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TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS 

(MICE TOURISM) 

 

1.Conceito e objetivo da viagem 

O Turismo de Negócios e Eventos corresponde a 

uma segmentação da atividade turística por objetivo 

principal da viagem, tal qual inúmeras outras já definidas: 

o Turismo de Sol e Praia, o Cultural, o de Esportes e 

Aventura, o de Intercâmbio, o de Saúde, etc. Entende-se 

que a partir dessa segmentação, o entendimento, o 

atendimento dos turistas, e o consequente planejamento 

da oferta de produtos e serviços é fácil e também mais 

eficaz.  

Geralmente esses turistas tem por motivação 

principal o exercício de sua atividade profissional e/ou 

acadêmica:  prospecções de clientes, apresentações de 

produtos e projetos, realização de palestras, treinamentos 

e consultorias, fechamentos de negócios, atualizações 

sobre os cenários do mercado de atuação, a 

participação em eventos técnicos-científicos, 

administrativos, comerciais e institucionais tais como 

congressos, convenções, feiras de negócios e seminários.  

No mercado internacional, o segmento possui 

várias denominações, sendo a mais comum a utilização 

da sigla MICE, referência às primeiras letras dos seus 
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principais atrativos na língua inglesa: Meetings (Reuniões), 

Incentives (Incentivos), Conferences (Conferências, 

Congressos e/ou Convenções) e Exposições. Outras 

denominações usuais são também Meeting Industry 

(Indústria das Reuniões), Business Tourism (Turismo de 

Negócios), Turismo Corporativo (na América Latina). 

 

Uma questão polêmica é a inclusão das atividades 

esportivas nesse segmento. Muito embora os 

expectadores estejam assistindo a partidas e 

campeonatos motivados por lazer - e nem sempre são 

turistas, já que na maioria das vezes são moradores - os 

atletas e equipe técnica, estão em plena atividade 

exercício de sua atividade profissional e nesse caso, não 

sendo residentes do local do jogo, podem ser 

considerados turistas de negócios e eventos. 

 

2. Característica principal  

Pode-se considerar como a principal 

característica do Turismo MICE  – e que o diferencia dos 

demais segmentos - o fato de os geradores de demanda 

(compradores) constituírem-se em sua maioria de 

pessoas jurídicas (empresas, governos e organizações 

não governamentais e do terceiro setor), contemplando 
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desde empresas individuais a grandes corporações.  As 

maiores exceções a essa característica estão nos eventos 

acadêmicos, pelo elevado percentual de estudantes, 

mas considere-se que a participação em eventos do 

setor já tem por objetivo o crescimento profissional. Em 

similar situação, estão os empresários individuais e os 

autônomos, que eventualmente realizam compras como 

pessoas físicas.  

 

3. Fatores determinantes e competitivos 

Quanto aos fatores que podem facilitar o maior 

êxito do destino no desenvolvimento desse segmento, 

podemos apontar os seguintes:  

 A quantidade, diversidade e qualidade de empresas, 

organizações governamentais e não governamentais 

e instituições de ensino superior no destino e nos seus 

entornos. 

 A expertise nos mais variados setores econômicos ou 

áreas do conhecimento humano, com 

concentração de organizações e profissionais de 

referência. 

 A maior pró atividade no lançamento de 

candidaturas de congressos, o que normalmente 
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depende da iniciativa das entidades associativas 

locais. 

