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APRESENTAÇÃO 
 

O Centro de Convenções de Sergipe é o principal equipamento preparado para a 
realização de eventos de médio e grandes portes no estado de Sergipe. Com as obras de 
reforma e ampliação sendo realizadas pelo Governo do Estado de Sergipe, tornou-se 
necessária a realização de uma parceria entre os setores público e privado a fim de que o 
equipamento receba os investimentos na fase de implementação e que novos modelos de 
gestão possam ser assumidas a fim de dar ao equipamento as condições operacionais.  

Sendo assim, o Governo do Estado tomou providencias por meio da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos – AGRESE, para a elaboração dos estudos de 
estruturação do projeto de Parceria Público Privado-PPP do Centro de Convenções de 
Sergipe. Estes estudos tem como finalidade oferecer parâmetros de  modelos operacionais 
competitivos, estudos econômicos de viabilidade e diretrizes jurídicas, a fim de subsidiar 
o Governo do Estado no certame a ser por ele liderado para a cessão formal do 
equipamento ao setor privado.  

Este caderno tem como finalidade apresentar as condições econômicas e 
financeiras para a viabilização do empreendimento. Seu conteúdo permite ao leitor 
identificar a influência do ambiente setorial de eventos de médio e grande portes na 
determinação das projeções de demandas pelo uso dos espaços do Equipamento, assim 
como toda a estrutura de gastos envolvidos, a exemplo dos investimentos, custos e 
despesas envolvidos na operação. O estudo elabora projeções de comportamento 
financeiro e econômico para o horizonte de trinta anos, condicionadas as dificuldades 
impostas pela situação de pandemia internacional que a Covid-19 no cenário do turismo. 

Espera-se que o material produzido contribua nas decisões do governo quanto à 
concessão da operação do equipamento ao setor privado, oferendo parâmetros de 
viabilidade a serem analisados juntamente com modelos e estudos a serem elaborados 
pelos proponentes.    
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1. CENÁRIOS E PERSPECTIVAS DO TURISMO DE EVENTOS PARA O 
NOVO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SERGIPE 

Este capítulo tem como objetivo apresentar elementos que orientem o modelo 
operacional, o estudo de viabilidade financeira e o modelo juridico do novo Centro de 
Convenções de Sergipe. Para tanto, o capitulo tem como foco o turismo de negocios, 
identificando os cenarios do turismo de negocios considerando fatores que o relacionam 
com aspectos da macroeconomia, o ambiente domestico nacional e regional. 

 

1.1. Turismo internacional turismo de negócios, eventos e convenções no Brasil 

A implantação do novo Centro de Convenções de Sergipe deve permitir que o 
estado seja inserido no calendário de eventos internacionais. Portanto, apresenta-se a 
seguir, de maneira objetiva, algumas orientações que ajudam no planejamento estrategico 
deste tema. 

Um dos fatores que afeta o turismo internacional é a instabilidade econômica. 
Analisando o número de turistas internacional no período entre 1970 a 2019, percebe-se 
com clareza que o crescimento destes turistas ocorre de maneira mais moderada até 1990, 
passando a apresentar uma trajetoria mais acentuadaa partir de então.  No periodo 
completo, em  termos lineares, a população brasileira aumentou cerca 200% ao passo que 
o número de turistas internacionais aumentou 2400%, (Mtur, 2020).  

 

 
Figura 1 Evolução do número de turistas internacionais no Brasil 1970 a 2019 

Fonte: Anuáro estatístico do Turismo, 2020 
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Analisando ainda a taxa anual de crescimento, percebe-se de maneira ainda mais 
clara a relação entre os anos de queda abrupta e contextos economicods importantes no 
país, conforme Figura 2, com destaque para (A) os anos de 1980 até 1982, quando era 
bastante intensiva a discussão de queda do regime militar no Brasil; (B) 1990-Plano 
Collor e em seguida a abertura da economia; (C) mudança de rumo na politica econômica 
com introdução de um viés de liderança do Governo Federal, e; (D) impactos domesticos 
da crise econômica internacional.   

 

  

Figura 2- Evolução da taxa de crescimento anual do número de turistas 
internacionais ao Brasil 1970 a 2019 

Fonte: Anuáro estatístico do Turismo, 2020 
 

Trata-se de um setor dinamico e puljante, que injeta anualmente quase US$ 6 
bilhoes na economia brasileira, respondendo por 20% da economia sulameriacana do 
setor, mas de menor expressividade no cenario internacional, indicando que há muito 
espaço a ser percorrido.  

Tabela 1- Receita Cambial (bilhões de US$) 

Ano 
Mundo América do Sul Brasil 

Total Variação 
anual (%) Total Variação 

anual  (%) Total Variação 
anual  (%) 

2000 495 3,77 9,2 (20,55) 1,8 11,16 
2001 482 (2,63) 11,3 22,61 1,7 (4,38) 
2002 502 4,15 9,2 (18,58) 2,0 15,45 
2003 551 9,76 8,6 (6,52) 2,5 24,06 
2004 654 18,69 10,9 26,74 3,2 29,99 
2005 704 7,65 12,6 15,69 3,9 19,84 

A 
B C 

D 
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2006 774 9,94 14,4 14,20 4,3 11,77 
2007 896 15,76 16,9 17,36 5,0 14,76 
2008 973 8,59 19,2 13,61 5,8 16,80 
2009 886 (8,94) 18,5 (3,78) 5,3 (8,31) 
2010 977 10,27 20,5 10,99 5,3 (0,82) 
2011 1.080 10,54 23,1 12,51 6,1 15,85 
2012 1.117 3,43 24,4 5,56 6,4 4,65 
2013 1.204 7,79 24,7 1,45 6,5 1,50 
2014 1.260 4,65 26,1 5,53 6,8 5,69 
2015 1.217 (3,41) 26,3 0,96 5,8 (14,59) 
2016 1.239 1,81 27,0 2,44 6,0 3,08 
2017 1.344 8,47 29,0 7,68 5,8 (3,57) 
2018 1.448 7,74 29,9 2,88 5,9 1,93 
Fonte: Organização Mundial do Turismo - OMT. 
Notas: 1. Dados de 1999 a 2017 revisados. 
2. Dados de 2018 preliminares. 

 

Uma variavel importante é a origem dos turistas, muito util para orientar 
estrategias de captação de eventos internacionais. A América do Sul é o continente que 
mais destina turistas ao Brasil (56%) embora no ano de 2019 tenha apresentado uma 
queda na participação em relação a 2018, evidentemente por sua proximidade geográfica, 
alem dos acordos e tratados internacionais. Deve-se observar que em  2019, a Europa 
destinou mais turistas ao Brasil do que a América do Norte, representando quase o dobro 
de participação daquele continente contra este. Alem disto, entre os anos de 2018 e 2019, 
a taxa de aumento do fluxo de turistas europeus foi o dobro da taxa de crescimento de 
tursitas da america do norte.   

 

Tabela 2 - Continentes de origem de turistas ao Brasil, número de chegadas e 
participações: (2018 e 2019) 

Continente 2018 2019 Variação 
(%) 

Participação 
2019 (%) 

África 64.605 69.436 7 1,1 
América Central e Caribe 45.991 43.896 -5 0,7 
América do Norte 689.583 750.484 9 11,8 
América do Sul 4.050.598 3.597.179 -11 56,6 
Ásia 255.138 290.974 14 4,6 
Europa 1.460.740 1.531.275 5 24,1 
Oceania 54.675 69.861 28 1,1 
Países não especificados 46 36 -22 0,001 

Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2019 - Ministério do Turismo 
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Quando se observa os países emissores de turistas ao Brasil, a Argentina se destaca 
(30%˅), seguida pelos Estados Unidos (9,3% ˄), Chile (6,2% ˄), Paraguai(6,4% ˄) e 
Uruguai(5,7% ˄). Da Europa, a França aparece apenas na 6ª posição (4,1% ˄) seguida 
pela Alemanha (3,3%) e entao outros paises europeus. 

O que se apreende disto? Que as estrategias de captação de eventos devem 
apresentar caracteristcias muito especificas, ora focando em continentes ora em países, a 
partir de cada especificidade de evento. NO aso do estado de Sergipe, uma pesquisa 
realizada pelo Governo de Sergipe (Prodetur/SE 2018, p. 30), apenas 30% das operadoras 
de viagens afirmaram comercializar Sergipe no exterior, ainda assim sob demanda, sem 
regularidade.  

Até o ano de 2019, isto é, antes da Pandemia Internacional do Corona Virus, o 
turismo de Negócios, Eventos e Convenções com participação internaciaonal respondia 
por 13,5% (2019) dos motivos de viagens internacionais ao Brasil. Analisando o período 
entre 2014 e 2019, o segmento apresentou trajetória de queda de sua representação dentro 
do setor, mesmo nos anos de 2014 e 2016, marcados pela realização no Brasil dos dois 
maiores eventos do mundo, a copa do mundo e as olimpiadas. 

