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Capital paulista melhora posição no ranking mundial, mas ainda perde para o Rio. O segmento 
de feiras e eventos brasileiro ganha destaque no cenário internacional e torna-se um dos 
principais pontos de investimentos de empresas estrangeiras. Em 2005, dados do governo 
federal mostram que o turismo de eventos movimentou R$ 32,7 bilhões e foi responsável pela 
geração de 176 mil empregos diretos e outros 551 mil indiretos.  
 
Segundo pesquisa da ICCA (International Congress & Convention Association), o Brasil saiu da 
14ª posição em número de eventos internacionais, em 2004, para 11º lugar no último ano, 
com 145 eventos. A expectativa é que o País entre em breve para o ranking dos dez maiores 
destinos de eventos internacionais já que a diferença é pequena em relação ao 10º colocado, 
Suíça, com 151 encontros anuais.  
 
De acordo com Toni Sando, superintendente do Convention & Visitors Bureau São Paulo, a 
expectativa é que o setor de eventos cresça pelo menos 10% na maior metrópole brasileira. 
Isso considerando a base alta se 2005, quando foram realizados 140 eventos.  
 
No ranking mundial da ICCA a cidade de São Paulo saltou de 58º posição para a 37ª posição 
mundial, com 29 eventos internacionais. A capital paulista fica atrás apenas do Rio de Janeiro, 
na 29º colocação, com 39 feiras, como cidade que mais recebe eventos em toda a América 
Latina. Salvador fica em terceiro lugar, com 18 eventos, na 59ª.  
 
A expectativa, afirma Sando, é que São Paulo assuma a liderança em 2007. "Existe uma 
deficiência em levantarmos todos os eventos que ocorrem em São Paulo com padrão 
internacional, mas já corrigimos o problema."  
 
Além disso, a cidade é um dos destinos mais importantes de redes internacionais interessadas 
em investir no Brasil. A inglesa Reed Travel Exhibitions é um exemplo. A empresa realiza, por 
ano, mais de 420 feiras em 32 países. No Brasil desde 1997, conta com dez eventos, entre 
feiras próprias e parcerias com empresas nacionais.  
 
Em 2005, foram três eventos: Lacime (Latin America and Caribbean Incentive & Meetings 
Exhibition), Laad (Latin America Aero & Defense) e LinuxWorld Conference & Expo. Neste ano, 
o portfólio da empresa ganhou mais dois eventos (Feicom e ISC) e a previsão é que nos 
próximos cinco anos a participação da empresa no Brasil fique mais acentuada.  
 
Segundo Daisy De Marco, diretora geral da empresa, os resultados dos eventos atuais têm 
animado novos investimentos. Em sua 3º edição, a Lacime deve movimentar mais de R$ 5 
milhões. Entre os dias 20 e 22 de junho, no Transamérica Expo Center, o evento reunirá mais 
de 3 mil pessoas, cerca de 200 expositores e 150 visitantes estrangeiros convidados.  
 
A executiva explica que a empresa optou por diminuir o número de expositores para focar nas 
negociações. Na edição de 2004, os expositores divulgaram que atingiram vendas individuais 
de aproximadamente R$ 150 mil durante o evento; esses valor teve um aumento expressivo 
em 2005, R$ 200 mil. A expectativa é que a edição deste ano supere esta média.  
 
Tradicionalmente a Lacime prima por consolidar a América Latina (AL) e o Caribe como 
destinos no cenário corporativo mundial. Mas a feira tem atraído outras cidades interessadas 
em divulgar seus destinos. A Flórida participará pela primeira com os parceiros Miami CVB, Ft. 
Lauderdale e Dollar Rent a Car para atrair compradores do Brasil, Chile, Colômbia, Venezuela e 
México.  
 
Outro destaque entre os países que participarão do evento é a Colômbia. O destino terá 13 
empresas do setor na Lacime, entre elas, a Avianca. O segmento de negócios responde por 
25% do total de turismo desse país.  
 
Hospitalar  



 
Na próxima semana, começa também a 13ª Hospitalar 2006 - Feira Internacional de Produtos, 
Equipamentos, Serviços e Tecnologia para Hospitais, Laboratórios, Clínicas e Consultórios. 
Entre os dias 20 a 23 de junho, a feira reunirá mil expositores em uma área de 65 mil m nos 
Pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo.  
 
O evento receberá investimentos de R$ 33 milhões na montagem de estandes, divulgação, 
organização, transporte e hospedagem. A expectativa é que a feira represente 20% das 
vendas anuais da indústria fornecedora. Com compradores de 50 países, o evento também 
deve impulsionar as exportações. Em 2005, foram US$ 398,5 milhões, o que representou um 
crescimento de 25% sobre o ano anterior.  
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