 A infraestrutura geral e turística do destino, 

compatível com as necessidades e padrão de 

consumo dos turistas de negócios e eventos, 

constituída por: 

  Boa quantidade e diversidade de hotéis 

de categoria turística, ou superior, com 

bons/ótimos serviços de alimentação, 

tecnologia e comunicação; 

 Centros de eventos especializados para 

utilização por eventos profissionais, com 

espaços flexíveis em diferentes formatos, 

climatizados e acessíveis; 

 Empresas diversificadas de serviços de 

apoio e recursos humanos para eventos; 

 Lugares especiais para realização de 

atividades sociais; 

 Restaurantes de qualidade e com boa 

capacidade de atendimento; 

 Aeroportos e/ou rodoviárias com bom 

fluxo de voos/ ônibus e estradas em boas 

condições. 
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4. Vantagens do turismo de negócios e eventos 

O Turismo de Negócios e Eventos traz muitas 

vantagens para o destino, dentre as quais podem ser 

destacadas: 

 A qualificação e profissionalização das estruturas e 

serviços turísticos locais, tendo em vista o padrão de 

consumo, as exigências burocráticas e legais de boa 

parte dos contratantes. 

 A capacitação dos mais diversos setores da 

economia e do conhecimento humano, em virtude 

da realização de eventos de disseminação de 

conhecimento e mostras comerciais relacionados 

aos mesmos. 

 A possibilidade da mensuração do impacto 

econômico da demanda, considerando-se a 

necessidade de comprovação de despesas e a 

quase que obrigatoriedade de emissão de notas 

fiscais. 

 O menor número de competidores, em se tratando 

da captação de eventos, onde esse universo é 

restrito, a menos de 05 destinos candidatos na maioria 

dos casos. 

 A sua maior ocorrência em períodos de baixa/média 

temporada do turismo de lazer, visto que tanto os 
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negócios, quanto os congressos, convenções e feiras 

se realizam fora dos períodos habituais de férias para 

garantir a maior adesão dos participantes. 

 

5. Atores turísticos 

 A cadeia produtiva do turismo de negócios e 

eventos engloba tanto os atores turísticos geralmente 

encontrados naquela do turismo de lazer, como ainda 

agrega outros, que não se relacionam diretamente ou 

indiretamente à atividade turística.  

A tabela a seguir contempla essa situação de 

maior amplitude 

 

Atores Turismo de 

Lazer 

Turismo de Negócios 

e Eventos 

CANAIS  DE 

DISTRIBUIÇÃO 

DE PRODUTOS 

E SERVIÇOS 

Operadores de turismo 

Agências de viagem 

 Organizadoras de 

congressos e 

convenções e 

eventos esportivos 

 Promotoras de feiras 
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COMPONENTES 

DA OFERTA 

Albergues e Pousadas 

Locações por temporada 

Hotéis e resorts 

Entretenimento 

Alimentação 

Transporte 

Lojas e comércio em geral 

 Espaços para 

eventos,  

 Serviços de apoio a 

eventos 

ATRATIVOS 

Culturais 

Naturais 

Festas Populares 

 Parque empresarial 

e institucional 

  Congressos, 

convenções e 

seminários e afins 

 Feiras de Negócios 

 Lançamentos de 

produtos 
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6. Principais atrativos do segmento 

A seguir, apresenta-se a caracterização do MICE, 

por seus atrativos: Meetings (Reuniões), Incentive 

(incentivo), Conference (conferencias) e Exhibitions 

(Exposições). 

 

6.1. Reuniões (meetings) 

São os encontros de negócios, que podem ser 

gerados pela necessidade de  apresentação da 

organização; da prospecção de novos clientes, parceiros 

ou compradores; da discussão ou fechamento de 

contratos, entre outros motivos. Podem ser de curta 

duração (e então não exigindo o pernoite do visitante no 

destino) ou de média, quando a viagem pode ser 

aproveitada para a visitação de vários clientes. Um 

terceiro grupo ainda é formado pelos turistas frequentes, 

que retornam diversas vezes ao destino porque mantem 

negócios regulares nos mesmos. 

A maior ou menor quantidade de reuniões 

depende do parque industrial e comercial instalado no 

destino. Quanto maior a quantidade, a diversidade e a 

importância das organizações instaladas, maior será o 

seu potencial para atração de turistas de negócios.  
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Este perfil de comprador vem ao destino porque precisa, 

geralmente viaja sozinho e otimiza o tempo de 

permanência, possuindo menores possibilidades de 

visitação aos atrativos do destino em horário comercial. 