 

Figura 3- Motivo de viagens internacionais ao Brasil: 2014 a 2018 (%) 
Fonte: Ministerio do Turismo/estatisticas do setor (2020) 

 
(1) Foram realizadas etapas adicionais de pesquisa durante a Copa do Mundo FIFA 2014 
e durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 
(2) Os turistas que visitaram o Brasil devido à Copa do Mundo ou aos Jogos Rio 2016 
foram classificados nas categorias “Lazer” ou “Negócios ou trabalho”, conforme cada 
caso. 
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Não se deve derperceber que o turismo de negócios, eventos e convensões de 
grande porte, a exemplo dos citados, gera aumento nos anos subsequentes aos demais 
segmentos, o que explica parcialmente a trajetoria apresentada. Não obstante, a inclinação 
acentuada da curva exige ações estratégicas planejadas para reestabelecer a curva a uma 
trajetoria menos acentuada, pois do ponto de vista agregado, o tursimo de negocios 
apresenta uma motivação que é metade da motivação aleatória (outros motivos),  isto é, 
viagens para estudar, visitar parentes, tratamento de saúde, pequenas compras etc. 

O Brasil figura entre os 20 paises que mais realizam eventos internacionais no 
mundo. Em 2018 ocupava a 17ª posição, perdendo uma posição em relação ao ano 
anterior, (ICCA 2018 in: https://www.panrotas.com.br/viagens-corporativas/pesquisas-e-
estatisticas/2018 ). Segundo a o ICCA, o ranking internacional em 2018 foi composto 
pelos seguintes países e respectivos numeros de eventos. 

Tabela 3- Ranking de países que mais realizam eventos internacionais 

Posição País Reuniões 
1 Estados Unidos 947 
2 Alemanha 642 
3 Espanha 595 
4 França 579 
5 Reino Unido 574 
6 Itália 522 
7 Japão 492 
8 República da China 449 
9 Holanda 355 
10 Canadá 315 
11 Portugal 306 
12 Coreia do Sul 273 
13 Austrália 265 
14 Suécia 257 
15 Bélgica 252 
16 Áustria 240 
17 Brasil 233 
18 Argentina 232 
19 Polônia 211 
20 Suíça 208 

Fonte: ICCA, 2019 in: https://www.panrotas.com.br/viagens-corporativas/pesquisas-e-
estatisticas/2018 

 

https://www.panrotas.com.br/viagens-corporativas/pesquisas-e-estatisticas/2018
https://www.panrotas.com.br/viagens-corporativas/pesquisas-e-estatisticas/2018
https://www.panrotas.com.br/agenda-eventos
https://www.panrotas.com.br/agenda-eventos
https://www.panrotas.com.br/viagens-corporativas/pesquisas-e-estatisticas/2018
https://www.panrotas.com.br/viagens-corporativas/pesquisas-e-estatisticas/2018


 

 6 

Internamente, há bastante interesse no comportamento destes eventos. Nos 
estados do nordeste brasileiro apresenta caracteristicas assemelhadas ao cenario nacional, 
com algumas ressalvas. Os argentinos são os principais emissores, respondendo por 64% 
em Alagoas, 60% no Rio Grande do Norte, 57% na Bahia, 46% em Pernambuco e 32% 
no Ceará, com participações bem menores de outros paises do mercosul e da europa.  

Entretanto, segundo dados do Ministerio do Turismo (anuário estatístico, 2020) 
hegemonicamente nestes estados, o motivo principal do turismo internacional é o lazer. 
Em Alagoas, esta motivação representa 80%, na Bahia 76%,  em Pernambuco 61%, no 
Rio Grande do Norte 83% e no Ceará 61%. A motivação de negocios e eventos responde 
no maximo por 8% em Pernambuco e no Ceará, nos demais estados atinge cerca de 2%. 
E o que isto significa? Que há um espaço enorme de prospecção de mercado do segmento 
de negocios e eventos, capaz de potecnializar as duas princiapsi motivações de turismo 
na região.  

Especificamente no segmento de negócios, eventos e convenções procurou-se 
identificar as cidades brasileiras que mais atraíram turistas internacionais, identificando, 
portanto, aquelas que apresentam maior participação internacional dentro do cenário 
nacional. A cidade de São Paulo apresentou a maior participação(44%) seguida pela 
cidade do Rio de Janeiro (19,7%) e Curitiba (4,5%). Pode-se perceber que a liderança do 
eixo São Paulo-Rio de Janeiro representam a hegemonia plena do segmento (64,4%). 

Na região nordeste, as cidades de Salvador, Recife e Fortaleza são as que figuram 
entre os quinze maiores destinos de turistas internacionais para participação em negocios 
e eventos.  

Tabela 4- Destinos mais visitados dos turistas internacionais por motivo de 
negócios, eventos e convenções (%) 

Destino 2014 2015 2016 2017 2018 
São Paulo - SP 44,3 45,1 41,2 44,4 48,7 
Rio de Janeiro - RJ 27,5 24,5 30,1 23,6 19,7 
Curitiba - PR 4,1 4,2 4,0 4,1 4,5 
Campinas - SP 3,4 3,1 2,8 3,3 3,9 
Porto Alegre - RS 4,4 3,6 3,5 4,2 3,4 
Belo Horizonte - MG 4,5 3,3 3,3 3,1 3,1 
Brasília - DF 3,1 2,7 2,5 3,3 2,7 
Florianópolis - SC 1,7 1,5 2,3 1,8 2,4 
Foz do Iguaçu - PR 2,8 2,9 2,7 2,3 2,3 
Salvador - BA 3,9 2,1 2,7 2,7 2,0 
Recife - PE 2,1 1,6 1,3 1,6 1,8 
Fortaleza - CE 2,4 2,1 1,7 1,7 1,6 
Manaus - AM 1,9 1,7 1,5 1,3 1,4 
São José dos Campos - SP 1,1 0,9 1,2 1,2 1,1 
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Vitória - ES 1,7 1,2 1,2 1,3 1,1 
Fonte: Ministerio do Turismo/estatisticas do setor (2020) 

 

Deve-se observar que desde 2014, com o fechamento do espaço  CIC/SE, a cidade 
de Aracaju não possui qualquer alternativa em infraestrutura para realização de eventos 
internacioanais. Espera-se que a construção do novo Centro de Convenções de Sergipe, 
em Aracaju, que sejam apliadas as competitividades da cidade a fim de melhorar sua 
participação no cenario nacional. 

A fim de nortear estrategias de captção, procurou-se identificar a forma como os 
turistas de internacionais para negocios e eventos se organizam a fim de cumprirem seus 
objetivos. A maioria dos turistas nao empregou agencias de viagens para ingressarem no 
país, o que pode refletir de fato a menor participação do segmento de eventos que 
usualmente emprega meios mais estruturados para acolher e organizar o turista durante a 
sua estadia.  

Tabela 5- Organização de viagens de turistas internacionais ao Brasil (%) 

Utilização de agência de viagem 2014 2015 2016 2017 2018 
Pacote 3,9 3,0 2,8 3,0 3,5 
Serviços avulsos 17,8 16,8 14,2 16,7 17,0 
Não utilizou 78,3 80,2 83,0 80,3 79,5 

Fonte: Ministerio do Turismo/estatisticas do setor (2020) 

 

A analise de turismo internacional no Brasil por periodos e sazonalidades pode 
contribuir para o entendimento das opções para organização de eventos e convenções. 
Notadamente os meses de janeiro, fevereiro, março e dezembro são os  de maior 
ocorrencia de turistas internacionais e portanto de alta sazonalidade. Maio e Junho, os de 
menor ocorrência. Para o nordeste brasileiro, este cenário se contrasta no mês de junho, 
quando se realizam as festas juninas, por possuir alta potencialidade turistica.  
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Figura 4- Sazonalidade do turismo internacional no Brasil 
Fonte: Ministerio do Turismo/estatisticas do setor (2020) 

 

 

1.2. Demandas do setor de eventos domésticos  
 

Os principais dados sobre o setor estao pulverizados entre o Ministerio do 
Turismo, o Ministerio da Economia, que oferece o serviço de cadastramento dos eventos 
mais importantes, instituições de fomento como o Sebrae e entidades privadas como 
associações que integram o setor.  

Dados sobre o desembarque domestico no periodo 2000 a 2018 destacam o 
crecimento acentuado, em especial entre 2005 e 2014, devido à ampliação da classe média 
que permitiu uma ampliação nominal dos demandantes por voos domésticos. Esta 
trajetoria crescente, embora contextualiuzada pelo ambiente economico favoravel, indica 
que o brasileiro incorporou o turismo em sua cesta de produtos. A curva ainda mais 
acentuada a partir de 2009, demosntra que o ambiente economico interno suportou as 
externalidades economicas do final daquela decada, indicando que o turismo domestico 
muito contribui para favorecer a economia em momentos de crise internacional.  
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Figura 5-Brasil: Evolução dos desembarques domésticos 2000 a 2018 

Fonte: Ministério do Turismo/estatísticas básicas 
 

Em relação a sazonalidades do turismo domestico, nos anos de 2017 e 2018 os 
desembarques nacionais apresentaram comportamento homogeneo, predominando os 
meses de janeiro, julho e dezembro.  

