos espaços
para eventos

Discriminação T o t a l

Número de espaços para eventos 1.780

Média de empregos fixos por espaço 6,8

TOTAL DE EMPREGOS DIRETOS 12.104

EMPREGOS TERCEIRIZADOS 58.240

TOTAL DE EMPREGOS 70.344

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

Empregos diretos e terceirizados
nos espaços para eventos

Para se chegar ao número de empregos gerados pe-
los espaços de eventos, deve-se multiplicar a média de
funcionários fixos (6,8) por espaço pelo total de espa-
ços (1.780).
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Características operacionais dos espaços para eventos
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Gráfico 11 � Meses em que há maior procura pelos espaços para eventos
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Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Respostas múltiplas.

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Respostas múltiplas.

Gráfico 10 � Dias em que há maior
procura pelos espaços
para eventos(1)

Fins de semana: 545 (41,5%)

Dias de semana: 767 (58,5%)

Tabela 15 - Dias em que há maior procura pelos espaços para eventos

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil

 Dias N.º N.º N.º N.º N.º N.º
cita- % cita- % cita- % cita- % cita- % cita- %
ções ções ções ções ções ções

Fins de
semana 58 42.96 73 35.10 16 30.19 271 43.40 127 41.03 545 41,5

Dias da
semana 72 53.33 131 62.98 36 67.92 349 55.48 179 57.37 767 58,5

TOTAL(1) 130 100.0 204 100.0 52 100.0 620 100.0 306 100.0 1.312 100,0

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Respostas múltiplas.

A pesquisa trabalhou também com inúmeras infor-
mações e características operacionais dos espaços para
eventos.

Sazonalidade
A procura por espaços é maior no segundo semestre

do ano, entre agosto e dezembro. O período de menor
demanda é nos meses de janeiro e fevereiro.

A pesquisa também constatou que os espaços são
mais procurados nos dias úteis da semana, o que se
explica pela maior presença da categoria hotel/flat.
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Tabela 16 - Âmbito dos eventos, segundo as regiões do Brasil

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil

Âmbito N.º N.º N.º N.º N.º N.º
cita- % cita- % cita- % cita- % cita- % cita- %
ções ções ções ções ções ções

Local 81 34.32 181 35.07 41 40.59 356 32.25 191 34.29 850 34,2

Regional 60 25.42 162 31.21 34 33.66 292 26.49 166 29.64 714 28,7

Nacional 56 23.73 97 18.69 18 17.82 271 24.59 117 20.89 559 22,5

Latino-
americano 8 3.39 26 5.01 3 2.97 45 4.05 38 6.79 120 4,8

Internacional 21 8.90 41 7.90 3 2.97 104 9.28 35 6.25 204 8,2

Mundial 3 1.27 6 1.16 0 0.00 25 2.25 8 1.43 42 1,7

TOTAL(1) 229 100.0 513 100.0 99 100.0 1.093 100.0 555 100.0 2.489 100,0

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Respostas múltiplas.

N
.º

 t
ot

al
 d

e 
ci

ta
çõ

es
: 

2
.4

8
9

(1
)

8
5
0
 (

3
4
,2

%
)

7
1
4
 (

2
8
,7

%
)

5
5
9
 (

2
2
,5

%
)

Gráfico 12 �Âmbito dos eventos
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0R
eg

io
na

l

N
ac

io
na

l

La
tin

o-
am

er
ic

an
o

In
te

rn
ac

io
na

l

M
un

di
al

1
2
0
 (

4
,8

%
)

2
0
4
 (

8
,2

%
)

4
2
 (

1
,7

%
)

Lo
ca

l

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Respostas múltiplas.

Âmbito dos eventos
A predominância é de eventos locais. Em seguida

estão os de âmbito regional e, por último, os nacionais.

Tipos de clientes
As empresas organizadoras de eventos e departamen-

tos de eventos de empresas privadas são os que mais
locam os espaços. O setor público tem a segunda maior
porcentagem e o restante é dividido entre entidades, ins-
tituições e outros clientes da sociedade civil (gráfico 13 e
tabela 17).

Equipamentos e instalações
Os próprios espaços se encarregam de oferecer os

itens de equipamentos mais procurados, como ar-condi-
cionado (devido à predominância de áreas cobertas e
fechadas), telefone, fax e aparelhos audiovisuais em
geral. No setor serviços, os espaços também ofere-
cem restaurante, bar, estacionamento e coffee-break
(mais lucrativos).

São terceirizados os equipamentos mais caros, como
cabine de tradução simultânea, datashow e computador
(mais caros também em termos de preço médio). No item
serviços, a terceirização acontece no setor decoração (mais
valorizado), tradução simultânea, gráfica e mão-de-obra
(recepção, secretária e office-boy).
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Gráfico 13 � Clientes que locam os
espaços para eventos

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Respostas múltiplas.
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Tabela 17 - Clientes que locam espaços para eventos, segundo as regiões do Brasil

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil

Tipos de N.º N.º N.º N.º N.º N.º
clientes cita- % cita- % cita- % cita- % cita- % cita- %

ções ções ções ções ções ções

Empresas
públicas 61 21.71 54 18.43 26 24.30 248 20.51 140 22.26 529 21,2

Empresas
privadas 96 34.16 160 54.61 38 35.51 461 38.30 218 34.82 973 39,0

Entidades/
Instituições 58 20.64 44 15.02 23 21.50 256 21.26 144 22.89 525 21,0

Outros 60 21.35 32 10.92 19 17.76 237 19.60 121 19.24 469 18,8

TOTAL(1) 275 100,0 290 100,0 106 100,0 1.202 100,0 623 100,0 2.496 100,0

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Respostas múltiplas.