 

6.2. Incentivo(incentive)  

As viagens de incentivo são decorrentes de 

campanhas de incentivo, oriundas do marketing 

promocional. Essas campanhas de motivação visam 

premiar colaboradores, funcionários, representantes, 

distribuidores ou clientes que tenham contribuído com 

melhores desempenhos para a empresa - que pode ser 

volume de vendas ou outros tipos de benefícios gerados 

para a organização.  

A premiação de uma campanha pode ser feita 

de várias formas: bônus financeiro, salário extra, casa, 

carro, eletrônicos ou uma viagem, quando então recebe 

o nome de viagem de incentivo. Como vantagem sobre 

as demais recompensas, as viagens oferecem a 

experiência vivencial e permanecem por mais tempo na 

memória dos participantes do que os bens de consumo ( 

carros, eletrônicos) ou dinheiro.  

Essa viagem tem por finalidade a formação de 

uma imagem favorável da empresa financiadora da 
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mesma junto ao seu premiado, por isso dever ser 

memorável. Embora se assemelhe a uma viagem de 

lazer, há uma diferença essencial: as vivências devem ser 

diferenciadas, exclusivas, feitas sob medida de forma 

que o turista sinta-se especial, privilegiado, VIP.   

O pertencimento do incentivo ao segmento MICE 

está no fato de ter motivação profissional e de as 

despesas serem pagas por uma pessoa jurídica (a 

empresa que proporcionou a viagem).  

 

6.3. Conferências (conferences)  

Por possuírem características muito diferentes, as 

conferências integrantes do acrônimo MICE, serão 

divididas por perfil de promotor: congressos (promovidas 

pelas associações e ONGs) e as convenções 

(promovidas por clientes corporativos)  

 Congressos  

São eventos promovidos por entidades 

associativas e tem o propósito de reunir os associados 

de um determinado setor para integração, 

atualização e disseminação de conhecimento. São 

complexos, e na maior parte das vezes necessitam de 

um bom auditório principal e salas paralelas, áreas 

para credenciamento, alimentação/integração e 
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exposição comercial. Por esse motivo requerem 

espaços especializados e profissionais: centros de 

convenções independentes ou em hotéis/ resort que 

possuam várias salas e amplas estruturas. 

Os congressos são geralmente regulares – 

acontecendo anual, bienal ou trienalmente – e boa 

parte deles são itinerantes, isto é, deslocam-se pelos 

várias cidades/ estados/países nos quais possuem 

associados. A tomada de decisão da cidade sede do 

evento é feita geralmente por um colegiado da 

entidade ou por uma assembleia de associados. Os 

postulantes às próximas edições de um congresso são 

os próprios associados, procedentes de diferentes 

cidades. O processo de candidatura é democrático, 

e exige promoção junto aos votantes, sendo portanto 

de mais fácil identificação das oportunidades. Uma 

mesma especialidade pode promover ou participar 

de congressos de diferentes abrangências: estadual, 

regional, brasileiro, sul americano, latino-americano, 

internacional e mundial. As exigências para cada tipo 

de evento em termos de destinos e fornecedores 

podem ser bem distintas. Há congressos brasileiros e 

mundiais que atingem 5.000 participantes e 

congressos estaduais com 100 ou 200 participantes. 
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 Os associados participam voluntariamente, isto é, 

cada um paga a sua conta dentro das suas 

possibilidades financeiras, já que o perfil de 

participantes é bem amplo, pois envolve desde 

estudantes, professores, profissionais de menor e de 

alto escalão, e os grandes ícones do setor. Assim a 

oferta do destino deve ser diversificada com opções 

que atendam a todas as necessidades. 

 

 Convenções 

São os eventos promovidos por empresas 

(compradores corporativos), para fins de 

capacitação, planejamento, apresentação e 

discussão de novos produtos e serviços a serem 

disponibilizados ao mercado e outros temas 

relacionados principalmente à gestão. Na maior 

parte das vezes são bem menos complexos que os 

congressos, requerendo um auditório e, 

eventualmente, algumas salas paralelas e área de 

alimentação/ integração. Realizam-se geralmente 

em hotéis. 

