
Rio é a 2ª cidade do País em eventos internacionais  
 
O Rio de Janeiro é a 2ª cidade brasileiraatrás apenas de São Paulo e a 5ª do continente 
americano que mais recebeu eventos internacionais em 2008. O Brasil está em 7º lugar no 
ranking mundial, com 241 eventos; ano passado, o País estava em 8º lugar, com 209 eventos 
realizados. Os dados foram divulgados ontem pela International Congress and Convention 
Association (ICCA), a mais importante entidade mundial do setor de eventos.  
 
“A cidade do Rio de Janeiro está no grupo de cidades que se consolidam no ranking e está apta 
para continuar sendo um dos destinos brasileiros preferidos para a realização de eventos 
internacionais”, disse a presidente da Embratur, Jeanine Pires, em nota. Com 41 eventos 
sediados no ano passado, o Rio de Janeiro ficou em 36º lugar no ranking mundial de cidades, à 
frente de Santiago (Chile), Porto (Portugal), Quebec e Toronto (Canadá) e Dubai (Emirados 
Ãrabes).  
 
“O estudo da ICCA mostra forte tendência do Brasil à descentralização dos locais onde os 
eventos são realizados. Em 2003, 22 cidades brasileiras realizavam eventos internacionais 
dentro dos critérios da ICCA. Em 2008, este número saltou para 44 cidades diferentes”, 
afirmou Jeanine.  
 
O Brasil foi o primeiro país latino-americano a figurar entre os Top 10 do ranking da ICCA, em 
2006, e vem desde então se mantendo entre os dez maiores destinos mundiais. A lista 
contempla as cidades que cumprem as exigências da entidade (como eventos itinerantes com 
periodicidade fixa e com no mínimo 50 participantes). Além de Rio e São Paulo, outras cidades 
brasileiras que entraram no ranking são: Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Belo 
Horizonte, Florianópolis, Recife, Fortaleza e Campinas.  
 
Cifra oculta 
 
Segundo a Embratur, ainda não existem estimativas oficiais de quanto o setor movimento no 
mundo por se tratar de um segmento ainda em estruturação, mas dados preliminares de uma 
pesquisa inédita realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a pedido da Embratur, 
mostram que o impacto econômico direto dos gastos realizados por participantes estrangeiros 
em apenas 14 eventos internacionais realizados no Brasil em 2008 foi de US$ 14,9 bilhões.  
 
A pesquisa mostra também que o gasto médio do turista estrangeiro de eventos no Brasil é de 
US$ 314,70 - bem acima da média de gastos de turistas que vêm ao País a negócios, que é 
US$ 165,14, e o que vem a lazer, US$ 73,53. Os principais gastos, de acordo com a pesquisa, 
foram em hospedagem (45,04%), alimentos e bebidas (13%), compras e presentes (11,95%), 
transporte (7,62%) e cultura e lazer: US$ 1.118.039 (7,48%).  
 
No levantamento de 2008 do ranking da ICCA foi registrada a realização de 7,5 mil eventos 
(mil a mais que no ano anterior). De acordo com o Statistics Report 1998/2007, divulgado pela 
ICCA em 2008, os setores que mais realizam eventos internacionais no mundo são: medicina 
(18,5%), tecnologia (14,1%), ciências (12,7%), indústria (7,4%) e educação (5%). O ranking 
de países e cidades é uma prévia do relatório completo, que sai em julho. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 maio 2009, Primeiro Caderno, p. A-
13.   