 

Figura 6-Brasil: Evolução dos desembarques domésticos segundo meses dos anos 
de 2017 e 2018 

Fonte: Ministério do Turismo/estatísticas básicas 
 

A analise da distribuição do fluxo turistico entre os estados do nordeste aponta 
que o estado de Sergipe permanece com a menor participação da região(3%), que é 
liderada pela Bahia(27%), Ceará(17%)e Pernambuco(17%). O estado de Alagoas aparece 
com 10% do fluxo da região e o Rio Grande do Norte 9%. 
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Figura 7- Participação de estados do nordeste no fluxo de turistas da região 
Fonte: CTI nordeste. 

 

Segundo o Boletim Sondagens Agências Brasil do Ministerio do Turismo, o 
segmento domestico de turismo negócios e trabalho responde por 11,7% e o de eventos 
por 3,5% da demanda de turistas.  

 

Figura 8- Demanda por turismo doméstico, segundo motivos para viajar 
Fonte: Ministerio do Turismo/sondagens do setor (2020) 
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Dentre as pesquisas geradoras de dados, uma das mais robustas é a II 
Dimensionamento Econômico da Indústria de Eventos no Brasil – 2013, (ABEOC, 2013). 
Embora os dados apresentados se reportem a anos do inicio da decada, a amplitude de 
informaçõe dao robustês ao cenário traçado, permitindo avaliar a trajetoria posterior de 
alguns dados ali constantes.  

Segundo a pesquisa, o setor de eventos respondia por 4,3% do PIB do país, 
produzindo cerca de 210 bilhoes de riqueza para o país em 2012. Gerou quase R$ 50 
bilhoes de arrecadação para os setor público e empregou cerca de 7,5 milhoes de pessoas. 
Algumas informações relevantes do cenario de 2013 que colaboram no dimensionamento 
da importancia do setor: 

 
x 202.171.787 participantes em eventos nacionais; 
x R$ 437,16 foi o gasto medio diario dos não-residentes nos locais dos 

eventos; 
x Permanencia media de 3,9 dias por evento gerando receita de R$ 1.705 por 

evento dos não residentes; 
x Gasto total de R$ 46,01 bilhões de residentes e não-residentes em eventos 

em 2013; 
 
Outras informações especificas do ano de 2013 do setor dimensionam sua 

relevância para a economia interna. Trata-se de um setor puljante, que gera receita 
superior a R$ 37 bilhoes por ano no pais e muito importante para o nordeste, gerando uma 
receita superior a R$ 5,06 bilhoes/ano. Apesar disto, percebe-se que há espaço para maior 
participação do nordeste no cenario nacional, já que responde por cerca de 13% do 
mercado nacional contra 25% do sul e 52% do sudeste. 

 
Tabela 6- Receita por assentos e por m² em eventos domésticos por região do país. 

 
Fonte: Abeoc, 2013 
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Em relação às unidades diretamente envolvidas no segmento de eventos, os 
numeros oficiais do Ministerio do Turismo apresenta um segmento forte e consolidado. 
As entidades organizadoras de eventos no Brasil somavamm 2.813 no pais, das quais 31 
sediadas em Sergipe. Neste estado, ocorreu uma pequena redução no numero destsa 
entidades entre 2016 a 2018, explicado pela inercia no estado de espaços para grandes 
eventos. A construção do Novo Centro de Conevnções deve contribuir para a retomada 
do crescimento deste setor. 

Tabela 7- Organizadoras de eventos cadastradas no Ministério do Turismo, 
segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2016-2018 

Região/Estado 2016 2017 2018 
Brasil 2.242 2.200 2.813 
          Norte 149 145 157 
Acre 19 19 9 
Amapá 21 16 13 
Amazonas 40 42 55 
Pará 45 48 46 
Rondônia 5 4 3 
Roraima 11 8 14 
Tocantins 8 8 17 
          Nordeste 517 520 642 
Alagoas 25 20 42 
Bahia 119 134 151 
Ceará 139 133 147 
Maranhão 35 38 60 
Paraíba 32 30 33 
Pernambuco 81 86 111 
Piauí 17 11 21 
Rio Grande do Norte 35 38 46 
Sergipe 34 30 31 
          Sudeste 870 867 1.197 
Espírito Santo 78 73 86 
Minas Gerais 218 257 301 
Rio de Janeiro 226 203 311 
São Paulo 348 334 499 
          Sul 337 311 437 
Paraná 140 141 187 
Rio Grande do Sul 79 57 96 
Santa Catarina 118 113 154 
          Centro-Oeste 369 357 380 
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Distrito Federal 173 166 190 
Goiás 112 108 110 
Mato Grosso 30 30 28 
Mato Grosso do Sul 54 53 52 
Fonte: Ministério do Turismo. 

 

1.3. O cenário do turismo sergipano 

A atividade econômica do turismo em Sergipe apresenta poucos instrumentos de 
mensuração, em especial os econômicos. Há grande interesse do Governo do Estado de 
Sergipe e da prefeitura Municipal de Aracaju em se estabelecer mecanismos mais 
constantes de identificação da participação do setor na economia. Entrementes, varias 
pesquisas e estudos vêm sendo realizados de maneira mais incisivos, permitindo ter 
acesso a variáveis pelas quais se obtém um dimensionamento do setor.  

Uma das variáveis de interesse é o total de desembarques no aeroporto de Aracaju, 
único do estado de Sergipe. No período entre 2010 a 2019, nota-se uma evolução 
significativa nos dois primeiros anos e uma trajetória de queda a partir de então. Se em 
2010 desembarcaram um total de 454.355 passageiros, em 2019 foram 565.197, um 
aumento de 24% em termos lineares no período. 

 

Figura 9-Evolução dos desembarques em Sergipe: 2010 a 2019 
Fonte: Ministério do Turismo/ dados do setor 
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Análise de sazonalidades por meio dos desembarques nos aeroportos apresenta 
um cenário de equilíbrio entre os meses do ano com variações máximas de pontos 
percentuais entre o mês de alta sazonalidade e o de baixa.  

Tabela 8 -Evolução da participação mensal dos desembarques em Sergipe no total 
de desembarques anuais: 2010 a 2019 (%) 

Mês 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Janeiro 8,56 8,92 9,13 8,98 9,53 9,92 11,41 10,50 9,47 10,53 
Fevereiro 6,22 6,22 6,64 6,34 7,13 7,16 7,73 7,04 6,92 7,57 
março 8,12 7,48 7,45 7,71 8,26 8,11 7,47 8,36 8,28 7,89 
Abril 7,59 7,85 7,79 7,45 8,01 7,61 6,99 7,34 7,81 7,30 
Maio 7,42 7,58 7,72 7,79 8,11 7,73 7,83 7,61 7,74 7,19 
Junho 8,35 8,02 8,80 8,37 8,23 7,88 8,14 8,32 8,06 7,37 
Julho 8,61 8,87 9,86 8,60 8,63 8,80 9,12 8,97 10,25 8,94 
Agosto 8,25 8,00 8,30 7,93 7,59 7,35 7,33 7,82 7,65 7,32 
Setembro 8,60 8,46 8,34 8,71 7,62 8,13 7,67 8,01 7,87 7,58 
Outubro 8,88 8,93 8,30 9,06 8,56 8,40 7,70 8,04 8,18 8,18 
Novembro 8,62 8,71 8,05 8,72 8,15 7,92 7,95 8,02 7,82 8,85 
Dezembro 10,33 10,58 9,31 10,03 9,88 10,65 10,33 9,64 9,62 10,93 

Fonte: Ministério do Turismo/dados do setor 

 

Um estudo realizado pela Secretaria de Estado do Turismo (Prodetur/SE, 2018) 
que empregou dados da Ficha Nacional de Registros de Hóspedes (FNH) obtidos 
exclusivamente com hospedes em Unidades de Oferta, apontou que na demanda 
domestica por Sergipe mais de 37% das motivações de viagem ao estado envolviam 
negócios ou participação em convenções.  

Tabela 9- Demanda turística por motivação de viagem a Sergipe, 2018. 

 
Fonte: Prodetur/SE, 2018 

Outra pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas-FGV (2018) cujo 
universo limitou-se a turistas que estavam, no momento da entrevista, em atrativos 
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turísticos apontou que 5% deles tiveram como fato motivador a participação em negócios 
e eventos, mas que oportunidade ampliou o turismo para o laser.  

A respeito da origem dos turistas ao estado de Sergipe, a pesquisa da FGV apontou 
que os três estados que mais emitem visitantes para Sergipe, 68% dos entrevistados 
citaram a Bahia, 60% citaram São Paulo e 32% citaram Alagoas ou Rio de Janeiro, 
empatados. Entretanto, por via aérea a pesquisa Prodetur/SE apontou que São Paulo é o 
maior emissor para Sergipe, seguido pelo Rio de Janeiro. 