Marketing e meios de comunicação
O veículo de comunicação mais utilizado é a Internet,

pelas facilidades de apresentação de dados, tais como
localização e informações do destino turístico, estrutura
disponível, preços, reservas e outras. Em seguida, vêm
os veículos tradicionais, como revistas e jornais, as ma-
las diretas e os representantes de vendas.

Seguros para os eventos
A pesquisa com espaços revelou um dado sur-

preendente: apenas um terço dos espaços adota se-
guro total para os eventos.
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Gráfico 14 � Seguros praticados pelos espaços

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Respostas múltiplas.
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(1) Respostas múltiplas.

Gráfico 15 �Meios de comunicação
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Tabela 18 - Número de eventos, segundo as regiões brasileiras

Regiões N.º de espaços N.º de espaços Média anual N.º anual % do
do Brasil da amostra projetados de eventos de eventos Brasil

Sudeste 534 876 212 185.712 53,8
Nordeste 195 300 202 60.600 17,6
Sul 266 376 168 63.168 18,3
Centro-Oeste 113 157 183 28.731 8,3
Norte 51 71 98 6.958 2,0
BRASIL 1.159 1.780 194 345.169 100,0

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

Tabela 19 � Número de participantes de eventos, segundo as regiões brasileiras

Regiões N.º anual
Média de N.º anual de

% do
do Brasil de eventos

participantes participantes
Brasilpor evento de eventos

Sudeste 168.963 175,06 29.578.956 37,04
Sul 60.600 259,55 15.728.832 19,70
Nordeste 63.168 297,40 18.786.000 23,53
Centro-Oeste 28.732 471,00 13.532.301 16,94
Norte 6.958 320,00 2.226.560 2,79
BRASIL 327.520 243,80 79.852.649 100,00

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

Resultados por regiões brasileiras
Além dos dados nacionais, a pesquisa apresenta uma

análise regional com dados ponderados.

Número de eventos
A análise regional dos dados mostra que a Região

Sudeste, além de reunir o maior número de espaços,
recebe mais da metade dos eventos realizados no país.
Esse peso reflete não só a participação da região na eco-
nomia brasileira, mas, em particular, no turismo de ne-
gócios, que é um grande gerador de eventos.

Já a Região Nordeste, que possui menos espaços,
aparece com uma boa média de eventos/ano. Isso se ex-
plica pelos fortes investimentos públicos em infra-estru-
tura urbana e de apoio ao turismo gerados pelo
PRODETUR, que permite investimentos privados no se-
tor e crescente fluxo turístico, principalmente de eventos.

Número de participantes
Também com relação ao número de participantes, o

Sudeste apresenta maior porcentagem. O que pode ser
explicado por concentrar a maior parte da população e
sobretudo as camadas de maior poder socioeconômico.
O Nordeste vem em segundo e o Sul, em terceiro.
Digno de nota é o Centro-Oeste, que, apesar de pos-
suir menos espaços, registra uma média alta de parti-
cipantes por evento.

Procura de espaços por região
Relativamente aos meses de maior procura por espa-

ços as regiões Norte e Nordeste apresentaram percen-
tuais mais altos do que as outras regiões. Já em número
de citações, o Sudeste apresentou o maior total/ano, se-
guido da região Sul (tabela 20).
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Distribuição do faturamento
setorial por região

Para fins de cálculo, as estimativas se baseiam na
oferta diária de assentos e metro quadrado, dias disponí-
veis no ano, taxa média de ocupação anual e preço mé-
dio por assento e por metro quadrado.

Com relação a assentos para reuniões e afins, o Su-
deste possui uma oferta de 872.442 lugares/dia (42%
do total nacional), o que representa média de 996 as-
sentos por espaço, menor que a média nacional, de 1.000
assentos. Isso acontece porque no Sudeste predominam
espaços de hotéis/flats.

Tabela 20 - Meses em que há maior procura pelos espaços de eventos

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil

Mês N.º N.º N.º N.º N.º N.º
cita- % cita- % cita- % cita- % cita- % cita- %
ções ções ções ções ções ções