A tomada de decisão do local de realização 

desses eventos é interna, feita muitas vezes por um 

único dirigente - gerentes ou diretores de marketing, 
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recursos humanos, ou mesmo de eventos. Para tanto, 

nem sempre há critérios pré-definidos. Questões 

comerciais, de conveniência geográfica e /ou 

financeira podem ser determinantes para essa 

seleção. Agências instaladas em empresas 

(especializadas em clientes corporativos) podem 

também influir na decisão. Por ser um processo tão 

reservado, as oportunidades são de difícil 

identificação.  
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COMPARATIVO EVENTOS CORPORATIVOS (CONVENÇÕES) E ASSOCIATIVOS (CONGRESSOS) 

Item Eventos corporativos Eventos associativos 

Tipo de evento Reuniões (grup 

os pequenos) e 

convenções (grupos 

grandes) 

Congressos 

Jornadas 

Objetivos do evento Discussão/ repasse de 

estratégias e ações, 

treinamentos e 

capacitação 

Integração, disseminação 

de conhecimento, 

capacitação 

Perfil dos participantes Funcionários e 

colaboradores, 

representantes da empresa 

Estudantes, professores, 

profissionais liberais, 

imprensa especializada, 

funcionários de empresas 

relacionadas ao segmento, 

personalidades de destaque 

no setor 
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COMPARATIVO EVENTOS CORPORATIVOS (CONVENÇÕES) E ASSOCIATIVOS (CONGRESSOS) 

Item Eventos corporativos Eventos associativos 

Comparecimento 

dos participantes 

ao evento 

Pode ser obrigatório Geralmente Voluntário 

 

Gastos dos 

participantes 

Via de regra pagos pela 

empresa, especialmente 

quando funcionários 

Cada participante arca com 

suas despesas, palestrantes e 

diretoria da entidade podem 

ter benefícios. 

Características da 

tomada de decisão 

da cidade sede 

Centralização e rapidez Tomada de decisão, 

descentralizada. Processos 

longos. 

Possibilidade de 

identificação da 

oportunidade de 

captação do 

evento 

Dificuldade em identificar o 

iniciador e as características 

do evento 

Diretoria publicamente 

nominada ou um comitê é o 

encarregado da votação. Há 

normas e critérios de seleção 

de cidades, em alguns casos 

cadernos de encargos 
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COMPARATIVO EVENTOS CORPORATIVOS (CONVENÇÕES) E ASSOCIATIVOS (CONGRESSOS) 

Item Eventos corporativos Eventos associativos 

Orçamento do 

evento 

Fixo, pago integralmente pela 

empresa 

Variável, composto por 

inscrições comercialização 

de cotas de patrocínios e 

estandes 

Duração do evento 1-2 Dias 2-4 dias 

Necessidade de 

estrutura física 

Um salão principal e salas 

paralelas 

Espaço para cofie break e 

integração 

Salão principal e várias salas 

paralelas. Espaço para 

credenciamento, 

alimentação (coffee break 

e almoços) e exposição 

(tamanhos variáveis) 

Locais preferenciais 

utilizados 

Centros de eventos em hotéis e 

resorts de forma a otimizar 

custos e facilitar logística 

Centros de convenções, 

hotéis com centros de 

convenções universidades e 

lugares cívicos. 



19 

 

6.4. Feiras de negócios (exhibitions)  

As feiras de negócios ão exposições de produtos 

e serviços com finalidade de divulgação ou 

comercialização dos mesmos, frequentemente 

consideradas os eventos profissionais mais complexos do 

segmento. Exigem grandes espaços físicos (centros de 

exposições) com alturas maiores que o padrão, para a 

instalação de stands dos expositores, além de amplos 

locais para credenciamento e alimentação.  