 

Figura 10-Principais aeroportos emissores para Sergipe 
Fonte: Prodetur, 2018 

 

Quanto aos países, os mais citados foram Argentina, por 45% dos entrevistados, 
Estados Unidos, por 18% e França ou Alemanha, empatadas na citação por 12% dos 
participantes. Estes dados demonstram que o único país que de fato se destaca como 
emissor de turistas internacionais é a Argentina, país com o qual foi estabelecida uma 
ligação aérea direta semanal com Aracaju em novembro de 2017, que foi suspensa em 
maio de 2018. 

Na mesma pesquisa, identificou-se que mais de 70% dos turistas que frequentam 
Sergipe afirmaram ter organizado a viagem por conta própria, diretamente com os 
fornecedores e que apenas 11% utilizou agências de viagens. As Viagens corporativas e 
cortesias/prêmios apresentaram, somadas, menos de 3% de representatividade no estado. 
Na pesquisa realizada com prestadores de serviços turísticos, foi identificado que 36% da 
sua demanda são de entidade coorporativa, perdendo participação apenas para os clientes 
do tipo família.  
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No contexto do nordeste, o índice geral competitividade das capitais nordestinas 
mostra que Aracaju posiciona-se em 8ºlugar, à frente apenas de Teresina. No geral, a 
capital sergipana possui espaço para crescer no índice. Em temas específicos, Aracaju 
apresenta-se na 3ª posição em infraestrutura, abaixo de Natal e São Luís e ao lado de 
Salvador. 

Aracaju posiciona-se ainda na 6ª posição no item Acesso e no item Atrativos; a 7ª  
posição nos itens serviços e equipamentos, marketing, politicas públicas e capacidade 
empresarial.  

Tabela 10- índice de competitividade das capitais nordestinas em turismo 

 
Índice 
Geral 

Infra- 
estrutura 

Acesso 

Serviço 
e 
Equipa
mento 

Atra- 
tivos 

Marke 
ting 

Política
s 
Pública
s 

Cap. 
Empresaria
l 

Aracaju 64 81,3 70 67,8 57,6 47,9 60,4 86,8 
Fortaleza 71,9 74,1 78,3 79,4 62,9 50,4 71,5 89,6 
João Pessoa 71,4 79,9 68 70,3 61,2 83,1 70,3 94 
Maceió 65,7 75 70,4 77,1 56,6 48,5 62,7 83,3 
Natal 65,7 83,2 76,4 74,1 57,2 44,3 57 90,6 
Recife 77,2 79,5 83,4 83,2 79,1 70,6 70,6 93,2 
Salvador 77 81,3 87,7 81,5 79 52,3 67,7 89,2 
São Luís 68,6 82,8 65,2 67,2 53,9 70,7 57,7 91,3 
Teresina 59,9 63,1 67 59,8 63,5 45,2 61,4 80,2 

Fonte: Ministério do Turismo 

 

1.4.  Expectativas futuras no contexto da pandemia internacional da Covid 19  

As expectativas para o setor de negócios e eventos são fortemente influenciadas 
por dois fatores: os efeitos do incremento tecnológico e as obsolência de processos e os 
efeitos de eventos exógenos, chamados de externalidades.  

No primeiro caso, trata-se das mudanças que os processos tecnológicos tendem a 
produzir no setor. Especificamente no caso de eventos, a trajetória natural de eventos 
serem realizados à distância, como já ocorre em setores como educação, direito, saúde 
etc.  

A evolução tecnológica tende a reduzir naturalmente o número de alguns eventos 
presenciais, a exemplo de reuniões, assembleias e congressos. Esse processo do setor 
esbarra na ausência de informações precisas. "Há uma necessidade crítica de informações 
que quantifiquem a importância das reuniões e eventos de negócios presenciais para a 
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economia dos EUA", diz Susan Robertson, vice-presidente executiva da Sociedade 
Americana de Executivos da Associação e presidente do Conselho da Indústria de 
Eventos, uma entidade composta por mais de 30 associações da indústria de eventos, 
representando mais de 103.500 indivíduos e 19.500 organizações envolvidas na indústria 
de reuniões, convenções e exposições, (ICCA, 2202/2018). 

 
A análise do ano de 2019, sem os efeitos da pandemia global Covid 19, divulgada 

pelo Ministério da Economia no portal www.expofeiras.gov.br, apresentou crescimento 
de 25% em relação ao ano anterior, sendo liderado por eventos relacionados às 
tecnologias e empreendedorismo. Segundo o portal, naquele ano foram realizados no 
Brasil 3.962 feiras e eventos empresariais de 38 segmentos econômicos, distribuídos em 
615 cidades. Participaram 200 mil expositores a um público de 12 milhões de visitantes.  

Em 2019, os meses de maio (555) Agosto (469) e abril (418) foram aqueles que 
mais realizaram feiras e eventos e janeiro (79) e dezembro (129) os que menos realizaram.  

No inicio de 2020 com, o surgimento da pandemia global COVD 19 e seus 
inegáveis efeitos sobre a economia global, novas expectativas para o setor foram traçadas. 
Em pesquisa realizada por ABEOC/SP em abril de 2020 com mais de 5.836 executivos e 
profissionais do setor, com 1.394 promotores, com 2.249 executivos fornecedores de 
serviços e produtos e com 171 executivos da área de espaços para feiras e eventos 
apresenta um cenário de apreensão em relação ao desempenho do setor para este ano.  

Entre todos os entrevistados, a expectativa maior é de retomada dos trabalhos a 
partir de setembro de 2020, que excetuando-se os organizadores de feiras e eventos, a 
expectativa é de uma retração superior a 20% e manifestaram diminuição no interesse em 
participar de eventos em 2020. Os números tornam claro o impacto da pandemia global 
Covid 19, nos ânimos dos envolvidos no setor. Entretanto, a pesquisa realizada em abril 
limita-se às expectativas para o ano de 2020, período de maior intensidade da pandemia 
e de muitas incertezas em relação ao período de prolongamento e de ações cientificas de 
sua neutralização. 

A pesquisa Impactos no Turismo Catarinense causados pela Covid19, elaborado 
pelo governo de Santa Catarina, realizada em 20 de abril deste ano com o alcance de 4494 
participantes do setor privado de turismo apontou que naquele estado 76% das empresas 
tiveram redução do volume de clientes e para 20% delas a redução foi acima de 20% . 

Diante deste cenário, qual a expectativa dos atuantes no setor de feiras e eventos 
para este ano? Uma sondagem realizada pelo Sebrae em conjunto com a Associação 
Brasileira de Empreas de eventos- ABEOC e União Brasileira dos Promotores de Feiras 
– UBRAFE realizada em abril de 2020, durante a fase crescente da pandemia, revelou 
que as empresas assistidas pelas instituições foram atingidas em cheio pela pandemia. 

http://www.expofeiras.gov.br/
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Tabela 11- Expectativas de atores do setor de feiras e eventos para o Brasil no ano 
de 2020 

Temas Executivos e 
profissionais 

Organizadores 
de feiras e 
eventos 

espaços 
e Infra Fornecedores 

Retomada das Atividades 
Antes de julho 20 12  19 
Julho 21 20 33 30 
Agosto 28 27 46 34 
Setembro 31 41 20 16 
Desempenho do setor 
Retração menor que 10% 5 10 10 8 
Retração entre 10% e 20% 15 64 20 14 
Retração maior que 20% 66 22 53 73 
Recuperação no 2ºsemestre 
compensando as perdas 14 4 17 5 
Interesse em participar em Feiras e Eventos 
Crescer 10 10   
Diminuir 63 61 83  
Ficar estável 27 29 17  

Fonte: ABEOC/SP, 2020 

  

Em media, as 2.702 empresas entrevistadas, cancelaram 12 eventos cada uma, 
43% delas dispensou funcionarios. Para 79% dos entrevistados há convicçao de redução 
do faturamento e 37% delas afirmaram não terem tido recebimentos em março de 2020.  

Segundo a ABRAPE, o setor de feiras e eventos empregava 1,8 milhões de 
profissionais, mas perdeu até abril cerca de 240 mil em função da pandemia globla no 
país e a expectativa é de atingir até 841 mil até meados do segundo semestre.  

Olhando um pouco mais para a frente, a mesma pesquisa apontou que para 34% 
dos empresarios entrevistados, levarão sete meses após o termino do isolamento social 
para que as condições de retomada tenham se estabelecidas. Nesta direção, até maio de 
2020 o Sistema de Gerenciamento de Exposições e Feiras identificou 158 eventos ainda 
não cancelados para serem realizados no segundo semestre de 2020.  

Não obstante a gravidade da pandemia global, a pesquisa revela que açoes de 
mitigacao dos efeitos negativos devem gerar efeitos positivos para o ano de 2021. Para 
52% do setor privado naquele estado acredita que em 2021 havera recuperação do setor 
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e para outros 24% já se acreditava em uma recuperação no segundo semestre de 020. 
Entre as medidas, destacam-se: 

x Acesso a crédito com enfase nas Micro e pequenas empresas que 
necessitam de até 100 mil reais; 

x Ação gerencial para renegociaçãod e dividas; 

x Adiamento de investimentos  

x Parceria com outros estabelecimentos 

x Redução, pelo Governo, de impostos e tributos 

x Intensificar campanhas serias de divulgação, especificamente que gerem 
credibilidade sanitaria 
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2. MODELAGEM ECONÔMICA E FINANCEIRA      
 

O modelo de concessão a ser adotado para o Centro de Convenções de Sergipe 
exige o aporte de recursos privados na aquisição de máquinas e equipamentos, na 
aquisição de mobiliários e na realização de ajustes na planta produtiva, a fim de adequá-
la às necessidades operacionais atuais e futuras do setor de eventos do turismo. 