Janeiro 13 2.13 13 1.39 3 1.49 87 3.17 48 3.30 164 2,8
Fevereiro 13 2.13 18 1.93 5 2.48 87 3.17 51 3.51 174 2,9
Março 51 8.35 50 5.36 15 7.43 203 7.39 107 7.36 426 7,2
Abril 50 8.18 56 6.01 10 4.95 212 7.75 118 8.18 446 7,5
Maio 52 8.51 50 5.36 14 6.93 230 8.41 115 7.98 461 7,8
Junho 50 8.18 62 6.65 16 7.92 206 7.53 107 7.43 441 7,4
Julho 46 7.53 64 6.87 8 3.96 218 7.97 116 8.05 452 7,6
Agosto 60 9.82 162 17.38 34 16.83 293 10.70 165 11.42 714 12,0
Setembro 60 9.82 96 10.30 16 7.92 285 10.41 146 10.04 603 10,2
Outubro 65 10.64 117 12.55 23 11.39 306 11.17 160 11.07 671 11,3
Novembro 75 12.27 125 13.41 25 12.38 313 11.39 155 10.87 693 11,7
Dezembro 69 11.29 113 12.12 30 14.85 288 10.52 146 10.18 646 11,0
TOTAL(1) 604 100.0 926 100.0 199 100.0 2.728 100.0 1.434 100.0 5.891 100,0

Fonte Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Respostas múltiplas.
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Gráfico 16 � Renda gerada pelas locações
de assentos para reuniões e
afins, segundo as regiões
brasileiras
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BRASIL: R$ 1.115.646.146,00
(US$ 531.260.070,00)
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Gráfico 17 � Renda gerada pelas locações
de metro quadrado para
feiras e afins, segundo as
regiões brasileiras
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Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
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BRASIL: R$ 499.367.041,00
(US$ 237.793.829,00)
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A maior quantidade de assentos por espaço é obser-
vada na Região Sul: 1.467.

Depois vem o Centro-Oeste, com 1.103. Com esta
média e mais a sua taxa de ocupação, essa região ultra-
passa o Nordeste em termos de faturamento anual com
locações de espaços. De fato, as taxas de ocupação re-
gionais mostram o Centro-Oeste com índice anual de
53,7% das áreas para reuniões (bem acima da média
nacional de 47,8%). Ainda com relação à taxa de ocupa-
ção, o Sudeste tem 53,8%; o Sul, 47,3%; o Nordeste,
46,3%; e o Norte, 38,1%.

Calculando-se a ocupação dos assentos e aplicando-
se os preços médios em reais por assento/dia, apurados
para cada região, é possível estimar a respectiva receita.

Em termos percentuais, o Sudeste tem receita equi-
valente a 49,0% do total. A Região Sul, 23,3%. Em ter-
ceiro lugar, o Nordeste, com 16,8% do total.

Quanto aos metros quadrados para feiras e afins, o
procedimento de cálculo é análogo ao dos assentos. Nesse
caso, a participação do Sudeste é ainda maior: 865.121
m², ou seja, 64% do total brasileiro. Os preços para loca-

Tabela 22 - Empregos diretos gerados nos espaços para eventos, segundo as regiões

 
Regiões do Brasil

Número de espaços Média de empregos Número de empregos % do
projetados fixos por espaço fixos Brasil

Sudeste 876 7,9 6.893 56,9

Nordeste 300 6,4 1.917 15,8

Sul 376 4,9 1.827 15,1

Centro-Oeste 157 7,4 1.157 9,6

Norte 71 4,4 310 2,6

BRASIL 1.780 6,8 12.104 100,0
Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

ção também são os mais altos: média de R$ 3,10 /m²,
contra R$ 2,16 /m², no restante do país.

A renda anual projetada, em termos percentuais, mos-
tra que o Sudeste representa 45,7% do total, em vista de
concentrar os maiores espaços para feiras e promotores de
eventos, favorecido pela maior concentração de empresas
e mercado consumidor. O Sul vem em seguida, com 23,3%.

A soma das receitas com locações de assentos e me-
tros quadrados consolida as posições de cada região.

Geração de empregos
Com relação à geração de empregos, não se ob-

servam grandes diferenças nas médias de postos fi-
xos por espaço. A exceção é a Região Norte, que mos-
tra índice de 4,4.

A diferença se verifica na maior ou menor oferta de es-
paços para eventos por região. Neste caso, o destaque fica
para o Sudeste, com 56,9% do total brasileiro. Em segundo
lugar, o Nordeste, que, apesar de possuir menos espaços que
o Sul, apresenta maior poder de geração de postos de traba-
lho em cada um � média de 6,4 empregos, contra 4,9 do Sul.

Tabela 21 � Distribuição da renda anual gerada pelas locações de assentos e
metro quadrado, segundo as regiões brasileiras

Renda anual Renda anual Renda anual Renda anual
Regiões com assentos com m² total total % do
do Brasil em R$ em R$ em R$ em US$ Brasil

Sudeste 546.666.612,00 228.506.970,00 775.173.582,00  369.130.277,00 48,0

Sul 259.945.552,00 151.104.837,00 411.050.389,00 195.738.280,00 25,4

Centro-Oeste 78.095.230,00 45.334.623,00 123.429.853,00 58.776.120,00 7,6

Nordeste 187.428.552,00 73.342.429,00 260.770.981,00 124.176.658,00 16,1

Norte 43.510.200,00 1.071.196,00 44.581.396,00 21.229.236,00 2,8

BRASIL 1.115.646.146,00 499.367.041,00 1.615.013.187,00 769.053.898.00 100,0

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
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Pesquisa com empresas organizadoras de eventos