Há feiras que concentram mais de 1000 

expositores, mas também há as de menor porte, com até 

50 stands. As feiras movimentam grande volume de 

visitantes profissionais, simultaneamente. Em sua maioria 

são realizadas onde está concentrado o maior volume 

de produtores ou de consumidores do produto ou serviço 

ao qual a mesma se relaciona. Nas feiras, podem ser 

encontradas várias outras atividades tais como 

seminários, lançamentos e cursos. 

 

6.5. Atrativos complementares do segmento MICE 

Alguns outros atrativos, por não terem o seu foco 

de realização limitado às atividades profissionais – visto 

que podem ser também usufruídos pelos turistas de lazer 
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– podem ser definidos como complementares aos quatro 

principais. São eles: visitas técnicas e turismo de compras. 

 

 Visitas técnicas - De acordo com o Ministério do 

Turismo “são atividades organizadas por 

determinados grupos para observar técnicas de 

excelência da área a qual atuam em centros de 

pesquisas, empresas e entidades”. As visitas 

técnicas também podem fazer parte das 

atividades do turismo de lazer, quando realizadas 

em vinícolas, indústrias de bebidas, carros, etc. ou 

sedes de projetos de pesquisa animal, ou e outras 

indústrias que demonstram o processo de 

produção.  

Para que sejam incluídas como produtos de 

negócios a visita deve focar nos aspecto técnico, 

ser acompanhada por profissional do setor, e 

estar relacionada principalmente às finalidades 

profissionais dos visitantes. 
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 Turismo de compras – O turismo de compras é 

aquele onde a motivação principal é a aquisição 

de bens em outros destinos, que não o de sua 

residência. Esse perfil de atividade, pode ser tanto 

enquadrado no turismo de lazer como no turismo 

de negócios e eventos, sendo que a pré 

condição para enquadramento nesse último é 

finalidade comercial da compra (comércio 

varejista por exemplo). Nesses casos, tratam-se de 

turistas de negócios se pernoitarem no destino. 
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COMPARATIVO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS X LAZER 

 TURISMO DE LAZER TURISMO MICE 

MOTIVAÇÃO 

PRINCIPAL DA 

VIAGEM 

DESCANSO 

BUSCA DO NOVO 

FUGA DO COTIDIANO 

FECHAMENTO DE NEGÓCIOS 

AUMENTO DO  CONHECIMENTO 

NETWORKING 

O QUE DEFINE 

O LOCAL DA 

VIAGEM 

ASPECTOS SUBJETIVOS  

ASPECTOS FINANCEIROS 

FACILIDADE DE ACESSO 

TEMPO DISPONÍVEL 

A CIDADE ESCOLHIDA PARA O 

EVENTO 

A CIDADE SEDE DO CLIENTE/ 

COMPRADOR 

QUE ASPECTOS 

CONTRIBUEM 

PARA A  MAIOR 

PERMANÊNCIA 

VARIEDADE DE ATRATIVOS 

PREÇOS COMPETITIVOS 

FACILIDADES NO ENTORNO 

TRANSPORTE EFICAZ 

CONJUGAÇÃO DE OUTRAS 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

E DE LAZER 



 

23 
 

 

 TURISMO DE LAZER TURISMO MICE 

ATRATIVOS 

TURISTICOS MAIS 

RELEVANTES 

O CONJUNTO DOS ATRATIVOS 

CULTURAIS E NATURAIS 

EMPRESAS E UNIVERSIDADES 

INSTALADAS 

EVENTOS DE CUNHO PROFISSIONAL 

QUEM DEFINE O 

LOCAL DA 

VIAGEM 

O PRÓPRIO TURISTA 

OPERADORES DE TURISMO DE 

LAZER 

AGENTES DE VIAGEM 

A EMPRESA/ A ENTIDADE NA QUAL O 

TURISTA TRABALHA 

PROMOTORES E ORGANIZADORES DE 

EVENTOS 

OPERADORES DE TURISMO MICE 
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