A futura concessionaria receberá autorização pública para operar o equipamento, 
derivando da operação os benefícios econômicos, administrativos, jurídicos e financeiros. 
Entretanto, caberá a ela o zelo pelo manutenção das suas condições físicas e patrimoniais. 
Neste último aspecto, o modelo determina que ao final do prazo de concessão a 
concessionaria deverá devolver o equipamento ao poder concedente em plenas condições 
de funcionalidade. Além das atividades de zeladoria e administração, a futura 
CONCESSIONARIA deverá atuar estrategicamente e dinamicamente na captação de 
eventos de grandes e médios portes, a fim fazer o principal objetivo do equipamento que 
é ativar o setor de eventos do turismo do estado.  

 Este capítulo tem como finalidade fornecer informações relevantes de premissas 
e comportamento do negócio diante de variáveis econômicas setoriais. Trata-se de uma 
análise dos prováveis resultados econômicos e financeiros a partir de premissas de 
investimentos, custos, despesas e comportamento de demanda atual e futura.  

O trabalho está centrado em três etapas: a necessidade de gastos com 
investimentos e sua recuperação; a análise de gastos com custos e despesas operacionais 
diretas e indiretas e projeções de receitas e, por fim, a análise de indicadores de 
viabilidade econômica, como Payback, Taxa Interna de Retorno, Valor Presente Líquido 
e outros que são sugeridos como importantes devido à natureza do modelo adotado.  

 

2.1. Premissas 

 Neste subtítulo são apresentadas as premissas gerais para elaboração deste 
caderno. O leitor observará que premissas especificas de cada disciplina ou tema, são 
apresentadas no discorrer de cada tema. No campo geral, o estudo pressupõe as seguintes 
premissas: 
 

x O setor público entregará o equipamento com as edificações e suas instalações 
em condições de receberem as implementações (máquinas e equipamentos) pelo 
setor privado; 
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x As condições de garantias da qualidade das obras realizadas pelo setor público 
são fornecidas por este, suportado ou não pela construtora, pelo prazo mínimo de 
05(cinco)anos conforme Código de Defesa do Consumidor; 

x Os investimentos privados estão concentrados na aquisição de máquinas, de 
equipamentos, de mobiliário e veículos, além adequações das instalações para 
atendimento à demanda dos usuários.  

x O custeio operacional, as despesas financeiras operacionais e os custos 
econômicos de implantação serão suportados pela concessionária. Os 
investimentos estão detalhados no Plano de Investimentos; 

x Prazo de concessão do público ao privado não inferior a 30(trinta anos); 
x Foi admitida uma taxa de outorga de 3% (três por cento), incidente sobre o 

faturamento bruto da concessionária; 
x Foi admitida uma carência para o primeiro pagamento da taxa de outorga para os 

primeiros 05(cinco) anos de operação do empreendimento; 
x Foi admitido o direito da concessionária de promover ajustes na planta produtiva, 

alterando, se julgar necessário, número de lojas, readequação de espaços etc, 
Toda alteração deverá estar em conformidade com o uso conceitual do Centro de 
Convenções e devidamente autorizada pelo Poder Público; revertidos ao poder 
público no ato de entrega do equipamento a este ao fim da vigência contratual, 
em plenas condições operacionais. 

x Os bens referenciados aqui para aquisição da concessionária são aqueles cuja 
cobertura orçamentária têm relação direta com o mecanismo de receita da 
concessionaria e não com os objetivos operacionais de sublocatários. Por 
exemplo, os espaços para gastronomia poderão ter como fonte de receita da 
concessionaria a sublocação de área (receita aluguel de espaço) não incluindo a 
aquisição de equipamentos da atividade operacional do sublocatário (fogões, 
refrigeradores freezers, prateleiras etc). 

 
 

2.2. Investimentos privados  
A dimensão dos investimentos no equipamento admitiu a adequação da planta 

produtiva de acordo com o Caderno de Modelo Operacional, integrante que é deste 
estudo, que considera o uso dos espaços como segue: 

x Pavilhão contendo 5.050 m² de área útil para a realização de eventos de 
médio e grande portes; 

x Área no pavimento térreo disponibilizada para a administração geral do 
equipamento e apoio à realização de eventos; 

x Área no pavimento térreo destinado ao uso comercial, incluindo a livraria 
e cafeteria; 
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x Estacionamento no pavimento térreo em área não coberta; 
x Estacionamento no pavimento térreo em área coberta; 
x Área no pavimento superior relativas aos auditórios pré-existentes Atalaia, 

Abaís, Castro, Terra Caída, Pirambu; 
x Área nova construção no pavimento superior contendo 2.078m² para 

novos auditórios ou multiusos, depósitos/WCs/cozinha (536m²) e TI, som 
(359m²) 

 
2.2.1.  Investimentos privados mínimos obrigatórios  

 
A partir da disponibilidade dos espaços, foram traçados investimentos 

obrigatórios que visam atender a objetivos estratégico do turismo de estado e que foram 
descridos no modelo operacional.  

● Obras iniciais para adequação dos espaços à modelagem operacional;  
● Equipar espaços com sistema audiovisual; 
● Equipar o equipamento com no mínimo 1.140 poltronas reclináveis e 24 

poltronas especiais; 
● Equipar o equipamento com divisórias especiais com isolamento acústico; 
● Implantação de toda a comunicação visual do equipamento, com letreiros, 

luminosos, sinalização em geral com indicativos de locais, salas, auditórios, 
pavilhão, entrada geral do equipamento, sanitários etc; 

● Dotar o equipamento de um sistema de refrigeração para atender todo o 
complexo; 

● Implantação do sistema de gestão dos estacionamentos, com colocação de 
cancelas automáticas e sistema de identificação de vagas; 

● Implantar uma escada rolante e um elevador social panorâmico e um elevador 
de carga; 
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Tabela 12- Investimentos Mínimos Obrigatórios 
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2.2.2. Investimentos específicos do modelo conceitual proposto  
 
Além dos investimentos mínimos, o modelo conceitual adotado neste estudo e 

descrito no caderno operacional propõe a realização de investimentos destinados ao uso 
econômico dos seguintes espaços: 

Coworking: cadeiras, bureaux, notebooks, impressoras, projetores de imagens, 
telas digitais smart, servidor próprio. 

Espaço gastronômico: pequenas adequações civis, mesas e cadeiras, terminais 
de autoatendimento, telas digitais a fim de adequar o espaço entregue pelo Governo para 
instalação de restaurantes e praça de alimentação; 

Espaço cultural: vedação em gesso, cadeiras, bureaux, notebooks, impressoras, 
projetores de imagens. 

Espaço para administração: cadeiras, bureaux, notebooks, impressoras, 
projetores de imagens, 01 veículo, Sistema WEB – Aquisição de domínio e 
publicações on-line na internet, com conteúdo responsivo e ferramentas de 
interação com usuário, Splits 12000BTUs. 

 

Tabela 13-Quantidades estimadas de bens a serem investidos por espaço 
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2.2.3.  Reinvestimentos 
 
 Durante o período de concessão para uso do equipamento ocorrerão ciclos de 
reinvestimentos provocados pela necessidade de reposição de equipamentos, móveis etc 
provocados pelo desgaste natural, a depreciação física ou pela obsolência tecnológica. . 
A capacidade financeira de suporte dos reinvestimentos se dá pelo suprimento da 
depreciação, calculado pelas orientações praticadas pela contabilidade (25 anos para 
edifícios; 10 anos para maquinas e equipamentos, mobiliário; 05 anos para veículos), 
podendo ser considerada e admitida a depreciação por obsolência econômica ou 
tecnológica.  
 O Quadro seguinte apresenta como referência os investimentos em sua fase inicial 
e os reinvestimentos, por setor de área ilocável.  
 

Tabela 14-Investimentos e reinvestimentos no empreendimento 

Ano Investimentos 
Aporte de 

Capital 
Próprio (20%) 

Entrada Capital 
de Terceiros 

(Empréstimos) 
(80%) 

Aplicação Valor 
(R$) 

Inicial -     
9.316.804,11  

            
1.716.804,11      7.600.000,00    

5 42.000 42.000   1 veículo 42000 

10 

6.691.783 1.338.357 

5.353.426,58 

1 Veiculo  
Sistema de 
refrigeração 

3. 326.593 

Acessibilidade 
(elevadores e 
escadas rolantes) 

573.496  

Sistema de áudio 
e Vídeo 

2.638.107 

15 42.000 42.000  Veiculo 42000 

20 

6.691.783 1.338.357 

5.353.426,58 

1 Veiculo  
Sistema de 
refrigeração 

3. 326.593 

Acessibilidade 
(elevadores e 
escadas rolantes) 

573.496  

Sistema de áudio 
e Vídeo 

2.638.107 

25 -42.000 42.000     
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 Tanto os investimentos da fase de implantação como os reinvestimentos geram 
despesas (encargos) financeiras, quer tenham origem de capital próprio, quer de terceiros 
e estas foram calculadas e projetadas na forma de encargos financeiros e amortizações e 
são apresentados e detalhados nas projeções de fluxo de caixa e Demonstrativo de 
resultados de exercício- DRE.    
 

