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O crescimento do turismo de negócios no País está fazendo a alegria de outro segmento: o de 
organizadores de seminários, convenções, congressos e feiras. Na América, o Brasil segue em 3º 
lugar no ranking de organização de eventos, precedido por Canadá e Estados Unidos. O setor 
envolve 2,9 milhões de empregos diretos ou indiretos e, de acordo com o Fórum Brasileiro dos 
Conventions and Visitors Bureau e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) , o mercado movimentou cerca de R$ 37 bilhões ano passado.  

Existem 400 empresas registradas no setor, com 320 mil eventos divulgados. Apenas em 
arrecadação de tributos são R$ 4,2 bilhões por ano. No mundo, o mercado de eventos movimenta 
US$ 4 trilhões por ano e emprega 255 milhões de pessoas, podendo agregar outras 100 milhões.  

Gilda Fleury, sócia do Instituto Brasileiro de Aperfeiçoamento, Desenvolvimento e Capacitação 
Profissional (Ibradep), afirma que o setor cresce a 7% ao ano, nos últimos anos. Segundo ela, 
apenas no Estado de São Paulo existem meses em que são realizados 50 mil eventos, sendo 2 mil 
congressos, 1,1 mil feiras, 40 mil seminários, palestras, simpósios, fóruns e convenções. O 
Instituto pesquisou durante dois anos esses dados com o objetivo de obter um panorama do 
setor. O resultado será apresentado no livro Eventos - Seu Negócio, Seu Sucesso, a ser lançado 
esta semana pelo Ibradep. A sócia do Instituto garante que a publicação tem o único interesse de 
mostrar ao empresário que os eventos são uma das formas de maior retorno para os negócios.  

“O evento é um negócio certeiro, pois atinge um público-alvo”, comenta. O Ibradep organiza 
eventos há 21 anos e a empresa espera crescer 7% este ano. São investidos cerca de R$ 12 
milhões por ano nos cerca de 26 eventos realizados pela empresa, sendo dois megaeventos que 
reúnem mais de 2 mil pessoas e o restante em lançamentos de produtos, seminários, workshops, 
congressos e fóruns. Ela explica que a companhia investe 15% de sua receita anual em eventos.  



Dados do mercado indicam que existem hoje no País 1.780 espaços considerados adequados para 
eventos. Desses, 22% estão em hotéis, 15% em universidades, 12% em pequenos espaços 
alugados e o restante em locais variados.  

Especializada em cursos para executivos, a Württemberg Consultoria em Estratégias e Mudanças 
há 20 anos aposta em metodologia diferenciada, com ênfase na experiência dos participantes. 
Segundo Vitor Hugo Toss, proprietário, a companhia realiza oito seminários por ano, de temas 
como planejamento estratégico e gestão de negócios, gestão da força de vendas, gestão de 
pessoas, processos e mudanças, controladoria e finanças. O número de inscritos é limitado a 20 
participantes e a duração é de cinco dias. A empresa realiza ainda eventos internos para 
empresas. Por ano, a Württemberg investe R$ 300 mil em marketing e organização de eventos, o 
que representa 25% da receita da companhia. Para este ano, a expectativa é atingir um 
crescimento de 5%. “Com a recessão econômica, não podemos esperar um grande crescimento 
este ano. Mas estamos otimistas com 2004 e esperamos que as coisas melhorem”, explicou Toss.  

O International Business Communications do Brasil Ltda. (IBC), braço do IBC fundado em 
Londres, opera no Brasil há cinco anos. Marco Antonio Basso, diretor-geral da empresa no País, 
garante que são realizados cerca de 220 eventos por ano, com 12 mil participantes que vão a 
conferências e seminários. “Nosso diferencial é o de pesquisar os setores antes de realizarmos os 
eventos, sempre segmentados”, afirmou Basso. Ele explica que, por conta da retração do 
mercado, a expectativa este ano é manter os R$ 20 milhões da receita do ano passado.  

Carlos Basso, sócio da CR Basso Consultoria, comenta que há oito anos resolveu se especializar 
em treinamento e consultoria. A CR organiza, em média, seis eventos abertos por mês e mais 10 
eventos internos em companhias. Ele afirma que em 2002 a empresa cresceu 20%, e este ano 
espera apenas manter a receita do ano passado, de R$ 1 milhão. “Quem pensa em ganhar 
dinheiro com o mercado tem de ousar”, diz.  
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