
 

Centros de Convenções no estado do Rio Grande do Sul 

 

O Observatório do Turismo da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul 

(SETUR RS) desenvolveu um mapeamento sobre os Centros de Convenções que podem 

receber eventos empresariais, congressos e simpósios. Trata-se de uma iniciativa que faz 

parte do projeto de Mapeamento de Turismo de Negócios no estado. De acordo com 

relatório desenvolvido pelo governo da África do Sul1, o turismo de negócios é lucrativo, 

pois os turistas de negócios são menos sensíveis ao preço. O relatório também aponta que 

75% dos viajantes de negócios estenderam suas viagens por motivos de lazer. Esse dado 

é reforçado por pesquisa realizada pela empresa Booking.com em janeiro de 2022, com 

48.413 entrevistados de diversos países, incluindo o Brasil. A pesquisa aponta que 74% 

dos brasileiros afirmaram que pretendem estender suas viagens de trabalho para 

aproveitar o tempo livre visitando pontos turísticos do destino em suas futuras viagens. 

A tendência do momento é o bleisure, que une negócios e lazer como iniciativa 

adotada por empresas de olho no bem-estar dos executivos e funcionários que precisam 

se deslocar. Uma pesquisa desenvolvida pelo Laboratório de Inteligência de Mercado em 

viagens da Panrotas em parceria com a Mapie mapeou as 5 atividades mais realizadas 

pelos trabalhadores que viajam ao Brasil: (i) 85% gostam de visitar restaurantes; (ii) 

68,99% usam aplicativos para transporte; (iii) 53,13% usam o tempo livre para fazer 

compras; (iv) 51,92% preferem visitar shoppings e centros comerciais; e (v) 48,56% 

visitam atrações turísticas locais. Há, portanto, potencial enorme para desenvolvimento 

deste mercado.  

As convenções representam a maior parcela do turismo de negócios. Tanto 

convenções quanto reuniões empresariais estão em alta com a aceleração dos negócios. 

Atrair eventos de grande porte requer uma estratégia de marketing e de planejadores de 

convenções. O mercado para as reuniões de pequeno porte também tem crescido. Nesse 

sentido, podem ser definidos dois perfis de turistas de negócios: (i) turistas que realizam 

viagens individuais a negócios, o que inclui apresentações, consultas, pesquisas, reuniões 

face a face; e (ii) turistas que desenvolvem turismo de negócios, o que inclui encontros 

em grupo, incentivos de trabalho, exibições e convenções. 

 

 

 

 
1 Business Tourism Sector. Trends and Opportunities. Disponível em: Busines Tourism Sector Trends- 

NDT.pdf Acesso em: 29/09/2022. 

https://www.tourism.gov.za/AboutNDT/Branches1/domestic/Documents/Busines%20Tourism%20Sector%20Trends-%20NDT.pdf
https://www.tourism.gov.za/AboutNDT/Branches1/domestic/Documents/Busines%20Tourism%20Sector%20Trends-%20NDT.pdf


Tabela 1 - Categorias de turismo de negócios 

Reuniões  Reuniões corporativas e de governo 

Incentivos  Incentivos a empresas  

Conferências Reuniões de associações  

Exibições Exibições B2B e B2C  

Eventos Eventos Internacionais  

 

Reuniões e eventos presenciais desempenham papel fundamental no 

fortalecimento da economia nacional, além de ser um dos principais setores de negócios, 

de acordo com relatório da Oxford Economics, que foi encomendado pelo Conselho da 

Indústria de Eventos, além de ser apoiado pela Meetings Mean Business Coalition, além 

de outros parceiros do setor. Um estudo realizado pela Global Industry Analysts apontou 

que as viagens de negócios, domésticas ou internacionais, que compreendem trabalho, 

hospedagem, alimentação, lazer e transporte, estão entre os principais contribuintes para 

a economia global: a perspectiva é que atinjam US$ 792 bilhões até 2026.  

