
Porto Alegre e Florianópolis se destacam no ranking dos eventos internacionais 

Se o Brasil era conhecido por seu potencial turístico, agora passa a se destacar, também, 
como destino de eventos de negócios.  

O ranking divulgado em abril pela ICCA (International Congress and Convention Association), 
mais importante instituição mundial do setor de eventos, deixa o país em oitavo lugar na lista 
das cidades que mais receberam eventos internacionais em 2007. Foram oito destinos entre os 
mais cotados. Porto Alegre foi apontada na 135ª posição na lista geral e no 4º lugar entre 
cidades de toda a América.  

De 2006 para 2007, o número de eventos internacionais realizados na capital gaúcha 
aumentou de quatro para dez – ultrapassando destinos tradicionais como Punta del Leste, Mar 
del Plata, Las Vegas, Los Angeles e Quebec. Outra cidade da região Sul bem cotada foi 
Florianópolis, que aparece em 150º lugar, com nove eventos sediados no ano passado. 

São Paulo, cidade que mais recebe eventos internacionais nas Américas, ocupa o 23º lugar do 
ranking, com 61 eventos. Outros municípios brasileiros incluídos na lista são: Rio de Janeiro, 
Salvador, Foz do Iguaçu, Ouro Preto e Campinas. Ao anunciar a posição do Brasil, a ICCA 
considera que “o país, primeiro latino-americano a figurar entre os top 10 em 2006, está 
consolidando sua posição ao conquistar o oitavo lugar em 2007”. 

A classificação brasileira ganha importância à luz de uma pesquisa encomendada pela 
Embratur à Fundação Getúlio Vargas (FGV), sobre o impacto econômico dos eventos 
internacionais. De acordo com o estudo, a realização de apenas seis eventos entre setembro 
de 2007 e janeiro de 2008 trouxe US$ 8,5 milhões em divisas ao Brasil, reunindo um público 
com alto grau de escolaridade e um gasto médio superior a US$ 312 por dia.  

“O resultado da pesquisa da ICCA reflete a tendência de diversificação dos destinos brasileiros 
competitivos internacionalmente”, afirma Jeanine Pires, presidente da Embratur. Ela lembra 
que, desde 2003, a entidade conta com um programa de apoio à captação e promoção de 
eventos internacionais. “O objetivo é captar o evento e, também, oferecer roteiros e serviços 
alternativos ao turista, de forma que ele permaneça mais alguns dias no país”, diz. 
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