Orga
niz

ad
or 

de

ev
en

tos
 au

tôn
om

o

Dep
to.

 de
 ev

en
tos

En
tid

ad
e p

rom
oto

ra

Em
pr

es
a o

rga
niz

ad
ora 92

4

3

1

0 20 40 60 80 100

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
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Gráfico 19 � Área geográfica de atuação
das empresas
organizadoras (%)

Tabela 23 � Tipologia dos eventos
realizados

Classificação
N.º de % do

citações total

Congressos 82 21,8

Convenções 66 17,5

Feiras comerciais 65 17,2

Reuniões 56 14,9

Eventos socioculturais 41 10,9

Eventos mistos(1) 27 7,2

Exposições/leilões 21 5,6

Eventos esportivos 19 5,0

TOTAL(2) 377 100,0
Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Congresso + feira; convenção + seminário; reunião + evento
sociocultural.
(2) Respostas múltiplas.

De acordo com os dados levantados pela pesquisa,
as empresas organizadoras de eventos como congressos,
convenções, feiras e exposições, entre outros, respon-
dem pela quase totalidade da locação de espaços. Em
segundo plano, aparece a figura da entidade promotora �
associações profissionais e de classe. A participação do
departamento de eventos � montado dentro das empre-
sas � e a do organizador autônomo de eventos foram
consideradas inexpressivas. Em função disso, passamos
a utilizar a denominação de empresas organizadoras e
entidades promotoras para o conjunto pesquisado.

Área de atuação
das empresas organizadoras

As empresas mostraram atuação em todo o terri-
tório nacional, e, por regiões, destaque para São Pau-
lo e outras áreas das Regiões Sudeste e Sul.

Tipos de eventos
Nesse item predominam os congressos, seguidos

das convenções, feiras comerciais, reuniões e even-
tos socioculturais (tabela 23 e gráfico 20).

Número médio de eventos por ano
A maior concentração foi registrada na faixa acima

de 20 eventos por ano. A menor, entre um e cinco even-
tos/ano. A média fica em 28 eventos por ano, para cada
empresa organizadora (gráfico 21).

Gráfico 18 � Tipologia da amostra da
pesquisa
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Gráfico 22 � Número de empregos diretos
gerados (média por empresa
organizadora)

24,2

386,6

TOTAL: 410,8

Empregos diretos        Empregos temporários

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

Número de empregos gerados
Para estabelecer a média por empresa, leva-se em

conta o número de funcionários fixos de cada uma, so-
mado à mão-de-obra temporária e terceirizada � contra-
tadas diretamente ou por meio de terceirização. No perfil
desse tipo de mão-de-obra estão serviços de recepção,
limpeza, segurança, garçons, decoradores e pessoal para
montagem e desmontagem das feiras e exposições.
Em alguns casos (como na função de recepcionista) a
própria empresa treina pessoal, a fim de adequar o

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(*) Média de 65 eventos, segundo 27 informantes. Número médio
de eventos por ano: 28

Gráfico 21 � Número médio de eventos
por ano
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Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Congresso + feira; convenção + seminário; reunião + evento
sociocultural.
Nota:  Respostas múltiplas.

Gráfico 20 � Tipologia dos eventos
realizados (%)

Eventos esportivos Reuniões

Exposições/leilões Feiras comerciais

Eventos mistos(1) Convenções

Eventos socioculturais Congressos

5
5,6

7,2
10,9

14,9
17,2
17,5

21,8

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI - Novembro 2001.
(1) Profissionais do turismo, arquitetos, assessores de imprensa, se-
cretárias, programadores, músicos/artistas, produtores, operadores
de áudio, tradutores, pessoal de montagem/manutenção, digitadores,
office-boys, motoristas, vendedores.
Nota: Respostas múltiplas.

Gráfico 23 � Mão-de-obra temporária
mais contratada para
eventos (%)
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profissional às suas necessidades operacionais, devi-
do à carência de mão-de-obra especializada no mer-
cado.

Terceirização de serviços
Além dos serviços, as empresas organizadoras

terceirizam equipamentos e materiais para eventos. O
serviço mais contratado corresponde ao projeto, monta-
gem e construção de estandes. Comunicação visual, si-
nalização, decoração e segurança também estão forte-
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mente ligadas a feiras e eventos. Com toda essa gama
variada de serviços terceirizados, é possível ter uma idéia
do potencial de geração de empregos indiretos.

Locais contratados
para realização de eventos

A pesquisa constatou que os locais mais procurados
pelas empresas e entidades para organização dos even-
tos, principalmente os voltados para o segmento negó-

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Respostas múltiplas.

Gráfico 24 � Serviços de terceiros mais
contratados (%)
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Gráfico 25 �Locais geralmente contratados
para a realização dos eventos

Participantes de eventos
Segundo as empresas organizadoras e entidades pro-

motoras pesquisadas, 67,2% dos participantes residem
nos locais onde são realizados os eventos. Quanto aos
visitantes, o gasto médio diário por pessoa é de R$ 325,27
(US$ 156,82), distribuídos em vários segmentos.

