
MCI Group estuda investir no Brasil até 2010  
Daniela Rocha 

 

 
Roger Tondeur, sócio-fundador do MCI Group 

 

O MCI Group, uma das maiores empresas globais de organização e gestão de eventos, estuda 
investir no Brasil até 2010. A informação é de Roger Tondeur, sócio-fundador da companhia, 
que participou nesta sexta-feira (06/03) do comitê de Viagens & Negócios da Amcham-São 
Paulo.  

“Buscamos novas oportunidades na América Latina e estamos olhando para o Brasil. Podemos 
realizar investimentos no País neste ano ano ou no próximo. Pode ser até uma joint-venture. 
Estamos avaliando a melhor forma”, afirmou Tondeur.  

O empresário avalia que a política econômica brasileira é consistente e vislumbra crescimento 
maior nos próximos anos.  

O MCI Group possui 31 escritórios em 18 países e, na América Latina, atua na Argentina.  

Crise 

Roger Tondeur disse que a crise financeira tem impactado negativamente o setor, que segundo 
ele é dividido em duas categorias: eventos corporativos, que preveem lucro, e eventos 
associativos, sem fins lucrativos.  

Na avaliação dele, haverá uma redução ainda mais intensa de eventos corporativos, sendo que 
alguns setores tendem a cortar mais os recursos – caso de empresas de seguros e 
automotivas, que têm sido mais abaladas pela turbulência. 

Quanto ao segmento de eventos associativos, o impacto, para Tondeur, será mais brando. Ele 
explica que as indústrias farmacêuticas e de healthcare, por exemplo, necessitam reunir 
constantemente médicos e profissionais da área de saúde para disseminar informações 
técnicas de utilização dos produtos. Segundo o empresário, o setor financeiro também está se 
encontrando mais para buscar melhores soluções para enfrentar a crise.  

“Provavelmente, de maneira geral, as empresas cortarão cerca de 20% do orçamento 
destinado aos eventos corporativos e reduzirão entre 5% e 10% os recursos para os 
associativos”, destacou.  



Mesmo nesse cenário, ele calcula que, dentro de uma análise conservadora, o resultado do 
MCI Group será de break-even (empate entre receitas e despesas) neste ano.  

Inovação necessária 

Tondeur comentou que a MCI tem inovado para driblar a crise. “Desenvolvemos modelos para 
calcular o reforno sobre investimento (ROI) de eventos. As empresas querem clareza nos 
números.”  

De acordo com ele, o ROI varia caso a caso, dependendo do ramo de atuação das companhias 
e dos objetivos de mercado. No entanto, o ganho comum é de enriquecimento do capital 
humano, com aumento da motivação e do conhecimento. 
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