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Aula dia 21/09/2020 
 

Turismo de Negócios e Eventos (TNE) 
 
O Ministério do Turismo reconhece a tendência do Turismo de Negócios e Eventos (TNE) 

como uma excelente oportunidade de valorizar as particularidades do país. Isso porque foi 
observado um crescimento significativo no número de pessoas que viajam exclusivamente por 
interesses profissionais, movimentando a economia brasileira. 

O TNE, como o nome sugere, trata as duas temáticas que vêm crescendo: eventos 
corporativos e viagens de negócios. Ambas promovem um giro na economia — sendo o principal 
motivo o fato de que o turista aumenta o consumo de produtos no mercado nacional. Além disso, 
as políticas públicas de turismo têm a missão de reduzir a pobreza e promover a inclusão social. 

De acordo com as orientações básicas do TNE, elaboradas pelo Ministério do Turismo, os 
eventos que promovem a economia do país podem ser categorizados como comerciais, técnico-
científicos, promocionais ou sociais. 

Dentro deles, existem diversos tipos de formatos de encontros do segmento, tais como: 

 congressos; 

 feiras; 

 workshops; 

 missões empresariais; 

 visitas técnicas; 

 reuniões de negócio; 

 convenções; 

 cursos; 

 conferências; 

 seminários; 

 rodadas de negócio; 

 viagens corporativas. 
 
Quanto às atividades realizadas no Turismo de Negócios e Eventos, encontram-se: 
 

 palestra; 

 painel; 

 simpósio; 

 debate; 

 mesa-redonda; 

 plenária. 
 

Combate à sazonalidade. 
 

Se você for observar, a maioria das pessoas procura viajar por lazer durante as férias 
escolares ou em períodos quentes. 
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Por isso, o TNE é uma oportunidade para promover o equilíbrio entra a demanda e a oferta 
durante todo o ano. Independentemente das condições climáticas e períodos de férias escolares, 
é possível realizar viagens com finalidades empresariais e estimular a economia. 

O TNE proporciona alta rentabilidade, já que a empresa investe em hospedagem, 
alimentação, cursos e translado. O turista, por sua vez, aproveita o seu tempo livre para conhecer 
os pontos turísticos e investir na economia local. 

Um dos aspectos mais importantes é que essa demanda não reduz exacerbadamente em 
períodos de crise econômica. 

Para ser ressarcido pela empresa, o turista normalmente precisa de notas fiscais para 
comprovar a sua estadia, alimentação e translado. Por esse motivo ele acaba favorecendo a 
arrecadação de impostos. 

 
EXERCÍCIOS. 

01-  O que significa a sigla TNE? 
02-  Quais são os formatos de encontros? 
03-  Site alguns eventos que você acha importante. 
04-  O Turismo de Negócios e eventos pode ser uma oportunidade de atrair turistas fora da 

alta temporada? Como? 
05-  Qual o evento que você mais gosta em Capão da Canoa? 

 