Valor médio dos preços praticados e
composição das receitas dos eventos

A política de preços adotada pelas empresas e enti-
dades é um dos indicadores do potencial da indústria de
eventos no Brasil. Existe um valor médio para taxa de
inscrição para congressos e reuniões. Ingressos para fei-
ras tendem a ser mais acessíveis ao público, enquanto
os de shows elevam o valor médio encontrado. Também é
fixado um valor médio do metro quadrado para feiras e
exposições. A composição média da receita de um evento
vem principalmente do pagamento da empresa ou contra-
tante dos serviços, do pagamento dos participantes e do
patrocínio, configurando-se uma distribuição equilibrada
(tabela 24 e gráficos 26 e 27).

cios/corporativo, são os ligados a meios de hospedagem,
como hotéis e flats. Também se destacam os centros de
convenções e os pavilhões de exposições. Os demais es-
paços, conhecidos como estruturas alternativas, têm me-
nor indicação, mas em grau suficiente para se concluir
que há escassez de espaços tradicionais.
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Composição das despesas dos eventos
A maior despesa de um evento é, pelos resultados

da pesquisa, a estrutura física, que envolve locação do
espaço (o mais caro), equipamentos, gastos com monta-
gem e outros.

Também se deve incluir gastos com hospedagem,
alimentação, despesas administrativo-operacionais e mão-
de-obra temporária.

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(*) Lazer, compras, estacionamento, comunicação e cópias
reprográficas.

Gráfico 26 � Distribuição do gasto médio
per capita por dia dos
visitantes que participam
de eventos (em %)
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Gráfico 27 � Composição média das
receitas de um evento
(em %)
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Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(*) Entretenimento, convidados, artistas, brindes.
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Tabela 24 � Valor médio dos preços
praticados pelas empresas
organizadoras de eventos

Tipo de tarifa
Valor médio Valor médio

em R$ em US$

Taxa de inscrição para
congressos e reuniões
� Cobrada 359,60 173,38
� Não praticada � �

Entrada/ingresso para
feiras comerciais e
shows
� Cobrada 22,00 10,61
� Não praticada � �

Metro quadrado para
feiras e exposições
� Cobrada 305,07 147,09
� Não praticada � �

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(*) Comercialização de estandes, subvenções governamentais, ativi-
dades socioculturais.

25,6

Pagamento da empresa
e/ou contratante

Pagamento dos
participantes

27,5

Patrocínio

Arrendamento/
Consignação

Outros(*)

Gráfico 28 � Composição média das
despesas de um evento
(em %)
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Gráfico 30 �Tipos de seguros praticados

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Responsabilidade civil, riscos diversos, incêndio, veículos,
predial, viagem, vida para os participantes.
Nota: Respostas múltiplas.
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47%
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Gráfico 29 � Impostos e taxas sobre a
atividade das empresas
organizadoras de eventos

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
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Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI � Novembro 2001.
(1) Organizações não governamentais, universidades, empre-
sas de eventos.
Nota: Respostas múltiplas.

_______________
Gráfico 31 � Geradores de eventos
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Impostos e tributos sobre os eventos
Os tributos gerados pela indústria de eventos têm

um forte impacto positivo nas economias locais, dado o
total de arrecadação na forma de impostos e taxas que
são pagos pelas empresas organizadoras.

Geradores de eventos
As empresas com fins lucrativos lideram o ranking

de geradores de eventos, seguidas das associações
profissionais, entidades de classe, órgãos públicos,
entre outros. As associações beneficentes estão entre
as menores médias.

Tipos de seguros praticados
Quase a metade das empresas organizadoras con-

sultadas na pesquisa adota a cobertura total do evento,
prevenindo-se contra todo tipo de risco. O restante prefe-
re coberturas parciais, como, por exemplo, só cobrir os
equipamentos ou o pessoal.
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Conclusão
turismo é um setor que tem ampliado consideravel-
mente sua participação na economia nacional, sen-

do responsável, segundo estudos desenvolvidos pela FIPE/
USP, a pedido da EMBRATUR, por parcela significativa
do PIB brasileiro. Da mesma forma o setor é responsável
pela geração de  grande número de empregos, por se
tratar de uma atividade de uso  intensivo de mão-de-obra.

Muito dessa importância do setor de turismo se deve
a um de seus segmentos que é a indústria de eventos,
responsável pela ocupação de grande parte da ca-
pacidade instalada dos hotéis, dos serviços de ali-
mentação, das estruturas de entretenimento, dos
meios de transportes, etc.

A indústria de eventos responde por grande parte
dos fluxos turísticos para uma infinidade de destinações.
Multidões viajam para eventos religiosos como o Círio de
Nazaré, em Belém, ou a Paixão de Cristo, em Nova Jeru-
salém, ou para eventos esportivos como a Corrida de
Fórmula 1, em São Paulo, ou para eventos culturais como
a Festa do Boi Bumbá, em Parintins, no Amazonas, ou
para eventos agropecuários, como a Festa do Vinho, em
Caxias, no Rio Grande do Sul, ou a Festa do Peão
Boiadeiro, em Barretos, em São Paulo, ou eventos co-
merciais como o Salão do Automóvel, ou a Feira de Utili-
dades Domésticas, em São Paulo,  ou para  eventos téc-
nicos e científicos que ocorrem pelo Brasil todo.