2.3. Custos e despesas operacionais (OPEX- Operational Expenditure) 

Os gastos com custos e despesas operacionais do empreendimento foram 
dimensionados tendo como referências as experiências de gestão de empreendimentos de 
mesmo vulto e setor, os dados de gestão do próprio empreendimento em períodos 
anteriores e orçamentos obtidos junto a prestadores de serviços na localidade. 
Entrementes, a dimensão adotada é meramente referencial, cabendo a cada licitante o 
direito de estabelecer outras dimensões produtivas que gerem valores e capacidades 
distintas das aqui apresentadas.  A estrutura de apropriação obedeceu aos procedimentos 
contábeis de levantamento de Gastos com custos diretos e de despesas indiretas, seguindo 
as seguintes premissas: 
 
Premissas de dimensionamento OPEX 

x Percentual de Outorga de pagamento ao Concedente de 3% incidente sobre o 
faturamento bruto da concessionaria. Para fins de Projeções de fluxos de caixa, 
admitiu-se uma carência para os primeiros 05(cinco) anos do empreendimento.  

x Admite-se o pagamento (repasse) da outorga anualmente, até o 12º dia do mês de 
dezembro de cada ano; 

x Foram considerados os seguintes fatores de produção: Mão de Obra direta, Mão 
de obra de terceiros; Materiais de consumo; depreciações; BDI- Bonificação de 
Despesas Diretas e Indiretas (tarifas de serviços de agua, energia, custos 
financeiros) e Encargos de Capital. Tributos/Impostos, Outorga e Lucro da 
Concessionaria.  

x Foi considerado como horário básico de funcionamento das 8 às 22horas (14 horas 
diárias). Este horário poderá ser estendido de acordo com necessidades de eventos 
noturnos.  

x Deve-se esclarecer, de imediato, que assim como as receitas geradas pelos eventos 
realizados ou mesmo pelas atividades econômicas empreendidas por terceiros não 
constituem receitas da CONCESSIONÁRIA, os custos específicos de realização 
de eventos ou de atividades econômicas desenvolvidas por sublocatários ou 
terceiros, a exemplo de, no caso de realização de shows, pagamento de artistas, 
serviços de bilheteria, serviços de segurança, serviços de som especifico, serviços 
de energia elétrica ou de fonte alternativa(quando for o caso), comissões a 
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organizadores e outros serviços, são custos que deverão estar locados na 
realização de cada evento. De igual maneira, os respectivos custos diretos com 
sublocatários, como seus funcionários, materiais diretos e outros insumos, são 
custos do sublocatário e não da CONCESSIONÁRIA.  
 

 
2.3.1.  Mão de Obra Administrativa 

 
Foi projetada uma equipe considerada essencial ao funcionamento do 

equipamento. Entretanto, este dimensionamento deve ser considerado meramente como 
referência para geração de estimativas mínimas de custos operacionais. A proponente 
deverá dimensionar, se for o caso, equipe própria de acordo com seu modelo proposto.  
Nesta componente foram considerados salários praticados no mercado local e encargos 
sociais básicos, calculados em 85,41% conforme legislação aplicada ao regime CLT,  
além de direitos trabalhistas (cesta básica, vale transporte etc). Estes custos são 
referenciais, cabendo à proponente estimar e comprovar a legalidade dos encargos a 
serem praticados. 

 
 

Tabela 15- Efetivo de Pessoal administrativo 

 
 

2.3.2.  Serviços de Terceiros 
 Neste item foram consideradas despesas com serviços prestados por terceiros à 
concessionaria, tendo como referência de valor e de efetivo de pessoal os orçamentos de 
pessoas jurídicas prestadoras de serviços com amplo reconhecimento por bons serviços 
prestados na localidade. 
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Tabela 16- Gastos com Serviços Indiretos de Terceiros 

 
 
 

2.3.3.  Materiais de Consumo 
 Este item considera os materiais necessários para a manutenção do equipamento, 
provisionando despesas com materiais de consumo e de expediente, materiais para 
reposição de instalações civis (lâmpadas, canos, torneiras, reparos civis, pisos e 
revestimentos etc). 

 
Tabela 17- Gastos com materiais 

 
 

2.3.4. BDI  
As despesas fixas indiretas estão relacionadas a tarifas dos consumos de água e 

energia administrativa e de funcionamento dos auditórios, calculados para o consumo 
projetado foram estimadas a partir dos consumos percapita e das projeções  

 
Tabela 18- Gastos com despesas Indiretas 
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2.3.5. Serviços indiretos de terceiros 
 

 
 
 
 
Custos diretos 
 

2.3.6. Mao de obra direta (captação e organização de eventos) 
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2.3.7. Materiais promocionais 

 

 
 

 
 
 

2.3.8. Despesas financeiras 
 

As despesas com custo de capital de terceiros e com capital próprio tem aplicação 
em duas rubricas orçamentarias: bens de capital e capital de giro. Neste caderno, dentre 
várias linhas de crédito disponíveis no mercado, foi adotada como referência a linha do 
FNE Proatur do Banco do Nordeste, uma linha de crédito especifica para o setor do 
turismo que tem como fonte de recursos o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste- FNE. Por suas características, o PROATUR foi adotado como referência. 
Entretanto, cada proponente deverá apresentar a linha de credito, se houver, que lhe for 
mais vantajosa. 

Para o perfil do empreendimento a linha de credito admite financiamento de até 
90% dos investimentos para um período que pode atingir 15 anos, podendo ter carência 
de até 05 anos.  
 Para as projeções deste estudo, foi adotado como referência um prazo total de 12 
anos, dos quais 10 anos de amortização e carência de 02 anos, período no qual serão 
projetados apenas os encargos de capital.   
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2.3.9. Depreciações  
 

As depreciações foram calculadas a partir das diretrizes contábeis praticadas na 
contabilidade nacional, obtendo-se as incidências mensal e anual. Estes custos 
econômicos não são acusados nos relatórios de fluxo de caixa, uma vez que não 
representam desembolso, mas traduzem o custo econômico com ativos não-circulantes e 
suas repercussões na produtividade do empreendimento, devendo constar na estrutura de 
custos e serem economicamente apropriados no DRE- Demonstrativo de Resultado do 
Exercício.  

 
 
 

2.3.10. Margem de Lucro 
 A remuneração da concessionária admite um percentual praticado no mercado 
sobre a somatória dos gastos com mão de obra, matérias, depreciações e BDI, não 
incidindo sobre impostos e outorga.   

 
Tabela 19- Projeção de Margem de Lucro 

 
 

2.3.11.   Projeção de Impostos e outorga 
O regime tributário utilizado foi o de lucro presumido, no qual os impostos 

incidem sobre o faturamento bruto do empreendimento. Neste caso, cada licitante deverá 
apontar o regime tributário a ser adotado na SPE- Sociedade de Propósito Especifico a 
ser criada para gerir o empreendimento ou se seguira o próprio regime vigente. A projeção 
tributaria é apresentada no quadro seguinte, tendo sido calculado o faturamento bruto a 
partir do somatório dos gastos com mão de obra + Serviços de Terceiros + materiais + 
depreciações + BDI + Lucro / (1-% de impostos + % de outorga).  
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Tabela 20- Projeção de impostos 

 
 

O valor de referência da outorga aqui calculado tem como base a projeção de 
receitas a partir do somatório dos gastos com mão de obra + Serviços de Terceiros + 
materiais + depreciações + BDI + Lucro / (1-% de impostos + % de outorga). Sobre o 
faturamento bruto incidem o percentual de 3% da outorga, com a premissa de uma 
carência mínima de 5 anos. 

 Pode-se assim identificar os gastos e receitas orçados, para uma capacidade 
instalada de equilíbrio, conforme segue:    
 

Tabela 21- Gastos e receitas do empreendimento 
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O total de gastos mínimos projetados desembolsáveis estão estimados em R$ 226 
mil/mês, o que projeta uma receita mínima desejável de R$ 435 mil/mês, suficiente para 
custear os impostos (R$ 83,9 mil), a Outorga (R$ 13,06 mil). O provisionamento 
econômico das depreciações, relativo à reposição das perdas por uso e desgaste está 
estimado em R$ 81 mil/mês, com forte participação dos equipamentos. Descontados, 
portanto, os gastos desembolsáveis e o econômico, a projeção de receita de suficiência 
gera um lucro projetado de 7% obre o faturamento Bruto. A partir da projeção de receita 
bruta de suficiência, são elaboradas projeções de premissas que permitem o alcance dessa 
receita, sem  

 
 
3. PROJEÇÃO DE RECEITAS DO EMPREENDIMENTO 

 
O modelo de negócio proposto neste estudo admite que a concessionária poderá 

gerar receitas tendo como principal fonte a locação dos espaços a terceiros para a 
realização de eventos, como é o caso dos auditórios e pavilhão ou sublocação dos espaços 
para usufruto econômico de atividades de terceiros, como é o caso do espaço 
gastronômico, coworking e estacionamentos, todas em conformidade com os objetivos 
fins do equipamento.   