Relatório da Indústria de Eventos e Reuniões, desenvolvido pela Oxford 

Economics,2 apresentou dados de impacto econômico que ilustram que a indústria de 

reuniões e eventos continua a crescer em diversos segmentos, porque contribui com 

bilhões de dólares em receita para a economia dos Estados Unidos (EUA) e sustenta 5,9 

milhões de empregos. Nos EUA, em 2016, as reuniões geraram US$ 325 bilhões em 

gastos diretos e US$ 845 bilhões em vendas de negócios. Esses números representam uma 

contribuição de US$ 446 bilhões no PIB e US$ 104 bilhões em impostos federais, 

estaduais e municipais. O impacto total dos impostos foi de US$ 879 dólares por família 

nos EUA. De acordo com o relatório da Oxford Economics, as reuniões e os eventos 

geraram mais empregos diretos do que muitos grandes setores manufatureiros, incluindo 

o setor de maquinária, alimentos, automóveis e produtos químicos. Além disso, gerou 

mais empregos do que as indústrias de telecomunicações e de extração de petróleo. Os 

resultados demonstram que cada dólar gasto em reuniões e eventos presenciais gera um 

acréscimo de US$ 1,60 (160%) de benefício para a economia dos EUA. 

Nesse sentido, levando em consideração a importância dos Centros de 

Convenções para a fomentar a economia do Estado do Rio Grande do Sul, é fundamental 

mapear os centros de Convenções para Eventos e Congressos no Estado, com vistas a 

dimensionar a oferta do turismo de negócios nesse ramo.  

O Observatório do Turismo da SETUR RS mapeou os centros de convenções do 

estado, propícios para receber eventos e congressos de médio e grande parte, a partir dos 

dados do CADASTUR3 e de pesquisas realizadas na internet entre os dias 3 e 7 de outubro 

de 2022. Nesse sentido, foram desconsiderados espaços autodenominados de centros de 

convenções que são mais propícios e utilizados para festas de casamento, de aniversários, 

 
2 Meetings & Events Industry releases new economic impact data. Disponível em: MEETINGS & EVENTS 

INDUSTRY RELEASES NEW ECONOMIC IMPACT DATA (iccaworld.org) Acesso em: 03/10/2022.  
3 O programa é executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os órgãos oficias de turismo, nos 

26 estados e no Distrito Federal. O CADASTUR visa promover o ordenamento, a formalização e a 

legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil, por meio do cadastro de empresas e 

profissionais do setor. 

https://www.iccaworld.org/knowledge/article.cfm?artid=548
https://www.iccaworld.org/knowledge/article.cfm?artid=548


espaços infantis, além de espaços sem a infraestrutura adequada para recebimento de 

eventos para empresários, especialistas e acadêmicos.  

O mapeamento demonstrou que há 55 centros de convenções no estado do Rio 

Grande do Sul, com site próprio na internet e contato para agendamento, distribuídos em 

23 das 27 regiões turísticas (85,2% do total). As duas regiões com mais centros de 

convenções foram o Delta do Jacuí, com 9, e Uva e Vinho, com 8 centros de convenções.  

 

 

Tabela 2 – Centros de Convenções por Regiões Turísticas 

 

 

 

 

 

 

Regiões turísticas

Quantidade de 

centros de 

convenções

%

Campos de Cima da Serra 1 1,8%

Central 1 1,8%

Costa Doce Gaúcha 3 5,5%

Cultura e Tradição 3 5,5%

Delta do Jacuí 9 16,4%

Fronteira 1 1,8%

Hortênsias 3 5,5%

Litoral Norte Gaúcho 4 7,3%

Não Regionalizado 1 1,8%

Pampa Gaúcho 2 3,6%

Rota das Águas, Culturas e Sabores 1 1,8%

Rota das Araucárias 1 1,8%

Rota das terras Encantadas 1 1,8%

Rota do Rio Uruguai 1 1,8%

Rota do Riop Uruguai 1 1,8%

Rota do Yucumã 1 1,8%

Rota Missões 3 5,5%

Rota Termas e Lagos 2 3,6%

Uva e Vinho 8 14,5%

Vale do Paranhana 2 3,6%

Vale do Rio Pardo 1 1,8%

Vale do Taquari 1 1,8%

Vale Germânico 4 7,3%

Total Geral 55 100,0%



Figura 1 – Centro de Convenções para Eventos e Congressos no Estado do Rio 

Grande do Sul – visão do estado do Rio Grande do Sul 

 

Fonte: Elaboração própria pelo Google Maps (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 – Centro de Convenções para Eventos e Congressos no Estado do Rio 

Grande do Sul – visão de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, Gramado, 

Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre 

e Taquara 

 

 

 Fonte: Elaboração própria pelo Google Maps (2022) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista dos Centros de Convenções do estado do Rio Grande do Sul 

 

 

 

 

Link de acesso para a lista completa dos centros de convenções, disponível no Google 

Maps: Centros de Convenção RS - Google My Maps 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1MCPpQHt6i0Nkfcv1wB910XvMgPE0VP8&ll=-29.70403970000001%2C-51.13836169999999&z=8