A indústria de eventos tem sua importância ainda
mais ampliada, se considerarmos que por meio deles os
negócios são alavancados, as ciências e as tecnologias
evoluem, as informações são socializadas, o entendi-
mento é atingido.

Esses fatores, por sua vez, levam ao aumento da pro-
dução, à geração de mais empregos, à melhoria de qua-
lidade de vida da população e assim por diante.

A indústria de eventos tem ainda um papel muito
importante no estímulo às micro e pequenas empresas.
Um organizador de eventos, no seu papel de montagem
de um evento em determinada localidade, terceiriza, nessa
localidade, uma infinidade de itens (recepção, decora-
ção, buffet, produção de faixas, banners, locação de equi-
pamentos audiovisuais, serviços de tradutor e intérprete,
serviços gráficos, etc.).

Por tudo isso a indústria de eventos assume uma
posição estratégica dentro das políticas públicas que vi-

sam fomentar as atividades econômicas, gerar mais em-
pregos para suas comunidades, arrecadar impostos ne-
cessários para a construção e manutenção de esco-
las, hospitais, prisões, etc.

O presente estudo vem, com seus números, ratificar
a importância que essa atividade possui e mostra que, a
despeito de sua maior concentração na Região Sudeste
do Brasil (que, diga-se de passagem, é a mesma con-
centração que se observa nas outras atividades econômi-
cas), outras regiões do país já têm na indústria de even-
tos um grande gerador de riquezas e bem-estar.

Dentro das restrições metodológicas impostas à pes-
quisa de apenas considerar os espaços com capacidade
mínima de 100 lugares, situados nos 120 maiores mu-
nicípios brasileiros com capacidade para abrigar even-
tos, observa-se 1.780 espaços locáveis para eventos
no país.

Nesses espaços acontecem, em média, 184 eventos
por ano, o que significa 327.520 eventos no Brasil, por
ano. Desse total quase 170 mil eventos acontecem na
Região Sudeste, 63 mil na Região Sul e 61 mil na Região
Nordeste.

Nesses eventos observa-se uma média de 243,8 par-
ticipantes. É evidente que nessa média encontram-se
eventos como feiras, que possuem algumas dezenas de
milhares de participantes, até reuniões empresariais com
algumas dezenas de participantes.

A partir dessa média observa-se que os eventos con-
tam com cerca de 80 milhões de participantes. É claro
que a forma de se contabilizar este número leva inevi-
tavelmente a duplas contagens. Existem pessoas que
participam de vários eventos ao longo do ano, como
existem pessoas que freqüentam o mesmo evento mais
de um dia e por força do sistema de contagem do
número de participantes do evento são contadas mais
de uma vez. Não são, portanto, 80 milhões de pes-
soas que freqüentam os eventos, como não são, tam-
bém, na sua totalidade turistas. Parte do número de
freqüentadores desses eventos reside no próprio mu-
nicípio onde ocorre o evento.

No entanto, qualquer que seja sua classificação, es-
ses participantes geram um gasto de cerca de R$ 31,5
bilhões ao ano. Além dos gastos dos turistas há o fatura-
mento dos espaços de eventos (R$ 1,6 bilhão ao ano) e

o
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o faturamento das empresas organizadoras de eventos
que soma quase R$ 4 bilhões ao ano.

A indústria de eventos, portanto, possui um fatura-
mento anual de cerca de R$ 37 bilhões, com uma dis-
tribuição de aproximadamente 48% para a Região Sudes-
te, 25% para a Região Sul, 16% para a Região Nordeste,
8% para a Região Centro-Oeste e 3% para a Região Norte.

O faturamento multiplicado pelos percentuais de im-
postos que incidem sobre esse valor leva a um total de
R$ 4,2 bilhões de taxas e impostos, o que significa uma
contribuição considerável para a mitigação da imensa
dívida social de nosso país.

A indústria de eventos produz quase 200 mil empre-
gos diretos. No entanto, pelo elevado grau de terceiriza-
ção de suas atividades, gera um número bem maior de
empregos terceirizados � cerca de 550 mil �, aos quais
deve-se acrescentar 2,2 milhões de empregos indiretos.
Portanto, quase três milhões de brasileiros têm seu em-
prego viabilizado pelos eventos.

A maior parte dos eventos (40%) corresponde a reu-
niões e convenções. Para esses tipos de eventos e outros o
país conta com uma oferta de 1.800 mil assentos em ho-
téis, centros de convenções e outros espaços.

Essa oferta apresenta uma taxa de ocupação média
anual de 50,2%. Há espaço para que o setor cresça ain-

da mais sem a necessidade de grandes investimentos
em sua capacidade instalada.

A mesma situação se observa em relação às áreas
para exposições. O país conta com 1.330 mil metros
quadrados para exposições, com uma taxa de ocupação
média de 47,6% ao ano. Há espaço para mais feiras
sem necessidade de construção de mais espaços.

Em ambos os casos essa ociosidade é maior no pri-
meiro semestre do ano do que no segundo (64% dos even-
tos ocorrem no segundo semestre do ano).