Deve-se esclarecer que as receitas geradas pelos eventos realizados ou mesmo 
pelas atividades econômicas empreendidas por terceiros não constituem receitas da 
CONCESSIONÁRIA. Sendo assim, as receitas geradas pela realização de shows, 
organizados por terceiros e realizados no pavilhão (por exemplo) não constituem receitas 
da CONCESSIONARIA, mas do organizador do evento. Decorrente disso, seus custos 
específicos de realização, a exemplo de pagamento de artistas, serviços de bilheteria, 
serviços de segurança, serviços de som especifico, comissões a organizadores e outros 
serviços, são custos que deverão estar locados na realização de cada evento. De igual 
maneira, as receitas geradas para sublocatários, a exemplo da área de gastronomia, não 
constituem receitas da CONCESSIONARIA e sim da sublocatária, e seus respectivos 
custos diretos como seus funcionários, materiais diretos e outros insumos, são custos do 
sublocatário e não da CONCESSIONÁRIA.  

Postos estes esclarecimentos, buscou-se estabelecer (a) a receita total suficiente 
para suprir os gastos com custos e despesas, incluindo a recuperação dos investimentos 
realizados pelo setor privado e (b) a receita projetada para cada espaço economicamente 
utilizado no modelo proposto.  

 
i. Receita total projetada 

A receita anual desejada é obtida a partir da identificação dos gastos 
desembolsáveis, acrescido dos custos econômicos com despesas e encargos financeiros e 
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depreciações, obtendo-se uma base de custos sobre os quais deverão ser projetada a 
margem de lucro. Sobre este resultado deverão ser calculadas as despesas incidentes sobre 
o preço final, como são os impostos e outorga. A técnica empregada para obtenção das 
receita anual desejada considerou: 

x Gastos anuais desembolsáveis que incluem custos com mão de obra 
administrativa, mão de obra de captação de eventos, serviços de terceiros, 
materiais e BDI foram orçados em R$ 2.718.227; 

x Os custos econômicos não-desembolsáveis relativos a depreciações foram 
calculados e atingem R$ 972.844, incidentes sobre uma base de cálculo de 
ativos em instalações prediais, mobiliário, maquinas e equipamentos. 

x Para o montante calculado de gastos e em função de sondagens ao 
mercado, a remuneração da concessionaria incide sobre o total de gastos e 
pode ser admitida em uma taxa de 10%; 

x Que a taxa de impostos incidentes sobre a Receita Bruta é de 19,28%; 
x Que a taxa de outorga incidente sobre a Receita Bruta é de R$ 3%; 
x Admitindo-se estas condições estruturantes de gastos, foi calculada a 

receita total desejada, suficiente para remunerar as despesas ficas e o 
esforço econômico direto para captação e organização de eventos, 
atingindo o valor de R$ 5.224,110 ou R$ 435.343 mensais, tratando-se 
portanto, de uma receita-alvo para o empreendimento. 
 

ii. Receita por espaço econômico do empreendimento 

Para se atingir a esta receita desejada por espaço, foram projetados os preços de 
comercialização dos espaços locáveis e as quantidades de diárias que serão demandadas 
em média/mês. Neste aspecto, dois fatores principais foram considerados: 

a) Para determinação da demanda potencial por espaço a partir da 
contextualização da pandemia Covid 19 nos primeiros anos, considerando 
possíveis “novas ondas” da pandemia e dos efeitos da tecnologia de integração 
coletiva em ambiente WEB; 

b) Os valores de mercado para diárias em espaços de semelhante objeto e vulto; 

A determinação destas variáveis encontrou no evento da pandemia internacional 
um ambiente difuso de informações e de continuada insegurança. As graves 
consequências para o segmento de eventos de grande e médio portes, gerou inúmeras 
incertezas quanto aos anos futuros e não há tratativas metodológicas seguras para se 
determinar quantidades demandadas de locais para a realização de eventos.   

Conforme apresentado no item 1 deste caderno, foram consultados recentes 
estudos elaborados pelo governo federal, por secretarias estaduais de turismo, por agentes 
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econômicos privados e organismos como o SEBRAE. Em geral, as pesquisas consultadas 
apresentavam um cenário promissor para o setor de eventos até a ocorrência mundial da 
COVID-19. As pesquisas realizadas desde o início da pandemia global retratam muita 
incerteza quanto aos ano de 2020 e 2021, não permitindo seus usos como referências 
balizadoras para geração de demandas para o Centro de Convenções.  

Segundo o site https://thiagoakira.com.br/lista-completa-dos-principais-eventos-
do-turismo-no-brasil-em-2020/, que monitora os principais eventos do Brasil, até 
13/07/2020, apenas os eventos programados para novembro /2020 em diante ainda não 
foram cancelados ou adiados, sem data confirmadas.  

Uma das principais fontes de dados sobre feiras e eventos no Brasil, o site 
www.feirasdobrasil.com.br, informou que em função da COVD-19, até 15/08/202 0 
ocorreram 2.162 alterações no calendário de eventos no pais em 2020, sendo que 40% 
foram cancelados, 20% foram adiadas sem previsão de nova data, 37% tiveram suas datas 
remarcadas e 4% alteraram o local de realização.  

Na capital federal, onde o turismo de eventos desempenha um papel relevante no 
setor, a principal meta é a construção de um regulamento (Protocolo) que permita 
estabelecer uma gradual retomada das atividades de eventos, baseado na segurança 
sanitária, (Metrópolis, 17/07/2020). 

Em Alagoas, no mês de abril/2020, a tentativa principal foi a de estabelecer 
parâmetros para remarcação de eventos. Em um Termo de Ajustamento de 
Conduta(TAC) firmado entre a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do 
Ministério da Justiça, a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor 
(Mpcon), o Ministério Público do Distrito Federal e a Associação Brasileira dos 
Promotores de Eventos - ABRAPE estabeleceu as regras para a remarcação de eventos 
adiados ou cancelados em virtude da pandemia de coronavírus (Covid-19).  Dentre as 
condutas para se regrar a elação cliente/organizador de eventos, ficou estabelecido que a 
produtora terá até seis meses, a contar do final da pandemia, para remarcar os eventos 
cancelados e até 12 meses para realizá-los, (Abrape, in 07/04/2020) 

Estas referências, além de todas apresentadas no item 1 deste caderno, retratam 
um mercado ora apreensivo para 2020 e 2021, ora otimista em relação aos anos futuros e 
impõem um cenário mais conservador, prudencial, resultando em um prognóstico mais 
cauteloso quanto à determinação da demanda pelo capacidade instalada do equipamento.  

Neste ambiente de incertezas plena, não há uma regra matemática ou parâmetro 
absolutamente seguro para se estabelecer quantidades demandadas de eventos para o 
Centro de Convenções. Admite-se que o setor não apresentou cancelamentos de eventos 
para o ano de 2021, segundo as pesquisas, porque se aguardam os desdobramentos da 
pandemia para a realização de novos diagnósticos.  

https://thiagoakira.com.br/lista-completa-dos-principais-eventos-do-turismo-no-brasil-em-2020/
https://thiagoakira.com.br/lista-completa-dos-principais-eventos-do-turismo-no-brasil-em-2020/
http://www.feirasdobrasil.com.br/
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Neste ambiente, foram adotadas quantidades prudenciais de usos dos espaços, 
sobretudo dos auditórios e do pavilhão, até se atingir a médio de equilíbrio da capacidade 
instalada. Trata-se de quantidades mínimas de uso dos espaços, em especial nos primeiros 
cinco anos de empreendimento. Prudencialmente, admitiu-se uma ociosidade de 60% do 
pavilhão, de 50% dos auditórios e de 25% para os demais espaços.  

Assim, provisionou-se o custeio de uma equipe de captação de eventos formada 
por um assessor e três assistentes, voltados para grandes e médios eventos, dotados de 
toda a estrutura necessária. Além disto, provisionou-se materiais de informação em 
plataformas Web e a possibilidade de viagens para captação de eventos nacionais e 
internacionais, quando a sua viabilidade de captação for apontada.  A partir deste cenário 
complexo, porém factível, foram projetadas demandas para os usos dos espaços, partindo-
se das seguintes quantidades como meta: 

Pavilhão 03 diárias/mês, usualmente resultante da realização de 01 
evento com 03 dias de duração 

Auditórios: 06 diárias/mês, usualmente da realização de 03 eventos/mês 
Auditórios novos 04 diárias/mês 
Lojas Multiuso 12 dias/mês por se tratar de espaço de uso dinâmico  
Coworking: 12 dias/mês por se tratar de espaço de uso dinâmico 
Área gastronômica: 12 dias/mês por se tratar de espaço de uso dinâmico 
Espaço cultural/Connected 12 dias/mês por se tratar de espaço de uso dinâmico 
Estacionamentos 12 dias/mês  

 Este estudo admitiu um ajuste anual nos preços praticados utilizando o mesmo 
indicador e índice utilizado para atualizar os custos de capital de terceiros, o IPCA 
projetado. Sendo assim, a cada ano, os preços das diárias dos espaços foram atualizados 
por este indicador, assim como os custos e despesas, gerando isonomia nos cálculos de 
atualização monetária.  