Muitas vezes se considera erroneamente que o mer-
cado de eventos deva se concentrar nos grandes centros
urbanos. Observando-se que 63% dos eventos que acon-
tecem no país são de âmbito  local ou regional, nota-se
que essa é uma avaliação incorreta.

A indústria de eventos é um instrumento de desen-
volvimento também para as cidades de médio porte e
seu efeito multiplicador sobre esses municípios é muito
grande. Suas necessidades não exigem grandes dis-
pêndios com importações, ao contrário do que ocorre
com outros setores, o que amplia sua capacidade de se
multiplicar na localidade. A maior parte do que o
organizador ou o promotor de eventos necessita para
realizar um evento em uma pequena ou média cidade
é encontrada na própria localidade.
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Metodologia
trabalho apresentado se desenvolveu a partir de duas
pesquisas. A primeira, quantitativa, abrangeu os espa-

ços onde ocorrem os eventos, como hotéis e flats, centros de
convenções, pavilhões de exposições, teatros e auditórios,
business centers e outros espaços alternativos, situados em
todo o país. A segunda, qualitativa, envolveu uma seleção de
empresas organizadoras e entidades promotoras de eventos, a
maior parte atuante em todo o território nacional.

Considerando que o conceito de eventos é muito amplo e
diversificado, o estudo partiu da definição do tipo de evento a
ser considerado na pesquisa. Para abranger toda a natureza dos
eventos, a conceituação adotada para tipificá-los seguiu a
tipologia comumente adotada no mercado.

� congressos
� feiras comerciais
� exposições/leilões
� convenções (treinamento, lançamento de produtos,

eventos de incentivo)
� reuniões (encontros, simpósios, mesas-redondas, deba-

tes, assembléias, workshops, conferências, jornadas, etc.)
� eventos socioculturais (musicais, espetáculos de dan-

ça, peças teatrais, bailes de formatura, comemorações,
casamentos, etc.)

� eventos mistos: quando em um só evento ocorrem dois
ou mais tipos diferentes (por exemplo, em um congres-
so pode haver paralelamente uma exposição referente
ao tema).

Metodologia da pesquisa
com espaços para eventos

Considerou-se uma relação inicial de 300 cidades brasi-
leiras que possuem centros de convenções e hotéis com espa-
ços para eventos, com capacidade de, no mínimo, 100 pes-
soas, obtida por meio de pesquisa em cadastros de entidades
e guias disponíveis no mercado.

Entretanto, considerando que nesse conjunto coexistem
cidades com apenas um espaço para eventos e outras que
possuem oferta imensa de espaços, foi suficiente uma amostra
de 40%, ou seja, de 120 cidades. Essa amostra de cidades
reúne 169.304 assentos, o que corresponde a 78% da capaci-
dade total dos assentos disponíveis para eventos no país.

  É importante ressaltar que na seleção dessas 120 cidades:
a) consta, no mínimo, uma cidade em cada Estado, inde-

pendente do tamanho do espaço de eventos que abriga;
b) contemplam-se 22 cidades que possuem convention

& visitors bureaux.
Em seguida, foi feito o levantamento dos espaços para even-

tos nessas 120 cidades, mediante os seguintes pré-requisitos:
a) o espaço deve ter capacidade superior a 100 lugares;
b) o espaço deve cobrar pelo uso (espaço locável).
Considerando que tais condicionantes somente podem ser

confirmados mediante a pesquisa direta, formou-se, de início,

um cadastro baseado em fontes bibliográficas, que foi com-
plementado por listagens enviadas pelos órgãos oficiais de
turismo estaduais e municipais e conventions bureaux.

O resultado mostrou um universo inicial de 1.723 espa-
ços para eventos nas cidades selecionadas. Todavia, à medi-

Tabela 25 � Cálculo inicial de cidades
brasileiras com espaços
para eventos

Discriminação
N.º de Capacidade
cidades de assentos

Relação de cidades
selecionadas (a) 300 217.057

Cidades selecionadas (b) 120 169.304

Participação % (b/a) 40,0% 78,0%

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI  � Novembro 2001.

da que se processava a pesquisa direta, esse universo foi se
reduzindo em razão de os espaços não preencherem os pré-
requisitos de participação, chegando ao número identificado
de 1.388 espaços para eventos. O universo final totaliza 1.780
espaços, conforme demonstrado na tabela 26.

Para definição da amostra, considera-se o nível de confi-
ança de 99,7%, a partir de uma área compreendida por três
desvios-padrão. O erro máximo permitido é de 3%. Aplica-se
a fórmula para cálculo do tamanho da amostra de população
finita:

Ó² p.q.Nn =   ________________
e² (N-1) + Ó² p.q

n = Tamanho da amostra

Ó² = Nível de confiança escolhido, expresso
em número de desvios-padrão

p = Porcentagem com a qual o fenômeno se
verifica

q = Porcentagem complementar (100-p)

N = Tamanho da população

e² = Erro máximo permitido

Observa-se que o número mínimo a ser pesquisado no
universo é de 966 elementos. Assim, tendo em vista que a
amostra obtida perfaz 1.160 espaços para eventos (65,1%
do total), é de se notar que os elementos pesquisados forne-
cem dados seguros para projeções econômicas e definição do
perfil setorial.
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Nas projeções envolvendo o restante dos elementos que
compõem o universo dos espaços para eventos no país, ado-
tou-se médias ponderadas por regiões geográficas e por tipo
de espaço para eventos.

A pesquisa foi desenvolvida entre os meses de janeiro/
2001 a novembro/2001 e abordou os seguintes aspectos:
� identificação do espaço pesquisado (nome fantasia, razão

social, endereço, telefone/fax, e-mail, nome dos proprietá-
rios e do entrevistado, com a especificação do seu cargo)

� tipologia do espaço (centro de convenções, teatro/auditório,
pavilhão de exposições, hotel/flat, hotel de lazer, business
center, casa noturna, buffet/restaurante e clube/estádio)

� tipologia dos eventos e número médio realizado mensal e
anualmente

� número de participantes
� taxa de ocupação
� sazonalidade dos eventos e época de maior procura
� volume de empregos fixos
� impostos e taxas incidentes sobre a atividade
� âmbito dos eventos
� tipos de clientes
� equipamentos, instalações e serviços ofertados (próprios e

de terceiros)
� preços praticados
� oferta complementar
� meios de comunicação
� tipos de seguros contratados

As análises foram realizadas nos seguintes níveis de agre-
gação: Brasil, regiões brasileiras, unidades da federação e ci-
dades selecionadas pelo Forum Brasileiro de Conventions &
Visitors Bureaux � FBC&VB.

Metodologia da pesquisa com empresas
organizadoras de eventos

 A segunda pesquisa, com ênfase qualitativa, visou
dimensionar a importância econômica dos eventos, sob a óti-
ca das empresas organizadoras, entidades promotoras de even-
tos, departamento de eventos de empresas e profissionais
autônomos de eventos.

Com o auxílio de entidades ligadas à indústria de even-
tos, tais como a Associação Brasileira de Empresas de Even-
tos � ABEOC, e a União Brasileira de  Promotores de Feiras �
UBRAFE, cujas listagens de associados foram confronta-
das com o cadastro disponível do Instituto Brasileiro de Turis-
mo � EMBRATUR, chegou-se a uma relação de 400 empresas
organizadoras e entidades promotoras de eventos.

Trata-se de um número conservador, visto que desconsi-
derou as empresas organizadoras e entidades promotoras não
associadas àquelas entidades e não abrangeu o total de enti-
dades que promovem eventos e de departamentos de eventos
existentes nas grandes empresas, entidades de classe e sindi-
catos, cujo número é desconhecido.

 Apesar disso, esse universo identificado compreende as
principais empresas e entidades da indústria de eventos em
todo o país. Trabalhou-se com uma amostra de 25%, ou seja,
100 elementos do universo. Considerando um grau de confian-
ça de 95,5% a partir de uma área compreendida por dois des-
vios-padrão e um erro máximo permitido de 3%, os resultados
obtidos ofereceram a segurança necessária para as projeções.

 Assim, as médias calculadas pressupõem uma distribui-
ção de probabilidade normal, favorecendo a adoção da média
aritmética simples nos cálculos efetuados. Vale ressaltar que
a totalização de variáveis como o número de empregos obede-
ceu ao método da agregação simples dos dados informados,
sendo a média do grupo imputada aos não informantes.

 O levantamento de dados adotou, como método, a entre-
vista direta, previamente agendada com os responsáveis, bem
como a pesquisa por e-mail e fax, a partir de questionários
fechados e codificados para facilitar a posterior tabulação.
Adicionalmente, uma questão aberta investigou os problemas
que afetam o setor.

Dessa forma, os aspectos abordados envolveram:

� identificação da empresa, entidade ou profissional autôno-
mo pesquisado (nome fantasia, razão social, endereço, te-
lefone/fax, e-mail, nome dos proprietários e do entrevista-
do, com a especificação do seu cargo)

� tipologia (empresa organizadora, entidade promotora, de-
partamento de eventos e organizador de eventos autônomo)

� tamanho da empresa
� área geográfica de atuação
� tipologia de eventos e número médio realizado anualmente
� total de empregos fixos e temporários (inclusive áreas de

contratação)
� áreas de terceirização de serviços e seus fornecedores
� locais de realização dos eventos
� tipos de seguros contratados
� origem dos participantes e seu gasto médio segundo

diversos itens
� composição média das receitas e despesas dos eventos
� principais geradores dos eventos
� carga de impostos e taxas incidentes sobre a atividade
� problemas que afetam a indústria de eventos e suas pos-

síveis soluções.

Tabela 26 � Universo e amostra da pesquisa nos espaços para eventos

Regiões
Universo Universo Universo

Amostra (b)
Participação

inicial  identificado final (a) % (b/a)

Sudeste 914 683 876 531 60,6
Sul 326 293 376 265 70,4
Nordeste 260 234 300 200 66,7
Centro-Oeste 126 123 157 113 72,0
Norte 97 55 71 50 70,4
BRASIL 1.723 1.388 1.780 1.159 65,1

Fonte: Pesquisa FBC&VB/SEBRAE/CTI  � 2001.