Admitindo-se estes quantitativos iniciais, as projeções para os anos seguintes 
admitem o crescimento de 01 diária/mês por espaço até atingir a capacidade instalada 
com a ociosidade programada, atingindo o seguinte resultado:  
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Os valores propostos neste estudo para as diárias de locação dos espaços do Centro de 
Convenções de Sergipe apresentam-se dentro dos limites concorrenciais do setor, 
conforme pode ser observado no quadro seguinte. 
 

Local Descrição Pavilhão  Auditório  

João Pessoa-PB 
Area                     16.000,00  207 
Diaria                     30.400,00  1358 

Maceió 
Area  4.727m²  464 assentos 
Diaria                     14.181,00  3000 

Recife-PE 

Area  19380 m²  Tabocas- 678m² 

Diaria 

 Eventos com 
bilheteria entre 7 e 

11% do valor da 
bilheteria. Para 

eventos com locação 
fixa X    

Ulisses Guimarães-DF 
Area- Exposição Sul                       4.746,00  

Águas Claras- 
287m² 

Diaria                     26.177,00  3388,95 
Exposição Oeste                       3.825,00  Alvorada- 224m² 
Diaria                     10.868,00  2045 

Expominas 
Area   6567 m²   584m² 
Diaria                     21.222,00  1945 

Centro de Convenções de 
Sergipe 

Área  5050 m²  Atalaia 
Diária                       8.162,67  3.265 

 
A variação a menor dos preços praticados em Sergipe podem favorecer o estado em seu 
desempenho concorrencial, em especial neste momento de pandemia.  
 
 

4. PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 
 

O Fluxo de Caixa do empreendimento foi elaborado considerando a nova 
realidade do setor do turismo e suas incertezas, a partir dos dados de entradas e saídas 
desembolsáveis, considerando as seguintes premissas:  

x O tempo de análise e projeção foi de 25 (vinte e cinco) anos.  
x Investimentos: valores obtidos por orçamentação junto a fornecedores e 

apresentados detalhadamente neste estudo. Foram admitidos os reinvestimentos 
para geração do Demonstrativo de Resultado do Exercício; 

x Para se projetar as receitas futuras, foi adotada uma atualização de preços com 
base no IPCA-IBGE em função dos custos de capital de terceiros para os 
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investimentos sofrer atualização pelo mesmo índice adotado por agente financeiro 
(BN); 

x Impostos: Admitida alíquota constante em 19,28% sobre a receita bruta; 
x Outorga: Admitida a alíquota constante de 3% sobre a receita bruta; 
x Custeio Pessoal e Serviços de Terceiros: Admitida correção pelo IPCA projetado 

em 1,72% aa; 
x Materiais de consumo: admitida a correção pelo IPCA. Calculada projeção em 

1,72%aa 
x Custos Fixos: tarifas: admitida correção pelo IPCA calculado em 1,72%aa; 
x Encargos Financeiros e Amortizações: são os desembolsos que o empreendimento 

desprende como pagamento das Obrigações de Longo Prazo (OLP) com credores 
para bens de capital.  
 
Nestas condições, foi projetado o fluxo de caixa do empreendimento que apresenta 

o comportamento das variáveis desembolsáveis e de entrada de recursos por um período 
de 25 (vinte e cinco) anos. Não incidem no fluxo de caixa os custos com depreciações 
pois não são desembolsos.  

Observa-se que os encargos financeiros são representativos no comportamento 
econômico do empreendimento, uma vez que consome parte dos resultados operacionais 
brutos em cada exercício.  
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Tabela 25- fluxo DE Caixa de Investimentos e Fontes 
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5. INDICADORES DE RETORNO DE INVESTIMENTOS 
 
 Na análise de viabilidade foram considerados os 3 (três) principais indicadores 
utilizados em boas práticas do mercado em análise de projetos: VPL, valor presente 
líquido, TIR, taxa interna de retorno e payback. A tabela 28 apresenta os principais 
resultados obtidos para o empreendimento. 
 

Tabela 26- Indicadores de viabilidade do empreendimento 
Indicador Valor 

Faturamento Bruto Total (Período concessão) (R$) 159.062.656 
Custos/Encargos (R$) 88.264.888 

Impostos Gerados (Período concessão) (R$) 30.667.280 
Taxa de atratividade (Mínima requerida anual) 4,75% 

Valor Total do Investimento (Período concessão) (R$) 26.940.384 

VPL do Projeto (R$) 
         

12.638.612 
Taxa Interna de Retorno (TIR) 7,57% 

Payback (Anos) 12,14 
WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) 2,95% 

Recursos de Capital Próprio (Empresa) 5.342.320 
Custo de Capital Próprio/Terceiros 1,70% 

Recursos de Capital de Terceiros (empréstimos) 21.598.064 
Custo de Capital de Terceiros 1,702% 

 
A partir do Fluxo de Caixa foram traçadas as curvas que apresentam a recuperação 

do investimento ao longo do tempo do empreendimento. Especificamente, é no ano 12º 
que o capital investido é plenamente recuperado.   
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Figura 11- Payback do empreendimento 

  
O gráfico demonstra que os investimentos são recuperados no 12º ano de operação 

do empreendimento, quando a curva de resultados acumulados atinge o eixo zero, isto é, 
o saldo acumulado torna-se positivo. Nota-se que o comportamento da receita bruta 
apresenta comportamento de crescimento constante, sem grandes acidentes, ao passo que 
a recuperação dos investimentos apresenta alterações leves de tendência, em função dos 
reinvestimentos.  

O Valor Presente Líquido é um dos métodos/indicadores mais utilizados na 
análise de projetos de investimentos. O VPL é um indicador que tem como objetivo 
calcular o valor presente de pagamentos futuros, deduzindo uma taxa de custo de capital, 
usualmente sendo empregada a Taxa Mínima de Atratividade. No caso especifico, o 
projeto apresenta viabilidade, pois os fluxos de caixa apresentou resultado positivo, que 
atingiram R$ 6,5 milhões, isto é, os fluxos de caixa futuros, irão gerar resultados maiores 
do que o investimento realizado, sinalizando de que vale a pena realizar os investimentos, 
observadas as condicionantes e premissas apontadas neste estudo. 

A TMA-Taxa Mínima de Atratividade é uma taxa de desconto utilizada nos 
métodos de análise de investimento que representa o mínimo de retorno que o 
empreendedor/investidor espera obter. Trata-se de uma taxa especifica de cada investidos, 
baseada em suas expectativas de retorno para investimentos financeiros. A Taxa Mínima 
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de Atratividade é usada, portanto, para saber qual o retorno mínimo esperado de um 
investimento. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é utilizada para identificar se o retorno gerado 
para o investidos supera a Taxa Mínima de Atratividade, indicando se vale a pena aportar 
o investimento. É a taxa que que teria um determinado fluxo de caixa para igualar a zero 
seu Valor Presente Líquido. 
 
 
 

6. CONCLUSÃO 
 
 O empreendimento apresenta como característica de receita a locação de espaços 
para realização de eventos de terceiros. O principal espaço é o pavilhão com 5.050m2 
seguido por mais 07 auditórios. Estes espaços possuem como variável determinante de 
retorno o uso da capacidade instalada, isto é, do espalho em m² durante um corte temporal 
de analise, usualmente um mês ou o ano.  

Por outro lado, os espaços previstos para serem usados para gastronomia e 
coworking , tem como característica uma demanda mais intensa e dinâmica, por se tratar 
de espaços de uso cotidiano.  

Portanto, é decisivo para os resultados do empreendimento a capacidade de 
captação de eventos de médio e grande portes.  

Pôde-se perceber que o ponto de equilíbrio do empreendimento tem relação direta 
com esta capacidade, ocorrendo se não a 70% desta capacidade. O empreendimento 
exigirá portanto, gestores experientes no setor, com permeabilidade junto aos 
organizadores de eventos. 

Do ponto de vista econômico e financeiro, a boa gestão exigirá controle 
minuncioso de gastos, uma vez que há grande rigidez de custos fixos.  

Conclusivamente, o empreendimento apresenta boa viabilidade em seu resultado. 
Entretanto, o investidor deverá ter expectativa de longo prazo de retorno, possuindo 
lastreabilidade financeira para suportar em especial os primeiros dez anos de vida do 
empreendimento.   
 
 
 
 


